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Obrona konieczna na  
przestrzeni lat 1997-2020

Uwagi wstępne

Instytucja obrony koniecznej, zaliczana w polskiej doktrynie prawa kar-
nego do tak zwanych kontratypów (czyli okoliczności wyłączających bezpraw-
ność czynu zabronionego (Jak słusznie podnosi T. Kaczmarek, że określenie 
,,okoliczności wyłączające bezprawność’’ jest mało fortunne z tego względu, że 
sugeruje, iż czyn kontratypowy jest pierwotnie (w jakiś sposób) bezprawny, 
a dopiero następczo cechę tę traci w trakcie operacji jej ,,wyłączania’’) [Por. 
Kaczmarek 2008] ma wielowiekową tradycję, składającą się nie tylko na liczne 
doświadczenia praktyczne, ale także na wiele opracowań teoretycznych, ma-
jących na celu stworzenie kompleksowego modelu wyłączania przestępności 
zachowań zabronionych pod groźbą kary. Nauka o okolicznościach wyłą-
czających bezprawność czynu jest konsekwencją powstania i rozwoju nauki  
o bezprawności, a także o znamionach czynu zabronionego. Pojęcie kontra-
typu jest używane powszechnie w literaturze polskiego prawa karnego, choć 
nie jest rozumiane w sposób jednolity. Przykładowo M. Cieślak, a za nim 
J. Warylewski rozróżniają kontratypy względne, to jest takie, które wyłączają 
bezprawność kryminalną czynu oraz kontratypy bezwzględne, które wyłącza-
ją wszelką bezprawność (np. poza karną, także cywilną czy administracyjną) 
[Warylewski 2017]. Jest to efekt przyjmowania koncepcji pluralistycznej bez-
prawności, która zakłada rozróżnienie typów bezprawność w zależności od 
konkretnej gałęzi prawa np. bezprawności karnej, bezprawności cywilnej czy 
bezprawności administracyjnej. W kontrze do koncepcji pluralistycznej jest 
koncepcja monistyczna zakładająca, że bezprawnością jest naruszenie normy  
z jakiegokolwiek miejsca porządku prawnego. Nie wyróżnia się więc, według 
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tej koncepcji różnych typów bezprawności. Jak słusznie zauważa M. Króli-
kowski: 

„Pluralistyczne ujęcie bezprawności zwraca uwagę ̨ na większa ̨ samo-
dzielność funkcji, jaka ̨ pełni prawo karne. Nie redukuje go zatem jedynie do 
zbioru norm sankcjonowanych, wyznaczających zbiór karalnego zachowa-
nia, z zasady węższy niż ̇ zbiór zachowania bezprawnego, wyznaczanego przez 
odrębne od prawa karnego dziedziny prawa. Przyznaje mu bowiem również̇ 
cechy funkcji regulacyjnych i zdolność do samodzielnego wyznaczenia pola 
bezprawności karnej. Tym samym każda z dziedzin prawa wyznacza z powodu 
własnej teleologii – a zatem na podstawie właściwych dla siebie celów regula-
cji, powodów ich sformułowania i zdolności do formułowania samodzielnych 
ocen odnoszących się do kwalifikacji danego postepowania  zakres dozwolo-
nego lub zakazanego zachowania [Królikowski 2010]. 

Powyższe uwagi dotyczące rozumienia bezprawności mają rudymentar-
ne znaczenie dla instytucji kontratypów. Przyjęcie bowiem określonej koncep-
cji bezprawności rzutuje w oczywisty sposób na zakres zastosowania okolicz-
ności wyłączających bezprawność.

Oprócz sporów doktrynalnych dotyczących pluralistycznej albo moni-
stycznej istoty bezprawności w literaturze prawa karnego powstała też pole-
mika co do formalnego albo materialnego pojmowania bezprawności. Ujęcie 
formalne, czasem określane jako relacyjne, oznacza, z ̇e cecha bezprawności 
jest wyrazem braku zgodności zachowania adresata normy ze wskazanym wzo-
rem postepowania. Ujęcie materialne, zwane wartościującym, zakłada ocenę ̨ 
danego zachowania pod kątem celu ustanowienia normy prawnej, która może 
prowadzić do uznania go za legalne, mimo formalnej sprzeczności z zakazem 
karnym. Słusznie podnosi się w literaturze, że ze względu na treść art. 1 §2 
kodeksu karnego [Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553] rozróżnienie na bezprawność 
w sensie formalnym i materialnym de lege lata nie jest prawidłowe, skoro 
kodeks przewiduje pojęcie społecznej szkodliwości, które ma odzwierciedlać 
materialną cechę przestępstwa. W związku z tym należałoby mówić jedynie  
o bezprawności jako o formalnym elemencie przestępstwa, wyznaczonym 
przez sprzeczność czynu z zakazem wyrażonym w ustawie karnej, zaś material-
na treść przestępstwa wyczerpuje się̨ w definicji społecznej szkodliwości czynu. 
Przemawia za tym wyraźnie argument językowy, skoro Kodeks karny w art. 1 
§ 1 mówi o „czynie zabronionym przez ustawę ̨ karna ̨” (wskazując na relacyjne 
ujęcie bezprawności), a w § 2 mówi o wyłączeniu przestępności czynu zabro-
nionego w wyniku jego znikomej społecznej szkodliwości [Królikowski 2010]. 

 



19

Obrona konieczna na przestrzeni lat 1997-2020

W ujęciu bezprawności należy również ująć elementy subiektywne (podmio-
towe) dotyczące umyślności i nieumyślności, a nie wyłącznie obiektywne ro-
zumiane jako pewien układ normatywny. Nie sposób bowiem rozstrzygnąć, 
czy sprawca realizuje swoim zachowaniem znamiona typu czynu zabronio-
nego bez odwołania się do jego sfery przeżyć psychicznych, ujmowanych na 
potrzeby prawa karnego jako umyślność albo nieumyślność.

ObrOna kOnieczna - uwagi Ogólne

Obrona konieczna, funkcjonująca w prawie już od czasów starożytnych, 
znajduje uzasadnienie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze na płaszczyźnie 
indywidualnej, która kładzie nacisk na przyrodzone każdemu człowiekowi 
prawo do obrony swoich dóbr przed bezprawnymi atakami ze strony innych 
osób. Drugie uzasadnienie obrony koniecznej odnosi się do argumentu spo-
łecznego, w którym dominującym akcentem jest obrona porządku społecz-
nego przed bezprawiem [Paprzycki 2016]. Interesujące podejście odnośnie 
do uzasadnienia istnienia obrony koniecznej prezentuje A. Zoll, który istoty 
tego kontratypu upatruje w kolizji dóbr jaka zachodzi między dobrami spraw-
cy zamachu, a dobrami osoby pokrzywdzonej [Zoll 2014]. A. Marek wyraża 
wątpliwość czy sens obrony koniecznej daje się sprowadzić wyłącznie do ko-
lizji dóbr, skoro w wielu wypadkach uzasadnieniem wyłączenia bezprawności 
są także inne okoliczności, w szczególności względy społeczne, celowościowe, 
jak i etyczne [Marek 2011, s. 163]. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na 
charakter obrony koniecznej, sama bezprawność i bezpośredniość zamachu 
implikuje prawo do odparcia zamachu kosztem dobra napastnika [II AKA 
19/14]. Jak słusznie zauważył J. Makarewicz ,,występujący przeciw napast-
nikowi broni nie tylko siebie, ale też obowiązywania porządku prawnego – 
idei prawa’’ [Makarewicz 1932]. Na aprobowanie przez państwo chronienia  
w obronie koniecznej dóbr cudzych chronionych prawem jednoznacznie 
wskazuje art. 231b §1 k.k., który stanowi, że ,,osoba, która w obronie ko-
niecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, 
chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony praw-
nej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.” (W §2 tego artykułu jest 
mowa o tym, że ,,przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu 
skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub 
godność tej osoby’’ co jednoznacznie ogranicza zastosowanie obrony koniecz-
nej w takich sytuacjach).
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ObrOna kOnieczna w pOlskich kOdyfikacjach karnych

W KK z 1932 r. konstrukcja obrony koniecznej ujęta została w dwóch 
paragrafach art. 21 Pierwszy z nich stanowił, iż: „nie popełnia przestępstwa, 
kto działa w obronie koniecznej odpierając bezpośredni bezprawny zamach na 
jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby”. Natomiast § 2, dotyczący eksce-
su obrony rozstrzygał, iż: „w razie przekroczenia granic obrony koniecznej sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet od kary uwolnić”.

Nieco inaczej uregulowana została obrona konieczna w KK z 1969 r. 
Przepis art. 22 § 1 stanowił, że „nie popełnia przestępstwa, kto w obronie 
koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro 
społeczne lub jakiekolwiek dobro jednostki”. Novum był §2 owego artyku-
łu, który stanowił, że: „działa w obronie koniecznej w szczególności ten, kto 
występuje w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego, chociażby 
to nie wynikało z obowiązku służbowego”. Zmieniono też treść przepisu od-
noszącego się do ekscesu. Ujęto go w ten sposób, iż: „w razie przekroczenia 
granic obrony koniecznej, w szczególności, gdy sprawca zastosował sposób 
obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”. W zde-
cydowany sposób widać tu prymat dóbr społecznych nad dobrami jednostko-
wymi, związany z ówczesnym ustrojem społeczno-gospodarczym. 

Obowiązujący KK w art. 25 zrezygnował z rozróżnienia rodzajów dóbr, 
których można bronić z powołaniem się na obronę konieczną i stanowi o od-
pieraniu zamachu na „jakiekolwiek dobro chronione prawem’’. Zrezygnowa-
no z brzmienia art. 22 § 2 KK z 1969 r., dodano natomiast § 3, który stwier-
dza obecnie, iż: „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej 
pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami 
zamachu”. Brzmienie to jest wynikiem nowelizacji z 5.11.2009 r. bowiem 
w momencie wejścia w życie Kodeksu karnego przepis ten przewidywał od-
stąpienie przez sąd od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony 
koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych oko-
licznościami zamachu [Paprzycki 2016]. Nowelizacją z 26.11.2010 r. dodano 
§ 4 przewidujący, iż: „osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na 
jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjo-
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nariuszy publicznych”. Przepis ten nie miał zastosowania, jeżeli czyn sprawcy 
zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godził wyłącznie 
w cześć lub godność tej osoby. Uregulowanie art. 25 § 4 i 5 KK przeniesiono 
następnie do nowego art. 231b.

kształt nOrmatywny ObrOny kOniecznej  
w pOlskim prawie karnym

Zachowanie odpierającego zamach, aby zostało uznane jako obrona 
konieczna, musi spełniać ustawowe znamiona określone w kodeksie karnym. 

Po pierwsze obrona musi polegać na odparciu zamachu. Zgodnie  
z przyjętą w doktrynie prawa karnego definicją zamachem jest zachowanie 
człowieka, które stwarza bezpośrednie zagrożenie zniszczenia bądź umniej-
szenia przydatności w obrocie społecznym dobra prawnego [Kulesza 2016]. 
Zamachem jest zarówno umyślne jak i nieumyślne godzenie w dobro prawne. 
Musi ono jednak spełniać warunki wymagane dla czynu, a zatem odbywać 
się w warunkach możliwości wyboru zachowania [Zoll 2012]. Zamach poza 
postacią działania może przybrać również formę zaniechania. Warunkiem 
potraktowania zaniechania w kategoriach zamachu jest również stwierdzenie, 
że z powstałej sytuacji wynika, iż wykonać obowiązek może tylko osoba do-
puszczająca się zaniechania [Zoll 2012]. Nie oznacza to jednak, że sprawca 
musi być prawnie, szczególnie zobowiązany do zapobiegnięcia określonemu 
skutkowi (gwarant). Bowiem powinność działania będzie wynikała tu z sytu-
acji faktycznej, w której sprawca się znalazł. Obowiązkiem będzie tu zacho-
wanie polegające na nienaruszaniu norm powszechnie obowiązujących prawa 
karnego. Nie mogą być „sprawcami” bezpośredniego, bezprawnego zamachu 
osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Wynika to  
z istoty obrony koniecznej jako kolizji zaistniałej między jednostkami [Kule-
sza 2016]. Co istotne obrona konieczna przysługuje w celu odparcia jakiego-
kolwiek dobra chronionego prawem. Ustawodawca nie przewiduje tu żadne-
go ograniczenia.

Kolejnym wymogiem, aby uznać zachowanie broniącego się za obronę 
konieczną jest bezprawność zamachu sprawcy. Nie powielając uwag dotyczą-
cych tego zagadnienia, które zostały poczynione na początku, trzeba zazna-
czyć, że wymóg bezprawności zamachu oznacza, że brane pod uwagę mogą 
być wyłącznie zamachy ze strony ludzi, bowiem tylko ich zachowanie może 
posiadać cechę bezprawności i podlegać ocenie pod względem zgodności bądź 
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niezgodności z porządkiem prawnym [Kulesza 2016]. Działania zmierzające 
do uchylenia niebezpieczeństwa ze strony sił przyrody bądź zwierząt mogą być 
rozpatrywane tylko na gruncie stanu wyższej konieczności. 

Zamach ze strony sprawcy musi cechować się bezpośredniością. Po-
jęcie to jest rozumiane w sposób niejednoznaczny zarówno w doktrynie jak 
i orzecznictwie. Zadaniem graniczącym z niemożliwością wydaje się wyzna-
czenie jakichś generalnych reguł, które wyznaczałyby granice bezpośredniości 
zamachu dla wszystkich sytuacji faktycznych. Każdy przypadek należy nie-
wątpliwie badać osobno. Jeśli zamach nie jest bezpośredni, natomiast fak-
tycznie ma miejsce zamach na dobro prawne, należy rozważyć zachowanie  
z przekroczeniem granic czasowych – w ekscesie ekstensywnym. Gdy na-
tomiast zamachu brak, można ewentualnie wziąć pod uwagę działanie 
w błędzie [Kulesza 2016]. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez  
J. Lachowskiego bezpośredni zamach zachodzi zatem w przypadku bezpo-
średniego zagrożenia dla dobra prawnego, czyli sytuacji, w której napastnik  
w każdej chwili może przystąpić do jego naruszenia [Lachowski 2011, s. 803].  
W przypadku zamachu przybierającego postać zaniechania rozpoczyna się on 
w momencie aktualizacji obowiązku przerwania stanu stanowiącego narusze-
nie bądź zagrożenie dla dóbr prawnych [Kulesza 2016].

Obrona musi być ponadto konieczna oraz współmierna do zamachu 
sprawcy. W. Wolter jako aspekty konieczności wyróżnia zagadnienie podjęcia 
obrony, gdy istniał inny sposób uniknięcia zamachu, problem bezwzględnej 
albo względnej proporcji dóbr, relację siły zamachu do siły obrony oraz cza-
sową limitację obrony w stosunku do zamachu [Wolter 1973, s. 172–173]. 
A. Marek postulował z kolei, by kryterium konieczności obrony ograniczyć 
do zagadnienia jej niezbędności w postaci czynnej reakcji, natomiast kwestię 
sposobu odpierania zamachu, miarkowania intensywności reakcji, podpo-
rządkować warunkowi współmierności, który autor uznał za zasadę obrony 
koniecznej [Marek 1979, s. 70]

Obrona konieczna musi polegać na odpieraniu zamachu sprawcy. Sąd 
Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27 lipca 2000 r. stwierdził, że odpie-
raniem zamachu jest ,,zmuszenie napastnika przy użyciu siły do odwrotu, 
cofnięcia się, odstąpienia od kontynuowania zamachu, odepchnięcie go” [II 
AKA 131/00] Należy podkreślić, że przez sam fakt dokonania bezprawnego 
zamachu dobra prawne sprawcy nie stają się automatycznie wyłączone spod 
ochrony prawnokarnej. W przypadku występującej kolizji dóbr prawno karne 
jednak daje prymat dobrom broniącego się. Jak słusznie podnosi T. Kaczma-
rek: w przypadku zachowania w granicach obrony koniecznej w ogóle brak 
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jest naruszenia normy sankcjonowanej, bowiem prawo nie może jednocze-
śnie chronić dobra prawnego i zezwalać na jego naruszenie czy unicestwie-
nie – prawo cofa swoją ochronę wobec dóbr napastnika” [Kaczmarek 2009, 
s. 705–706].

Kluczowe dla przyjęcia stanu obrony koniecznej są świadomość i wola 
odpierania zamachu na dobro chronione prawem oraz zdeterminowane 
nimi działanie skierowane na odparcie owego zamachu [Zoll 1965]. Nie moż-
na przyjąć działania w warunkach obrony koniecznej wówczas, gdy sprawca 
działa nie z woli obrony, lecz wyłącznie z woli odwetu [2 K 1186/34].

eksces ekstensywny Oraz eksces  
intensywny w ObrOnie kOniecznej

Obrona konieczna charakteryzująca się opisanymi wyżej znamionami 
i granicami może być podjęta w sposób niewspółmierny do zamachu sprawcy 
albo też w sposób przedwczesny czy spóźniony. A. Marek trafnie wywodzi, 
że eksces jest to czyn podjęty w związku z zaistnieniem warunków obrony 
koniecznej, który jednak przekracza swą niewspółmiernością niebezpieczeń-
stwo zamachu bądź stanowi reakcję niewspółczesną do zachowania napastnika 
[Marek 1979, s. 106–107]. Artykuł 25 k.k. stanowi o sytuacji, gdy sprawca 

„zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu”, 
ale zaznacza, iż jest to przykładowe wskazanie przekroczenia granic obrony 
posługując się wyrażeniem ,,w szczególności, gdy’’. Eksces ekstensywny zacho-
dzi w przypadku spóźnionego działania obronnego (gdy bezpośredni zamach 
ustał) lub działania przedwczesnego, gdy zamach nie był jeszcze bezpośred-
ni, co jest zależne od pojmowania znamienia bezpośredniości [Kulesza 2016]. 
Natomiast eksces intensywny zachodzi wówczas, gdy odpierający zamach za-
stosował środek lub sposób obrony, które nie były niezbędne dla odparcia za-
machu, a także w przypadku rażącej dysproporcji między dobrem bronionym 
a naruszonym przez defensora [Kaczmarek 2009, s. 706, 709]. Przekroczenie 
granic obrony koniecznej powoduje zmianę prawnokarnej oceny zachowania 
defensora. Eksces nie jest szczególną formą tego kontratypu, lecz uzasadnie-
niem dla sędziowskiego wymiaru kary [Kulesza 2016]. Sąd może wówczas 
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od jej wymierzenia, 
zgodnie z art. 25 §2 k.k. W razie, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej 
byłoby wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościa-
mi sprawca nie podlega karze.
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załOżenia art. 25 § 2a kOdeksu karnegO

Rok 2017 zaznaczył się w historii instytucji obrony koniecznej zna-
mienną zmianą. W resorcie sprawiedliwości rozgorzała dyskusja na temat 
licznych zdaniem ówczesnego ministra sprawiedliwości - prokuratora general-
nego przypadków nieuzasadnionego skazania ekscedentów (Przywoływanym 
w ówczesnej dyskusji był kazus Zbigniewa T., na którego korzyść Minister 
Sprawiedliwości - Prokurator Generalny złożył później kasację. Znamienny 
jest fakt, że jak podkreśla J. Kluza, w tej sprawie przepis wprowadzony no-
welizacją z dnia 8 grudnia 2017 roku nie znalazłby zastosowania) [zob. Klu-
za 2018, s. 87]. W konsekwencji zapowiedziano złożenie w przedmiotowych 
sprawach kasacji i wprowadzenie stosownych zmian normatywnych. 

Ustawą nowelizującą z dnia 8 grudnia 2017 roku [Dz. U. 2018, poz. 
20] ustawodawca wzbogacił art. 25 KK o § 2a w brzmieniu: Nie podlega ka-
rze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający 
na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich 
ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych 
miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.’’ Pro-
jektodawcy rzeczonej zmiany przekonują nas, że stanowi ona odpowiedź na 
niezadowalającą praktykę orzeczniczą, polegającą na nieuzasadnionym pomi-
janiu przepisów o obronie koniecznej w przypadkach ekscesu intensywnego 
[druk nr 1871, s. 3] w postaci rozszerzenia granic obrony koniecznej [Kluza 
2018, s. 89]. 

Przedmiotowa regulacja miała stanowić konstrukcję na tyle klarowną, 
by ,,w sposób jasny i niebudzący wątpliwości dać obywatelom możliwość 
ochrony dóbr prawnych fundamentalnych z punktu widzenia akceptowanego 
w społeczeństwie porządku aksjologicznego” [druk nr 1871, s. 3].

Nie kwestionując oczywistego skądinąd spostrzeżenia, że omawiany 
przepis zmienia zasady odpowiedzialności ekscedenta spełniającego warunki 
zawarte w § 2a art. 25 KK, należy poddać pod wątpliwość, czy rzeczywiście 
rozszerza on granice obrony koniecznej, czy stanowi on należyty instrument 
reformujący praktykę stosowania prawa i poniekąd w nawiązaniu do poprzed-
niego pytania, czy, wziąwszy pod uwagę teoretyczno-dogmatyczną analizę 
§ 1 i 3 art. 25 KK, była to zmiana uzasadniona kryminalnopolitycznie.
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Wykładnia art. 25 § 2A Kodeksu Karnego

Z dobrodziejstwa rzeczonego przepisu może skorzystać ekscedent od-
pierający zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo 
na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony 
wdarciem się do tych miejsc. Co istotne, przepis znajdzie zastosowanie za-
równo wobec ekscesu intensywnego, jak i ekstensywnego, a powyższy katalog 
ma charakter zamknięty i jego rozszerzanie w drodze analogii jest niedopusz-
czalne. Autorzy nowelizacji świadomie nawiązali do wykształconej na gruncie 
anglosaskim castle doctrine) (Hasłem przewodnim tejże doktryny jest sfor-
mułowanie „mój dom, moja twierdza”) [por.  druk nr 1871, s. 3], przyzna-
jącej prawo do obrony przed bezprawnym najściem, opierając niekaralność 
defensora na obiektywnym kryterium wystąpienia okoliczności faktycznej  
w postaci wdarcia się napastnika do wymienionych miejsc. Bez wątpienia 
przepis stanowi swego rodzaju lustrzane odbicie przestępstwa naruszenia tzw. 
miru domowego i pojęcia w nim zawarte zgodnie z paradygmatem racjonalne-
go prawodawcy winny być interpretowane w sposób tożsamy, w jaki czynimy 
to na gruncie art. 193 KK. 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim pojęcie lokalu, które zgodnie 
z prezentowanym w doktrynie szerokim rozumieniem nie obejmuje jedynie 
lokali mieszkalnych, ale również stanowiące własność podmiotów zbiorowych 
i instytucji publicznych [zob. Zoll 2013, s. 639] Tak też rozumie pojęcie loka-
lu Sąd Najwyższy [V KZP 33/89]. W istocie przepis nie wspomina o ,,lokalu 
mieszkalnym’’, jednak warto pamiętać o przeciwstawnym, mniejszościowym 
poglądzie doktryny, ograniczającym desygnaty tegoż pojęcia do lokali peł-
niących funkcję mieszkalną [Marek 2010, s. 444] Taka wykładnia zdaje się 
być poparta celem regulacji art. 193 (a także 25 § 2a) kodeksu karnego. Jak 
bowiem zważył Sąd Apelacyjny w Katowicach ,,Z uwagi na charakter dobra 
chronionego przepisem art. 193 KK, którym jest wolność od bezprawnych 
ingerencji zakłócających spokój zamieszkiwania, obejmuje on wszelkie formy 
przedostania się (wejścia) do cudzego zamkniętego mieszkania, czy innego po-
mieszczenia chronionego „mirem domowym”, wbrew wyraźnej woli jego dys-
ponenta” [II AKa 57/07]. Pojęcie to stanowi przedmiot niezażegnanego nadal 
sporu w doktrynie. Z punktu widzenia regulacji niekaralności ekscesu, o któ-
rej mowa, rozumienie w sposób szeroki (które notabene zdaje się być bardziej 
przekonujące jako zgodne z wykładnią literalną), będzie oznaczało przyznanie 
szczególnej ochrony wolności dysponowania własnością nieruchomości.



26

BORYS KADYSZEWSKI, DOMINIKA KIEŁBAS

Warto zwrócić uwagę również na znamię czasownikowe przepisu art. 
193 KK pojawiające się także w omawianej regulacji w postaci ,,wdzierania się’. 
Należy zgodzić się z poglądem, że ,,Wdarcie w rozumieniu przepisu art. 193 
KK to wejście połączone z pokonaniem przeszkody, lecz nie chodzi tu o prze-
szkodę o charakterze fizycznym, ale o przełamanie woli osoby uprawnionej, 
która dla wdzierającego się stanowi barierę do pokonania. Sposób naruszenia 
woli osoby uprawnionej może być różny, jest on przy tym okolicznością dru-
gorzędną, nieistotną z punktu widzenia bytu samego przestępstwa. Niezależ-
nie zatem od potocznego rozumienia i prawnej interpretacji, zwrot „wdarcie 
się” posiada tożsame znaczenie” [II AKa 384/10]. 

Należy ponadto przypomnieć, że cudzym w rozumieniu art. 193  
(a zatem i 25) KK „jest takie mieszkanie lub miejsce chronione, do które-
go zamieszkujący ma wyłączne lub większe uprawnienia niż wdzierający się” 
[V K 381/61]. Można zatem wyobrazić sobie sytuacje, w których np. współ-
właściciel mieszkania narusza mir domowy poprzez wdarcie się do części wy-
dzielonej dla osoby wspólnie zamieszkującej (Kreatywne, a zarazem bardzo 
trafione i prawdopodobne takich sytuacji podaje J. Giezek, za którym przy-
toczę jeden z nich. Załóżmy, że mąż, który na mocy prawomocnego wyroku 
nie może zbliżać się do żony, wdziera się do objętego współwłasnością domu. 
Żona, która przekroczy granice obrony koniecznej nie będzie podlegała karze, 
chyba że przekroczenie to miało charakter rażący) [za: Giezek  2011, s. 62]. 
W takiej sytuacji nie byłoby przeszkód do zastosowania art. 25 § 2a KK, pod 
warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek.

Ostatnim warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by ekscedent mógł 
skorzystać z dobrodziejstwa art. 25 § 2a KK, jest nierażący charakter prze-
kroczenia granic obrony koniecznej. Ustawodawca warunkuje zatem ochronę 
pojęciem niedookreślonym, różnicującym wewnętrznie samo pojęcie ekscesu. 
Jak bowiem słusznie zauważa J. Giezek, rzeczony przepis wprowadza swoistą 
kwalifikowaną jego formę [Giezek 2011, s. 60]. Jednoznaczne wyznaczenie 
granicy między rażącym a nierażącym przekroczeniem granic obrony koniecz-
nej jest z natury rzeczy niemożliwe, a być może i niepożądane. Wszak język 
ustawy musi w pewnych aspektach pozostać ,,miękki’’, by dać swobodę orga-
nom stosującym prawo w jakże zróżnicowanych i często nieprzewidywalnych 
stanach faktycznych. Posługując się definicją zaczerpniętą z języka powszech-
nego, można jedynie wskazać, że przekroczenie tychże granic będzie rażące, 
gdy przybierze taką postać, która jest rzucająca się w oczy, niewątpliwa czy też 
bezsporna [Daniluk 2020].
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czy nOwelizacja z 8 grudnia 2017 r.  
rOzszerzyła granice ObrOny kOniecznej?

Celem odpowiedzi na powyższe pytanie należy po pierwsze przypo-
mnieć, w jaki sposób definiowane są granice obrony koniecznej, a następnie 
przeanalizować materialnoprawne konsekwencje art. 25 § 2a KK. Odnosząc 
się do pierwszego zagadnienia, nie chcąc powtarzać zawartych w poprzednich 
częściach niniejszego rozdziału uwag, należy przypomnieć, iż granice obrony 
koniecznej wyznaczane są normatywnie przez § 1 rzeczonego artykułu oraz 
pojęcie współmierności, o którym z kolei mowa w § 3. 

Omawiana regulacja stanowi o niepodleganiu karze osoby, której za-
chowanie aktualizuje jego zastosowanie, a zatem analizując go z perspekty-
wy prawa procesowego [Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555].  obliguje do odmowy 
wszczęcia lub umorzenia wszczętego postępowania karnego. Należy podkre-
ślić już w tym miejscu, że sformułowanie ,,nie podlega karze’’ jednoznacznie 
przesądza, że § 2a art. 25 KK nie wyłącza bezprawności czynu ekscedenta. 
W każdym bowiem przypadku, kiedy ustawodawca decyduje się na dekry-
minalizację zachowań stanowiących z reguły czyn zabroniony w oparciu  
o brak elementu struktury przestępstwa w postaci braku bezprawności (a tak-
że winy) posługuje się sformułowaniem ,,nie popełnia przestępstwa’’. Klauzula 
niekaralności, z  którą mamy do czynienia w powyższym przypadku sprowa-
dza się do swoistej gwarancji bezkarności ustanawianej ustawowo.  [Raglewski 
2016 s. 809,810].  W doktrynie pojawiają się głosy sytuujące czynnik wyłą-
czający odpowiedzialność w myśl rzeczonego przepisu na ,,piętrze’’ struktury 
przestępstwa w postaci karalności na płaszczyźnie materialnoprawnej, a zatem 
ekscedent działający w warunkach § 2a art. 25 KK naruszyłby swoim zacho-
waniem normę sankcjonowaną. [Limburska 2018, s.6].   

Powyższe rozważania prowadzą do konkluzji, że osoba korzystająca 
z dobrodziejstwa omawianego przepisu, pomimo klauzuli niekaralności, na-
dal popełnia czyn zabroniony, który w oczach ustawodawcy nie wymaga jed-
nak kompensacji w postaci sankcji karnej. Ekscedent pozostaje jednak w sfe-
rze bezprawia, bowiem przekracza on granice kontratypu. (Warto przywołać 
tutaj pogląd prezentowany przez J. Giezka, że możliwe jest takie rozumienie 
obrony koniecznej, jakie obejmuje również jej przekroczenie. W istocie kon-
strukcja art. 25 KK pozwala na taką interpretację. Za A. Limburską przyznam 
jednak, że jest to rozumienie dalekie od pewnej intuicyjnie nasuwającej się  
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prawidłowości, że przekraczając granice danej instytucji, znajdujemy się poza 
nią. [Limburska 2018, s.6]).

To z kolei prowadzi do zasadniczych wniosków. Po pierwsze, ustawo-
dawca wprowadzając ową zmianę bynajmniej nie rozszerzył granic obrony 
koniecznej. Pozostają one dokładnie takie same, jak przed dniem wejścia  
w życie ustawy nowelizującej z dnia 8 grudnia 2017 roku, bowiem wyznacza 
je niezmieniony § 1 rzeczonego artykułu. Po drugie, atakowanemu przez eks-
cedenta napastnikowi również przysługuje obrona konieczna, bowiem czyn 
odpierającego jego zamach, będzie również bezprawnym zamachem. W dok-
trynie słusznie zwraca się uwagę na fakt, że ostatnia okoliczność zdecydowanie 
osłabia gwarancyjny charakter przepisu [Limburska 2018, s.7].  

O pOtrzebie (?) i uzasadnieniu wprOwadzenia Omawianej regulacji

Uwarunkowanie zastosowania rzeczonego przepisu od spełnienia je-
dynie wymienionych przedmiotowych kryteriów jest poniekąd uzasadnione 
funkcją, jaką miał on spełniać w praktyce wymiaru sprawiedliwości, polegają-
cej na zagwarantowaniu szerszej ochrony przede wszystkim przed zamachami 
związanymi z naruszeniem tzw. miru domowego. Tego rodzaju wyłączenie 
odpowiedzialności karnej stanowi charakterystyczne przeciwieństwo kolejnej 
jednostki redakcyjnej omawianego artykułu opierającej klauzulę niekaralności 
na przesłankach podmiotowych w postaci strachu lub wzburzenia z elemen-
tem zewnętrznym ich obiektywnego usprawiedliwienia okolicznościami (art. 
25 § 3 KK in fine). Warto jednocześnie zwrócić uwagę na kilka kwestii doty-
czących zakresów zastosowania obu jednostek redakcyjnych. 

Art. 25 w § 2a ustanawia swoistą obiektywną klauzulę niekaralności 
limitowaną jedynie pojęciem niedookreślonym ,,rażącego przekroczenia’’ gra-
nic obrony koniecznej (rzeczona limitacja omówiona zostanie w dalszej części 
rozdziału), podczas gdy analogiczna klauzula z § 3 opiera się na emocjach 
defensora, pod warunkiem, że są one usprawiedliwione. W piśmiennictwie 
definiuje się strach jako emocję odzwierciedlającą stan zagrożenia; przy czym 
sposobem rozwiązania sytuacji związanej z jego wystąpieniem jest uciecz-
ka lub atak. Strach może mobilizować do zapobieżenia niebezpieczeństwu  
(tzw. strach mobilizujący), jak również udaremniać jakiekolwiek działanie 
(tzw. strach obezwładniający). Wzburzenie natomiast jest stanem psychicz-
nym, w którym emocje zaburzają procesy intelektualne, na skutek czego za-
chowanie danej osoby motywowane jest przede wszystkim owymi emocjami 
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[Daniluk 2020]. Łatwo zauważyć, że w znakomitej większości przypadków 
będziemy mieli do czynienia ze zbiegiem obu wymienionych podstaw wyłą-
czenia karalności. W szczególności podkreślenia wymaga, że okoliczność, iż 
zamach odpierany przez defensora polegał na wdzieraniu się np. do jego miej-
sca zamieszkania niewątpliwie może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą 
strach lub wzburzenie. 

Można zatem wywieść wniosek, że powinien § 2a art. 25 KK znaleźć 
zastosowanie samoistnie jedynie w przypadku, gdy sprawca działa mówiąc ko-
lokwialnie ,,na chłodno’’, bez udziału opisanych powyżej emocji. Oczywiście 
wątpliwa jest możliwość wystąpienia takiego stanu faktycznego, w którym oso-
ba działająca w obronie koniecznej nie odczuwa ani strachu, ani wzburzenia. 
Niezależnie jednak od faktycznie występujących emocji, defensor działający 
w warunkach analizowanego przepisu podlega zdecydowanie preferencyjnym 
wymogom z dowodowego punktu widzenia. Łatwiej bowiem z natury rzeczy 
dowodzić okoliczności natury przedmiotowej niż tego, co dzieje się wewnątrz 
głowy ekscedenta. Można bez trudu skonstruować pewne przykładowe stany 
faktyczne, które intuicyjnie będą jawiły się jako wątpliwe z punktu widze-
nia społecznego poczucia sprawiedliwości. Przykładowo w myśl rzeczonego 
przepisu ekscedent odpierający zamach polegający na wdzieraniu się do jego 
mieszkania nie będzie podlegał karze, nawet jeżeli zupełnie świadomie prze-
kroczył granice obrony koniecznej, o ile przekroczenie to nie miało w opinii 
sądu charakteru rażącego. Zgodnie bowiem z § 2a art. 25 KK wystarczający 
jest sam fakt wystąpienia zamachu o takim właśnie charakterze. Jednocze-
śnie ekscedent przekraczający takie granice broniąc dóbr takich jak zdrowie 
i mienie, które zostają naruszone np. przestępstwem kradzieży rozbójniczej 
będzie musiał uzasadnić swoje zachowanie zarówno wystąpieniem swoistych 
okoliczności podmiotowych w postaci strachu lub wzburzenia, jak i to, że były 
one uzasadnione. 

Na kanwie powyższych rozważań rodzi się pytanie, czy takie sfor-
mułowanie omawianego przepisu nie będzie powodowało, iż w praktyce 
stosowania prawa, aby ustalić, czy przekroczenie granic obrony koniecznej  
w okolicznościach, o których mowa było ,,rażące’’, sądy będą badały również 
okoliczności podmiotowe defensora. Taka praktyka byłaby w pełni zasadna  
i z pewnością prowadziłaby do rzetelnego wyrokowania, jednak sens istnienia 
art. 25 § 2a KK staje się wtedy wątpliwy. Nietrudno zauważyć, że § 3 niniej-
szego artykułu w porównaniu do dość kazuistycznego unormowania poprze-
dzającej go jednostki redakcyjnej, jest znacznie bardziej elastyczny. O tym, 
kiedy eksces zajdzie w dużej mierze decydują w jego przypadku organy stosu-
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jące prawo. Taki zabieg ustawowy jest pożądany w zmieniającej się rzeczywi-
stości społecznej, bowiem umożliwia reagowanie na owe zmiany. Wynika to 
z samej konstrukcji klauzuli generalnej jako odsyłającej do aksjologii danego 
społeczeństwa (O aksjologicznym uwikłaniu klauzul generalnych w ciekawy 
sposób pisze A. Szot [Szot 2016]). Zestawiając to z uzasadnieniem projekto-
dawców rzeczonej zmiany, w którym podkreśla się, że jest to odpowiedź na 
pomijanie istniejących już przepisów, czy też nieodpowiednie ich stosowanie, 
należy krytycznie odnieść się do zabiegu nowelizacji jako próby reformy prak-
tyki wymiaru sprawiedliwości. Jest to wątpliwe przede wszystkim z punktu 
widzenia racjonalnej legislacji. 

Ponadto, podkreślić należy słuszne obawy doktryny co do ,,skutków 
ubocznych’’ przedmiotowej regulacji. Niewykluczone bowiem, iż w wyni-
ku jej wprowadzenia zamiast zwiększonego poczucia bezpieczeństwa, po-
wszechne stanie się poczucie bezkarności na terenie swojego domostwa, co 
w konsekwencji będzie prowadziło do nasilenia się agresywnych zachowań 
w sytuacjach związanych z naruszeniem sfery prywatności [Giezek 2011,  
s. 60]. Obawa ta zdaje się być tym bardziej uzasadniona, że nowelizacja z dnia  
8 grudnia 2017 r. przedstawiana była pod medialnymi hasłami nawiązującymi 
do wyobrażenia o amerykańskim systemie, często bardziej przypominającym 
film akcji rodem z Hollywood niż rzeczywistość [por. Lechowicz 2017]. 

pOdsumOwanie wniOsków

Zasadnicze zmiany w prawie dotyczące przestępstw polegają najczęściej 
na wprowadzeniu karalności zachowań uznanych wcześniej za legalne albo też 
na zniesieniu karalności zachowań uznawanych za bezprawne. Zniesienie ka-
ralności zachowań uprzednio karalnych może polegać na uchyleniu przepisu 
określającego konkretny typ czynu zabronionego albo na wprowadzeniu do 
porządku prawnego przepisu określającego okoliczność wyłączającą bezpraw-
ność [Zoll 1997]. Zmiany dotyczące kontratypów mają znaczenie szczególne, 
gdyż jako normy często przed nawiasowe wpływają na zakres stosowania całej 
części szczególnej kodeksu karnego. Wydawać by się mogło, że okoliczność 
wyłączająca bezprawność z wielowiekową tradycją jaką jest obrona koniecz-
na na przełomie XX i XXI wieku nie będzie już punktem zainteresowania 
prawodawcy. Rzeczywistość pokazała, że polski ustawodawca wielokrotnie 
nowelizował i prawdopodobnie będzie nowelizował przepisy dotyczące kon-
tratypu obrony koniecznej. Wątpliwości można mieć odnośnie do racji, jakie 
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przemawiały za prawodawcą dokonującym dotychczasowych zmian w prawie. 
Można odnieść wrażenie, że nie były one podyktowane postulatami de lege 
ferenda zgłaszanymi przez doktrynę prawa karnego, lecz miały na celu schle-
bianie instynktom społecznym oraz wyobrażeniu tzw. przeciętnego człowieka 
o obronie koniecznej. Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowane w artykule 
przemyślenia i uwagi krytyczne będą cennym głosem w dyskusji zarówno na 
poziomie ogólnym polskiego prawodawstwa jak i tej dotyczącej charakteru  
i kształtu normatywnego okoliczności wyłączających bezprawność.
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wstęp

Przestępczość to zjawisko, które w świecie występuje tak naprawdę od 
początku jego istnienia. Mimo nieustannych prób walki z nią, wprowadzaniu 
coraz to nowszych środków eliminujących i zapobiegających jej dalszemu roz-
wojowi, nie zawsze przynosi to zamierzony efekt. Pomimo tego, ustawodawcy, 
zarówno polscy jak i zagraniczni, nie ustają w działaniach zmierzających do 
zmniejszenia jej poziomu i wypracowaniu coraz to nowszych rozwiązań, aby 
jej przeciwdziałać. Jednym z takich środków jest instytucja świadka koronne-
go, będąca przedmiotem rozważania niniejszego artykułu. Wywodzi się ona 
z osiemnastowiecznej Anglii i obecnie występuje w wielu porządkach praw-
nych, między innymi w Polsce, natomiast po dziś dzień nie przyjęła jedno-
litego kształtu. Sam termin świadek koronny również wywodzi się z języka 
angielskiego i odpowiada pojęciu to turn King’s – Queen’s evidence, a odnosi się 
wyłącznie do tych świadków, którzy współpracują z oskarżycielem (świadko-
wie oskarżenia), będąc jednocześnie podejrzanymi lub oskarżonymi w danej 
sprawie [Wojtaszyn i Kacperczyk, 2011, s.  67]. W zależności od kraju, in-
stytucja przybiera różne postacie. Jednak geneza instytucji oraz cel wprowa-
dzenia wszędzie pozostaje taki sam. Jej rozwój związany jest ze zjawiskiem 



36

IZABELA FIREK, KACPER KOBIERSKI

narastającej przestępczości, w szczególności przestępczości zorganizowanej. 
Coraz wyższy jej poziom zaczął stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa obywateli oraz efektywności działania organów ścigania, a wprowadzenie 
świadka koronnego do systemu prawnego ma być instrumentem pomagają-
cym w jej zwalczaniu. W Polsce instytucja ta została wprowadzona ustawą  
z dnia 25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym [Dz.U. 1997 Nr 114 
poz. 738] (dalej jako: ustawa). Od tego czasu minęło jednak już ponad 20 lat,  
a instytucja ta zdecydowanie ewoluowała, dopasowując się do realiów współ-
czesnego świata; rozwoju prawa karnego, powstania nowych metod i tech-
nologii zarówno popełniania przestępstw jak i walki z nimi. Jej rozwój na 
przestrzeni lat, począwszy od okoliczności i tła historycznego wprowadzenia, 
przez wady oraz zalety, a także faktyczne funkcjonowanie oraz wykorzystanie 
instytucji świadka koronnego w polskim porządku prawnym, co szerzej zosta-
nie omówione poniżej.

OkOlicznOści wprOwadzenia instytucji w pOlsce

Wprowadzenie instytucji świadka koronnego w Polsce wiąże się 
oczywiście z rozwojem przestępczości zorganizowanej w latach 90 XX wieku. 
Co ciekawe, badania prof. Z. Bożyczko z drugiej połowy lat 50 XX wieku 
ujawniły problem przestępczości zawodowej w kraju [Wójcik, 2011, s. 120-
121], jednakże system polityczny skupiał się wtedy głównie na przeciwnikach 
ustroju komunistycznego, stąd brak usankcjonowania prawnego w tamtym 
okresie. Zmiana ustrojowa z początku lat 90 ubiegłego wieku spowodowała 
inicjację warunków koniecznych do powstania nowej teorii kryminologicznej 
[Wójcik, 2011, s.  117]. Swoboda gospodarcza po latach centralnego sterowa-
nia gospodarki wraz z wymianą klasy politycznej i jej częstymi zmianami czy 
też pewna chaotyczność przemian polityczno-gospodarczych spowodowała 
przyrost zjawisk patologicznych, w celu szybkiego wzbogacenia się w dobie 
wszechobecnego kryzysu. Wielu naukowców utożsamia zmianę struktury 
przestępczości ze zjawiskiem społecznym, jakim jest „moralność krańcowa” 
[Wójcik, 2011, s. 124]. Jest to zjawisko polegające na porzuceniu skrępowa-
nia w niemoralnym postępowaniu w sprawach gospodarczych ze względu na 
możliwość wykluczenia z konkurencji. W przypadku zmasowanego zjawiska 
zorganizowanej przestępczości gospodarczo-politycznej może działać na za-
sadzie mechanizmu błędnego koła, obniżając przy każdym dopełnieniu mo-
ralność podmiotów. Niewątpliwie, ówczesne władze zdawały sobie sprawę  
z istniejącego zagrożenia, czego wyrazem jest współorganizacja przez Senat RP  
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w 1993r. konferencji międzynarodowej Zorganizowana przestępczość i ter-
roryzm w krajach postkomunistycznych. Dostrzeżono wtedy luki prawne po-
wstałe w skutek marginalizacji kwestii przestępczości zorganizowanej w PRL.  
Z drugiej jednak strony, już w 1990 r. zlikwidowano Biuro do Walki z Prze-
stępstwami Gospodarczymi KGMO, choć wydaje się, iż po latach walki  
z mniej znaczącymi przestępstwami organ mógł przynieść wymierne korzy-
ści ze swojego funkcjonowania. Jednakże w tym czasie, w Polsce doszło do 
dwutorowego uformowania grup przestępczych. Część stanowili politycy  
(w szczególności odchodzący od władzy), a drugą grupę stanowili organizujący 
się drobni przestępcy. Ekspresowy rozwój przestępczości zorganizowanej spo-
wodowany był przez połączenie się tych grup w celu osiągnięcia obopólnych 
korzyści gospodarczych czy politycznych. W ciągu roku w Polsce odnotowano 
przyrost ok. 336 tyś. przestępstw więcej niż przed upadkiem „żelaznej kurty-
ny” [Gabriel-Węglowski, 2011]. Negatywne konsekwencje wybuchu przestęp-
czości w Polsce spowodowały nie tylko kontrowersyjne skutki wobec aparatu 
władzy, ale mogły mieć również wpływ na zniszczenie budujących się struktur 
społeczeństwa obywatelskiego, opartego na bezpieczeństwie obywateli. W ob-
jętej przemianami Polsce zaczęto stopniowo wprowadzać instytucje mające 
na celu walkę z przestępczością zorganizowaną. Utworzono specjalistyczne 
piony Policji, wydzielono ABW. Finalnie wprowadzono zmiany w sferze pra-
wa karnego, zarówno materialnego jak i procesowego.  Sam proces wprowa-
dzania instytucji świadka koronnego do Polski określić można jako burzliwy. 
Miał on swoich przeciwników zarówno wśród przedstawicieli doktryny, po-
lityków, praktyków czy też dziennikarzy. Do największych krytyków należeli  
S. Owczarski czy K. Marszał, zaś za wprowadzeniem instytucji (choć tylko 
czasowo) był S. Waltoś. Warto nadmienić, iż w czasie rządów koalicji SLD-

-PSL projekt został porzucony. Dopiero zmiana obozu rządzącego (AWS-
-UW) spowodowała wejście w życie ustawy o świadku koronnym, co nastąpiło  
1 września 1998 r. [Dz.U. 1997 nr 114 poz. 738]. Wśród padających zarzu-
tów wskazywano złamanie zasady legalizmu, brak wiarygodności świadków, 
czy też kwestię etyczności darowania kar względem społeczeństwa [Pylatkow-
ski, Polityka, 2018]. Wydaje się jednak, że znaczna część tych zarzutów została 
skutecznie zablokowana poprzez liczne zabezpieczenia, które szerzej zostaną 
omówione później.
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instytucja małegO świadka kOrOnnegO  
(instytucja, ewOlucja, wady, zalety)

Ze względu na podobny zakres zastosowania przy omawianiu „duże-
go” świadka koronnego należy także wspomnieć o występującej w ustawodaw-
stwie polskim instytucji małego świadka koronnego, która wprowadzona zo-
stała do systemu prawnego w artykule 60 § 3 Kodeksu Karnego, który brzmi: 
Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić 
jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w po-
pełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania 
przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa 
oraz istotne okoliczności jego popełnienia [Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553]. Insty-
tucja dotyczy więc sytuacji, w której przy popełnieniu danego przestępstwa 
udział brało kilka osób (co najmniej dwie), a jedna współdziałająca z nimi 
zdecydowała się ujawnić organom ściągania istotne informacje na temat oko-
liczności jego popełnienia, a także pozostałych współsprawców. Z użytego  
w przepisie trybu stwierdzającego „sąd stosuje” wynika, iż w takim przypadku 
nadzwyczajne złagodzenie kary wobec takiej osoby stosowane jest obligatoryj-
nie. W porównaniu z regulacją „dużego” świadka koronnego, o którym mowa 
w Ustawie o świadku koronnym, ustawodawca nie ograniczył się tylko do prze-
stępstw popełnionych w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku 
mającym na celu popełnianie takich przestępstw. Można więc przypuszczać, 
iż instytucja ta może wystąpić przy sprawie związanej z jakimkolwiek czynem 
zabronionym. Z przywileju mniejszej kary mogą skorzystać nawet sprawcy 
najcięższych zbrodni, jeśli tylko zadenuncjują innych uczestników przestęp-
nego współdziałania i spełnią resztę wymagań przewidzianych w omawianym 
przepisie [Kuźma, 2005]. Wydaje się, że regulacja ta nie do końca jest zgodna 
chociażby z zasadami współżycia społecznego czy jakimikolwiek wymogami 
sprawiedliwościowymi, co jest zdecydowanie jej wadą. Warto postawić sobie 
pytanie – czy współsprawca zabójstwa może skorzystać z przywileju jakim jest 
złagodzenie kary tylko dlatego że wskazał osoby, które również przyczyniły się 
do tej zbrodni? Dlatego też odpowiednim rozwiązaniem byłoby doprecyzo-
wanie przez ustawodawcę wymogów stawianych osobie, która zdecydowała 
się na współpracę z organami ścigania oraz ustanowienie konkretnych przesła-
nek, jasno wskazujących przy jakich przestępstwach z takiego udogodnienia 
może ona skorzystać. W przypadku jednak obu tych instytucji, wymogiem 
koniecznym jest to, aby współsprawca wszystkie istotne okoliczności ujaw-
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nił jeszcze w toku postępowania przygotowawczego, a więc przed złożeniem 
aktu oskarżenia do sądu. Dodatkowo, jednolity pozostaje także pogląd, iż nie 
może być mowy o zastosowaniu obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia 
kary w sytuacji, gdy sprawca najpierw ujawnia określone informacje, a na-
stępnie im zaprzecza w taki sposób, że skutecznie podważa wiarygodność tych 
właśnie pierwszych wyjaśnień [Michalska-Warias, 2012, s.  68]. W porówna-
niu z instytucją świadka koronnego, mały świadek koronny wykorzystywa-
ny jest o wiele częściej. Z danych Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że  
w sprawach z udziałem tych świadków od 2015 r. w Polsce zapadło 151 wy-
roków. 8 z nich oparto wyłącznie na zeznaniach małego świadka koronnego, 
5 natomiast było uniewinnień [Rojek-Socha, 2018]. Mimo to nie jest to in-
stytucja, która sprawdza się bezbłędnie. Ponadto, coraz częściej dochodzi do 
jej nadmiernego wykorzystywania przez współsprawców przestępstw, a nawet 
składania fałszywych zeznań przeciwko innym osobom, byleby tylko samemu 
skorzystać z przywileju nadzwyczajnego złagodzenia kary, które przecież może 
być znaczące. Dla przykładu – sąd może odstąpić całkowicie od wymierze-
nia kary bezwarunkowego pozbawienia wolności, na rzecz choćby tylko kary 
ograniczenia wolności czy nawet samej grzywny, która niekiedy może być ra-
żąco niewspółmierna z faktycznie popełnionym czynem zabronionym i szko-
dami jakie on wyrządził innym ludziom czy ich mieniu. Składanie fałszywych 
zeznań, jeżeli mieści się w szeroko pojętym prawie do obrony oskarżonego, 
nie jest przecież, zgodnie z przepisami, sankcjonowane jakąkolwiek odpowie-
dzialnością karną. Jak dowiodła praktyka, takie rozwiązanie prawne powoduje 
niepokojące konsekwencje. Z jednej strony – sprawcę kusi uzyskanie statusu 
małego świadka koronnego, bo obniżenie kary może być znaczące - może na-
wet zamiast więzienia odbywać karę ograniczenia wolności albo otrzymać karę 
w zawieszeniu, sąd może też odstąpić od ukarania, wymierzając środek karny. 
A jeśli nawet zarzuty, jakie przedstawi wobec innej osoby, okażą się pomówie-
niami, to i tak praktycznie może za to nie odpowiadać – bo korzystał z prawa 
do obrony [Rojek-Socha, 2018]. Codzienna praktyka dostarcza nam niestety 
coraz więcej takich sytuacji. Zeznania skruszonego przestępcy liczącego na 
niższy wymiar kary potrafiły obciążać osoby niewinne, które – jak choćby 
Maciej Dobrowolski, kibic Legii – trafiały na lata do tymczasowych aresztów 
czy zostawały skazane na karę więzienia [Krzyżanowska, 2019].
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instytucja „dużegO” świadka kOrOnnegO  
(instytucja, ewOlucja)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym [Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1801 z późn. zm.] wprowadziła do polskiego systemu prawne-
go instytucję świadka koronnego, opartą na swego rodzaju umowie pomiędzy 
organem ścigania a podejrzanym/sprawcą. Było to wprowadzenie nowocze-
snej formy ścigania przestępstw w polskim procesie karnym. Na przestrzeni 
lat instytucja ta przeszła znaczącą ewolucję. Początkowo, wprowadzona zosta-
ła na okres 3 lat [Wojtaszyn, Kacperczyk, 2011 s.  70]. Następnie czas jej 
obowiązywania został przedłużony do 1 września 2006 r., a wreszcie na skutek 
nowelizacji z 2006 r. [Dz. U. nr 149, poz. 1078] instytucja pozostała w syste-
mie na czas nieoznaczony. Temporalność instytucji wynikała z licznych kom-
promisów między zwolennikami i przeciwnikami jej wprowadzenia [Waltoś, 
Hofmański, 2016, s.  405] oraz chęci doskonalenia samej instytucji, a także 
mechanizmów osłabiających wpływ wad i zagrożeń na jej wykorzystanie [Rau, 
2002]. Wcześniej wspomniana umowa polega na odstąpieniu od ukarania po-
dejrzanego w zamian za ujawnienie istotnych w sprawie informacji na temat 
okoliczności oraz uczestników przestępstw grup zorganizowanych. Mimo licz-
nych nowelizacji już od początku ustawa klarownie definiowała podmiotowo 
świadka koronnego. Elementem charakterystycznym jest konwersja podejrza-
nego w świadka, co stanowi art. 2 ustawy o świadku koronnym [Hofmański, 
Zabłocki, 2011]. Początkowo wyróżniano dwie pozytywne przesłanki dopusz-
czenia dowodu z zeznań świadka koronnego. Były nimi przekazanie organowi 
procesowemu informacji mogących przyczynić się do ujawnienia okoliczności 
przestępstwa oraz wykrycia pozostałych sprawców, dalszych przestępstw czy 
zapobieżenia nim. Takie informacje podejrzany mógł przekazać organowi pro-
wadzącemu postępowanie aż do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu. 
Drugim warunkiem było zobowiązanie świadka do złożenia przed sądem wy-
czerpujących zeznań dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie lub 
przestępstwie skarbowym. Dopuszczenie takiego dowodu można uzależnić 
także od zobowiązania się podejrzanego do zwrotu korzyści majątkowej od-
niesionej na skutek popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego oraz 
naprawienia wyrządzonej nim szkody. Ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. wprowa-
dzono kolejny z warunków obligatoryjnych [Dz. U. 2006 nr 149 poz. 1078]. 
Podejrzany został zobowiązany do ujawnienia swojego majątku oraz znanego 
mu majątku pozostałych sprawców. Co ciekawe na kanwie wskazanej noweli-
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zacji niezmienionym pozostał warunek fakultatywny, choć wydaje się, iż usta-
wodawca winien dążyć do odzyskania mienia pozyskanego wskutek przestęp-
stwa, lecz pojawia się tutaj szerokie pytanie o zbytnie ograniczenie warunków 
uzyskania dowodu z zeznań świadka koronnego co mogłoby spowodować 
ograniczenie jej istnienia i wykorzystywania [Kiejnich, 2015, s.  38]. Tak więc 
osoba ubiegająca się o status świadka koronnego winna spełnić trzy warunki 
obligatoryjne oraz jeden fakultatywny. Procedurę dopuszczenia dowodu z ze-
znań świadka koronnego inicjuje zgoda Prokuratora Generalnego lub jego 
upoważnionego zastępcy, po czym prokurator prowadzący lub nadzorujący 
postępowanie przygotowawcze składa wniosek do sądu okręgowego właściwe-
go dla miejsca prowadzenia postępowania. Sąd wydaje postanowienie  
w przedmiotowej sprawie w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, przy 
czym jedynym podmiotem uprawnionym do złożenia zażalenia pozostaje pro-
kurator (art. 5 ustawy o świadku koronnym, Dz. U. 2016 poz. 1197]. Ona 
również ulegała zmianom na przestrzeni lat. Do 2006 r. postanowienie  
w przedmiotowej sprawie wydawał sąd właściwy do rozpoznania sprawy. 
Wskazana wcześniej nowelizacja przekazała to uprawnienie do właściwości 
funkcjonalnej sądu okręgowego właściwego do prowadzenia postępowania 
przygotowawczego. Obecnie podmiotem wydającym wstępną zgodę jest Pro-
kurator Generalny (lub upoważniony przez niego zastępca), lecz w tekście 
pierwotnym to uprawnienie należało do prokuratora apelacyjnego. Następnie 
kompetencja ta przysługiwała Prokuratorowi Krajowemu, a od 2010 roku 
przeszła do Prokuratora Generalnego. Co ciekawe, początkowo sąd był zobli-
gowany do wydania postanowienia w terminie 7 dni, lecz nowelizacja  
z 2006 r. wydłużyła ten czas do 14 dni. Co istotne, od tej daty również proku-
rator prowadzący/ nadzorujący postępowanie uzyskiwał kompetencję do wy-
dania postanowienia o odmowie nadania statusu świadka koronnego po uzy-
skaniu zgody Prokuratora Generalnego (wtedy Krajowego). Skróciło to 
procedurę odmowną w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek przesłanki nega-
tywnej. Wydaje się, iż najbardziej doniosła oraz znacząca zmiana przepisów 
ustawy dotyczy jej zakresu przedmiotowego. Wydaje się, iż na przestrzeni lat 
uległ on rozszerzeniu. Początkowo ograniczony był do takich przestępstw jak 
płatna protekcja (230 k.k.) czy pranie pieniędzy (299 k.k.). W literaturze 
celnie wskazuje się, że taka konstrukcja wykorzystywania dowodu z zeznań 
świadka koronnego skutecznie ograniczała oraz utrudniała wykorzystanie pro-
ceduralne instytucji. Wszelkie materiały niemogące zostać objęte programem 
świadka koronnego musiały zostać wyłączone z danego postępowania, co 
utrudniało pracę wymiaru sprawiedliwości. Na kanwie najszerszej z noweliza-
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cji (z 2006 r.) dokonano opisowego wyróżnienia przedmiotu mogącego być 
objętym instytucją, jako przestępstw/przestępstw skarbowych popełnionych 
w zorganizowanej grupie lub mających na celu popełnienie przestępstwa/prze-
stępstwa skarbowego. Mimo tego utrzymano stosowne wyliczenia stosowania 
ustawy, co umożliwia również poznanie pełnego obrazu działalności oraz 
funkcjonowania przestępczych grup zorganizowanych [Wojtaszyn, Kacper-
czyk, 2011, s.  73]. Warto również zwrócić uwagę na negatywne przesłanki 
dopuszczenia do uzyskania statusu świadka koronnego wymienione w art. 4 
ustawy. Instytucja ta nie przysługuje podejrzanemu który popełnił lub współ-
działał w popełnieniu zbrodni zabójstwa, nakłaniał inną osobę do popełnienia 
czynu zabronionego lub kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Te prze-
słanki uwypuklają jedynie znaczenie instytucji, która ma na celu łowienie 
grubych ryb za pomocą mniejszych ryb. Wśród najważniejszych następstw 
nadania statusu świadka koronnego należy wyróżnić wydzielenie odrębnego 
postępowania dotyczącego świadka koronnego, które ulega zawieszeniu aż do 
czasu prawomocnego zakończenia postępowań względem współsprawców. 
Ważną kwestią pozostaje wyłączenie jawności rozprawy na wniosek podejrza-
nego, choć należy wspomnieć, iż do 2001 roku sąd miał jedynie możliwość,  
a nie obowiązek wyłączenia jawności rozprawy, choć wydaje się, iż taki postu-
lat jest konieczny w celu zapewnienia skutecznej ochrony świadka. Podczas 
przesłuchania świadka koronnego wyłączeniu ulegają art. 182-185 k.p.k. Jest 
to swojego rodzaju gwarancja uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania gru-
py przestępczej oraz zbadania wiarygodności świadka. Istotną kwestią wydaje 
się być, możliwość zastosowania art. 147 k.p.k. (tj. zapisu czynności proceso-
wej w formie dźwięku i/lub obrazu), co pozwala na szerszą ochronę świadka 
oraz zapobiega wycofywaniu się im z uczestnictwa w procesie w takiej roli.  
W terminie 14 dni od prawomocnego zakończenia postępowań pozostałych 
sprawców prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania 
względem świadka koronnego. Jest to swego rodzaju wypełnienie umowy mię-
dzy organem a podejrzanym, przy czym należy pamiętać o możliwości obliga-
toryjnego lub fakultatywnego wznowienia  postępowania umorzonego w cią-
gu 5 lat (choć początkowo był to irracjonalnie krótki termin roczny) od 
uprawomocnienia, jeżeli świadek koronny popełnił nowe przestępstwo/ prze-
stępstwo skarbowe w toku działalności w grupie zorganizowanej lub mającej 
na celu taki czyn zabroniony popełnić lub gdy zostaną ujawnione okoliczności 
podważające wiarygodność świadka. Fakultatywne wznowienie następuje na 
skutek popełnienia nowego umyślnego przestępstwa, lecz poza grupą prze-
stępczą. W przypadku, gdy świadek zataił prawdę lub zeznał nieprawdę, od-
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mówił zeznań przed sądem, popełnił nowe przestępstwo w grupie zorganizo-
wanej lub zataił majątek swój lub współsprawcy uchyla się jego uprawnienie 
niekaralności [Waltoś, Hofmański, 2016, s.  407]. Te prewencyjne oraz gwa-
rancyjne mechanizmy mają służyć ewentualnej korekcie w przypadku utraty 
przez świadka swojej wiarygodności. Nieodłącznym elementem instytucji wy-
dają się kwestie związane z zabezpieczeniem osoby świadka koronnego oraz 
jego najbliższych.  Zalicza się do nich wcześniej wspomniane wyłączenie jaw-
ności czy też program ochrony świadka koronnego wyrażonego w art. 14 usta-
wy. Na skutek kolejnych nowelizacji świadek koronny lub osoby dla niego 
najbliższe mogą zostać objęci ochroną osobistą, uzyskać pomoc w zmianie 
miejsca zamieszkania, pracy, materialną w celu pokrycia kosztów utrzymania 
czy też zmiany danych osobowych. Ciekawym instrumentem ochrony wydaje 
się przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub operacji plastycznej, które 
powodują trudność w rozpoznaniu świadka dla osób z dawnej grupy przestęp-
czej. Do instrumentów ochronnych zaliczyć można również bezwzględny za-
kaz dowodowy (art. 6 ustawy), polegający na zniszczeniu wszelkich dokumen-
tów (w tym wyjaśnień i oświadczeń podejrzanego) w przypadku wydania 
postanowienia o odmowie dopuszczenia dowodu. Tak szeroki zakres regulacji 
ochronnych wynika z faktu, iż współpraca podejrzanego z organem prowadzą-
cym postępowanie może zostać odebrana jako forma donosicielstwa, zdrady 
grupy, co może wiązać się z chęcią zemsty współsprawców [Kiejnich, 2015,  
s. 38]. Drugim aspektem tego zagadnienia wydaje się być przewlekłość postę-
powania. Sami świadkowie koronni zdają sobie sprawę z czasu trwania postę-
powań karnych oraz ciągłości trwania programu ochrony świadków [Pylat-

kowski, 2018]. 

wykOrzystanie instytucji w rzeczywistOści  
w ujęciu kOmparatystycznym

Wśród najważniejszych wad instytucji wymienia się złamanie dwóch 
zasad prawa karnego, tj. zakazu przymusu samooskarżania oraz zasady le-
galizmu [Kiejnich, s. 37]. Wydaje się jednak, że rozbudowana konstrukcja 
procedury uzyskania statusu świadka koronnego oraz chęć współpracy po-
dejrzanego wyłącza jakikolwiek przymus w tej sytuacji Kwestia pogwałcenia 
zasady legalizmu wydaje się być wyolbrzymiona, gdyż polski system karny 
znał wcześniej kilka odstępstw w stronę zasady oportunizmu [Waltoś, Ho-
fmański, 2016, s.  296], wśród nich możemy znaleźć także umorzenie absorp-
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cyjne czy też umorzenie mediacyjne. Kolejnym argumentem przeciwników 
instytucji wydaje się być wiarygodność a raczej jej brak świadków koronnych. 
Dyskusja na ten temat rozgorzałą w skutek aresztowania Jarosława S. vel. Ł. 
ps. „Masa”, czyli jednego z najbardziej znanych świadków koronnych [Szulc, 
2020]. Część naukowców poddaje dalszy byt instytucji od wprowadzenia me-
chanizmów uwierzytelniających zeznania świadka. Wśród nich wyróżnia się 
poddanie świadka badaniu wariograficznemu [Kiejnich, 45]. Jednakże biorąc 
pod uwagę negatywny szeroki pogląd doktryny na wykorzystanie wariografu 
do uzyskania dowodu w procesie karnym ten sposób wzmocnienia wiarygod-
ności świadka wydaje się chybiony. Przeciwnicy instytucji podnoszą również 
aspekty finansowy jako negatywny aspekt instytucji. Choć jest to tajemnica 
ściśle strzeżona przez Policję [Newsweek, 2015], w 2011 roku z budżetu pań-
stwa wydano ok. 12 mln złotych na program świadków koronnych (zarówno 
na zatrudnienie pracowników, przeprowadzenie odpowiednich procedur oraz 
ochronę świadków) [P. Osiński, 2016]. Biorąc jednak pod uwagę cenę jaką 
płaci świadek koronny (życie w zamknięciu, zmiana tożsamości) za ujawnie-
nie informacji oraz okoliczności popełnienia przestępstwa co dało wymierne 
rezultaty w postaci skuteczności walki z mafią pruszkowską czy wołomińską, 
wydatki te wydają się być proporcjonalne, mimo argumentacji, iż udzielanie 
pomocy materialnej przestępcom jest naruszeniem zasady równości oraz 
legalizmu. Jednakże wydaje się, iż współpraca z organami ścigania czy ochrona 
wspomnianych na początku tego rozdziału wartości wydaje się być istotna 
w demokratycznym państwie prawa i pozwala na odstąpienie od wyraźnego 
stosowania art. 32 Konstytucji RP [Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483]. Z drugiej 
jednak strony w ciągu pierwszych 6 lat istnienia instytucji zabezpieczono ma-
jątek o wartości ok. 25 mln zł oraz rozbito grupy przestępcze, których wyni-
kiem działalności było spowodowanie strat w budżecie państwa na około pół 
miliarda złotych [Pylatkowski, 2018]. Taki bilans wydaje się przemawiać na 
korzyść samej instytucji. Pomimo podnoszonej krytyki wobec wiarygodności 
świadków warto wspomnieć na niski procent podejmowanych postępowań 
względem podejrzanych (ok. 3 % do 2011 r.) [Gabriel-Węglowski, 2011]. Po-
zytywnym aspektem jest również czynnik resocjalizacyjny. Świadkowie za po-
mocą programu ochrony podwyższają swoje wykształcenie, co może stanowić 
na pierwszy krok do wdrożenia nowych norm moralnych w życiu świadków. 
Największy przyrost postanowień o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka 
koronnego można zaobserwować w latach 1998-2003. Mimo rozszerzenia 
przedmiotowego zastosowania instytucji w 2006 r. liczba nowych świadków 
koronnych jedynie w 2008 r. przekroczyła liczbę 5 osób [bezpiecznik.org, 
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2019]. W 2019 r. na skutek objęcia programem zawieszono postępowanie 
wobec 2 osób [Sprawozdanie z działalności powszechnych…]. Taki proces 
uwarunkowany jest dwoma czynnikami. Po pierwsze wiąże się on z populary-
zacją instytucji „małego świadka koronnego”, co wiąże się z niewątpliwą wadą 
samej procedury i przewlekłością postępowania. Co oczywiste, procesy grup 
zorganizowanych są często wielowątkowe, co wydłuża czas ich trwania. Często 
świadkowie koronni utrzymują swój status dłużej, niźli odbyli karę zgodną  
z popełnionymi przez nich czynów (do 2014 r. ukończono program jedynie 
wobec 11 świadków). Taki proceder skłania ich do poddania się karze z zasto-
sowaniem art. 60 k.k. [bezprawnik.org, 2019]. Z drugiej strony prokuratorzy 
rozważniej podejmują decyzje podmiotowe wobec potencjalnych świadków. 
Jest to spowodowane chęcią uwiarygodnienia zeznań oraz jak najpełniejsze-
go wykorzystania dowodów uzyskanych z zeznań takiej osoby [M. Gabriel- 
Węglowski, 2011].

instytucja świadka kOrOnnegO  
w wybranych państwach zagranicznych

Jak zostało wspomniane we wstępie do niniejszego artykułu, instytu-
cja świadka koronnego wywodzi się z angielskiego systemu prawnego. Powsta-
ła w osiemnastym wieku. Występujący wówczas w procesie sprawca - appro-
ver, był gotowy przyznać się do zarzucanych mu czynów i wydać pozostałych 
współsprawców w zamian za ułaskawienie. Jednak warunkiem ułaskawienia 
było skazanie przez sąd wszystkich osób przez niego oskarżonych. W razie 
ich uniewinnienia, ów approver był skazywany na karę śmierci. Szybko jed-
nak przeniknęła do wielu innych państw zagranicznych, w których znacznie 
różni się postacią jaką przybiera w ich porządkach prawnych. Najszybciej, 
bo już na początku drugiej połowy XIX wieku świadek koronny pojawił się  
w ustawodawstwie USA. Od razu wydano specjalną ustawę poświęconą 
ochronie i statusowi świadka koronnego, a Stany Zjednoczone stały się pio-
nierem w tej dziedzinie. Na przestrzeni wieku w amerykańskim prawodaw-
stwie dochodziło do wielu zmian i poprawek tej regulacji, ostatecznie jednak  
w 1970 r. przyjęta została ustawa o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 
[Organized Crime Control Act]. Była ona uważana za jeden z efektywniejszych 
mechanizmów umożliwiających skuteczne oskarżanie sprawców działających 
w zorganizowanych grupach przestępczych [Wojtaszyn i Kacperczyk, 2011, 
s.  68]. Kolejnym z krajów, w których świadek koronny został wprowadzony 
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bardzo szybko, stały się Włochy. Instytucja ta po włosku nazywa się pentito  
i różni się nieco celem jej wprowadzenia oraz zakresem przedmiotowym prze-
stępstw jakie obejmuje od Anglii czy chociażby Polski. We Włoszech świadek 
koronny zastrzeżony został dla spraw o przynależności do związku przestęp-
czego mającego na celu zakazany handel narkotykami i środkami psychotro-
powymi oraz o przynależność do związku mafijnego. I choć włoski świadek 
koronny nie może liczyć na uwolnienie od kary, a jedynie na jej złagodzenie, 
jest tam bardzo popularną formą pozyskiwania dowodów [Bosiacka, 2011,  
s.  209]. W tym miejscu należy także wspomnieć o występowaniu omawianej 
instytucji w Niemczech, w których wybór przywileju dla osoby świadka ko-
ronnego pozostawia w gestii sądu. Od składu orzekającego zależy bowiem czy 
orzeknie jedynie złagodzenie kary (jak w Polsce w przypadku małego świadka 
koronnego) czy w ogóle odstąpią od jej wymierzenia (co z kolei ma miejsce 
w Polsce przy „dużym” świadku koronnym). Ponadto, w Niemczech służy 
on do zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz czynów zabronionych 
popełnianych w związku z obrotem środkami odurzającymi [Bosiacka, 2011, 
s. 209]. W powyższym zestawieniu widać więc wyraźnie, że mimo różniących 
się kształtów, a także zakresu przestępstw, które obejmuje instytucja świadka 
koronnego, przyświecające ustawodawcom cele jej wprowadzenia były bardzo 
zbliżone. Zagrożenie związane z rosnącą przestępczością w zorganizowanych 
grupach przestępczych, które stawały się coraz większym zagrożeniem nie tyl-
ko dla obywateli, ale i dla organów ścigania, zmusiły do wprowadzenia takich 
rozwiązań. W większości państw, w których instytucja jest stosowana bardzo 
szybko zostały być widoczne pozytywne efekty jej funkcjonowania. Przestęp-
cy dostrzegając niejako szansę dla siebie w złożeniu zeznań obciążających in-
nych, chętniej z takiej możliwości zaczęli korzystać, co niewątpliwie w każdym 
kraju jest bardzo pomocne dla organów powołanych do ścigania przestępstw.  
Z kolei instytucją służącą zapobieganiu nadużywania przez sprawców jej 
przywilejów, chociażby przez składanie fałszywych zeznań, są różnego rodza-
ju instrumenty wprowadzane w większości państw zagranicznych, takie jak 
wznowienie postępowania czy uchylenie bezkarności czynu, nawet po prawo-
mocnym zakończeniu postępowania wobec pozostałych oskarżonych.
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pOdsumOwanie

Niewątpliwie na przestrzeni lat instytucja świadka koronnego w Pol-
sce ewoluowała. Liczne nowelizacje powodowały zmiany poszczególnych ele-
mentów ustawy, co było wyrazem chęci udoskonalenia procedury oraz zabez-
pieczenia zarówno organów procesowych jak i samych świadków koronnych. 
Wymierne korzyści płynące z implementacji instytucji do polskiego systemu 
prawnego, okazały się kluczowe do zwalczania przestępczości zorganizowanej 
w kraju. Kolejne nowelizacje spowodowały wzrost ochrony świadków koron-
nych, np. poprzez obligatoryjne wyłączenie jawności rozprawy czy też zasto-
sowanie zdalnego trybu przesłuchań. Wszelkie instrumenty wydają się być 
niezbędne w celu zachęcenia świadków do skorzystania z instytucji. Mimo 
wspomnianych wcześniej zmian, wydaje się, iż konstrukcja nie została w pełni 
ukształtowana i zamknięta. Najbardziej pilnym elementem do zmiany wydaje 
się być zarówno podnoszona wcześniej przewlekłość postępowań, tak by za-
stosowanie tej instytucji wobec świadków było najzwyczajniej dla nich opła-
calne, jak i kwestia uwiarygodnienia zeznań świadków. W celu wyważenia na-
strojów społecznych czy też politycznych, istotną kwestią pozostaje wyważenie 
poziomu życia przeciętnych obywateli z finansowaniem programu ochrony. 
Brak zamkniętej kompozycji instytucji skłaniać powinien do szerokiej debaty 
publicznej, zarówno wśród przedstawicieli doktryny prawniczej jak i środowi-
ska polityczno-dziennikarskiego. Jednakże merytoryczna dyskusja winna być 
oparta na chęci wdrożenia zmian wzmacniających instytucję, a nie kwestiach 
rewolucyjnych. Obecność w polskim systemie karnym świadka koronnego 
budzi i będzie budzić emocje, lecz cytując za P. Bortkiewiczem „napięcie mię-
dzy państwem, a przestępczością zorganizowaną albo skazuje państwo na nie-
skuteczność, albo na działanie etycznie wątpliwe” [Gabriel-Węglowski, 2011]. 
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Zmiana definicji groźby  
bezprawnej z art. 115 § 12 k.k.

wstęp

Groźba bezprawna, w przeciwieństwie do tzw. groźby karalnej, nie jest 
potocznym, przejętym przez język prawniczy określeniem któregoś z czynów 
zabronionych stypizowanych w części szczególnej kodeksu karnego, tylko 
znamieniem wielu przestępstw, środkiem, za pomocą którego sprawca czynu 
zabronionego wywiera wpływ na proces decyzyjny ofiary, dążąc do realizacji 
zamierzonego przez siebie przestępnego celu. Jej definicję legalną zawiera art. 
115 § 12 k.k. Do dnia 3 maja 2019 r. groźba bezprawna mogła przybrać trzy 
następujące postacie:

1. groźby popełnienia przestępstwa na szkodę zagro-
żonego lub jego osoby najbliższej, jeżeli wzbudzała w zagrożonym 
uzasadnioną obawę, że będzie spełniona;

2. groźby spowodowania postępowania karnego, chy-
ba, że miała na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestęp-
stwem;

3. groźby rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 
zagrożonego lub jego osoby najbliższej.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. 2019 r. poz. 730], zwana  
w dalszej części tekstu „nowelą z 2019 r.”, rozszerzyła drugą z wymienionych 
postaci groźby bezprawnej. Z chwilą wejścia w życie tej noweli, tj. z dniem 
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4 maja 2019 r., art. 115 § 12 k.k. otrzymał brzmienie: „Groźbą bezprawną 
jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania 
postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać na-
łożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości 
uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby 
zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania,  
w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona 
jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem 
zagrożonym administracyjną karą pieniężną”.

W dalszej części pracy chciałbym dokonać analizy skutków, jakie może 
przynieść dodanie do katalogu postaci, które może przybrać groźba bezpraw-
na, groźby spowodowania postępowania, w którym może zostać nałożona 
administracyjna kara pieniężna, w szczególności przy jednoczesnym nieroz-
szerzeniu tego katalogu o groźbę spowodowania innego rodzaju postępowań. 
Zacznę od omówienia, co właściwie należy rozumieć przez pojęcie „postępo-
wania karnego”.

pOjęcie „pOstępOwania karnegO”

Większość przedstawicieli doktryny zgadza się co do tego, że przez 
„postępowanie karne” należy rozumieć nie tylko postępowanie w sprawie 
o przestępstwo, ale także o przestępstwo skarbowe. Pogląd ten różnie jest 
uzasadniany. Jarosław Majewski odwołuje się do treści art. 239 § 1 k.k.,  
a konkretnie do sformułowania: „Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie 
karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego…”. 
Jego zdaniem analiza tego przepisu „jednoznacznie wskazuje, że postępowanie 
karne, którego zapowiedź konstytuuje istotę drugiej z form groźby bezpraw-
nej wymienionych w art. 115 § 12, to nie tylko postępowanie w sprawach  
o przestępstwo, lecz także postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe 
(…) ale już nie postępowanie w sprawach o wykroczenie lub wykroczenie 
skarbowe” [Majewski 2016, s. 1004-1005].

Z kolei Janusz Bojarski i Oktawia Górniok za postępowania karne uwa-
żają te postępowania, w których tytule posłużono się tym pojęciem: „Postę-
powanie karne należy odnieść nie tylko do tzw. powszechnego postępowania 
karnego ujętego w kodeksie postępowania karnego, lecz także do innych ure-
gulowanych prawem postępowań zmierzających do wymierzenia kary, zwa-
nych postępowaniami karnymi, jak postępowanie karne skarbowe, ale nie 
postępowanie w sprawach o wykroczenia czy postępowanie dyscyplinarne –  
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w ich tytułach bowiem nie zamieszczono nazwy «postępowanie karne».” [Bo-
jarski, Górniok 2016, teza 30 do art. 115 k.k.].

Pogląd, że w zakresie pojęcia „postępowania karnego” mieści się tak-
że postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, zasługuje na aprobatę,  
i to z wielu powodów. Po pierwsze, wskazuje na to swoista definicja „postę-
powania karnego” zawarta w art. 239 § 1 k.k. Skoro bowiem utrudnianie 
lub udaremnianie postępowania karnego ma polegać na pomaganiu „sprawcy 
przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego” w uniknięciu odpowiedzial-
ności karnej, uznać należy, że ustawodawca nie tylko zalicza postępowanie  
w sprawie o przestępstwo skarbowe do postępowań karnych, ale także że trak-
tuje przestępstwo skarbowe jako odmianę przestępstwa „zwykłego”. Za takim 
rozumowaniem przemawiać może także treść art. 234 k.k., art. 235 k.k., art. 
236 § 1 k.k. i art. 259 k.k., w których również posłużono się sformułowaniem 

„przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe”. Na odrębność tych dwóch 
typów czynów zabronionych wskazywać może natomiast art. 238 k.k. i art. 
258 § 1 k.k., w których zastosowano z kolei spójnik „lub” („przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe”).

Po drugie, zarówno wobec sprawcy przestępstwa, jak i wobec spraw-
cy przestępstwa skarbowego można zastosować środek probacyjny w postaci 
warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 66 k.k., art. 41 k.k.s.).

Po trzecie, zarówno za popełnienie przestępstwa, jak i za popełnienie 
przestępstwa skarbowego sprawcy grozi odpowiedzialność karna (art. 1 § 1 
k.k., art. 1 § 1 k.k.s.). Tymczasem za popełnienie wykroczenia lub wykrocze-
nia skarbowego sprawca podlega jedynie „zwykłej” odpowiedzialności (art. 1 
§ 1 k.w., art. 1 § 1 k.k.s.).

Po czwarte wreszcie, katalog sankcji przewidzianych za popełnienie 
przestępstwa i za popełnienie przestępstwa skarbowego jest dość podobny. 
Sprawcy przestępstwa można wymierzyć karę pozbawienia wolności w wy-
miarze nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż 15 lat (art. 37 k.k.), karę 25 
lat pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 k.k.) albo karę dożywotniego pozba-
wienia wolności (art. 32 pkt 5 k.k.). Kara pozbawienia wolności wymierzona 
sprawcy przestępstwa skarbowego nie może być krótsza niż 5 dni i dłuższa 
niż 5 lat (art. 27 § 1 k.k.s.). W przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary 
pozbawienia wolności można ją orzec w wymiarze do lat 10 (art. 28 § 2 k.k.s.), 
a w przypadku wymierzenia kary łącznej – do lat 15 (art. 39 § 1 k.k.s.).

Zarówno sprawcy przestępstwa, jak i sprawcy przestępstwa skarbowego 
można wymierzyć karę ograniczenia wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 
 2 lat (art. 34 § 1 k.k., art. 26 § 4 k.k.s. w zw. z art. 34 § 1 k.k.).



54

MARCIN RAŹNY

O ile możliwy do orzeczenia wymiar kary pozbawienia wolności jest 
w przypadku przestępstwa wyższy niż w przypadku przestępstwa skarbowe-
go, a wymiar kary ograniczenia wolności – taki sam, sytuacja ulega zmianie  
w odniesieniu do kary grzywny. W przypadku przestępstwa, jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, najniższa liczba stawek dziennych grzywny wynosi 10, a naj-
wyższa 540 (art. 33 § 1 k.k.), przy czym wysokość jednej stawki nie może 
być niższa niż 10 zł i wyższa niż 2000 zł (art. 33 § 3 k.k.). Oznacza to, że 
dolegliwość finansowa, jaką odczuje skazany, wyniesie w najlepszym dla niego 
przypadku 100 zł (10 x 10 zł), a w najgorszym – 1 080 000 zł (540 x 2000 zł).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa możliwa do wymierzenia 
sprawcy przestępstwa skarbowego liczba stawek dziennych grzywny wynosi 
10, zaś najwyższa 720 (art. 23 § 1 k.k.s.), przy czym wysokość jednej stawki 
nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodze-
nia, ani też przekraczać jej – czyli owej 1/30 – czterystukrotności (art. 23 
§ 3 k.k.s.). Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, zgodnie  
z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2020 r. [Dz.U. z 2019 r. poz. 1778], została ustalona 
na kwotę 2600 zł. Oznacza to, że w 2020 r. wysokość kary grzywny możliwej 
do wymierzenia za przestępstwo skarbowe wahać się będzie pomiędzy kwotą 
866,67 zł (10 x 2600 zł x 1/30) a kwotą 24 960 000 zł (720 x 2600 zł x 1/30 
x 400).

Za zasadny należy uznać pogląd, że pojęcie „postępowania karnego” nie 
obejmuje swym zakresem postępowania w sprawach o wykroczenia lub wy-
kroczenia skarbowe.

administracyjna kara pieniężna

Potraktowanie jako groźby bezprawnej groźby spowodowania postę-
powania karnego ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której sprawca, mając 
wiarygodne informacje o popełnieniu przez zagrożonego przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, stara się wykorzystać tę wiedzę do zmuszenia go 
do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Należy także zauważyć, 
że jako iż z treści przepisu nie wynika, że postępowanie rzeczywiście musi 
mieć związek z dokonanym przez zagrożonego czynem, z groźbą spowodo-
wania postępowania karnego będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, 
gdy sprawca kieruje wobec zagrożonego zapowiedź wszczęcia postępowania 
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w sprawie o czyn zabroniony, który w rzeczywistości nie miał miejsca, fabry-
kując w tym celu dowody albo wykorzystując niewiedzę zagrożonego co do 
tego, czy dokonany przez niego czyn narusza porządek prawny, czy też nie. 
Perspektywa wymierzenia dotkliwej kary może bardzo silnie oddziaływać na 
zagrożonego, skłaniając go do ulegnięcia szantażowi sprawcy i podporządko-
wania się jego woli. Z punktu widzenia porządku prawnego powstały w ten 
sposób stan zależności jest sytuacją wysoce niepożądaną.

Podobnymi motywami kierował się ustawodawca rozszerzając defi-
nicję groźby bezprawnej o groźbę spowodowania postępowania, w którym 
może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Jako bezpośredni po-
wód wprowadzenia tej regulacji podano fakt, iż w przededniu wejścia w życie 
RODO niektóre podmioty „wykorzystując ogólnie panujący strach przedsię-
biorców w związku z wejściem w życie rzeczonego rozporządzenia”, zaczęły 
kierować wobec nich groźby głoszące, że „jeżeli nie uiszczą pewnej kwoty 
na ich rzecz, to złożą oni zawiadomienie o nieprawidłowościach panujących  
w ich przedsiębiorstwach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
czy też samej prokuratury”. Jako że – zdaniem ustawodawcy – „na chwilę 
obecną nie można odnotować większej różnicy pomiędzy administracyjną 
karą pieniężną, która de facto przybiera postać zdecydowanie wyższej, a karą 
grzywny, orzekanej na podstawie przepisów karnych” [Uzasadnienie do pro-
jektu ustawy…, s. 93], uznano za niezbędne wprowadzenie odpowiednich 
zmian do kodeksu karnego.

Jak głosi art. 189b k.p.a.: „Przez administracyjną karę pieniężną ro-
zumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną 
przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie narusze-
nia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu 
ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej”. Wysokość kar – w zależności od rodzaju 
naruszenia – określają przepisy szczególne, przy czym – co warto odnotować 

– dolegliwości sankcji mogą być bardzo zróżnicowane. Przykładowo, ustawa 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2020 poz. 470, 471]  
w większości przypadków przewiduje kary pieniężne w wysokości od kilkuset 
do kilku tysięcy złotych, co upodabnia je do dolegliwości przewidzianych za 
popełnienie wykroczenia. Z kolei kary pieniężne wymierzane na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 2019 poz. 755, 
730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166, z 2020 r. poz. 284, 471, 
568] zazwyczaj sięgają wysokości kilkudziesięciu tysięcy, a niekiedy nawet kil-
kuset tysięcy lub miliona złotych. W pełni uzasadnione wydaje się być więc 
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twierdzenie ustawodawcy o braku większych różnic pomiędzy administracyjną 
karą pieniężną, a wymierzaną na podstawie przepisów karnych karą grzywny.

Rozszerzenie definicji groźby bezprawnej o groźbę spowodowania po-
stępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, 
należy ocenić pozytywnie. Perspektywa dolegliwości, jaką odczułby zagrożo-
ny w razie nałożenia na niego tej kary, mogłaby oddziaływać na jego proces 
decyzyjny w podobny sposób, w jaki wpływałaby na niego groźba wszczęcia 
postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, czyniąc 
go bardziej podatnym na szantaż ze strony sprawcy. Ze względu jednak na 
znaczne niekiedy różnice w wysokości możliwych do wymierzenia administra-
cyjnych kar pieniężnych, dodanie do art. 115 § 12 k.k. nowej postaci groźby, 
przy jednoczesnym pominięciu groźby spowodowania innych postępowań  
(w tym w szczególności postępowania w sprawach o wykroczenia lub wykro-
czenia skarbowe), tworzy niezrozumiałą, trudną do wytłumaczenia lukę.

inne pOstępOwania

Nie są znane powody, dla których ustawodawca nie zdecydował się 
rozszerzyć definicji groźby bezprawnej o groźbę spowodowania postępowa-
nia w sprawie o wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, zwłaszcza że fakt, 
iż pojęcie „postępowania karnego” nie obejmuje swym zakresem postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe, został przez niego 
odnotowany [Uzasadnienie…, s. 92]. Biorąc pod uwagę ogromne zróżnico-
wanie wysokości administracyjnych kar pieniężnych, wejście w życie noweli  
z 2019 r. sprawiło, że do desygnatów groźby bezprawnej zaliczono groźbę 
spowodowania postępowania w sprawach o czyny zagrożone niekiedy bardzo 
łagodną sankcją, ignorując jednocześnie zachowania zagrożone karą o wiele 
surowszą.

Jako przykład mogłoby posłużyć porównanie sankcji przewidzianych 
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z tymi zawarty-
mi w kodeksie wykroczeń. Groźbę spowodowania postępowania w sprawie  
o naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazdy po-
jazdów samochodowych po drogach krajowych, a więc w sprawie o czyn 
zagrożony administracyjną karą pieniężną w wysokości od 500 do 1500 zł 
(art. 13k ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych), traktuje się – po wejściu w życie noweli  
z 2019 r. – jako groźbę bezprawną. Z kolei np. groźba spowodowania postę-
powania w związku z samowolnym zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem 



57

ZMIANA DEFINICJI GROŹBY BEZPRAWNEJ Z ART. 115 § 12 K.K.

lub ustawieniem znaku turystycznego (art. 85 § 2 k.w.), za który to czyn grozi 
kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni (art. 19 k.w.), kara 1 miesiąca ogra-
niczenia wolności (art. 20 § 1 k.w.) albo kara grzywny w wysokości od 20 do 
5000 zł (art. 24 § 1 k.w.), groźbą bezprawną nadal nie będzie.

Podobnie rzecz się ma z zagrożonymi o wiele wyższymi sankcjami 
wykroczeniami skarbowymi. Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzyw-
ny określona kwotowo (art. 47 § 1 k.k.s.), która może być wymierzona w 
granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalne-
go wynagrodzenia (art. 48 § 1 k.k.s.). Jako że wysokość minimalnego wy-
nagrodzenia w 2020 r. została ustalona na kwotę 2600 zł, sąd ma możliwość 
ukarania sprawcy wykroczenia skarbowego grzywną w wysokości od 260 do  
52 000 zł. Kara grzywny oscylująca wokół górnej granicy ustawowego zagrożenia  
z pewnością może być uznana przez przeciętnego obywatela za karę dotkli-
wą. Perspektywa wymierzenia takiej kary może silnie oddziaływać na psychikę 
osoby zagrożonej, czyniąc ją podatną na presję ze strony grożącego.

Ustawodawca, skoro już zdecydował się poszerzyć zakres przedmiotowy 
groźby bezprawnej o groźbę spowodowania postępowania, w którym może 
zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, powinien dodać do tej de-
finicji także groźbę spowodowania postępowań w sprawach o wykroczenia 
i wykroczenia skarbowe. Pominięcie tych postępowań, w kontekście dole-
gliwości możliwych do nałożenia na sprawcę wykroczenia lub wykroczenia 
skarbowego oraz zróżnicowania wysokości administracyjnych kar pieniężnych 
przewidzianych za poszczególne naruszenia, jawi się jako niezrozumiała luka, 
którą – jak sugeruje uzasadnienie projektu noweli – celowo pozostawił w sys-
temie prawnym ustawodawca.

W doktrynie często podnosi się postulaty, aby do definicji groźby bez-
prawnej dodać – oprócz groźby spowodowania postępowania w sprawach  
o wykroczenia i wykroczenia skarbowe – także groźbę spowodowania postę-
powania dyscyplinarnego oraz postępowania w sprawach nieletnich. W celu 
uzasadnienia takiego rozszerzenia autorzy często powołują się na specyficz-
ne cechy osoby zmuszanej przy pomocy takich gróźb do określonego działa-
nia, zaniechania lub znoszenia. Jak pisze Aneta Michalska-Warias: „Grożenie 
nieletniej spowodowaniem wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym 
może stanowić groźbę zupełnie paraliżującą jej wolę, podobnie jak grożenie 
spowodowaniem postępowania dyscyplinarnego osobie, która pełni np. za-
wód zaufania publicznego, a przewidywane przez nią konsekwencje takiego  
postępowania mogą być bardzo poważne, z usunięciem jej z danego zawodu 
włącznie” [Michalska-Warias 2016, s. 13].
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Apele przedstawicieli doktryny wydają się słuszne. Świadomość prawna 
większości nastolatków jest niska, bardzo często nie znają oni swoich praw, 
nie wiedzą też, jak zazwyczaj przebiega postępowanie w sprawach nieletnich 
i jakie środki sąd może wobec nich zastosować. W ich wyobrażeniach takie 
postępowanie może się niczym nie różnić od postępowania karnego, a środek 
poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym – który, co wy-
maga podkreślenia, jest instytucją wyjątkową, możliwą do zastosowania jedy-
nie w określonych przypadkach – od kary pozbawienia wolności. Zagrożony 
wszczęciem takiego postępowania nieletni może łatwo ulec bezprawnym żąda-
niom grożącego w nadziei, że uda mu się uniknąć dotkliwych (jego zdaniem) 
następstw spełnienia groźby.

Katalog kar możliwych do wymierzenia w postępowaniu dyscyplinar-
nym nie jest jednolity, różni się bowiem w zależności od wykonywanej pracy 
i zajmowanego stanowiska, zazwyczaj jednak przewiduje możliwość wydale-
nia osoby ukaranej z pracy albo usunięcia z zajmowanego przez nią urzędu. 
Kara taka najczęściej nie pozbawia osoby ukaranej możliwości ubiegania się 
o podobne stanowisko w innym zakładzie pracy, skutkować może co najwyżej 
negatywnym rozpatrzeniem jej kandydatury przez podmiot zatrudniający. Ist-
nieją jednak kategorie zawodów, w których usunięcie kogoś z urzędu pociąga 
za sobą ustawowy zakaz ponownego powołania go na podobne stanowisko, co 
w sytuacji braku umiejętności lub nieposiadania kompetencji potrzebnych do 
wykonywania innej pracy jawi się jako szczególnie dotkliwe. Za w pełni uza-
sadnione należy zatem uznać twierdzenie, że w pewnych przypadkach groźba 
spowodowania postępowania dyscyplinarnego może stanowić dla zagrożone-
go wystarczający bodziec do ugięcia się pod presją ze strony kierującego groźbę.

Należy jednak zauważyć, że w obecnym stanie prawnym posłużenie się 
groźbą spowodowania postępowania w sprawach o wykroczenia lub wykro-
czenia skarbowe, postępowania w sprawach nieletnich albo postępowania dys-
cyplinarnego w celu zmuszenia kogoś do określonego działania, zaniechania 
lub znoszenia, nie w każdym przypadku pozostanie bezkarne, a to ze względu 
na możliwość zastosowania przepisów dotyczących nadużycia stosunku zależ-
ności. W orzecznictwie przyjęło się, że stosunek zależności to „taki stosunek 
prawny lub faktyczny, który daje jednej osobie możliwość wywierania okre-
ślonego wpływu bezpośredniego lub pośredniego na losy i położenie prawne, 
społeczne i ekonomiczne innej osoby”, a „osoba zależna pozostaje w takiej 
relacji ze sprawcą, że konflikt z nim grozi jej interesom materialnym lub nie-
materialnym” [V KK 358/13]. Poprzez fakt, że grożący posiada wiarygodne 
informacje na temat dopuszczenia się przez zagrożonego określonego przewi-
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nienia i tylko od jego woli zależy, czy informacje te dotrą do organu uprawnio-
nego do wszczęcia postępowania, wytwarza się pomiędzy nim a osobą zagro-
żoną specyficzny stan zależności faktycznej, co też grożący usiłuje wykorzystać 
– potencjalny konflikt z osobą formułującą groźbę mógłby bowiem dopro-
wadzić do znaczącego niekiedy pogorszenia sytuacji prawnej, ekonomicznej, 
zawodowej lub osobistej zagrożonego. Katalog przestępstw, w których penali-
zuje się nadużycie stosunku zależności jest jednak bardzo mocno ograniczony 
i obejmuje jedynie: handel ludźmi (art. 189a § 1 k.k. w zw. z art. 115 § 22 pkt 
5 k.k.), doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania 
się innej czynności seksualnej albo do jej wykonania (art. 199 § 1 lub 2 k.k.), 
doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.) oraz wy-
wieranie wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej, zmuszanie ją do 
głosowania albo powstrzymywanie jej od głosowania (art. 250 k.k.).

grOźba spOwOdOwania pOstępOwania  
wObec OsOby najbliższej dla zagrOżOnegO

O ile w przypadku groźby rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 
zaznaczono wprost, a w przypadku groźby popełnienia przestępstwa – przez 
odesłanie, że zostanie ona potraktowana jako groźba bezprawna nie tylko 
wtedy, gdy jej adresatem będzie sam zagrożony, ale także wówczas, gdy bę-
dzie ona dotyczyła osoby dla niego najbliższej, przepis art. 115 § 12 k.k. nie 
precyzuje, czy podobnie będzie w przypadku groźby spowodowania postę-
powania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona 
administracyjna kara pieniężna. W doktrynie przyjmuje się, że z groźbą bez-
prawną mamy do czynienia zarówno w sytuacji, gdy sprawca grozi spowo-
dowaniem postępowania karnego wobec samego zagrożonego, jak i wówczas, 
gdy przedmiotem takiego postępowania miałby być czyn popełniony przez 
jego małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej 
linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej mał-
żonka albo osobę pozostającą z zagrożonym we wspólnym pożyciu. Jak pisze 
Jarosław Majewski: „Za taką wykładnią, jedną tylko z możliwych na gruncie 
językowych dyrektyw interpretacyjnych, przemawiają silnie względy funkcjo-
nalne, a w szczególności to, że pozostałe dwie odmiany groźby bezprawnej 
«obejmują» także osoby najbliższe zagrożonemu” [Majewski 2016, s. 1005]. 
Po zmianie brzmienia art. 115 § 12 k.k. wydaje się, że poglądy te zachowają  
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aktualność także w stosunku do groźby spowodowania postępowania, w któ-
rym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna.

Wykładnia językowa tego przepisu nie daje jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy groźba spowodowania postępowania odnosi się tylko do zagro-
żonego, czy także do jego osoby najbliższej. Z jednej strony bowiem sformu-
łowanie „…groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępo-
wania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak 
również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci…” można potraktować 
jako enumeratywne wyliczenie form, jakie może przybrać groźba bezprawna, 
poprzedzające wskazanie adresata takiej groźby, co prowadziłoby do wnio-
sku, że określenie jako adresata groźby „zagrożonego lub jego osoby najbliż-
szej” odnosi się do wszystkich jej typów poprzedzających to sformułowanie.  
Z drugiej jednak, posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem „…jak rów-
nież rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby 
najbliższej” może oznaczać, że wskazanie jako adresata groźby „zagrożonego 
lub jego osoby najbliższej” odnosi się tylko i wyłącznie do tej jednej formy, 
pozostawiając groźbę spowodowania postępowania bez określenia, kogo ta 
groźba ma dotyczyć. Obie interpretacje wydają się być równie uprawnione.

Art. 115 § 12 k.k. wymienia formy, jakie może przybrać groźba bez-
prawna, w ściśle określonej kolejności, od najpoważniejszej do najłagodniej-
szej z nich. Jako pierwsza została wspomniana „groźba, o której mowa w art. 
190” (groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub jego osoby 
najbliższej), a więc taka, której spełnienie prowadziłoby do bezpośredniego 
naruszenia istotnych społecznie dóbr chronionych prawem. Następna z kolei 
jest „groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, 
w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna”, stanowiąca 
zapowiedź potencjalnego pogorszenia sytuacji prawnej zagrożonego. Realiza-
cja trzeciej z nich – groźby rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagro-
żonego lub jego osoby najbliższej – skutkowałaby zaś „jedynie” dyskredytacją 
takiej osoby w jej środowisku towarzyskim, zawodowym itp.

Z treści przepisu wynika wprost, że osoba najbliższa dla zagrożo-
nego może być adresatem zarówno najpoważniejszej, jak i najłagodniejszej  
z postaci, jakie może przybrać groźba bezprawna. W przypadku „średniej” po-
staci nie zostało określone, do kogo dokładnie się ona odnosi, aczkolwiek jeśli 
jedna z interpretacji dopuszczalnych na gruncie wykładni językowej pozwala 
na przyjęcie, iż groźba spowodowania postępowania może dotyczyć nie tylko 
zachowania samego zagrożonego, ale także czynu popełnionego przez osobę 
dla niego najbliższą, zasadnym wydaje się – przy odwołaniu się do wykładni 
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systemowej oraz domniemaniu racjonalności ustawodawcy – zaaprobowanie 
takiego rozwiązania.

Za przyjęciem, że groźbę bezprawną może stanowić także groźba spo-
wodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może 
zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, dotyczącego czynu popełnio-
nego przez osobę najbliższą dla zagrożonego, przemawia również wykładnia 
funkcjonalna. Celem istnienia definicji legalnej z art. 115 § 12 k.k. jest do-
kładne określenie form, jakie może przybrać będąca znamieniem wielu prze-
stępstw z części szczególnej kodeksu karnego groźba bezprawna. Posługujący 
się nią sprawca wywiera na ofiarę na tyle silny nacisk psychiczny, że do prze-
łamania oporu ze strony pokrzywdzonego i skłonienia go do ulegnięcia żąda-
niom grożącego nie jest konieczne uciekanie się przez niego do stosowania 
przemocy. Skuteczność nacisku, co oczywiste, zależna jest od wielu czynników, 
takich jak np. rodzaj groźby, wartość, jaką przedstawia dla zagrożonego ata-
kowane nią dobro, czy też relacja łącząca zagrożonego z osobą, której grożący 
ma zamiar zaszkodzić (w przypadku gdy adresatem groźby jest osoba inna niż 
zagrożony). Byłoby co najmniej nieracjonalne przyjęcie przez ustawodawcę, 
że groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci osoby, z którą zagrożony 
pozostaje w silnym związku emocjonalnym, stanowi środek przymusu wystar-
czający do wywarcia na niego skutecznego nacisku psychicznego, a o wiele 
od niej poważniejsza groźba spowodowania wobec takiej osoby postępowania 
karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona admini-
stracyjna kara pieniężna – już nie.

OchrOna prawa naruszOnegO zachOwaniem napastnika

Groźba spowodowania postępowania wobec zagrożonego lub jego 
osoby najbliższej, w przeciwieństwie do groźby popełnienia przestępstwa na 
szkodę którejś z tych osób oraz groźby rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej 
ich czci, nie zawsze będzie stanowić desygnat groźby bezprawnej. Do dnia 
3 maja 2019 r. art. 115 § 12 k.k. zawierał dyspozycję głoszącą, iż „nie sta-
nowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona 
jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem”. Z chwilą wejścia  
w życie noweli z 2019 r. wyłączenie to poszerzono o groźbę spowodowania po-
stępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna,  
w taki sposób, że obecnie „nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania po-
stępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nało-
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żona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę 
prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administra-
cyjną karą pieniężną”.

W doktrynie dominuje pogląd głoszący, iż groźba spowodowania 
postępowania karnego nie stanowi groźby bezprawnej tylko wówczas, 
gdy istnieje ścisły związek pomiędzy przedmiotem tego postępowania  
a zachowaniem napastnika. Wspominane w art. 115 § 12 in fine k.k. wy-
łączenie ma nie obejmować sytuacji, w których grożący artykułuje wobec 
napastnika zapowiedź wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe inne niż to, któremu groźba ta ma zapobiec. Za takim 
rozwiązaniem opowiadano się zarówno w czasach obowiązywania poprzednie-
go kodeksu karnego [zob. Wolter 1973, s. 380], jak i pod rządami obecnego 
[zob. Jachimowicz 2012, s. 26].

Stanowisko to krytykuje w swoich pracach m.in. Paweł Daniluk, pod-
nosząc, że przepis art. 115 § 12 k.k. nie stawia expressis verbis wymogu kore-
lacji pomiędzy przedmiotem zapowiadanego postępowania a czynem zabro-
nionym, którego dopuszcza się napastnik („Brzmienie art. 115 § 12 KK nie 
stoi bowiem na przeszkodzie, aby legalnie chronić prawo naruszone przestęp-
stwem poprzez zapowiedź spowodowania postępowania karnego w sprawie 
innego przestępstwa”). Jego zdaniem, nie będziemy mieli do czynienia z groź-
bą bezprawną w sytuacji, gdy np. „pokrzywdzony czynem z art. 193 KK, dzia-
łając jedynie w celu zmuszenia sprawcy do opuszczenia swojego mieszkania, 
zapowiada ujawnienie policji, że ten nielegalnie posiada narkotyki” [Daniluk 
2017, s. 753].

Moim zdaniem interpretacja Pawła Daniluka jest trafna, i to zarówno 
w odniesieniu do groźby spowodowania postępowania karnego, jak i groźby 
spowodowania postępowania, w którym może zostać nałożona administra-
cyjna kara pieniężna. Z treści przepisu art. 115 § 12 in fine k.k. expressis ver-
bis wynika jedynie tyle, że nie zostanie potraktowana jako groźba bezprawna 
groźba spowodowania któregoś z wyżej wymienionych postępowań, jeżeli 
jedynym jej celem jest ochrona prawa naruszonego przestępstwem lub zacho-
waniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną. Przepis ten nie tylko 
nie stawia wymogu, aby będące przedmiotem groźby postępowanie miało 
się toczyć w sprawie tego konkretnego naruszenia ze strony adresata groźby, 
ale też nie wymaga, aby postępowanie w ogóle toczyło się przeciwko niemu.  
W mojej opinii, wykładnia językowa przepisu art. 115 § 12 in fine k.k. nie stoi 
na przeszkodzie temu, by uznać, iż nie stanowi groźby bezprawnej zapowie-
dzenie sprawcy naruszenia prawa, że w przypadku nieodstąpienia przez niego 
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od zamierzonej czynności zostanie wszczęte postępowanie przeciwko osobie 
dla niego najbliższej, o ile wyłącznym celem takiej groźby jest powstrzymanie 
zagrożonego przed dokonaniem czynu zabronionego.

Za takim rozwiązaniem przemawia również wykładnia funkcjonalna 
tego przepisu. Groźba bezprawna sama w sobie nie stanowi przestępstwa (chy-
ba że przybierze postać określoną w art. 190 k.k.), jest jedynie znamieniem 
wielu przestępstw opisanych w części szczególnej kodeksu karnego, środkiem, 
za pomocą którego grożący stara się wywrzeć wpływ na proces decyzyjny ofia-
ry, dążąc do realizacji zamierzonego przez siebie bezprawnego celu. Jednak  
w przypadku, gdy intencją grożącego jest jedynie ochrona prawa naruszonego 
przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pienięż-
ną, cel formułowanej przez niego groźby przestaje być bezprawny. W kon-
sekwencji, skoro posłużenie się groźbą spowodowania postępowania zmierza 
do ochrony naruszonego prawa, a nie do jego naruszenia, nie powinno bu-
dzić kontrowersji uznanie, że nie będziemy mieli do czynienia z groźbą bez-
prawną w sytuacji, gdy grożący – w celu wyżej wymienionym – wyartykułuje  
w kierunku zagrożonego zapowiedź wszczęcia postępowania w sprawie o czyn 
inny niż ten, którego zagrożony właśnie się dopuszcza, albo w sytuacji, gdy 
przedmiotem takiego postępowania miałby być czyn popełniony przez osobę 
najbliższą dla zagrożonego. Oczywiście dotyczyć to będzie również przypadku, 
w którym grożący, w celu ochrony prawa naruszonego przestępstwem, posłu-
ży się groźbą spowodowania postępowania, w którym może zostać nałożona 
administracyjna kara pieniężna, albo odwrotnie – w celu ochrony prawa na-
ruszonego zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną posłuży 
się groźbą spowodowania postępowania karnego.

zakOńczenie

Nie ulega wątpliwości, że rozszerzenie definicji groźby bezprawnej 
o groźbę spowodowania postępowania, w którym może zostać nałożona ad-
ministracyjna kara pieniężna, polepszyło ochronę prawnokarną istotnych ze 
społecznego punktu widzenia dóbr osobistych, w szczególności wolności jed-
nostki od różnych form przymusu, w tym przypadku przybierających postać 
przymusu psychicznego. Jednocześnie jednak, ze względu na ogromne zróż-
nicowanie wysokości administracyjnych kar pieniężnych, uaktualniło postu-
laty zawarcia w niej także innych rodzajów postępowań, przede wszystkim 
postępowania w sprawach o wykroczenia oraz o wykroczenia skarbowe. Moż-
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liwe do wymierzenia w ramach tych postępowań sankcje przypominają swą 
dolegliwością administracyjne kary pieniężne, a niekiedy nawet są od tych 
kar surowsze. Nie sposób w tym miejscu pominąć także tych głosów, które 
postulują dodanie do art. 115 § 12 k.k. groźby spowodowania postępowania 
dyscyplinarnego albo postępowania w sprawach nieletnich.

Oprócz tego zauważyć należy, że nie tracą na aktualności wciąż toczące 
się w doktrynie spory dotyczące wykładni art. 115 § 12 k.k., w szczególności 
oscylujące wokół tego, czy postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbo-
we mieści się w pojęciu „postępowania karnego”, czy adresatem groźby spo-
wodowania postępowania może być także osoba najbliższa dla zagrożonego, 
albo czy zawarte w art. 115 § 12 in fine k.k. wyłączenie bezprawności groźby 
dotyczy tylko sytuacji, w której przedmiotem postępowania ma być narusze-
nie, przed dopuszczeniem się którego grożący chce powstrzymać sprawcę, czy 
też może nim być dowolny czyn popełniony przez naruszającego prawo albo 
osobę jemu najbliższą. Tych wątpliwości przedmiotowa nowelizacja niestety 
nie rozwiała.

Aby ostatecznie rozstrzygnąć pojawiające się w doktrynie rozbieżności, 
przynajmniej dotyczące kwestii poruszonych w niniejszej pracy, należałoby 
zmodyfikować treść art. 115 § 12 k.k. tak, żeby w możliwie najlepszy sposób 
przyczyniała się do realizacji przyświecających jej celów. Ze swojej strony pro-
ponuję, aby przepis ten przybrał mniej więcej taką postać:

„§ 12. Groźbą bezprawną jest:
1) groźba, o której mowa w art. 190;
2) groźba spowodowania postępowania wobec zagrożonego lub jego 
osoby najbliższej w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe, 
wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, jak również postępowania 
dyscyplinarnego, postępowania w sprawach nieletnich lub innego 
postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara 
pieniężna;
3) groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub 
jego osoby najbliższej.Nie stanowi groźby bezprawnej groźba spowodo-
wania któregoś z postępowań wymienionych w pkt 2, jeżeli ma ona je-
dynie na celu ochronę prawa naruszonego zachowaniem zagrożonego.”

Propozycja ta wychodzi naprzeciw licznym głosom w doktrynie postu-
lującym ujęcie w definicji groźby bezprawnej także groźby spowodowania in-
nych rodzajów postępowań, mogącej oddziaływać na proces decyzyjny ofiary 
równie silnie co groźba spowodowania postępowania karnego albo postępo-
wania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Nie 
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pozostawia także wątpliwości co do faktu, że adresatem groźby spowodowania 
postępowania może być nie tylko sam zagrożony, ale także jego osoba najbliż-
sza. Poprzez zmianę brzmienia zdania drugiego art. 115 § 12 k.k. precyzuje 
zakres wyłączenia bezprawności groźby spowodowania postępowania w sy-
tuacji, gdy grożący używa jej jako środka ochrony swoich lub czyichś praw. 
Zastąpienie wskazanych z nazwy „postępowania karnego lub innego postępo-
wania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna” bar-
dziej ogólnym sformułowaniem „któregoś z postępowań” pozwala – w moim 
odczuciu – na przyjęcie, że nie zostanie potraktowana jako groźba bezprawna 
zapowiedź spowodowania postępowania w sprawie o czyn inny niż ten, któ-
rego dopuszcza się zagrożony, o ile oczywiście jedynym jej celem jest ochrona 
prawa naruszonego zachowaniem zagrożonego (dotyczy to także zapowiedzi 
innego „rodzajowo” postępowania np. zapowiedzi spowodowania postępowa-
nia w sprawie o przestępstwo skarbowe, podczas gdy zagrożony dopuszcza 
się wykroczenia). Z kolei posłużenie się odesłaniem do pkt 2, ze względu na 
zastosowanie w nim wyrażenia „groźba spowodowania postępowania wobec 
zagrożonego lub jego osoby najbliższej”, wyłączy bezprawność takiej groźby 
także w sytuacji, gdy jej adresatem nie będzie dopuszczający się naruszenia, ale 
osoba dla niego bliska.
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w teorii Clausa Roxina  
oraz wpływ tej koncepcji  
na rozwój polskiej nauki  

prawa karnego materialnego

wprOwadzenie

Już w dość dalekiej przeszłości, w nauce prawa karnego materialnego, 
słusznie stwierdzono, że samo stwierdzenie zależności przyczynowej, nazy-
wanej w języku prawniczym związkiem kauzalnym, między zachowaniem 
się danej osoby a stypizowanym ustawowo, negatywnym skutkiem, nie jest 
wystarczające dla stwierdzenia, że owa osoba była sprawcą tego skutku oraz 

– tym samym – dla pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności o charak-
terze prawnokarnym. Słusznie bowiem podkreślał J. Giezek, że przy takim 
założeniu „należałoby właściwie przyjąć, że ustawową istotę przestępstwa skut-
kowego wypełniają wszystkie bez wyjątku zachowania, które przyczyniły się 
(lub też raczej współprzyczyniły się) do jego powstania” [Giezek 1994, s. 49], 
zaś wówczas „musielibyśmy nieuchronnie dojść do absurdalnego wniosku, że 
przykładowo producenci samochodów są sprawcami wszystkich wypadków 
drogowych” [Giezek 1994, s. 50]. Wobec tego w doktrynie prawa karnego 
materialnego, zwłaszcza zaś w doktrynie niemieckiej, zaczęto aktywnie poszu-
kiwać kryteriów, które mogłyby niejako ograniczyć możliwość pociągnięcia 
do odpowiedzialności karnej za spowodowanie przestępnego skutku w sytu-
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acji, gdy przypisanie takiego skutku byłoby nieracjonalne, można rzecz, że 
nawet (w niektórych sytuacjach absurdalne) z punktu widzenia kryminalno-
politycznego. Słusznie wskazuje bowiem Piotr Kardas, stwierdzając, iż „poszu-
kiwanie normatywnych kryteriów odpowiedzialności za skutek zasadzało się 
na niesatysfakcjonujących w wielu przypadkach rezultatach procesu badania 
podstaw odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe, w których w perspek-
tywie czysto kauzalnej stwierdzenie więzi uzasadniającej powiązanie warto-
ściowanego zachowania ze skutkiem nie wywoływało większych trudności, 
zarazem rodząc poważne wątpliwości w perspektywie sprawiedliwościowej” 
[Kardas 2016, s. 171]. 

Nie godząc się na powyższe, w doktrynie prawa karnego poszukiwano 
kryteriów, zgodnie z którymi danej osobie można byłoby przypisać skutek jako 
jej „dzieło”. Warto przywołać tutaj pogląd nader często wyrażany w literatu-
rze karnistycznej, zgodnie z którym „najogólniejszym przesłaniem koncepcji 
obiektywnego przypisania była myśl o tym, że skutek określony w ustawie 
może być obiektywnie przypisany człowiekowi jako jego dzieło tylko wtedy, 
gdy został on spowodowany ujemnie ocenianym, społecznie niepożądanym 
zachowaniem się sprawcy” [Kaczmarek 1990, s. 22]. z uwagi na przedmiot 
oraz rozmiary niniejszego artykułu nie jest możliwe dokonanie szczegółowej 
analizy wszystkich kryteriów obiektywnego przypisania skutku, jakie zapro-
ponowane zostały na gruncie literatury karnistycznej, warto jednak przypo-
mnieć, że zalicza się do nich takie przesłanki jak: naruszenie obowiązujących 
w obrocie reguł postępowania z dobrem prawnym, nadmierna ryzykowność 
(społeczna nieakceptowalność) zachowania sprawcy, bezprawność zachowania 
sprawcy, a czasem również cel ochronny normy prawnej oraz przesłankę wy-
nikającą z łacińskiej paremii ad impossibilia nemo obligatur. 

Zgodzić należy się z J. Giezkiem oraz P. Kardasem, że „wszelkie leżące 
poza ustawą, normatywne kryteria przypisania (…) prowadzą do ogranicza-
nia odpowiedzialności, która sięgałaby przecież najdalej, gdyby jej jedynym 
oparciem i uzasadnieniem była kauzalność zachowania podmiotu” [Giezek, 
Kardas 2016, s. 27]. Nietrudno jednak spostrzec, iż wskazane powyżej prze-
słanki obiektywnego przypisania skutku – przesłanki o charakterze pozytyw-
nym – nie zawsze są przydatne dla uzyskania zadowalających nas rezultatów 
z punktu widzenia tzw. społecznej przypisywalności skutku. w związku z tym 
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w doktrynie prawa karnego materialnego zaczęto poszukiwać innych prze-
słanek, które mogłyby znaleźć zastosowanie w takich sytuacjach faktycznych, 
w których oprócz jednego, pierwotnego zachowania się danego podmiotu, 
który rozpoczął łańcuch przyczynowy przestępnych działań lub jako pierwszy 
stworzył nieakceptowalne ryzyko dla danego dobra prawnego, wystąpiło rów-
nież zachowanie innej lub zagrożenie pochodzące od źródła innego niż czło-
wiek. Hipotetycznie możliwe, a nawet mające miejsce w praktyce orzeczniczej 
sądów, są bowiem takie stany faktyczne, w których niebezpieczeństwo, które 
urzeczywistniło się w negatywnym skutku, jest wypadkową zachowań więcej 
niż jednej osoby lub więcej niż jednego źródła niebezpieczeństwa. Co więcej, 
dokonywanie prawnokarnej oceny takich sytuacji faktycznych dodatkowo 
komplikować może fakt wystąpienia takiego układu sytuacyjnego, w którym 
zachowanie podjęte przez każdego z potencjalnych sprawców lub zaistnienie 
danego niebezpieczeństwa łączyło się z takim ładunkiem ryzyka zaistnienia 
prawnokarnie relewantnego skutku, że możliwe jest ustalenie, że podjęcie 
przez dane osoby zachowania zgodnego z regułami postępowania (zachowania 
alternatywnego) lub eliminacja określonego źródła niebezpieczeństwa pozwo-
liłyby owego skutku uniknąć.

Rozwiązania powyższej przedstawionego problemu jako pierwsi pod-
jęli się przedstawiciele niemieckiej nauki prawa karnego materialnego, w tym 
właśnie wskazany w tytule niniejszej pracy Claus Roxin. C. Roxin słusznie 
stwierdzał, że mimo wystąpienia pozytywnych (generalnych) przesłanek 
obiektywnego przypisania skutku, owo przypisanie i tak musi „odpaść”, jeżeli 
przemawiać będą za tym argumenty o charakterze kryminalnopolitycznym. 
Celem niniejszej pracy będzie wskazanie, w jaki sposób C. Roxin ujmował 
negatywne przesłanki obiektywnego przypisania skutku oraz jaki miało to 
wpływ na polską naukę prawa karnego materialnego. Co więcej – autorka po-
kusiła się o postawienie tezy, zgodnie z którą w nauce o negatywnych przesłan-
kach obiektywnego przypisania skutku nadal występują pewne – rzec można –  
braki, przez co winna być ona w dalszym ciągu rozwijana oraz modyfikowana. 
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w pOszukiwaniu negatywnych przesłanek  
ObiektywnegO przypisania skutku

 Claus Roxin, niemiecki prawnik oraz jeden z najbardziej cenionych 
dogmatyków prawa karnego, nie tylko w Niemczech, ale również na arenie 
międzynarodowej, zwłaszcza w państwach posiadających system normatyw-
ny oparty na prawie stanowionym, urodził się 15 maja 1931 w Hamburgu, 
studia prawnicze ukończył zaś na tamtejszym uniwersytecie 23 lata później, 
w 1954 roku. Następnie, w 1957 roku uzyskał stopień doktora nauk praw-
nych, 5 lat później zaś – w 1962 roku – stopień doktora habilitowanego. Już 
rok później Roxin został profesorem uniwersytetu Georg-August-Universität 
Göttingen, w 1971 roku natomiast - profesorem na Uniwersytecie Ludwiga 

Maximiliana w Monachium [Universität Augsburg 2018]. 
Właśnie w okresie największego rozwoju kariery naukowej Roxina oraz 

jego największej aktywności na płaszczyźnie niemieckiej nauki prawa karne-
go materialnego, zaczęto wskazywać, że wskazywane od wielu lat przesłanki 
obiektywnego przypisania skutku, wśród których wskazywano przede wszyst-
kim naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym, stworzenie nieakcep-
towalnego ryzyka oraz bezprawność zachowania sprawcy, prowadzić mogą do 
rezultatów sprzecznych z założeniami kryminalnopolitycznymi, zaczęto więc 
zmierzać do dalszej korekty zakresu odpowiedzialności karnej. Jak wskaza-
no w literaturze, owa „korekta odpowiedzialności karnej zmierzająca do jej 
ograniczenia staje się szczególnie wyraźna przy tzw. negatywnych kryteriach 
obiektywnego przypisania, określanych również niekiedy – zwłaszcza w lite-
raturze niemieckiej – mianem kryteriów drugiego stopnia” [Giezek, Kardas 
2016, s. 28].

Jako pierwszy na istnienie negatywnych przesłanek obiektywnego przy-
pisania skutku wskazywał O. Triffterer – można się nawet pokusić o stwier-
dzenie, że był on „ojcem” koncepcji negatywnego obiektywnego przypisania. 
O. Triffterer zaproponował przesłankę, którą obecnie nazywa się „przesłanką 
rozgraniczenia sfery odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego”, i której 
istotą było wyodrębnienie dwóch grup przesłanek obiektywnego przypisania 
skutku.  Pierwszą z owych grup O. Triffterer nazwał generalnym obiektyw-
nym przypisaniem, drugą zaś specjalnym obiektywnym przypisaniem [Trif-
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fterer 1994, s. 144]. Co ciekawe, zdaniem Triffterera, generalne obiektywne 
przypisanie obiektywne przypisanie odnosiło się nie tylko do przestępstwem 
materialnych w stadium dokonania (czyli jedynych przestępstw, w których 
mamy do czynienia z wystąpieniem prawnokarnie relewantnego skutku), ale 
również do przestępstw formalnych oraz przestępstw materialnych zakończo-
nych w stadiach poprzedzających dokonanie. w przypadku przestępstw skut-
kowych dokonanych zastosowanie mogło już znaleźć tzw. specjalne obiektyw-
ne przypisanie. Jednakże Triffterer, nie poprzestając na tym podziale, wyróżnił 
również przesłankę tzw. związku ryzyka [Triffterer 1994, s. 144]. Jak podkre-
śla R. Dębski, koncepcja Triffterera opierała się na uznaniu, iż związek ryzyka 

„pomiędzy czynem pierwszego (potencjalnego – przyp. aut.) sprawcy a dalszy-
mi szkodami, do których przyczyniły się wadliwe zachowania osób trzecich” 
[Dębski 2016, s. 224] istnieje, „o ile stan niebezpieczeństwa spowodowany 
czynem pierwszego sprawcy nadal utrzymuje się jako moment zwiększają-
cy ryzyko” [Dębski 2016, s. 224]. Na gruncie niemieckiej doktryny prawa 
karnego materialnego zaproponowano również koncepcję odpowiedzialno-
ści własnej sprawcy czynu zabronionego [Bielski 2005], której istotę można 
ująć syntetycznie w następujący sposób: każdy człowiek odpowiedzialny jest 
wyłącznie za własne zachowanie (działanie lub zaniechanie) [Andrejew 1988, 
s. 134] – natomiast za zachowania innej osoby nie może ponosić odpowie-
dzialności karnej [Lipski 2014]. 

Jednakże, nie odmawiając teoretycznoprawnej doniosłości wyżej wska-
zywanym koncepcjom oraz możliwości stosowania ich w praktyce stosowania 
prawa, należy wskazać, że nie wywarły one tak znacznego wpływu na rozwój 
nauki o negatywnych przesłankach obiektywnego przypisania skutku, jak wła-
śnie koncepcja C. Roxina. Roxin zauważał, że w rzeczywistości społecznej wy-
stępować mogą zarówno proste, jak i złożone układy sytuacyjne [Roxin 1990, 
s. 56]. Proste układy sytuacyjne dotyczą takich stanów faktycznych, w któ-
rych jedynym źródłem niebezpieczeństwa grożącego danemu dobru praw-
nemu, które potem może urzeczywistnić się w prawnokarnie relewantnym 
skutku, jest zachowanie tylko jednego podmiotu. Na gruncie tych właśnie 
prostych układów sytuacyjnych, w pełni wystarczające jest jednoaspektowe 
zweryfikowanie czynu potencjalnego sprawcy, nie jest konieczne, a nawet 
w ogóle przydatne i możliwe, rozważenie, czy w określonym łańcuchu kau-
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zalnym, rozpoczętym zachowaniem jednego podmiotu i zakończonym wy-
stąpieniem prawnokarnie relewantnego skutku, miało miejsce wystąpienie 
niebezpieczeństwa wynikającego z zachowania innych osób lub pochodzącego 
z innych niż zachowanie ludzkie źródeł. w przypadku analizy owych prostych 
układów sytuacyjnych właśnie w pełni wystarczające jest odwołanie się do ge-
neralnych (ogólnych) kryteriów obiektywnego przypisania, zwanych również 
w doktrynie niemieckiej przesłankami obiektywnego przypisania pierwsze-
go stopnia. w przypadku złożonych sytuacji faktycznych zaś przebieg przy-
czynowy został co prawda wszczęty przez jednego człowieka, ale następnie 
jego istnienie było uwarunkowane podjęciem innych zachowań przez osoby 
trzecie, przy czym – jak podkreśla się w doktrynie - zachowania te sprzeczne 
były z przyjętym standardami postępowania. Są to zatem takie stany faktycz-
ne, w których niebezpieczeństwo, które następnie urzeczywistniło się w usta-
wowo stypizowanym skutku, stanowiło wypadkową zachowań (działań lub 
zaniechań) dwóch lub więcej osób, przy czym każda z owych osób mogła 
wystąpieniu owego skutku zapobiec albo poprzez podjęcie działania zgodnego 
z nakazem wyrażonym w normie sankcjonowanej, albo poprzez zaniechanie 
działania zgodnego z zakazem wyrażonym w tejże normie. Złożone układy 
sytuacje charakteryzują się przede wszystkim tym, że gdyby w danym prze-
biegu przyczynowym zabrakło nieprawidłowego zachowania osoby trzeciej, to 
zachowanie (mające charakter bezprawny) osoby rozpoczynającej ów przebieg 
nie stwarzałoby dla dobra prawnego niebezpieczeństwa o takim ładunku, że 
mogłoby się one urzeczywistnić w prawnokarnie relewantnym skutku w ta-
kiej postaci, w jakiej ostatecznie ów skutek miał miejsce [Roxin 1990, s. 56]. 
w takich właśnie sytuacjach konieczne jest „dokonanie oceny, czy istnieje pod-
stawa przypisania potencjalnemu sprawcy lub sprawcom odpowiedzialności 
karnej za skutek przestępny, oraz określenie zakresu tej odpowiedzialności” 
[Bielski 2005, s. 43], która z kolei „sprowadza się do rozstrzygnięcia swoistej 
kolizji odpowiedzialności za skutek, związanej z tym, iż do wystąpienia skut-
ku doszło ze względu na skumulowanie się w danym przebiegu przyczyno-
wym niebezpieczeństwa wynikającego z zachowań kilku osób” [Bielski 2005, 
s. 43]. Przydatnym „narzędziem” do rozwiązywania takowej kolizji stają się 
właśnie szczególne przesłanki obiektywnego przypisania skutku, w doktrynie  
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(zwłaszcza w doktrynie niemieckiej) zwane przesłankami obiektywnego przy-
pisania drugiego stopnia. 

Sam C. Roxin słusznie stwierdzał, że największe problemy w zakresie 
przypisania potencjalnemu sprawcy odpowiedzialności karnej dotyczą szcze-
gółowych kryteriów obiektywnego przypisania, które mają zastosowanie 
wówczas, gdy np. niebezpieczeństwo zostało stworzone przez autonomiczne 
zachowanie się pokrzywdzonego, kiedy zapobiegnięcie niebezpieczeństwu 
leży w sferze obowiązków osób trzecich albo kiedy dane zachowanie dopro-
wadziło do zwiększenia ryzyka nastąpienia skutku lub stworzyło nowe źródło 
ryzyka wystąpienia prawnokarnie relewantnego skutku. Zauważając wspo-
mniane wyższej problemy, Roxin podkreślał, że istnieje tzw. „drugi poziom” 
obiektywnego przypisania, jaki stanowi kryterium przynależności skutku do 
prawnokarnego zakresu ochrony, na tym poziomie zaś możliwe jest dalsze 
ograniczanie odpowiedzialności karnej potencjalnego sprawcy [Roxin 1990, 
s. 18]. Jak wskazuje J. Giezek, twierdzenia Roxina syntetycznie ująć można 
w następujący sposób: „Jeśli ktoś stworzył dla chronionego dobra prawnego 
niebezpieczeństwo, które się urzeczywistniło, a nie było uzasadnione dozwo-
lonym ryzykiem, to przypisanie skutku i tak musi odpaść, jeśli przemawiają 
przeciwko niemu inne, wynikające z porządku prawnego względy” [Giezek 
2013, s. 324]. Roxin odnosił się również do jednej z generalnych przesłanek 
obiektywnego przypisania skutku – przesłanki naruszenia reguł ostrożności 
w postępowaniu z dobrem przedstawiającym wartość społeczną – stwierdza-
jąc, że samo naruszenie tychże reguł pociąga za sobą jedynie domniemanie 
realizacji znamion przestępstwa skutkowego, przez co nie może ono stanowić 
wyłącznej podstawy przypisania potencjalnemu sprawcy skutku przestępnego. 
Warto powtórzyć za T. Kaczmarkiem, że „w ten sposób przyjmujemy, że wy-
pracowane w różnych dziedzinach ludzkiej działalności reguły starannego po-
stępowania z dobrem prawnym, pełniąc funkcję poszlakową i z tego względu 
mogą być jedynie pomocniczym środkiem, przy użyciu którego realizację zna-
mion czynu zabronionego możemy jedynie mniej lub bardziej uprawdopo-
dobnić, ale w żadnym razie stanowczo potwierdzić” [Kaczmarek 1990, s. 27]. 

C. Roxin nie poprzestawał jednak na sformułowaniu wyżej wskaza-
nych przesłanek – wymienił on również szereg innych zasad, których „istota 
sprowadza się do próby rozstrzygnięcia zakresu odpowiedzialności kilku pod-
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miotów za negatywny skutek” [Bielski 2005, s. 80]. Wśród zasad tych Roxin 
wskazuje zasadę autonomii ofiary (samonarażenia się pokrzywdzonego na nie-
bezpieczeństwo wystąpienia prawnokarnie relewantnego skutku), zasadę włą-
czenia się do cudzego zakresu odpowiedzialności (której istotą jest – zdaniem 
Roxina – wyłączenie możliwości przypisania skutku osobie rozpoczynającej 
łańcuch kauzalny, jeżeli obowiązek zapobieżenia temu skutkowi leżał w sferze 
obowiązków zawodowych innych osób) oraz zasadę podziału pracy w zespole 
współdziałających osób. Wystąpienie tych właśnie przesłanek, zdaniem Roxi-
na pociągać powinno za sobą wyłączeniem przypisania skutku przestępnego 
potencjalnemu sprawcy, mimo stwierdzenia, że zostały spełnione przesłanki 
obiektywnego przypisania o charakterze generalnym [Bielski 2005, s. 80]. 

wpływ kOncepcji rOxina na rOzwój pOlskiej  
nauki O negatywnych przesłankach  

ObiektywnegO przypisania skutku 

Koncepcja C. Roxina w zakresie negatywnych przesłanek obiektywne-
go przypisania skutku wywarła niebagatelny wpływ na rozwój polskiej doktry-
ny prawa karnego materialnego. Bez wątpienia dużą rolę odegrał tutaj również 
kształt polskiego systemu prawa karnego materialnego oraz funkcjonujących 
na jego gruncie instytucji karnomaterialnych, tak bardzo zbliżonych do tych 
funkcjonującym w niemieckim Strafrecht. Jednakże decydującą przyczyną 
była bez wątpienia swoista „doktrynalna atrakcyjność” koncepcji Roxina oraz 
możliwość jej ciągłego rozwijania, uzupełniania i modyfikowania. Nie sposób 
przedstawić na gruncie niniejszej pracy poglądów wszystkich autorów, którzy 
rozwijali koncepcję C. Roxina, jednakże warto przywołać kilka, najbardziej 
znamiennych i rozbudowanych teorii, w których rys Roxinowskiej koncepcji 
jest wyraźnie dostrzegalny. 

Jako pierwszą wskazać można koncepcję prezentowaną przez P. Kardasa 
oraz – kolejno – R. Dębskiego, uzupełnianą następnie przez J. Giezka, zgod-
nie z którą możliwe jest wyróżnienie negatywnych kryteriów obiektywnego 
przypisania zarówno sensu stricto, jak i sensu largo [Kardas 2016, s. 214]. Za 
negatywne kryteria obiektywnego przypisania sensu stricto uznawać należy 
te sytuacje, w których osoba trzecia włącza się do zakresu odpowiedzialności 
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potencjalnego sprawcy, który wszczął przebieg kauzalny, czyli jako pierwszy 
sprowadził (pierwotne) niebezpieczeństwo wystąpienia prawnokarnie rele-
wantnego skutku. Jednakże – podobnie jak u Roxina – negatywne kryteria 
obiektywnego przypisania skutku można ujmować również szerzej – zakłada-
jąc, że problematyka przesłanek drugiego stopnia nie ogranicza się jedynie do 
takich stanów faktycznych, w których następowałoby wyłączenie odpowie-
dzialności karnej z powodu autonomicznego zachowania (działania lub za-
niechania) osoby lub osób trzecich, ale można ją uogólnić do wszystkich tych 
sytuacji, w których występuje zbieg lub kolizja odpowiedzialności dwóch lub 
więcej różnych osób za jeden skutek przestępny [Kardas 2016, s. 215]. P. Kar-
das – za C. Roxinem – wskazał na istnienie takich negatywnych kryteriów 
obiektywnego przypisania, jak samonarażenie się dysponenta dobra prawne-
go (pokrzywdzonego, ofiary), przejęcie przez dysponenta dobra prawnego lub 
osobę trzecią ryzyka spowodowania skutku przestępnego, podział pracy w ze-
spole współdziałających osób oraz włączenie się do zakresu odpowiedzialności 
innej osoby [Kardas 2016, s. 215]. J. Giezek z kolei – dokonując uporządko-
wania powyższych kryteriów – wyodrębnił dwie grupy stanów faktycznych, 
w których aktualizuje się omawiany problem. Pierwszą grupę stanowią te 
sytuacje, kiedy to sam dysponent dobra prawnego (pokrzywdzony), zagrożo-
nego wcześniej przez inną osobę, podjął działanie lub wymaganego działania 
zaniechał, co z kolei umożliwiło urzeczywistnienie się niebezpieczeństwa dla 
wcześnie zagrożonego dobra prawnego owego dysponenta. Drugą grupę zaś 
tworą takie stany faktyczne, na gruncie których, po uprzednim rozpoczęciu 
przebiegu przyczynowego przez jedną osobę (potencjalnego sprawcę prze-
stępstwa skutkowego), osoba trzecia niebędąca dysponentem zagrożonego 
dobra prawnego, swoim zachowaniem umożliwia wystąpienie stypizowanego 
w ustawie karnej skutku przestępnego, albo przez zwiększenie niebezpieczeń-
stwa lub sprowadzenie nowego źródła niebezpieczeństwa (działanie), albo po-
przez fakt, że stworzonego wcześniej niebezpieczeństwa nie odwróciła (zanie-
chanie), mimo, iż ciążył na niej taki obowiązek (obowiązek gwaranta) [Giezek 
1994, s. 480].  

Wykraczając nieco poza koncepcję Roxina, w polskim piśmiennictwie 
z zakresu prawa karnego materialnego dostrzeżono istnienie jeszcze jednej 
przesłanki, nazywanej przesłanką kolizji odpowiedzialności za skutek. Jak 



78

KAROLINA PIECH

stwierdza M. Bielski, ta właśnie negatywna przesłanka obiektywnego przypisa-
nia aktualizuje się w tych stanach faktycznych, w których mamy do czynienia 
z bezprawnymi zachowaniami (działaniami lub zaniechaniami) przynajmniej 
dwóch jednostek, przy czym zachowania te są od siebie niezależne, jednakże 
łączą się ze sobą w taki sposób, że znajdują urzeczywistnienie w negatywnym 
skutku [Bielski 2005, s. 244]. Mówiąc inaczej - przesłanka kolizji odpowie-
dzialności za skutek dotyczy tych stanów faktycznych, w których do wystąpie-
nia prawnokarnie relewantnego skutku niezbędna jest kumulacja działań lub 
zaniechań co najmniej dwóch podmiotów. Oczywistym jest, że powyższe uję-
cie zwiększa grono, czyli osób, którym – przynajmniej potencjalnie - będzie 
można przypisać realizację znamion przestępstwa skutkowego. Hipotetycznie 
możliwa będzie również taka sytuacja, w której wyłączone będzie przypisanie 
skutku osobie, która jako pierwsza swoim działaniem sprowadziła niebezpie-
czeństwo dla dobra prawnego lub poprzez swoje zaniechanie takowemu nie-
bezpieczeństwu nie zapobiegła.

Jednakże, jak wskazywano w literaturze, co autorka niniejszego arty-
kułu podniosła również w jednej ze swoich poprzednich prac, „stosowanie 
przytoczonej wyżej koncepcji, sprawiać może liczne problemy interpretacyjne, 
zwłaszcza w aspekcie tych stanów faktycznych, w których niebezpieczeństwo 
grożące dobru prawnemu nie urzeczywistniłoby się w negatywnym skutku, 
gdyby nie miały miejsca przynajmniej dwa skumulowane zachowania różnych 
osób. Trudności rodzić może również sytuacja, w której bez obu skumulowa-
nych zachowań tych osób, skutek przestępny miałby zupełnie inną postać niż 
ten skutek, który w rzeczywistości wystąpił” [Piech 2018, s. 107]. 

Coraz częściej stawiano zatem zasadnicze pytanie - jakie kryteria spełnić 
winno zachowanie osoby trzeciej, aby możliwe było uznanie tegoż zachowania 
za negatywną przesłankę obiektywnego przypisania skutku człowiekowi, któ-
ry jako pierwszy dopuścił się działania lub zaniechania sprzecznego z regułami 
postępowania z dobrem przedstawiającym wartość społeczną. w piśmiennic-
twie karnomaterialnym wskazano, że zachowanie takie musi mieć charakter 
nadmiernie ryzykowny, czyli powinno ono naruszać obowiązujące w obrocie 
prawnym reguły ostrożności. Podkreślić jednak należy, że owo zachowanie 
nie musi nosić przymiotu bezprawności, bowiem osoba trzecia może również 
działać (lub zaniechać działania) w sytuacji kontratypowej (choćby w obronie 
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koniecznej lub w stanie wyższej konieczności). Jako przykład wskazać można 
sytuację – „jeden z lekarzy, wykonując czynność leczniczą niezgodnie z zasa-
dami sztuki medycznej, sprowadza niebezpieczeństwo dla zdrowia niepoczy-
talnego pacjenta, a następnie drugi z lekarzy, przejmując obowiązki lekarza 
prowadzącego, odpierając zamach na własne życie, którego to dopuścił się 
niepoczytalny pacjent, sprowadza niebezpieczeństwo, którego skutkiem jest 
ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka” [Piech 2018, s. 107]. 

Warto zwrócić uwagę na koncepcję zaproponowaną przez J. Giezka, 
zgodnie z którą dopuszczalna jest możliwość „przeniesienia” odpowiedzialno-
ści karnej na osobę trzecią „pod pewnymi warunkami”. w literaturze wskaza-
no następujące kryteria: 1. osoba trzecia musi zachować się w sposób obiek-
tywnie nieprawidłowy; 2. na osobie trzeciej ciążyć musi obowiązek uchylenia 
niebezpieczeństwa grożącego dobru prawnemu. 3. obowiązek ten powinien 
być związany z zawodem wykonywanym przez osobę trzecią. We wskazanym 
powyżej przypadku możliwe jest przyjęcie trzech wariantów odpowiedzial-
ności karnej: 1. Skutek przypisany zostanie obu osobom (zarówno osobie 
rozpoczynającej łańcuch kauzalny, jak i osobie, która swoim zachowaniem 
włączyła się do przebiegu przyczynowego), 2. skutek przypisany zostanie wy-
łącznie osobie, która swoim działaniem rozpoczęła łańcuch kauzalny lub jako 
pierwsza nie odwróciła niebezpieczeństwa wystąpienia tego skutku, 3. Skutek 
przypisany zostanie osobie, która swoim działaniem włączyła się do przebiegu 
przyczynowego, zwiększając ryzyko grożące dobru prawnemu lub stwarza-
jąc nowe źródło ryzyka albo swoim zaniechaniem nie zapobiegła niebezpie-
czeństwu stworzonemu przez pierwszą osobę. Warto przywołać tutaj pogląd  
A. Zolla, zgodnie z którym „w wypadku wystąpienia zamiaru zabicia człowie-
ka i rażącego naruszenia reguł ostrożności przez osobę trzecią ratującą ofiarę, 
dającego podstawę przypisania skutku w postaci śmierci tej osobie trzeciej, 
sprawca działający z zamiarem zabicia może odpowiadać za usiłowanie za-
bójstwa, ale nie za jego dokonanie” [Zoll 2012]. z opozycyjny stanowiskiem 
wystąpił jednak J. Giezek, stwierdzając, że „uzasadnione z kryminalno-poli-
tycznego punktu widzenia będzie wyłączenie skutku tylko w takich przypad-
kach, gdy porównanie charakteru i stopnia naruszonych reguł postępowania 
pozwala na sformułowanie wniosku, że w skutku urzeczywistniło się przede  
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wszystkim niebezpieczeństwo związane z bezprawnym zachowaniem osoby 
trzeciej” [Giezek 1994, s. 478]

Celem wyboru jednego z możliwych wariantów odpowiedzialności kar-
nej potencjalnego sprawcy, należy przede wszystkim rozważyć, jaki charakter 
miało niebezpieczeństwo grożące dobru prawnemu, które urzeczywistniło 
się następnie negatywnym skutku – statyczny czy też dynamiczny. Charakter 
niebezpieczeństwa bowiem będzie pociągał za sobą możliwość (lub jej brak 
albo co najmniej znaczne ograniczenie) odpowiedniej reakcji ze strony oso-
by trzeciej. Jeśli niebezpieczeństwo ma charakter statyczny (a zatem w chwili 
podejmowania danego zachowania już istnieje), a osoba trzecia nie reaguje 
właściwie, to takiej osobie możemy przypisać sprawstwo prawnokarnie rele-
wantnego skutku. w przypadku niebezpieczeństwa o charakterze dynamicz-
nym, kiedy to sytuacja faktyczna rozwija się szybko i ma charakter zmienny, 
możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności karnej osoby trzeciej, jednakże 
w każdym przypadku niezbędna jest analiza charakteru i stopnia naruszenia 
reguł ostrożności naruszonych zarówno przez sprawcę, jak i przez osobę trze-
ci. Jak słusznie wskazano w piśmiennictwie, w przypadku niebezpieczeństwa 
o charakterze statycznym mamy „mniej miejsca” na akceptację zachowań 
sprzecznych z regułami postępowania niźli mielibyśmy w tych stanach fak-
tycznych, w których zachodzi konieczność reakcji na dynamicznie rozwijające 
się przebiegi przyczynowe, wynikające z zachowania innej osoby. Statyczne 
niebezpieczeństwo jest bowiem zazwyczaj obiektywnie rozpoznawalne dla 
osoby, która na nie reaguje, dlatego też osobie tej postawić możemy swego 
rodzaju „wyższe wymagania” [Giezek 1992, s. 45]. 

Podsumowując - w polskiej doktrynie prawa karnego materialne-
go wskazuje się, że obiektywne przypisanie skutku w przypadku zaistnienia 
negatywnych przesłanek przypisywalności przebiegać powinno trójetapowo. 
w pierwszej kolejności należy ocenić charakter i stopień naruszonych reguł 
postępowania przez wszystkie osoby (zarówno dysponenta dobra prawnego, 
jak i osoby trzecie), które miały wpływ na przebieg określonego łańcucha kau-
zalnego. Następnie zaś dokonuje się oceny wpływu naruszenia reguł postę-
powania na urzeczywistnienie się niebezpieczeństwa w postaci prawnokarnie 
relewantnego skutku, który ostatecznie wystąpił. Oraz – na koniec - wykazać 
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trzeba, czy zachowanie osoby trzeciej lub samego pokrzywdzonego miało za-
sadniczy wpływ na urzeczywistnienie się tego niebezpieczeństwa. 

O pOtrzebie dalszegO rOzwijania kOncepcji c. rOxina

Odnosząc się ponownie do przytoczonego już wcześniej na gruncie ni-
niejszego artykułu stwierdzenia: „jeśli ktoś stworzył dla chronionego dobra 
prawnego niebezpieczeństwo, które się urzeczywistniło, a nie było uzasad-
nione dozwolonym ryzykiem, to przypisanie skutku i tak musi odpaść, jeśli 
przemawiają przeciwko niemu inne, wynikające z porządku prawnego wzglę-
dy” [Giezek 1992, s. 45], zadać należy pytanie, czy dotychczas wskazywany 
w polskiej nauce prawa karnego materialnego zbiór negatywnych kryteriów 
obiektywnego przypisania skutku, ma charakter zupełny i tym samym wy-
czerpujący, czy też może dałoby się jeszcze wskazać na istnienie innych, pomi-
janych dotychczas w polskim piśmiennictwie przesłanek, których zaistnienie 
pociągałoby za sobą wyłączenie odpowiedzialności karnej z potencjalnego 
sprawcy za skutek przestępny z powodu kryminalnopolitycznej nieracjonal-
ności przypisania mu takiej odpowiedzialności. 

W doktrynie podkreśla się, że zachowanie osoby trzeciej lub pokrzyw-
dzonego, aby mogło stanowić przesłankę tzw. przejęcia odpowiedzialności za 
skutek przestępny, powinno mieć charakter „obiektywnie nieprawidłowy”. 
Słusznie zapytał jednak M. Małecki – czy w każdym przypadku jest to prze-
słanka niezbędna dla wyłączenia odpowiedzialności karnej osoby rozpoczyna-
jącej łańcuch kauzalny. M. Małecki powołuje tutaj przykład pobitej uprzed-
nio kobiety ciężarnej, która – bojąc się ryzyka uszkodzenia płodu – nie wyraża 
zgody na wykonanie zabiegu leczniczego, przez co krwotok wewnętrzny roz-
przestrzenia się i w efekcie dochodzi do śmierci pokrzywdzonej. Truizmem by-
łoby stwierdzenie, że zachowania matki, która ma na celu ratowanie zdrowia 
lub życia swojego nienarodzonego jeszcze dziecka, wobec czego decyduje się 
na zaniechanie poddania się zabiegowi lekarskiemu, do czego przecież (wobec 
treści normy zawartej w art. 192 k.k.) ma pełne prawo, nie uznalibyśmy za 
zachowanie „obiektywnie nieprawidłowe”. Jednakże, gdyby na skutek zaist-
niałych okoliczności można byłoby wykazać, że poddanie się przez tę kobietę 
zabiegowi lekarskiemu z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością 
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zapobiegłoby wystąpieniu stypizowanego w ustawie skutku przestępnego, to 
z całą stanowczością stwierdzić można, że sprawcy pobicia nie przypisaliby-
śmy skutku śmiertelnego, ujętego w art. 158 § 3 k.k. Można powołać rów-
nież przykład działania w warunkach wyłączającej bezprawność czynu obrony 
koniecznej, formułując chociażby hipotetyczny kazus. Nietrudno wyobrazić 
sobie sytuację, w której nietrzeźwy złodziej bierze udział w bójce, w której do-
chodzi do złamania i przesunięcia jednego z żeber, jednak przesunięcie to nie 
jest na tyle duże, aby doszło do przebicia płuca. Następnie człowiek ten celem 
dokonania przestępstwa kradzieży, usiłuje zabrać przechodzącej ulicą kobiecie 
torebkę, jednakże kobieta ta odpycha złodzieja, który – nie mogąc złapać rów-
nowagi z powodu nietrzeźwości – upada na brzuch, wskutek czego dochodzi 
do dalszego przesunięcia złamanego wcześniej żebra i przebicia płuca. Rów-
nież na gruncie sformułowanego kazusu zachowaniu osoby trzeciej nie przy-
pisalibyśmy cechy „oczywistej nieprawidłowości” i również w tym przypadku 
wyłączone byłoby obiektywne przypisanie sprawstwa skutku śmiertelnego 
osobie rozpoczynającej łańcuch przyczynowy. 

 Kolejno, zauważyć należy, że w doktrynie prawa karnego mate-
rialnego wskazuje się na istnienie wyłącznie takich negatywnych przesłanek 
obiektywnego przypisania skutku, które wiążą się ze sprowadzeniem niebez-
pieczeństwa przez człowieka. w tym miejscu przywołać należy stan faktyczny, 
który stał się przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej i drugiej instancji, 
a następnie również – w postępowaniu kasacyjnym – Sądu Najwyższego [Wy-
rok 2013]. Stan faktyczny omawianej sprawy kształtował się następująco: „P.S. 
(…) uderzył pięścią w twarz W. P. w wyniku czego pokrzywdzony przewrócił 
się i uderzył głową w twarde asfaltowe podłoże, co skutkowało obrażeniami 
ciała w postaci złamania kości w obrębie podstawy czaszki i kości potylicznej 
lewej z krwiakiem podtwardówkowym nad prawą półkulą mózgu w następ-
stwie doznanego urazu czaszkowo-mózgowego pokrzywdzony zmarł” [Wy-
rok 2013]. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, „Z nieza-
kwestionowanej opinii biegłego wynika, iż bezpośrednią przyczyną śmierci 
pokrzywdzonego było zapalenie płuc, do którego doszło na podłożu ciężkie-
go stanu ogólnego wynikającego z przebytego urazu czaszkowego” [Wyrok 
2013]. Jednakże, z opinii biegłego wynika również, że z prawdopodobień-
stwem graniczącym z pewnością do zaostrzenia tej choroby doszło na skutek 
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przeniesienia pacjenta ze szpitala do hospicjum oraz z powodu panujących 
w hospicjum warunków. Wobec tego, Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący, 
w którym orzeczono, że oskarżony jest winien spowodowania skutku śmiertel-
nego, wskazując, iż Sąd Apelacyjny musi „rozpoznać rzetelnie zarzut apelacji 
związany z brakiem uwzględnienia analizy znaczenia i źródła wystąpienia za-
palenia płuc u pokrzywdzonego” [Wyrok 2013].

Ze wskazywanym powyżej rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego moż-
na dyskutować, nie wdając się jednak w taką polemikę, stwierdzić należy, że 
hipotetycznie możliwe są takie sytuacje, w których osobie rozpoczynającej 
łańcuch kauzalny nie będzie można przypisać prawnokarnie relewantnego 
skutku z uwagi na zaistnienie nowego źródła niebezpieczeństwa, przy czym 
owo niebezpieczeństwo nie będzie pochodzić od człowieka. Nietrudno wy-
obrazić sobie taki stan faktyczny, w którym człowiek ulega potrąceniu przez 
samochód, wpada do rowu, doznaje pewnych obrażeń wewnętrznych, spraw-
ca wypadku ucieka, a pokrzywdzony usiłuje wydostać się z rowu, przy czym 
zostaje zaatakowany przez zdziczałego psa, przy czym ugryzienia zwierzęcia 
powodują zwiększenie już istniejących obrażeń wewnętrznych oraz – ponad-
to – wystąpienie krwotoku zewnętrznego, na skutek których pokrzywdzony 
umiera. Wyobrazić można sobie również drugi hipotetycznych casus, w któ-
rym pokrzywdzony pobity zostaje przez dwie inne osoby, które zostawiają go 
samego pod linią wysokiego napięcia, następnie, z powodu nagłego, silnego 
wiatru, przewody zrywają się, a sam pokrzywdzony zostaje śmiertelnie pora-
żony prądem. 

W obu wskazywanych wyżej sytuacjach faktycznych nieracjonalne 
oraz niewłaściwe z punktu widzenia kryteriów o charakterze kryminalnopoli-
tycznym byłoby pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, która jako 
pierwsza stworzyła niebezpieczeństwo wystąpienia prawnokarnie relewantne-
go skutku. Zasadnym byłoby zatem rozważenie uzupełnienia doktrynalnego 
katalogu negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania skutku zarówno 
o te przesłanki, w przypadku których dochodzi do wyłączenia odpowiedzial-
ności karnej potencjalnego sprawcy z uwagi na zgodne z zasadami postępo-
wania zachowanie osoby trzeciej oraz o takie kryteria, które wykluczają moż-
liwość obiektywnego przypisania z uwagi na ryzyko stworzone przez źródło 
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inne niż człowiek (np. zwierzę, stan chorobowy, nietypowy przebieg sytuacyj-
ny, siły przyrody itp.). 

zakOńczenie

Koncepcja Clausa Roxina, dotycząca negatywnych przesłanek obiek-
tywnego przypisania skutku, bez wątpienia miała ogromny wpływ na rozwój 
nie tylko niemieckiej, ale również polskiej nauki prawa karnego materialnego. 
Teoria ta stanowiła pierwsze kompleksowe przedstawienie takich kryteriów, 
które wyłączałyby przypisanie potencjalnemu sprawcy przestępnego skutku, 
mimo iż na gruncie pozytywnych przesłanek brak byłoby podstaw do takiego 
wyłączenia, w takich sytuacjach, gdy pociągnięcie ich do odpowiedzialności 
karnej byłoby nieracjonalne oraz sprzeczne z przyjmowanymi założeniami 
o charakterze kryminalnopolitycznym. Roxin bowiem jako pierwszy zdawał 
się dostrzegać możliwość istnienia takich złożonych układów sytuacyjnych, 
w których nie dojdzie do zbiegu odpowiedzialności karnej dwóch osób stwa-
rzających niebezpieczeństwo wystąpienia ustawowo stypizowanego skutku, 
ale przeciwnie – dojdzie do ich kolizji. 

Uznać trzeba, że przedstawiciele polskiej doktryny prawa karnego ma-
terialnego w prawidłowy sposób dokonali niejakiego „zaabsorbowania” kon-
cepcji Roxina na płaszczyznę polskiego piśmiennictwa karnistycznego. Nie 
poprzestali przy tym jednak na biernym przeniesieniu wskazanych przez Roxi-
na negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania skutku, a dążyli do ich 
modyfikacji oraz wskazywania nowych, takich jak np. przesłanka kolizji od-
powiedzialności za skutek. Poszukiwano również szeregu kryteriów, jakie speł-
niać musi zachowanie osoby trzeciej lub samego pokrzywdzonego, aby można 
było uznać je na tak doniosłe, że możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności 
karnej pierwszego z potencjalnych sprawców. Wskazywano tutaj obiektywną 
nieprawidłowość zachowania tej osoby, ciążący na niej obowiązek uchylenia 
niebezpieczeństwa, jak również zawodowy charakter tegoż obowiązku. 

Problematyka negatywnych kryteriów obiektywnego przypisania skut-
ku pozostaje jednak w dalszym ciągu zagadnieniem nie do końca zgłębionym, 
o czym świadczą chociażby przytoczone na gruncie niniejszego artykułu hipo-
tetyczne kazusy. Nie należy zatem poprzestawać na wskazywaniu już wypraco-
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wanych w doktrynie prawa karnego materialnego przesłanek drugiego stopnia, 
warto poszukiwać nowych, dotychczas niezauważanych w piśmiennictwie ani 
w praktyce wymiaru sprawiedliwości kryteriów. Autorka niniejszego artykułu 
żywi nadzieję, że stanie się on przyczynkiem do takiego poszukiwania oraz 
dyskusji nad innymi, rzec można „nowoczesnymi” negatywnymi przesłanka-
mi obiektywnego przypisania. 
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Pozaprocesowe kontakty  
obrońcy ze świadkami

wprOwadzenie

Ostatnie lata rozwoju procesualistyki karnej zostały poświęcone na 
omówienie i stworzenie optymalnego kształtu postępowania karnego. Jed-
nakże kwestią nadal nieuregulowaną, a jednocześnie istotną w obu modelach 
postępowania, jest pozaprocesowy kontakt obrońcy ze świadkami.

Przyznanie obrońcom expressis verbis uprawnienia do dokonywania 
omawianych kontaktów może przyczynić się do skutecznej realizacji zasady 
równości stron, szczególnie w przypadku braku podjęcia stosownej aktywno-
ści dowodowej przez organ procesowy. Co więcej, prawo do obrony, mające 
fundamentalne znaczenie dla rzetelnego procesu karnego, przyjmuje aktual-
nie postać iluzoryczną, gdyż znacząco ograniczono możliwość podjęcia aktyw-
ności procesowej przez oskarżonego i jego obrońcę. Dlatego wprowadzenie 
elementów kontradyktoryjnych, w tym także norm regulujących kontakty ze 
świadkami, powinno być celem polskiego ustawodawcy, działającego w de-
mokratycznym państwie prawnym. W niniejszym opracowaniu postawiono 
hipotezę, że pozaprocesowe kontakty obrońców ze świadkami są dopuszczal-
ne, a przyznanie obrońcom expressis verbis uprawnienia do ich dokonywania 
może przyczynić się do skutecznej realizacji zasady równości stron. Natomiast 
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celem jest wyznaczenie granic działań obrończych, a także konsekwencji 
ewentualnych zmian legislacyjnych, które mogą zapewnić należyte wykony-
wanie funkcji obrońcy i wzmocnić ochronę praw jednostki.

Jednakże obecnie praktykowanie tego rodzaju kontaktów poddawane 
jest niekiedy krytyce przez przedstawicieli doktryny [por. Bojańczyk 2016; 
Fingas 2015]. Ze względu na brak norm rangi ustawowej, przyczyn rozbieżno-
ści poglądów należy doszukiwać się w nawykach obrońców, na ukształtowanie 
których wpływ miały kodeksy etyki adwokackiej i radcowskiej [Zbiór 1998, 
dalej: z.z.e.a.; Kodeks 2014, dalej: k.e.r.p.), a także orzeczenia SN i sądów 
dyscyplinarnych, wydanych przed nowelizacjami kodeksów etyki zawodowej. 
Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 24.11.1962 r. „rozmowy obrońcy z osobami, 
które mają wystąpić w sprawie w charakterze świadków, stwarzają pozór «ura-
biania świadków» przez adwokata i wywierania wpływu na kształtowanie się 
biegu sprawy, który jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym” 
[Wyrok SN 1963, s. 87]. W orzeczeniu Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z 
dnia 18.03.1961 r. stwierdzono z kolei, że spotkanie adwokata z przesłuchi-
wanym już przez organ postępowania świadkiem oraz uzyskiwanie od nie-
go informacji jest naruszeniem „zasad godności i obowiązków zawodowych 
adwokata” [Orzeczenie WKD 1963, s. 133-134]. Natomiast w wyroku SN 
z dnia 25.01.1964 r., rozmowę obrońcy ze świadkiem, dotyczącą omawia-
nia treści zeznań, jakie ma złożyć świadek w postępowaniu jurysdykcyjnym, 
uznano za „poważne przewinienie […] kolidujące z zasadami godności i etyki 
adwokackiej” [Wyrok SN 1964, s. 79-80]. Nie bez znaczenia pozostaje kon-
tekst polityczno-prawny, uzasadniający przedstawione tezy, które wraz z roz-
wojem dogmatyki, licznymi i gruntownymi zmianami legislacyjnymi mogły 
się zdezaktualizować, co powoduje, że utarte poglądy dotyczące niniejszego 
zagadnienia wymagają zrewidowania.

regulacje OdnOszące się dO  
kOntaktów ObrOńcy ze świadkami

Dalsze rozważania byłyby niecelowe bez analizy przepisów pod kątem 
norm zakazujących omawianej aktywności. Nie można bowiem postulować 
wprowadzenia regulacji w oderwaniu od istniejącego systemu prawnego. Po-
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szukiwanie ww. norm należy rozpocząć od rozdziału XXX kodeksu karnego, 
dotyczącego przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. W kręgu za-
interesowań znajdą się przede wszystkim czyny stypizowane w art. 239 k.k. 
i art. 245 k.k., czyli przestępstwa poplecznictwa oraz bezprawnego wywie-
rania wpływu na świadka. Kluczowym dla prawidłowego przeprowadzenia 
procesu wykładni wskazanych przepisów i możliwości realizacji ich znamion 
przez omawiane działanie obrońcy jest zdefiniowanie pojęcia „kontaktowania 
się”. Kontakt z kimś to nie tylko przebywanie w bliskiej odległości z daną 
osobą, ale także podjęcie aktywności, w tym również za pomocą środków ko-
munikowania się na odległość. Najważniejszym elementem procesu „kontak-
towania się” jest możliwość przekazywania i odbioru komunikatów. Zatem 
uwagę należy zwrócić nie na sam fakt zaistnienia kontaktu między podmiota-
mi, lecz na jego cel i treść.

Przestępstwo z art. 239 k.k. polega na utrudnianiu, czyli stwarzaniu 
przeszkód w wykryciu sprawcy i udowodnieniu mu winy lub udaremnianiu 
postępowania. Art. 239 § 1 k.k. zawiera co prawda katalog sposobów dzia-
łania sprawcy, jednakże ma on charakter przykładowy, na co wskazuje zwrot  

„w szczególności”, który poprzedza ustawowe wyliczenie. Powyższe oznacza, że 
także pozaprocesowy kontakt obrońcy ze świadkami może być uznany za po-
stać poplecznictwa. Jednakże skutkiem takiego rodzaju kontaktu, w przypad-
ku pierwszego z wymienionych znamion, musiałby być faktycznie negatywny 
wpływ na postępowanie. Natomiast jego miernikiem powinna być możliwość 
osiągnięcia celu, określonego w art. 297 § 1 k.p.k. Do utrudnienia postępo-
wania doszłoby, jeżeli cel stałby się trudniejszy do zrealizowania, a dla uzy-
skania informacji konieczne byłoby przeprowadzenie dodatkowych czynności 
[por. wyrok SA 2005]. Obrońca popełniłby omawiane przestępstwo jedynie 
wtedy, gdyby poprzez rozmowę lub list wysłany do świadka wpłynął na nie-
go i spowodował, że świadek zeznał nieprawdę, zataił prawdę, ukrył dowody, 
bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu, co z kolei realnie 
i w sposób negatywny wpłynęłoby na przebieg procesu karnego. Ze wzglę-
du na konieczność wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy 
opisanymi wyżej zdarzeniami, ewentualne pociągnięcie obrońcy do odpowie-
dzialności może wiązać się z trudnościami dowodowymi, wynikającymi z po-
trzeby wskazania zależności między nieujawnianymi zewnętrznie procesami 
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decyzyjnymi obrońcy i świadka. Zatem sam kontakt obrońcy ze świadkiem 
nie podlega penalizacji na gruncie art. 239 k.k.

Natomiast drugie z wymienionych znamion czasownikowych dotyczy 
ewentualnych kontaktów z pokrzywdzonym. Obrońca podejrzanego może 
kontaktować się z pokrzywdzonym w celu nakłonienia go do zaniechania 
złożenia zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie lub prywatnego 
aktu oskarżenia. Należy zauważyć, że w tym wypadku dochodzi do faktycznej 
realizacji znamion omawianego czynu, gdyż obrońca działając w celu pomo-
cy swojemu klientowi – sprawcy przestępstwa, poprzez kontakt z pokrzyw-
dzonym, udaremnia wszczęcie postępowania. „Prowadzenie przez adwokata 
z upoważnienia klienta takich pertraktacji należy uznać za działanie legalne, 
tzn. mieszczące się w ramach prawa do obrony oskarżonego i nie naruszające 

przepisu o poplecznictwie” [Flik-Kłaczyńska 2009, s. 70], bo przed formal-
nym rozpoczęciem postępowania, to pokrzywdzony decyduje czy chce skorzy-
stać z ochrony i domagać się ścigania sprawcy. Wszelkie próby „polubownego” 
zakończenia sprawy nie mogą jednak w swojej formie przekraczać granic zwy-
kłej perswazji.

Uznając dopuszczalność omawianej aktywności obrońcy na gruncie 
art. 239 k.k., należy odeprzeć argumenty osób nieuznających prawa obrońcy 
do pozaprocesowych kontaktów ze świadkami, których zakazu upatrują w art. 
245 k.k. Jednak i w tym przypadku, to nie sam kontakt jest penalizowany. 
Istotna jest treść przekazywanych informacji oraz ich forma. Obrońca po-
niesie odpowiedzialność karną, jeżeli podejmie działania ukierunkowane na 
wymuszenie określonego zachowania się świadka w procesie, poprzez użycie 
przemocy, groźby bezprawnej lub naruszenie nietykalności cielesnej. Niemoż-
liwe jest zatem skonstatowanie na podstawie art. 245 k.k. normy zakazują-
cej kontaktów się ze świadkami. Niemniej jednak ww. przepis stanowi jedną  
z granic działania stron w postępowaniu karnym.

Inne ustawy materialne, regulujące wykonywanie zawodu adwokata 
i radcy prawnego, także nie odnoszą się wprost do zagadnienia kontaktów 
obrońcy ze świadkami. Art. 4 pr. adw. (oraz odpowiednio art. 4 u.r.p.) stano-
wi, że zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, która została 
zdefiniowana poprzez wymienienie przykładowych czynności. Kontaktowa-
nie się ze świadkami nie znalazło się w tym wyliczeniu, jednak ze względu 
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duży stopień ogólności i otwarty katalog przyjęty przy ich opisywaniu, należy 
stwierdzić, że „przepisy prawa o adwokaturze nie stoją wyraźnie na przeszko-
dzie pozaprocesowemu kontaktowaniu się przez adwokatów ze świadkami, je-
żeli tylko byłoby to podyktowane koniecznością ochrony interesu mandanta” 
[Bojańczyk 2016, s. 136]. 

Kontakty obrońcy ze świadkami nie zostały również uregulowane 
w kodeksie postępowania karnego. Nie przyznano obrońcom jakichkolwiek 
uprawnień do prowadzenia własnego śledztwa, którego rezultaty mogłyby być 
wykorzystane w postępowaniu, z pominięciem ogólnych zasad przeprowadza-
nia dowodu przez organ procesowy. Nie oznacza to jednak zakazu kontakto-
wania się ze świadkami. Uzyskane w ten sposób informacje będą mogły zostać 
wykorzystane w procesie, jeżeli obrońca złoży wniosek dowodowy, a organ 
procesowy przeprowadzi dowód z zeznań świadka, z którym wcześniej kon-
taktował się obrońca. W tym przypadku wcześniejsza, nieformalna rozmowa 
powinna zostać uznana za poszukiwanie źródła dowodowego. 

Ostatnią sferą, w której można znaleźć normy odnoszące się do kontak-
tów obrońcy ze świadkami, jest etyka zawodowa adwokatów i radców praw-
nych. Jest to przestrzeń szczególnie istotna dla omawianej materii, gdyż to 
właśnie w wyżej przedstawionych tezach sądownictwa dyscyplinarnego należy 
upatrywać genezy rozbieżności poglądów.

Kodeksy etyki adwokackiej i radcowskiej postrzegane są przez część 
doktryny jako akty o charakterze zbliżonym do aktu prawnego. Zgodnie 
z tym poglądem możliwość przypisania obrońcy odpowiedzialności dyscypli-
narnej uzależniona jest od zrealizowania przez niego przesłanek określonych  
w kodeksie, co z kolei wymaga wskazania konkretnego przepisu, który został 
w tym przypadku złamany. Mając na uwadze brak regulacji w kodeksach etyki, 
odnoszących się wprost do pozaprocesowych kontaktów ze świadkami, nale-
ży stwierdzić, że obrońca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za tego rodzaju aktywność, ponieważ nie istnieje norma, do 
której możliwe byłoby, w typowym modelu subsumpcyjnym, podstawienie 
wyżej opisanego zachowania. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny – analizując 
funkcję orzeczniczą kodeksów etyki zawodowej – stwierdził, że odpowiedzial-
ność zawodowa nie ma zastosowania do zachowań, które są zgodne z nakazem 
lub zakazem albo upoważnieniem obowiązującej ustawy [por. uchwała TK 
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1993]. Jeśli zatem przyjmiemy, że obrońca upoważniony jest do kontakto-
wania się ze świadkami i w żadnym przepisie rangi ustawowej nie istnieje 
materialnoprawna podstawa odpowiedzialności [por. Łabieniec 2016, s. 29], 
to podejmowanie omawianej aktywność pozaprocesowej nie może spotkać 
się z represją w postaci odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednakże przedsta-
wiony pogląd nie jest powszechnie aprobowany. Nie można bowiem zgodzić 
się z marginalizowaniem roli kodeksu etyki zawodowej i redukowania jego 
postanowień do tych, które zakresowo pokrywają się z normami wyprowa-
dzanymi z ustaw. Należy także podkreślić, że „rolą kodeksu etycznego nie jest 
dostarczanie sądowi dyscyplinarnemu gotowej reguły rozstrzygnięcia […], ale 
raczej wskazywanie zasad, które sąd dyscyplinarny winien brać pod uwagę 
poszukując reguły rozstrzygnięcia” [Łabieniec 2016, s. 29]. Dlatego „decy-
dującym kryterium oceny zachowania obwinionego powinna być dla sądu 
dyscyplinarnego społeczna rola przypisywana danemu zawodowi zaufania 
publicznego. Przepisy kodeksu etycznego jedynie pomagają sądowi dyscypli-
narnemu tę społeczną rolę zrekonstruować” [Łabieniec 2016, s. 29]. Powyższe 
oznacza, że działalność organów dyscyplinarnych nie ogranicza się jedynie do 
orzekania na podstawie spisanej normy rozstrzygnięcia, ale polega na kreowa-
niu reguł w oparciu o zasadę słuszności i sprawiedliwości społecznej. Dlatego 
uprawnione jest twierdzenie, że na płaszczyźnie kompetencyjnej, sądy dyscy-
plinarne mogły skonstatować normę zakazującą pozaprocesowych kontaktów 
ze świadkami. Oprócz tego, zgodnie z § 2 z.z.e.a., podstawę orzeczeń dyscypli-
narnych w przypadkach nieujętych w kodeksie etyki, mogą stanowić uchwały 
władz samorządu zawodowego, tezy z orzecznictwa dyscyplinarnego i normy 
ugruntowane w praktyce wykonywania zawodu. Rozstrzygnięcia w sprawach 
dyscyplinarnych trzeba zatem traktować jako właściwe źródło normy zakazu-
jącej kontaktów ze świadkami. Należy jednak zauważyć, że na ukształtowanie 
się zwyczaju bezpośredni wpływ miały orzeczenia organów dyscyplinarnych 
wyłącznie samorządu adwokackiego, gdyż do lipca 2015 r. radcowie prawni 
nie mogli sprawować funkcji obrońcy. Ponadto równolegle ukształtowała się 
w praktyce wykonywania zawodu norma uprawniająca obrońców do podej-
mowania pozaprocesowych aktywności. O istnieniu omawianej reguły świad-
czy przeprowadzanie rozmów ze świadkami, które, przynajmniej w zwykłej 
formie, są akceptowane przez członków palestry, a także brak nowych postę-
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powań dyscyplinarnych w tym przedmiocie. W obrocie funkcjonują zatem 
dwie sprzeczne normy. Za regułę kolizyjną może posłużyć wspomniana zasada 
słuszności, uwzględniająca społeczną rolę wykonywania funkcji obrońcy. Nie 
można przy tym pomijać kontekstu polityczno-prawnego, gdyż „wpływ na to 
orzecznictwo miał […] polityczny czynnik państwowy, który nigdy nie był 
zainteresowany tym, aby adwokaci prowadzili własne czynności, niezależnie 
od urzędu prokuratorskiego” [Fingas 2015, s. 50]. 

Natomiast odnosząc się bezpośrednio do zarzutów podnoszonych 
w uzasadnieniach ww. orzeczeń, można mieć wątpliwości co do słuszności 
przedstawionych poglądów. Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 z.z.e.a. (art. 11 ust. 
1 k.e.r.p) naruszeniem godności zawodu jest takie postępowanie, które mo-
głoby poniżyć adwokata w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do za-
wodu. Nie można przyjąć, że kontakt obrońcy ze świadkiem, jako zachowa-
nie prawnokarnie irrelewantne, do którego dochodzi w zwyczajowo przyjętej 
formie i miejscu, którego treść werbalna i niewerbalna nie narusza godności 
i nietykalności cielesnej świadka, a także który opiera się na zasadzie dobro-
wolności uczestnictwa, jest postępowaniem poniżającym, obrażającym dobre 
imię adwokata lub obiektywnie narażającym na uratę zaufania potrzebnego 
do wykonywania zawodu. Za przedstawioną wyżej interpretacją przemawia 
konieczność etycznego, ale i skutecznego realizowania obowiązków wynika-
jących z upoważnienia do obrony. Należy zatem stwierdzić, że omówione ry-
gorystyczne tezy orzecznictwa zdezaktualizowały się w demokratycznym pań-
stwie prawnym, a ukształtowane zwyczaje członków palestry powinny zostać 
dostosowane do wymagań współczesnego procesu karnego. 

Podsumowując tę część rozważań należy wskazać, że wykazano brak 
prawnych podstaw do wyprowadzenia norm zakazujących przedmiotowych 
kontaktów.

kOniecznOść kOntaktOwania się ze świadkami

Pogląd o niedopuszczalności pozaprocesowych kontaktów ze świadka-
mi opiera się na iluzorycznym założeniu, że świadek ma bezpośredni kontakt 
jedynie z organem prowadzącym postępowanie. Osoba taka nie staje się prze-
cież jednostką wyizolowaną ze społeczeństwa. Nadal odbiera bodźce, niejed-
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nokrotnie jest pod wpływem przeżyć psychicznych związanych ze zdarzeniem, 
kontaktuje się z organem procesowym, a niekiedy z innymi uczestnikami po-
stępowania, co może wynikać z układu relacji społecznych. Nawet nieświado-
mie może pozostawać pod wpływem różnorakich czynników zewnętrznych, z 
którymi musi sobie samodzielnie poradzić, przekazując organowi informacje, 
które uważa za prawdziwe. Dlatego nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że kontakt z obrońcą może czynić świadka niewiarygodnym. Wychodząc poza 
zakres polskiej procedury karnej, warto zaznaczyć, że w anglosaskich postę-
powaniach kontradyktoryjnych istnieje instytucja przygotowania świadka, w 
ramach której obrońca i oskarżyciel uczą świadka prawidłowych odpowiedzi 
na pytania, jakie mogą zostać mu zadane podczas przesłuchania. Wynika to 
z faktu, że świadek jest związany ze stroną, która go powołała, a jego zadaniem 
jest poparcie przedstawionej przez nią wersji. Biorąc pod uwagę nieprzysta-
wanie ww. instytucji do polskiego systemu prawnego, warto zwrócić uwagę 
na założenie stanowiące podstawę jej funkcjonowania, które aktualizuje się w 
warunkach polskiej procedury karnej. Mianowicie obrońca nie jest zaintere-
sowany wnioskowaniem o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świad-
ka, który mógłby podważyć prezentowaną przez niego argumentację. Zatem 
także w rodzimym postępowaniu „pozaprocesowy kontakt obrońcy z osobo-
wym źródłem dowodu powinien być traktowany jako rzecz zupełnie natural-
na, a czasem wręcz niezbędna” [Fingas 2015, s. 53]. Jeżeli bowiem obrońca 
chce się wykazać aktywnością dowodową i zapobiec obaleniu domniemania 
niewinności swojego klienta, to musi mieć wiedzę o istnieniu źródła dowo-
dowego. Taka informacja ze swej istoty ma charakter pozaprocesowy. Należy 
też uwzględnić treść art. 86 § 1 k.p.k., który stanowi, że obrońca może przed-
siębrać czynności jedynie na korzyść oskarżonego. Chcąc działać zgodnie z 
tą dyrektywą obrońca, oprócz wiedzy o źródle dowodowym, musi potrafić 
przewidzieć skutki procesowe, jakie przyniesie wprowadzenie danego dowodu 
do procesu, tzn. stwierdzić, czy dowód będzie, w momencie wprowadzenia go 
do postępowania, jawił się jako korzystny dla oskarżonego. „Uzyskanie infor-
macji na temat potencjalnej treści zeznań, jakie mógłby świadek złożyć, jest 
zatem wpisane w istotę działania na korzyść oskarżonego” [Fingas 2015, s. 53], 
a najlepszym źródłem informacji o stanie wiedzy świadka jest on sam. Oczy-
wistym jest, że obrońca nie ma wpływu na ostateczną treść zeznań świadka, 
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ale przed złożeniem wniosku dowodowego powinien dołożyć należytej staran-
ności w celu weryfikacji prognozowanych rezultatów procesowych przepro-
wadzenia dowodu. Jeżeli obrońca w ogóle nie wie, jakie informacje o sprawie 
posiada świadek i okażą się one niekorzystne, to obrońca może narazić się na 
dyscyplinarny zarzut działania na niekorzyść klienta.

Kolejnym argumentem przemawiającym za dopuszczalnością pozapro-
cesowego kontaktowania się obrońcy ze świadkami jest konieczność sformu-
łowania tezy dowodowej. Jeżeli bowiem obrońca, ze względu na brak wiedzy 
o informacjach posiadanych przez świadka, nie określi we wniosku dowodo-
wym okoliczności, która ma zostać udowodniona poprzez przeprowadzenie 
dowodu, to wniosek zostanie zwrócony w celu jego uzupełnienia. W tej sytu-
acji, aby uniknąć oddalenia wniosku, obrońca będzie zmuszony do zakreślenia 
tezy dowodowej w sposób możliwie szeroki, a w związku z tym nieprecyzyjny. 
Przez to organ procesowy nie będzie mógł ocenić, czy udowadniana okolicz-
ność jest istotna dla sprawy, czy została już udowodniona zgodnie z twierdze-
niem wnioskodawcy oraz czy wskazany dowód jest przydatny do stwierdzenia 
tej okoliczności. Oprócz negatywnych konsekwencji procesowych dla samego 
oskarżonego, związanych ze zwrotem czy oddaleniem wniosku dowodowego, 
brak możliwości skontaktowania się ze świadkiem niesie ze sobą niebezpie-
czeństwo dla realizacji zasady ekonomiki postępowania, jeżeli świadek nie bę-
dzie miał żadnych istotnych dla sprawy informacji. 

Dopuszczalność kontaktu ze świadkami jest także niezbędna dla ochro-
ny relacji rodzinnych oskarżonego, na podstawie art. 182 k.p.k. Zakazywa-
nie tego rodzaju kontaktów byłoby przejawem iluzorycznego założenia, że 
oskarżony nie spotyka się z osobami najbliższymi, z którymi łączą go więzi 
uczuciowe i ekonomiczne. Doradzenie osobom najbliższym skorzystania lub 
nieskorzystania z prawa do odmowy zeznań, zgodnie z tym, co będzie korzyst-
niejsze w świetle przyjętej strategii obrończej, mieści się w granicach prawa do 
obrony i odpowiada potrzebie skutecznej realizacji reguły działania na korzyść 
oskarżonego.

Omówiony wcześniej kontakt obrońcy z pokrzywdzonym, dokonywa-
ny w celu zaniechania złożenia wniosku o ściganie lub skargi prywatnej, także 
jawi się jako konieczny dla ochrony interesów klienta. Wszelkie próby pojed-
nawcze mogą okazać się, przynajmniej w zakresie realizacji funkcji kompensa-



96

ANGELIKA KOMAN

cyjnej, korzystniejsze również dla pokrzywdzonego, którego zakres uprawnień 
procesowych jest ograniczony.

granice działań ObrOńczych

Fundamentalnym zagadnieniem rysującym się na tle rozważań o do-
puszczalności kontaktów ze świadkami jest ustanowienie granic działania 
obrońcy.

Wątpliwości może wywoływać już sama definicja świadka. Zgodnie 
z art. 177 k.p.k. świadkiem jest osoba wezwana w charakterze świadka. Jeżeli 
jednak na potrzebę analizy omawianego zagadnienia uwzględnić cel kontak-
tów, to konieczne jest rozszerzenie zakresu znaczeniowego pojęcia „świadka”, 
aby obejmowało wszystkie osoby posiadające informacje w sprawie (kategoria 

„świadka czynu”, wprowadzona do art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k.), zatem także te, 
które nigdy nie zostaną wezwane przez organ procesowy. Jeżeli przyjąć, że 
omawiane kontakty są w ogóle niedopuszczalne, to obrońca narażałby się na 
odpowiedzialność dyscyplinarną nawet przypadkowo kontaktując się z osobą, 
która następnie zostanie wezwana przez organ w charakterze świadka.

Z powyższym koresponduje także określenie granic temporalnych 
działań obrońcy. Co prawda kodeks nie reguluje możliwości formalnego 
prowadzenia przez obrońcę prywatnego śledztwa, równolegle do postępowa-
nia przygotowawczego, ale nie wyklucza to podejmowania aktywności przez 
obrońcę. Świadczy o tym siedmiodniowy termin na złożenie wniosków do-
wodowych, określony w art. 338 § 1 k.p.k.; biegnie on od momentu dorę-
czenia aktu oskarżenia. W literaturze wskazuje się, że tak krótki termin (choć 
jedynie instrukcyjny) uniemożliwiałby złożenie wniosków, jeżeli ustawodawca 
nie przyjąłby, że obrońca może gromadzić informacje w trakcie postępowania 
przygotowawczego. Konsekwencją uznania odmiennej interpretacji byłoby 
zachwianie równowagi stron procesowych.

Zasadność dokonywania kontaktów ze świadkami, o których przesłu-
chanie wnioskuje oskarżony, z osobami najbliższymi dla oskarżonego oraz 
z pokrzywdzonym, została już wyżej potwierdzona. Natomiast zastrzeżenia 
może budzić kontaktowanie się ze świadkami, o których przesłuchanie wnio-
skował oskarżyciel lub którzy zostali przesłuchani z urzędu. Należy zaznaczyć, 
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że w polskiej procedurze nie istnieje rozróżnienie na świadków obrony i oskar-
żenia, a zeznanie ma służyć dotarciu do prawdy o zdarzeniu. Każdy świadek 
podaje informacje o tym, co jest mu wiadome; mogą to być fakty zarówno 
korzystne, jak i niekorzystne dla strony. Oczywiście w takim przypadku prze-
słanką uzasadniającą kontaktowanie się nie będzie chęć rozeznania się w tym, 
czy potencjalny świadek posiada istotne informacje, bo obrońca nie ma wpły-
wu na jego wezwanie. Dlatego kontakt powinien się ograniczać do sytuacji 
wyjątkowych, wyraźnie uzasadnionych [por. Pawelec 2014, s. 71], jak argu-
mentowanie za skorzystaniem z prawa do odmowy zeznań. 

Racje przemawiające za odrzuceniem poglądu o wypełnianiu przez 
omawiane kontakty znamion przestępstw stypizowanych w art. 239 k.k. i art. 
245 k.k. oczywiście nie legitymizują każdego sposobu ich przeprowadzenia. 
Niedopuszczalne jest naruszenie prawa karnego materialnego, a tym samym 
przekroczenie granic procesowego uprawnienia. W szczególności obrońca nie 
może nakłaniać świadka do zeznania nieprawdy lub zatajenia prawdy (art. 
233 k.k.). Ponadto swoje argumenty powinien przedstawić werbalnie lub na 
piśmie, bez używania groźby bezprawnej czy przemocy. Możliwość dokona-
nia kontaktu jest uzależniona od chęci jego podjęcia przez świadka. Dlatego 
obrońca nie może, mimo odmowy świadka, nieustępliwie i przez dłuższy czas 
niepokoić danej osoby, aby nie narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa 
uporczywego nękania. W świetle przyjętych w literaturze definicji znamion 
czynu z art. 190a k.k., nie można jednak przyjąć, że wyrażona kilkukrotnie 
prośba o spotkanie czy przedstawienie argumentacji nakłaniającej świadka do 
skorzystania z prawa do omowy zeznań, dokonywana w odstępach czasowych, 
umożliwiających rozważenie propozycji, może być uznana za działanie wypeł-
niające ww. znamiona typu czynu [por. Kosonoga 2015, s. 1089-1090].

Niezmiernie istotne jest określenie samej metody podejmowania i prze-
prowadzania kontaktów, gdyż jak zostało wykazane, to właśnie sposób kon-
taktowania się jest elementem kluczowym dla oceny ich legalności. Zatem 
konieczne jest również zapewnienie optymalnych warunków technicznych, 
które pozwolą wykazać, że kontakt przebiegał z zachowaniem norm mate-
rialnych, proceduralnych i etycznych. Obrońca nie narazi się wtedy na ewen-
tualne zarzuty dyscyplinarne, a świadek pozostanie wiarygodnym dla sądu 
źródłem dowodowym. Nie wyłączając możliwości przeprowadzania innego 
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rodzaju kontaktów, należy postulować, aby rozmowa odbywała się w sposób 
sformalizowany. Ze względu na dobrowolny charakter kontaktu, koniecz-
ne jest uwzględnienie obowiązku informacyjnego, który zostałby wypełnio-
ny przez obrońcę przez wskazanie świadkowi celu rozmowy i ewentualnych 
konsekwencji, łącznie z możliwością dokumentowania przebiegu spotkania. 
Sposobem realizującym powyższe postulaty jest dokonanie kontaktu w kance-
larii obrońcy, w obecności osoby trzeciej (w tym przypadku należy zachować 
szczególną dbałość o poszanowanie tajemnicy obrończej) lub z włączonym 
rejestratorem audiowizualnym. Ponadto kontaktowanie się ze świadkami nie 
może pozostawać w sprzeczności z omówionymi regułami zachowania godno-
ści zawodu adwokata lub radcy prawnego, a podjęta czynność powinna czynić 
zadość standardom etycznym, także na płaszczyźnie psychologicznej działania, 
poprzez spełnienie wymogu uczciwości, sumienności i gorliwości [por. Klau-
ze 2016, s. 60-61]. Z punktu widzenia techniki podejmowania kontaktów, 
obrońcę obowiązuje zasada rzeczowości, wyrażona w § 13 z.z.e.a. Zatem każ-
da wypowiedź obrońcy skierowana do świadka powinna być zwięzła, zbudo-
wana w sposób zrozumiały dla odbiorcy i niezawierająca dwuznaczności.

kOniecznOść ustawOwegO uregulOwania  
kOntaktów ze świadkami

Powyżej wykazano konieczność faktyczną dokonywania przez obroń-
ców kontaktów ze świadkami oraz brak przeszkód natury prawnej i etycznej 
do podejmowania takich czynności. „Sam fakt pozaprocesowego kontaktowa-
nia się ze świadkami nadal jest traktowany w naszej tradycji procesowej jako 
coś bardzo odległego od normy i wywołuje podejrzenia” [Bojańczyk 2016,  
s. 137-138]. Niezbędne zatem wydają się zmiany legislacyjne. Kwestią po-
zostającą do rozważenia jest to, do którego aktu prawnego należałoby wpro-
wadzić stosowne normy. Ze względu na omówioną funkcję kodeksów etyki 
zawodowej oraz pogląd SN odmawiający regulacjom niepopartym przepisami 
rangi ustawowej charakteru samoistnej podstawy odpowiedzialności dyscypli-
narnej [por. Łabieniec 2016, s. 29], zmiany powinny dotyczyć aktów praw-
nych sensu stricto. Czynność kontaktowania się ze świadkiem związana jest 
bezpośrednio z pełnieniem funkcji procesowych przez obrońcę, a ocena jej 
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legalności może wpływać na wiarygodność dowodu, a zatem wprost na roz-
strzygnięcie. Co więcej, dotyczyłaby sfery praw i obowiązków nie tylko obroń-
cy, ale i podmiotu nieprofesjonalnego, jakim jest świadek. Dlatego, spełniając 
wymóg pewności prawa i rzetelności procesu, powinna zostać uregulowana 
w ustawie proceduralnej – kodeksie postępowania karnego. Nie wyklucza to 
zmian ustaw dotyczących wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego 
oraz kodeksów etyki. Jednakże opisywanie szczegółowej czynności procedu-
ralnej nie spełniałoby wymogu spójności z pozostałymi, ogólnie zakreślonymi 
normami. Za przyjęciem regulacji ustawowej przemawiają także rozwiązania 
przyjęte w innych krajach systemu kontynentalnego. W procesie włoskim, 
obrońca w ramach własnego śledztwa, może przeprowadzać niedokumento-
wane rozmowy, odbierać potwierdzane podpisem oświadczenia lub zbierać in-
formacje, przeprowadzając quasi-przesłuchanie, a stosowna regulacja znajduje 
się w kodeksie postępowania karnego [por. Warchoł 2014, s. 71].

pOstulaty de lege ferenda

Uznając dopuszczalność kontaktowania się ze świadkami, należy się 
także zastanowić nad możliwością ich klasyfikowania nie tylko jako pozapro-
cesowych działań ukierunkowanych na poszukiwanie dowodów, ale również 
jako formalnych czynności, których rezultaty mogą być samoistnie wprowa-
dzone do postępowania. Wiąże się to z koniecznością ich dokumentowania, co 
mogłoby przybrać formę pisemnej notatki obrońcy z rozmowy ze świadkiem. 
Przy konstruowaniu przepisu, kreującego normę upoważniającą obrońcę do 
sporządzania dokumentacji, niezbędne będzie uwzględnienie art. 174 k.p.k., 
ustanawiającego zakaz zastępowania zeznań świadka treścią notatek urzędo-
wych. Obecnie zakaz ustanowiony w art. 174 k.p.k. dotyczy dokumentacji 
sporządzonej przez organ procesowy. Nie odnosi się natomiast do dokumen-
tów pochodzących od stron postępowania [por. wyrok SA 2010]. Jednakże 
ze względu na formalizację rozmów świadka z obrońcą konieczna byłaby tak-
że zmiana brzmienia art. 174 k.p.k. lub jego reinterpretacja, uwzględniająca 
modyfikację charakteru notatek sporządzonych przez obrońcę w omawianej 
sytuacji. Zatem obrońca nie będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie do-
wodu z tej notatki. Natomiast może ona służyć jako instrument weryfikacji 
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wiarygodności zeznań świadka, gdy w trakcie rozprawy głównej będzie on 
podawał informacje odmienne od tych, które przekazał wcześniej obrońcy. 
Uprawnienie to byłoby ukształtowane w sposób analogiczny do prawa oskar-
życiela, ustanowionego w art. 391 § 1 k.p.k. Warto podkreślić, że art. 174 
k.p.k. odnosi się jedynie do czynności „zastępowania”. Nie ma przeszkód, aby 
ww. dowody zostały równolegle wprowadzone do procesu, na podstawie art. 
393 § 3 k.p.k. Na gruncie ww. przepisu można rozważyć możliwość doku-
mentowania kontaktów z świadkiem w inny sposób niż sporządzenie notatki, 
tak aby jednocześnie przyjęta forma była przydatna dowodowo. Powyższe wa-
runki spełniają utrwalone zapisy audiowizualne. Jednakże art. 393 § 3 k.p.k. 
uprawnia jedynie do odczytania dokumentu. Przechodząc na poziom wykład-
ni celowościowej, w świetle art. 115 § 14 k.k., można argumentować, że czyn-
ność odczytania polega na uzyskiwaniu danych z nośnika, bez względu na 
jego postać. Jednakże ustawodawca w obrębie tego samego rozdziału kodeksu 
(art. 393a k.p.k.) rozróżnił pojęcia odczytywania i odtwarzania. De lege lata 
odtworzenie nagrania z rozmowy ze świadkiem jest zatem niedopuszczalne na 
gruncie art. 393 § 3 k.p.k.

Konsekwencją przyjęcia pełnej inkwizycyjności postępowania przygo-
towawczego i odmówienia obrońcy przedsiębrania jakichkolwiek czynności na 
tym etapie jest zachwianie równowagi stron w zakresie postępowania dowodo-
wego, gdyż upływający czas utrudnia lub uniemożliwia wykrycie i utrwalenie 
dowodu korzystnego dla oskarżonego. Natomiast prawo do obrony nie po-
winno być postrzegane wyłączenie jako bierne odpieranie zarzutów, bowiem 
jego istotą jest możliwość podjęcia aktywności procesowej przez oskarżone-
go i jego obrońcę, która z kolei, w obecnym kształcie, ograniczona czasowo  
i faktycznie, przyjmuje postać iluzoryczną. W celu realizacji ww. zasad upraw-
nienia obrońców, w szczególności dotyczące podejmowania aktywności dowo-
dowej, powinny być rozszerzane, łącznie z wprowadzeniem elementów kon-
tradyktoryjnych, w tym także norm regulujących kontakty ze świadkami oraz 
możliwość przeprowadzania tzw. śledztwa obrończego.
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Rozwój kryminalizacji  
dopingu w sporcie  

w polskim prawie karnym

wstęp

Przedmiotem niniejszych rozważań jest zagadnienie dopingu w sporcie 
w świetle przepisów polskiego prawa karnego oraz kwestia jego kryminali-
zacji. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że procedery dopingowe stanowią 
przykład drastycznego i podstępnego naruszenia kanonów uczciwej i czystej 
rywalizacji sportowej, zgodnej z duchem fair play i zasadą równych szans kon-
kurentów [Wach 2004, s. 77], co w konsekwencji może prowadzić do odwra-
cania się kibiców od dotkniętych dopingiem dyscyplin sportowych [Iwański 
2011, s. 102]. Co więcej, doping w poszczególnych przypadkach może być 
zachowaniem wymierzonym w takie dobra prawne, jak życie, zdrowie, mienie 
czy obrót gospodarczy [Iwański 2011, s. 102].

Problem dopingu w sporcie został szeroko zdefiniowany i uregulowa-
ny zarówno w prawie krajowym, jak i w przepisach prawnomiędzynarodo-
wych. Za popełnienie któregokolwiek z czynów o charakterze dopingowym, 
wymienionych w definicji dopingu, uczestnik rywalizacji sportowej podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed specjalnymi organami krajowymi  
i międzynarodowymi. W jej ramach sportowcowi może grozić upomnie-
nie, nagana, unieważnienie wyniku czy rekordu oraz czasowa (niekiedy 
nawet dożywotnia) dyskwalifikacja z udziału we wszelkich zmaganiach,  
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co w konsekwencji może przyczynić się do przedwczesnego zakończenia pro-
fesjonalnego uprawiania sportu.

Coraz częściej mówi się, obok odpowiedzialności dyscyplinarnej spor-
towca stosującego doping będącej sine qua non procesu zwalczania dopingu 
w sporcie, o odpowiedzialności za naruszenie przepisów antydopingowych 
w świetle prawa karnego. Stosunkowo niedawno problematyka karnoprawnej 
reakcji na doping w sporcie stała się przedmiotem zarówno ożywionej refleksji 
naukowej, jak i konkretnych działań prawodawczych [Leciak 2017, s. 177]. 
W walkę z problemem dopingu zaangażowały się władze publiczne poszcze-
gólnych państw, w reakcji na mnożące się afery dopingowe w poszczególnych 
dyscyplinach sportu, a także na coraz liczniejsze przypadki nielegalnego wspo-
magania się przez amatorów. Coraz więcej państw posiada specjalne karno-
prawne regulacje antydopingowe [Martiszek 2003, s. 48], co jest spowodo-
wane, zdaniem Michała Leciaka, wiarą w omnipotencję instrumentów prawa 
karnego, które mają przecież stanowić ultima ratio [Leciak 2017, s. 177]. Do 
państw, które podjęły się kryminalizacji dopingu w sporcie, zalicza się dużą 
grupę krajów europejskich (m.in. Niemcy, Włochy, Norwegię, Rumunię czy 
Grecję) oraz wybrane państwa spoza Starego Kontynentu, tj. Meksyk, Nowa 
Zelandia czy Demokratyczna Republika Konga [Leciak 2017, s. 177].

W Polsce mamy do czynienia z wąską penalizacją dopingu w sporcie – 
w polskim prawie karnym dokonano typizacji tylko poszczególnych zachowań 
uznawanych za doping w świetle ustawowej definicji. Do 2010 r. ustawo-
dawca nie kryminalizował dopingu w sporcie za pomocą jakichkolwiek prze-
pisów stricte związanych z zachowaniami dopingowymi – jeśli już możliwe 
było pociągnięcie uczestnika procederu dopingowego do odpowiedzialności 
karnej, to na podstawie prawnokarnych norm nieodnoszących się wprost 
do problematyki dopingu (m.in. wybrane przepisy Kodeksu karnego [Dz.U.  
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.], ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
[Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.] czy Prawa farmaceutycznego [Dz.U.  
z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 ze zm.]).

Kwestia kryminalizacji zjawiska dopingu w sporcie stanowi znaczący 
spór w doktrynie prawa karnego i sportowego. Przeciwnicy wprowadzenia ka-
ralności stosowania dopingu w sporcie (przede wszystkim Andrzej J. Szwarc) 
uważają, że sport jest jedną z dziedzin życia ludzkiego, w które państwo nie 
powinno w zasadzie ingerować, a tworzenie dla sportu specjalnych regulacji 
prawnych może być uzasadnione jedynie wyjątkowymi potrzebami (Szwarc 
2009, s. 1-4). Ponadto należy zachować ostrożność w tworzeniu regulacji praw-
nych kryminalizujących określone zachowania związane ze sportem (Szwarc 
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2009, s. 7-9). Co więcej, Andrzej J. Szwarc uważa, że wiara w skuteczność 
mechanizmów karnoprawnych w płaszczyźnie walki z patologiami w sporcie 
wielokrotnie okazuje się złudna, a wiele z tego typu regulacji istniejących  
w obcych systemach prawnych w praktyce niemalże nie funkcjonuje [Szwarc 
2010, s. 548-549]. Natomiast według zwolenników odpowiedzialności karnej 
wobec osób stosujących substancje lub metody zabronione (przede wszystkim 
Mikołaj Iwański), dopiero kryminalizacja negatywnych zjawisk w sporcie (ta-
kich jak korupcja czy właśnie doping), a tym samym „wprowadzenie do gry” 
organów ścigania, da realną szansę na ich zwalczenie, co zostało potwierdzone 
przykładami z praktyki wielu krajów [Iwański 2011, s. 112]. Odpowiadając 
niejako na argument Andrzeja J. Szwarca, Mikołaj Iwański stwierdza, że sport 
jest dziedziną życia społecznego cieszącą się wielkim zainteresowaniem opi-
nii publicznej, ponadto wiążącą się z ogromnym zaangażowaniem interesów 
finansowych. Stosowanie dopingu, stanowiące przykład zachowania narusza-
jącego zasady rywalizacji sportowej, uderza pośrednio również w inne dobra 
prawne, niekiedy o wielkiej doniosłości – stąd ich ochrona nie powinna pozo-
stawać poza polem widzenia prawa karnego [Iwański 2011, s. 111].

Na początku należy zgodzić się z przedstawicielami doktryny opowia-
dającymi się za kryminalizacją dopingu w sporcie, że sport w sposób fun-
damentalny wpływa na opinię publiczną, będąc także w wielu sytuacjach w 
centrum jej zainteresowania. Niestety także wtedy, kiedy sport musi się mie-
rzyć ze swoimi ciemnymi stronami, jak chociażby procederami dopingowymi. 
Casus Lance’a Armstronga1 pokazał w sposób brutalny, jak bardzo rywalizacja 
sportowa, na pierwszy rzut oka wywołująca podziw i uznanie dla jej uczestni-
ków (będących dla wielu grup społecznych autorytetami, a nawet bohaterami 
narodowymi), potrafi być oparta na nieprawdzie i bezwzględnym wykorzy-
staniu zaufania do uczciwości zmagań w sporcie. Ponadto praktyka wykazała, 
że instytucja odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do uczestników 
procederów dopingowych nie realizuje w znacznym stopniu swojej funkcji 

1 Lance Armstrong (ur. 1971) - amerykański kolarz szosowy, w 2012 r. dożywotnio zdyskwa-
lifikowany przez Amerykańską Agencję Antydopingową (USADA) za stosowanie niedozwolo-
nych substancji, takich jak erytropoetyna, testosteron czy kortyzon oraz metod zabronionych, 
takich jak transfuzje krwi. Po potwierdzeniu decyzji USADA przez Międzynarodową Unię 
Kolarską (UCI) został pozbawiony siedmiu zwycięstw w kolarskim wyścigu Tour de France w 
latach 1999-2005, a następnie również brązowego medalu w jeździe indywidualnej na czas na 
Igrzyskach XXVII Olimpiady w 2000 r. w Sydney. Największym osiągnięciem Armstronga jest 
tytuł mistrza świata w wyścigu ze startu wspólnego w 1993 r. w Oslo.



106

HUBERT TAŁADAJ

wychowawczej – w wielu przypadkach m.in. Justina Gatlina2 i Sun Yanga3.  
Sportowcy ukarani raz za stosowanie substancji lub metod zabronionych czę-
sto podlegają odpowiedzialności po raz kolejny.

Dlatego powinno się postulować objęcie przynajmniej większości za-
chowań dopingowych dokładnymi i pewnymi przepisami prawnokarnymi 
w celu ochrony wymienianych na wstępie określonych dóbr prawnych, a tak-
że zasady uczciwej i czystej rywalizacji sportowej. Obecne przepisy prawa kar-
nego nie kryminalizują dopingu w sporcie w całości, co zostanie podkreślo-
ne w dalszej części opracowania. W celu dokładnej analizy zjawiska dopingu  
w sporcie w przepisach polskiego prawa karnego należy wcześniej określić, ja-
kie są źródła prawa antydopingowego oraz określić zakres pojęciowy dopingu 
w sporcie. Co więcej, wobec postępującego znaczenia sportu elektroniczne-
go w przestrzeni publicznej oraz rosnącego zainteresowania nim teoretyków 
i praktyków prawa sportowego, trudno pominąć w niniejszym opracowa-
niu ewentualną kryminalizację czynów związanych ze stosowaniem dopingu  
w e-sporcie.

źródła prawa antydOpingOwegO

Za źródła prawa antydopingowego należy uznać takie akty normatyw-
ne, gdzie zostało zdefiniowane pojęcie dopingu w sporcie oraz określono ramy 
odpowiedzialności dyscyplinarnej (w wybranych systemach krajowych rów-

2 Justin Gatlin (ur. 1982) - amerykański lekkoatleta, specjalizujący się w biegach sprinterskich, 
dwukrotnie zdyskwalifikowany za stosowanie niedozwolonych substancji. W 2001 r. został 
zdyskwalifikowany na 2 lata za wykrycie w jego organizmie amfetaminy, następnie karę skró-
cono w wyniku odwołania o rok ze względu na stosowanie substancji przy leczeniu ADHD.  
W 2006 r. został zdyskwalifikowany na 8 lat za wykrycie w jego organizmie wysokiego pozio-
mu testosteronu (choć groziła mu kara dożywotniej dyskwalifikacji), następnie karę skrócono  
w wyniku odwołania do 4 lat. Największymi osiągnięciami Gatlina są złoty medal w biegu na 
100 m na Igrzyskach XXVIII Olimpiady w 2004 r. w Atenach oraz trzy indywidualne złote 
medale mistrzostw świata w lekkoatletyce (dwa w 2005 r. w Helsinkach i jeden w 2017 r.  
w Londynie).
3 Sun Yang (ur. 1991) - chiński pływak, specjalizujący się w stylu dowolnym, dwukrotnie zdys-
kwalifikowany za naruszenie przepisów antydopingowych. W 2014 r. został zdyskwalifikowany 
na 3 miesiące za wykrycie w jego organizmie trimetazydyny, która miała mu zostać przepisana 
przez lekarza na palpitacje. W 2018 r. dopuścił się naruszeń przepisów podczas kontroli anty-
dopingowej w jego domu – nie wpuszczał przez godzinę kontrolerów, przekazał próbkę moczu 
uzyskaną pod nieobecność kontrolera, a próbka krwi została zniszczona młotkiem przez jego 
ochroniarza na polecenie matki sportowca. W styczniu 2019 r. Panel Antydopingowy Między-
narodowej Federacji Pływackiej (FINA) nie podjął decyzji o dyskwalifikacji, a w lutym 2020 
r. (w wyniku odwołania WADA) Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie zdecydował 
o dyskwalifikacji na 8 lat. Największymi osiągnięciami Suna są trzy złote medale olimpijskie 
(dwa na Igrzyskach XXX Olimpiady w 2012 r. w Londynie oraz jeden na Igrzyskach XXXI 
Olimpiady w 2016 r. w Rio de Janeiro).
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nież i karnej) za stosowanie metod zabronionych. Zwalczanie dopingu w spo-
rcie musi stanowić zasadnicze ratio legis określonego aktu, jeśli ma być ono 
uznawane za źródło prawa antydopingowego.

Źródła prawa regulującego walkę z dopingiem w sporcie należy podzie-
lić na dwie kategorie – źródła prawa antydopingowego międzynarodowego 
i krajowego. Źródłami prawa antydopingowego międzynarodowego są takie 
akty o charakterze prawnomiędzynarodowym, które pochodzą od organizacji 
lub struktur międzynarodowych działających na rzecz kultury fizycznej i okre-
ślają ich stosunek do problemu dopingu. Za pioniera walki z problemem 
procederów dopingowych uważa się Radę Europy [Piechota 2017b, s. 188], 
której Komitet Edukacji Pozaszkolnej w 1963 r. zdefiniował doping w sporcie 
jako zażywanie przez zdrowego człowieka jakichkolwiek substancji normal-
nie niewystępujących w organizmie lub substancji fizjologicznych wprowa-
dzonych do organizmu w anormalnych, wysokich dawkach bądź w anor-
malny sposób w celu zwiększenia wydolności podczas zawodów sportowych  
w sposób sztuczny i nieuczciwy. Kulminacyjnym punktem działalności RE  
w zakresie zwalczania dopingu w sporcie była sporządzona 16 listopada 1989 r. 
w Strasburgu Konwencja Antydopingowa [Dz.U. z 2001 r. Nr 15, poz. 149], 
która stworzyła wspólne ramy dla działań państw-sygnatariuszy Konwencji, 
jak również dla ich międzynarodowej współpracy, które służą ograniczeniu, 
a w późniejszej perspektywie wyeliminowaniu dopingu ze sportu [Piechota 
2014, s. 12]. Konwencja Antydopingowa RE jest niewątpliwie najważniej-
szym dokumentem prawnomiędzynarodowym służącym walce z dopingiem 
w sporcie o zasięgu kontynentalnym. Natomiast najważniejszym tego typu 
aktem o charakterze globalnym jest Międzynarodowa Konwencja o zwalcza-
niu dopingu w sporcie z 2005 r. [Dz.U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999 ze zm.], 
sporządzona w ramach UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Oświaty, Nauki i Kultury, ang. United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization; w skrócie UNESCO). Genezą jej przyjęcia były 
prace w ramach WADA (Światowa Agencja Antydopingowa, ang. World Anti 

-Doping Agency; w skrócie WADA), w zakresie stworzenia dokumentu defi-
niującego doping w sporcie oraz określającego ogólne zasady postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych. Efek-
tem starań działaczy WADA był przyjęty w 2003 r. i dotąd dwukrotnie nowe-
lizowany Światowy Kodeks Antydopingowy (ang. World Anti-Doping Code;  
w skrócie WADC)  – jest on aktem o charakterze wewnątrzorganizacyjnym  
i nie stanowi on źródła prawa powszechnie obowiązującego, to jednak nie ma 
wątpliwości co do jego znaczenia i wpływu na kształt ustawodawstwa krajo-



108

HUBERT TAŁADAJ

wego w zakresie zwalczania dopingu w sporcie [Leciak 2015, s. 260]. Ważna 
pozycja Kodeksu w prawie antydopingowym została potwierdzona właśnie 
w Konwencji UNESCO, do której jako Dodatek nr 1 dołączono Światowy 
Kodeks Antydopingowy, a ponadto kilkukrotnie na kartach Konwencji od-
woływano się do standardów wyznaczanych przez Kodeks. Postanowienia 
Światowego Kodeksu Antydopingowego uzupełniają międzynarodowe stan-
dardy dotyczące wybranych obszarów technicznych i operacyjnych walki  
z dopingiem.

Obecnie w ramach Światowego Programu Zwalczania Dopingu  
w Sporcie obowiązuje sześć międzynarodowych standardów. Od 1 
stycznia 2004 r. obowiązują trzy międzynarodowe standardy (ang. In-
ternational Standards): listy substancji i metod zabronionych w spo-
rcie (ang. Prohibited List), badań i śledztw (ang. Testing and Investi-
gations; obowiązuje pod tą nazwą od 1 stycznia 2015 r., wcześniej jako 
międzynarodowy standard badań) oraz laboratoriów (ang. Laborato-
ries). Dodatkowo, od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje międzynarodowy 
standard wyłączeń dla celów terapeutycznych (ang. Therapeutic Use 
Exemptions; w skrócie TUE), od 1 czerwca 2009 r. – międzynarodowy 
standard ochrony prywatności i danych osobowych (ang. Protection 
of Privacy and Personal Information), a od 1 kwietnia 2018 r. – mię-
dzynarodowy standard dotyczący przestrzegania Kodeksu przez jego 
sygnatariuszy (ang. Code Compliance by Signatories). Od 1 stycznia 
2021 r. będą obowiązywać dwa nowe międzynarodowe standardy, 
których treść zaaprobowano podczas Światowej Konferencji Antydo-
pingowej w Katowicach w 2019 r. – edukacji (ang. Education) oraz 
zarządzania wynikami (ang. Results Management) [Piechota 2018,  
s. 365-369; Piechota, Rynkowski 2020, s. 26].

Razem te dokumenty stanowią zasadniczy element realizowanego przez 
WADA Światowego Programu Zwalczania Dopingu w Sporcie [Piechota 2018, 
s. 364-365; Piechota, Rynkowski 2020, s. 25-28]. Dodatkowo, od 1 stycznia 
2021 r. ważną częścią regulacji WADA będzie przyjęty 7 listopada 2019 r. na 
Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach Akt Antydopingowych 
Praw Zawodników (ang. Athletes' Anti-Doping Rights Act; wcześniej pod robo-
czą nazwą Antydopingowa Karta Praw Zawodnika, ang. Anti-Doping Charter  
of Athlete Rights). W Akcie zostaną zebrane najważniejsze prawa sportowców 
i innych uczestników rywalizacji sportowej wynikające zarówno z Kodeksu, 
jak i te uznane przez zawodników za kluczowe a dotychczas nieokreślone 
przez WADA.

Natomiast najważniejszymi źródłami prawa antydopingowego krajo-
wego są akty normatywne powszechnie obowiązujące, które dotyczą zwal-
czania dopingu w sporcie oraz stanowią podstawę prawną funkcjonowania 
i organizacji narodowej agencji antydopingowej. W Polsce takim źródłem 
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jest ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie z 2017 r. [Dz.U. z 2017 r., poz. 
1051 ze zm.]. Ustawa definiuje pojęcie dopingu w sporcie, powołuje i określa 
ramy funkcjonowania Polskiej Agencji Antydopingowej (w skrócie POLA-
DA), reguluje sposoby przeprowadzania kontroli antydopingowych, określa 
zasady współpracy POLADA z organami ścigania w zakresie zwalczania do-
pingu w sporcie, a także stanowi podstawę prawną orzekania Panelu Dys-
cyplinarnego przy POLADA [Piechota 2018, s. 372-375. Funkcjonujący 
od niedawna akt normatywny stanowi istotną nowość w polskim systemie 
prawnym, bowiem nigdy wcześniej ustawodawca nie regulował problemu 
dopingu w sporcie w odrębnej ustawie. Do czasu wejścia w życie ustawy  
z 2017 r. doping był regulowany dość wąsko w ustawach określających zasady 
uprawiania i organizowania sportu. Pierwszy raz o dopingu w rozumieniu usta-
wowym była mowa jeszcze w Polsce Ludowej – art. 18 ust. 4 ustawy o kulturze 
fizycznej z 1984 r. [Dz.U. z 1984 r. poz. 181 ze zm.] uznawał za zabronione 
używanie przez zawodników środków farmakologicznych i innych uznanych 
za dopingujące. Kwestia zwalczania dopingu w sporcie stanowiła przedmiot 
regulacji innych ustaw dotyczących kultury fizycznej i sportu: ustawy o kultu-
rze fizycznej z 1996 r. [Dz.U. z 1996 r., poz. 113 ze zm.], ustawy o sporcie kwa-
lifikowanym z 2005 r. [Dz.U. z 2005r.  poz. 1298 ze zm.] i ustawy o sporcie  
z 2010 r. [Dz.U. z 2010 r.  poz. 857 ze zm.]. Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu  
w sporcie [Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu…] pochodził z inicjaty-
wy Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale propozycja resortu właściwego do 
spraw kultury fizycznej nie była pierwszą historycznie ideą ustawowego ure-
gulowania problematyki zwalczania dopingu w sporcie w oddzielnym akcie. 
Postulaty za wyodrębnieniem przepisów antydopingowych z ustawy obejmu-
jącej szeroki zakres spraw sportowych do oddzielnego aktu normatywnego 
były formułowane znacznie wcześniej – między innymi Andrzej Wach wska-
zywał na konieczność przyjęcia jednolitej ustawy o zwalczaniu dopingu w 
sporcie ze względu na uregulowanie materii sankcji za stosowanie dopingu na 
poziomie ustawowym (nie w regulaminach podmiotów prowadzących działal-
ność sportową) i wdrożenie jednolitych rozwiązań antydopingowych [Wach 
2005, s. 32-41]. Źródłami prawa antydopingowego krajowego w Polsce są 
również umowy międzynarodowe w zakresie dopingu w sporcie, o których 
już była mowa, oraz reguły dotyczące zwalczania dopingu w ustanowionych 
przez POLADA Przepisach Antydopingowych [Piechota, Rynkowski 2020,  
s. 33-34].
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definicja dOpingu w spOrcie

Historia nowoczesnego sportu pokazuje, że wraz z rozwojem działań 
naruszających zasady fair play i równych szans konkurentów ze strony uczest-
ników sportowej rywalizacji, zmieniało się pojęcie dopingu. Postępujący roz-
wój tego pojęcia i szerokie zmiany jego znaczenia stanowią dowód na pogłę-
bianie wiedzy o tym, w jaki sposób sportowcy mogą łamać fundamentalne 
zasady sportu i podejmować się stosowania zabronionych medykamentów 
[Taładaj 2018, s. 168]. W rezultacie, definicja dopingu w sporcie podlegała 
ewolucji i to nie tylko w znaczeniu literalnym – zmieniał się również spo-
sób postrzegania nielegalnego wspomagania się sportowców [Piechota 2017a,  
s. 26]. Jeszcze do niedawna za doping w sporcie uważano jedynie stosowanie 
przez sportowca substancji zwiększających wydolność organizmu, a w kon-
sekwencji dających większe szanse na satysfakcjonujący wynik w rywalizacji 
sportowej. Wobec tego wąskiego rozumienia dopingu oraz coraz liczniejszych 
skandali dopingowych w wybranych dyscyplinach sportu, konieczne było 
stworzenie definicji dopingu sensu largo. Definicji, która będzie uwzględniała 
także inne czyny niż stosowanie substancji lub metod zabronionych, mniej 
lub bardziej przypominające doping w pierwotnym znaczeniu językowym  
i prawnym [Taładaj 2018, s. 167]. Dzisiaj, na mocy obowiązujących prze-
pisów międzynarodowych i krajowych, pod doping podchodzi zarówno sto-
sowanie substancji zabronionych, jak i szereg innych zachowań – także tych 
niewymagających wyłącznego udziału uczestnika rywalizacji sportowej.

Samo pochodzenie słowa „doping” było przedmiotem wielu interesu-
jących poglądów wyrażonych w piśmiennictwie. Pojęcie dopingu miałoby się 
wywodzić z języka niderlandzkiego, a dokładniej od słowa doop, oznacza-
jącego chrzest, w którym wiązały się takie emocje jak euforia i pobudzenie, 
a także stan upojenia po użyciu określonych specyfików [Fundowicz 2013, 
s. 219]. Sformułowanie doop jest obecnie używane w języku flamandzkim 
i tłumaczone jako lepka substancja, smar lub środek pobudzający [Dzierża-
nowski 1980, s. 9]. Co ciekawe, podobne znaczenie ma angielski rzeczownik 
dope, oznaczający nie tylko środek odurzający czy narkotyk, lecz również la-
kier [Linde-Usiekniewicz 2012, s. 342].

Pierwszą znaną definicją dopingu, sformułowaną przez instytucję spor-
tową, było pojęcie stworzone przez Niemiecką Federację Medycyny Sportowej 
w roku 1952, według którego dopingiem był każdy środek leczniczy nieza-
leżnie od tego, czy jest skuteczny, czy nie, podany przed zawodami w celu 
zwiększenia osiągnięć sportowych [Fundowicz 2013, s. 219].
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Następnym krokiem w kierunku sformułowania jednolitej definicji 
dopingu w przestrzeni kultury fizycznej była wspomniana już propozycja Ko-
mitetu Edukacji Pozaszkolnej Rady Europy, a następnie, również w ramach 
RE, pierwsza definicja legalna dopingu w sporcie w umowie międzynarodo-
wej. Art. 2 ust. 1 lit. a. Konwencji Antydopingowej określa mianem dopingu  
w sporcie podawanie sportowcom lub użytkowanie przez nich farmakolo-
gicznych klas środków dopingujących oraz stosowanie metod dopingowych.  
W świetle późniejszych zmian w definiowaniu tego pojęcia definicja z Kon-
wencji opisuje problematykę dopingu w sposób lakoniczny – wynika to  
z czysto ogólnego (abstrakcyjnego) charakteru tej definicji. Stąd pojęcie do-
pingu zostało uzupełnione o listę zakazanych klas farmakologicznych środ-
ków dopingujących i metod dopingowych w art. 2 ust. 2 Konwencji, która 
określa wszystkie substancje oraz metody wspomagania się niedozwolone dla 
sportowców. Taki suplement ogólnego pojęcia dopingu listą medykamentów 
i czynności zakazanych nazywany jest członem pragmatycznym definicji do-
pingu w sporcie [Piechota 2017a, s. 27].

Przełomem w definiowaniu dopingu było pojęcie dopingu w sporcie 
w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Do chwili wejścia w życie Kodek-
su w obrocie prawnym funkcjonowała jedynie definicja dopingu sensu stricto 
polegająca na stosowaniu środków lub metod dopingujących, uregulowana m. 
in. w przepisach Konwencji Antydopingowej RE. Definicja dopingu według 
Kodeksu prezentowała nowatorskie i wszechstronne podejście do problematy-
ki procederów dopingowych, a tym samym stanowiła próbę wyczerpującego 
zdefiniowania problemu nielegalnego wspomagania się sportowców. W art. 1 
doping był definiowany jako wystąpienie jednego lub więcej naruszeń regu-
laminu antydopingowego określonych w art. 2.1 do 2.8 Kodeksu. Natomiast 
w art. 2 było zawartych 8 enumerowanych naruszeń przepisów antydopin-
gowych. Dotychczasowa definicja dopingu sensu stricto została rozdzielona 
w tym pojęciu na dwa oddzielne naruszenia – obecność substancji zabronionej 
w próbce fizjologicznej zawodnika oraz użycie (bądź próba użycia) substancji 
lub metody zabronionej. Pozostałe sześć naruszeń przepisów antydopingo-
wych zawartych w art. 2 Kodeksu (m.in. niestawienie się w punkcie poboru 
próbki, próba manipulowania podczas kontroli antydopingowej, handel do-
wolnymi substancjami lub metodami zabronionymi) nie były nigdy wcześniej 
obecne w żadnym dokumencie międzynarodowym regulującym zwalczanie 
dopingu w sporcie, co stanowiło nowość w prawie antydopingowym. Tym 
samym w Światowym Kodeksie Antydopingowym wykrystalizowała się defi-
nicja dopingu w sporcie sensu largo. Cała definicja wywiedziona z Kodeksu 
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znalazła się również w Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu  
w sporcie UNESCO.

Choć definicja dopingu według Światowego Kodeksu Antydopin-
gowego w sposób wyczerpujący wyjaśniała problem czynów niezgodnych  
z zasadami sportu, pojęcie podlegało dwukrotnej nowelizacji. Pierwsza z nich, 
obowiązująca od 1 stycznia 2009 r., uznała za doping współudział przy pro-
cederach, gdzie naruszono przepisy antydopingowe lub doszło do usiłowania 
ich naruszenia (art. 2.9). Ostatnia zmiana definicji dopingu w Kodeksie miała 
miejsce 15 listopada 2013 r., kiedy to Rada Założycielska WADA przyjęła 
w Johannesburgu, że dopingiem w sporcie jest również szeroko pojęty zabro-
niony związek zawodnika lub innej osoby podlegającej organizacji antydo-
pingowej w ramach ich obowiązków zawodowych lub związanych ze sportem 
z dowolną osobą z personelu pomocniczego zawodnika, która została m. in. 
zdyskwalifikowana za naruszenie przepisów antydopingowych lub jest pośred-
nikiem takiej osoby (art. 2.10).

Pierwszym aktem normatywnym regulującym pojęcie dopingu w pol-
skim systemie prawnym była ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. Słowo „do-
ping” zostało zdefiniowane w art. 47 ustawy – ust. 1 określał, że dopingiem 
jest stosowanie przez zawodników metod, środków farmakologicznych oraz 
innych metod i środków uznanych za dopingowe. Natomiast ust. 2 określał, 
że stosowanie dopingu jest zabronione. Taka definicja dopingu, mimo swojej 
lakoniczności, stanowiła próbę zdefiniowania zjawiska nielegalnego wspoma-
gania się sportowców w oparciu o międzynarodową regulację antydopingo-
wą, czyli Konwencję Antydopingową RE. Niemal identycznie zdefiniowano 
zjawisko dopingu w ustawie o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. Zgodnie  
z art. 50 ust. 1 ustawy, dopingiem jest stosowanie przez zawodników zakaza-
nych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe. Tak jak  
w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r., przepis definiujący nielegalne wspo-
maganie się sportowców jednocześnie zakazywał takich praktyk w ust. 2. Wo-
bec wskazanych wyżej podobieństw, zasadne jest stwierdzenie, że problem 
pojęcia dopingu w sporcie także i w tym akcie normatywnym został potrakto-
wany przez ustawodawcę dość lakonicznie [Jagiełło 2015, s. 3].

Z istotną zmianą jakościową definicji dopingu mieliśmy do czynienia 
w ustawie o sporcie z 2010 r. Art. 43 ustawy zawierał pierwszą w polskim sys-
temie prawnym definicję dopingu w sporcie sensu largo, która w sposób sze-
roki określała zjawisko nielegalnych działań sportowców uznawanych za do-
pingowe. Co ważne, definicja była oparta na pojęciu dopingu zdefiniowanym 
w Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie i w Świato-
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wym Kodeksie Antydopingowym. Art. 43 ust. 1 ustawy zawierał sześć enu-
merowanych szczególnych form zachowania uznanych za dopingowe, wywie-
dzionych z ośmiu zdarzeń naruszających przepisy antydopingowe zawartych  
w art. 2 ust. 3 Konwencji UNESCO i art. 2.1-2.8 Kodeksu. Wyjątkiem od 
tych płaszczyzn dopingowych było stosowanie substancji lub metody zabro-
nionej w celu leczniczym za zgodą Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, 
która do 2017 r. była organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie 
(zniesiony na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie; 
w jej miejsce utworzono POLADA), oraz wprowadzanie do obrotu substancji 
i metod zabronionych, będących produktami leczniczymi, co zostało okre-
ślone w ust. 2. W ust. 3-5 zdefiniowano pojęcia substancji i metody zabro-
nionej, a w ust. 6 realizację odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie 
dopingu w sporcie powierzono podmiotom prowadzącym działalność spor-
tową (w szczególności polskim związkom sportowym). Zasadniczej zmiany 
definicji dopingu dokonano na mocy nowelizacji ustawy o sporcie z 2016 r. 
[Dz.U. z 2016 r., poz. 1171], której art. 1 pkt 2 lit. a zmienił brzmienie art. 
43 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie ze zmianami w definicji Kodeksu z 2009 i 2013 
r. – po wejściu w życie nowelizacji ustawowa definicja składała się nie z sześciu, 
a z dziesięciu sposobów naruszenia przepisów antydopingowych.

Obecnie w polskim systemie prawnym pojęcie dopingu w sporcie jest 
zdefiniowane w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie. Definicja dopingu 
w sporcie jest zawarta w art. 3 ustawy, który w większości stanowi powtórzenie 
art. 43 ustawy o sporcie z 2010 r. w brzmieniu nadanym przez nowelizację 
z 2016 r.

Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie jest przeniesioną 
bez żadnych zmian definicją dopingu sensu largo z art. 43 ust. 1 znowelizowa-
nej ustawy o sporcie, gdzie zawarto dziesięć płaszczyzn uznanych za narusze-
nia przepisów antydopingowych:

1) obecność substancji zabronionej, jej metabolitów 
lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika;

2) użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika sub-
stancji zabronionej lub metody zabronionej;

3) niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicz-
nej, niezgłoszenie się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia lub 
unikanie w inny sposób pobrania próbki fizjologicznej;

4) nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat 
miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopingowej;



114

HUBERT TAŁADAJ

5) manipulowanie lub usiłowanie manipulowania ja-
kąkolwiek częścią kontroli antydopingowej;

6) posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów 
umożliwiających użycie metody zabronionej;

7) wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowa-
dzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów umożliwia-
jących użycie metody zabronionej;

8) podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi  
w okresie podczas zawodów substancji zabronionej lub metody za-
bronionej albo podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okre-
sie poza zawodami substancji zabronionej w okresie poza zawodami 
lub metody zabronionej w okresie poza zawodami;

9) pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj 
świadomego współdziałania wiążący się z zachowaniem uznawanym 
za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub naru-
szeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę;

10) współpracę w ramach obowiązków zawodowych 
lub innych obowiązków związanych ze sportem z osobą pomagającą  
w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, która:

a) podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping 
w sporcie, odbywa karę dyskwalifikacji lub

b) nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za do-
ping w sporcie, została skazana lub dowiedziono jej udziału w za-
chowaniu uznawanym za doping w sporcie w postępowaniu karnym, 
dyscyplinarnym lub dotyczącym odpowiedzialności zawodowej, lub

c) działa jako przedstawiciel lub pośrednik osób, o których mowa w lit. 
a lub b.

Nowością legislacyjną są ust. 2 i 3, które uszczegółowiają pojęcie współ-
pracy rozumianej jako czyn o charakterze dopingowym. Natomiast ust. 4 
jest niemal identyczny w stosunku do art. 43 ust. 2 znowelizowanej ustawy 
o sporcie, bowiem reguluje on stosowanie substancji lub metody zabronio-
nej uzasadnione względami leczniczymi za zgodą wyrażoną według przepisów  
o wyłączeniach dla celów terapeutycznych. W porównaniu z ustawą z 2010 r., 
definicje substancji i metody zabronionej zostały w ustawie z 2017 r. oddzie-
lone od pojęcia dopingu w sporcie i umieszczone w spisie definicji legalnych 
w art. 2 ustawy.
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dOping w spOrcie a przepisy  
kOdeksu karnegO i innych ustaw

Przed zainicjowaniem ożywionej dyskusji naukowej na temat penali-
zacji dopingu w sporcie w odrębnych przepisach karnych oraz konkretnymi 
działaniami polskiego ustawodawcy, zwalczanie związanych z dopingiem pro-
cederów odbywało się na ogół w drodze stosowania przepisów prawnokarnych 
niezwiązanych bezpośrednio ze sportem, w tym z problemem dopingu w spo-
rcie [Leciak 2017, s. 177].

Pierwszą grupą norm, na podstawie których osoby uczestniczące w pro-
cederze dopingowym mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, 
są normy rozdziału XIX k.k., które chronią życie i zdrowie człowieka. Dok-
tryna jako przykłady przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, które mogą mieć 
zastosowanie do dopingu w sporcie, podaje art. 148 § 1 (zabójstwo), art. 155 
(nieumyślne spowodowanie śmierci), art. 156 (ciężki uszczerbek na zdrowiu), 
art. 157 (średni i lekki uszczerbek na zdrowiu) i art. 160 (narażenie na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) 
[Leciak 2017, s. 177; Martiszek 2003, s. 54]. Najważniejszą kwestią porusza-
ną w literaturze, jeśli chodzi o zachowania dopingowe w rozumieniu przepi-
sów k.k., jest problem odpowiedzialności sportowca przyjmującego substancję 
zabronioną lub stosującego metodę zabronioną z tytułu przestępstw przeciw-
ko życiu i zdrowiu. Jak doskonale wiemy, nie ma możliwości pociągnięcia 
do odpowiedzialności na tej podstawie osoby, która odniosła skutek opisany  
w podanych wyżej przepisach. Normy stanowiące podstawę tych typów za-
kazują jedynie atakowania życia i zdrowia innej osoby, co nie oznacza bez-
karności przyjmowania środków dopingujących [Martiszek 2003, s. 54-55].  
W związku z tym, odpowiedzialność karna za przestępstwa z rozdziału  
XIX k.k. dotyczy wyłącznie osób podających doping sportowcom [Szwarc 
1992, s. 94-109]. Można byłoby zastanowić się nad tym, by pociągać do od-
powiedzialności karnej sportowca podającego substancję lub metodę zabro-
nioną samemu sobie, gdyż stanowi to naruszenie zasad uczciwej i czystej rywa-
lizacji sportowej oraz równych szans konkurentów. Zdaniem jednak Michała 
Leciaka, nie sposób znaleźć argumentów przemawiających za kryminalizacją 
już tego typu zachowań na gruncie krajowym. Założenie bowiem, że walka 
z dopingiem za pomocą instrumentów prawa karnego jest realna już tylko ze 
względu na potrzebę ochrony zasad uczciwej rywalizacji sportowej (w tym za-
sady fair play, zasady równych szans osób uczestniczących we współzawodnic-
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twie sportowym czy zasady integralności sportu) [Szwarc 2018, s. 13], wydaje 
się w pełni nieuzasadnione [Leciak 2015, s. 267]. Potwierdza to również Jacek 
Giezek, według którego trudno wykazać jakikolwiek powód ku temu, by ży-
cie i zdrowie sportowca były chronione za pomocą środków karnoprawnych 
w sposób dalej idący niż życie i zdrowie człowieka, który nie podejmuje żadnej 
aktywności tego typu [Giezek 2017, s. 37-64].

W doktrynie funkcjonuje również stanowisko, że doping w sporcie 
stanowi formę oszustwa i w tym przypadku istnieje możliwość zastosowania 
przepisów k.k. o oszustwie do penalizacji wszelkich procederów dopingowych. 
Art. 286 § 1 k.k., w sposób charakterystyczny dla teorii finalizmu w prawie 
karnym, określającej czyn jako kierowane aktywnością woli i zmierzające do 
osiągnięcia określonego celu zachowanie się człowieka [Mącior 1971, s. 975], 
wymaga od sprawcy działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie 
ma najmniejszej wątpliwości, że sukces w zawodach profesjonalnych skutkuje 
uzyskaniem pewnych korzyści majątkowych. W przeciwieństwie do norm k.k. 
chroniących życie i zdrowie człowieka, odpowiedzialność karna może już do-
tyczyć osoby stosującej substancje lub metody zabronione.

 Warto zauważyć, że znacząca część substancji dopingujących to 
środki odurzające lub substancje psychotropowe, w związku z czym istnieje 
możliwość penalizacji wielu zachowań dopingowych na podstawie przepisów 
karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczy to głównie przecho-
wywania, wprowadzania do obrotu, posiadania czy udzielania innej osobie 
lub nakłaniania jej do zażycia środków dopingowych będących jednocześnie 
środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi w rozumieniu 
tego aktu normatywnego. Ponadto reglamentowany obrót częścią środków 
farmakologicznych sprawia, że w grę mogłaby wchodzić również odpowie-
dzialność za przestępstwa celne, a także za nielegalny obrót tymi środkami  
i ich wytwarzanie na podstawie art. 124-125 ustawy – Prawo farmaceutyczne 
[Martiszek 2003, s. 49]. Jednakże ustawodawca odwołuje się do tej ustawy  
w art. 49 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, stąd w przypadkach prze-
stępstwa celnego (nielegalnego przywiezienia lub sprowadzenia na teren kra-
ju substancji zabronionej) czy nielegalnego obrotu substancją zabronioną, 
sprawca będzie ponosił odpowiedzialność za czyny penalizowane przez prze-
pisy karne ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Ciekawym zagadnieniem jest problematyka podawania środków do-
pingujących zwierzętom i konsekwencji karnoprawnych z niego wynikających. 
W końcu etymologia pojęcia dopingu wywodzi się właśnie od zjawiska dopin-
gu na wyścigach konnych. Pierwsze słownikowe pojęcie dopingu datowane 
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jest na rok 1889, gdzie doping definiowany jest jako mieszanina opium i nar-
kotyków podawana koniom. Natomiast pierwszą encyklopedyczną definicją 
dopingu w Polsce było najprawdopodobniej pojęcie ze słynnej encyklopedii 
powszechnej krakowskiego Wydawnictwa Gutenberga, w którym mianem 
dopingu określano „pobudzanie koni wyścigowych zapomocą (sic) środków 
podniecających (kokaina, strychnina, heroina) do większych chwilowych wy-
siłków, najczęściej dla celów sportowych” [Fergo 1995]. Andrzej J. Szwarc 
[Szwarc 1992, s. 94-109] dopuszczał możliwość pociągania do odpowie-
dzialności karnej za dopingowanie zwierząt jako forma znęcania się nad nimi 
w świetle dawnego art. 62 Kodeksu wykroczeń [Dz.U. z 1971 r. poz. 114 ze 
zm.], co budziło jednak wątpliwości wielu przedstawicieli doktryny. Zastrze-
żenia zostały rozwiane na korzyść argumentu Andrzeja J. Szwarca, dzięki usta-
wie o ochronie zwierząt z 1997 r. [Dz.U. z 1997 r.  poz. 724 ze zm.], której art. 
6 ust. 2 przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie zadawanie albo świadome 
dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności m.in. używa-
nie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, 
a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których 
wykonywanie może spowodować ból. W związku z tym, jeśli osoba, stosując 
praktyki dopingowe na zwierzętach, będzie zmuszać je do czynności, których 
wykonywanie może spowodować ból, będzie ona podlegać odpowiedzialności 
z przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt (konkretnie art. 35 ust. 1a 
i 2).

przepisy karne ustawy O zwalczaniu dOpingu w spOrcie

Jak zostało wspomniane na wstępie opracowania, do 2010 r. w polskim 
systemie prawnym nie funkcjonowały przepisy prawa karnego kryminalizu-
jące doping w sporcie za pomocą jakichkolwiek przepisów stricte związanych 
z zachowaniami dopingowymi. Art. 47 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej  
z 1996 r. i art. 50 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. wyra-
żały, co prawda, ogólny zakaz stosowania dopingu, ale nie mogły mieć one 
zastosowania w praktyce z powodu braku w tych ustawach prawnokarnych 
norm sankcjonujących zachowania dopingowe. Doping, w rozumieniu wyżej 
wskazanych ustaw, był expressis verbis zabroniony (bezprawny), jednak nie 
był penalizowany, w związku z czym nie można było mówić o wypełnieniu 
wszystkich elementów definicji przestępstwa z art. 1 k.k. [Taładaj 2017].

W piśmiennictwie został wyrażony pogląd o możliwości karania osób 
uczestniczących w procederach dopingowych na podstawie art. 57 ust. 2 
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wspomnianej ustawy o kulturze fizycznej, który przewidywał odpowiedzial-
ność m.in. za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w dziedzinie 
kultury fizycznej. Jak słusznie zauważa Tomasz Martiszek [Martiszek 2003, 
s. 48], jest to jedynie typ abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo,  
a więc nie obejmuje swoim zakresem przypadków konkretnego zagrożenia 
i naruszenia dóbr uczestników rywalizacji sportowej, a ponadto jego bardzo 
ogólne ujęcie narusza funkcję gwarancyjną prawa karnego i rodzi poważne 
wątpliwości co do zgodności z zasadą nullum crimen sine lege, wyrażoną 
w art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U. z 1997 r. poz. 
483 ze zm.].

Prawnokarny status zjawiska dopingu w sporcie zmienił się na mocy 
ustawy o sporcie z 2010 r., gdzie polski ustawodawca w art. 50 po raz pierwszy 
zdecydował się na ustanowienie dwóch odrębnych typów czynów zabronio-
nych, służących walce z procederami dopingowymi. Odpowiedzialności z ust. 
1 podlegał ten, kto małoletniemu uczestniczącemu lub przygotowującemu się 
do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym podaje substancję zabro-
nioną lub stosuje wobec niego metodę zabronioną w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu dopingu w sporcie. Natomiast z ust. 2 odpowiadała osoba, która 
bez wiedzy osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym podaje jej substancje zabronioną lub stosuje 
wobec tej osoby metodę zabronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
dopingu w sporcie. Czyny te były zagrożone jednolitą karą grzywny, ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Komentatorzy usta-
wy uznali przepis art. 50 ustawy o sporcie za całkowitą nowość w ramach 
polskiego ustawodawstwa, gdyż przytoczone wyżej zachowania same w sobie,  
w kształcie, w jakim określone zostały w treści przepisu, nie były dotychczas 
penalizowane [Badura et al. 2011, s. 504]. Natomiast Mikołaj Iwański uznał, 
że nowo stworzone instrumenty prawnokarne mogą pomóc polskim orga-
nom wymiaru sprawiedliwości w ściganiu niebezpiecznego zjawiska, jakim 
jest doping w sporcie, mimo pewnych błędów, których nie ustrzeżono się przy 
tworzeniu nowych regulacji [Iwański 2011, s. 112].

Obecnie obowiązującymi przepisami karnymi dotyczącymi zjawiska 
dopingu w sporcie są przepisy zawarte w rozdziale 7 ustawy o zwalczaniu 
dopingu w sporcie z 2017 r., które zastąpiły uregulowania prawnokarne  
z ustawy o sporcie. Konstrukcja przepisów jest zbliżona do tej z art. 50 ustawy 
o sporcie, jednak penalizacja przytoczonych zachowań ogranicza się wyłącz-
nie do substancji zabronionych określonych w grupie S1, S2 lub S4 załącz-
nika nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie 
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UNESCO. Są to substancje o wyjątkowej szkodliwości dla zdrowia: środki 
anaboliczne, hormony peptydowe. czynniki wzrostu i substancje pokrewne  
i mimetyki oraz modulatory hormonów i metabolizmu. Art. 48 ustawy  
o zwalczaniu dopingu w sporcie typizuje te same czyny zabronione co  
w uchylonym art. 50 ustawy o sporcie, czyli podanie substancji zabronionej 
lub zastosowanie metody zabronionej małoletniemu zawodnikowi (ust. 1),  
a także osobie nieświadomej tego zachowania (ust. 2). Natomiast art. 49 sta-
nowi nowość w polskim prawie antydopingowym, bowiem typizuje on trzy 
nowe czyny zabronione związane z dopingiem:

1) udostępnianie (lub przechowanie w celu udostęp-
nienia) osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, substancji za-
bronionej, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wydanego na podstawie art. 3 ust. 1 lub ust. 2 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne;

2) prowadzenie obrotu substancją zabronioną bez ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 70 ust. 4, art. 74 ust. 1 lub art. 99 
ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne;

3) przywiezienie lub sprowadzenie na teren Rzeczypo-
spolitej Polskiej substancji zabronionej w sposób niezgodny z art. 68 
ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Wszystkie typy czynów zabronionych z art. 48 i 49 ustawy są przestęp-
stwami o charakterze powszechnym, bowiem mogą być popełnione przez każ-
dego. Świadczy o tym użycie w przepisach sformułowania „kto”. W przypadku 
art. 48, tak jak w art. 50 ustawy o sporcie, w praktyce sprawcami przestępstw 
mogą być lekarze współpracujący ze sportowcami przygotowującymi się do 
zawodów. Nie można jednak wykluczyć odpowiedzialności innych osób, np. 
fizjoterapeutów, trenerów, a nawet osób niezwiązanych zawodowo ze sportem 
[Iwański 2011, s. 105]. Nie ulega wątpliwości, że będziemy mieli do czynienia 
ze znacznie szerszym zakresem podmiotowym w art. 49.

Przedmiot ochrony przepisu art. 48 ustawy, tak jak uchylony art. 50 
ustawy o sporcie, stanowi spór w doktrynie. Według jednej koncepcji, do-
brem chronionym w tym przepisie jest wyłącznie zdrowie, życie i wolność 
zawodnika (w szczególności dobro małoletniego zawodnika i wolność spor-
towca) – stosowanie dopingu w sporcie nie pozostaje bowiem, rzecz jasna, bez 
wpływu na te jedne z najważniejszych wartości w życiu człowieka [Badura 
2011, s. 504; Gałęski 2011, s. 286]. Istnieje również pogląd, że dobrem chro-
nionym w art. 50 ustawy o sporcie (i tym samym obecnie w art. 48 ustawy  
o zwalczaniu dopingu w sporcie) są również zasady rywalizacji sportowej – 
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zachowania polegające na podawaniu zawodnikom substancji zabronionych  
i stosowaniu wobec nich metod zabronionych, sztucznie wspomagających ich 
sprawność psychofizyczną, godzą w uczciwość rywalizacji sportowej [Iwań-
ski 2011, s. 104-105]. Co do przedmiotu ochrony przepisu art. 49, do tej 
pory piśmiennictwo nie wypowiedziało się, jakie dobro prawne jest chronione 
tym przepisem. Z treści tej regulacji można wywnioskować, że przepis chroni  
z pewnością obrót gospodarczy.

Czyny określone w art. 48 i 49 ustawy zagrożone są jednolitą karą grzyw-
ny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. To oznacza, że 
wraz z wejściem w życie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, a w związku 
z tym z uchyleniem prawnokarnych przepisów ustawy o sporcie dotyczących 
dopingu w sporcie, zagrożenie karne za podanie substancji zabronionej lub za-
stosowanie metody zabronionej małoletniemu albo osobie nieświadomej tego 
zachowania zostało zwiększone z 2 do 3 lat pozbawienia wolności.

Co ciekawe, w porównaniu z przepisami ustawy o kulturze fizycznej 
z 1996 r. i ustawy o sporcie kwalifikowanym z 2005 r., zarówno przepisy 
ustawy o sporcie dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, jak i obecnie obo-
wiązująca ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, nie zawierają przepisu jed-
noznacznie zakazującego stosowania dopingu, na co uwagę zwracają komen-
tatorzy [Badura et al. 2011, s. 456-457].

kryminalizacja dOpingu w e-spOrcie

W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem społeczności na 
całym świecie zaczęły się cieszyć profesjonalne zmagania w sporcie elektro-
nicznym (znanym szerzej jako e-sport), polegającym na uczestnictwie w grze  
o charakterze wirtualnym, którego celem jest rywalizacja (indywidualna bądź 
zespołowa) o charakterze wyczynowym [Biliński 2020, s. 4] oraz osiągnięcie  
w niej określonego wyniku sportowego. Co więcej, zaczęły powstawać federa-
cje zajmujące się przebiegiem rozgrywek e-sportowych (w skali globalnej m.in. 
International Esports Federation i World Esports Association, zaś w Polsce 
– Esports Association i Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych), rocznie 
organizowanych jest szereg turniejów w poszczególnych grach, a część z nich 
jest nawet transmitowana na żywo w największych kanałach telewizyjnych 
o tematyce sportowej (w Polsce wybrane turnieje relacjonują TVP Sport oraz 
Polsat Games).
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Jak zostało zaznaczone na wstępie, rosnące znaczenie e-sportu w prze-
strzeni publicznej pociągnęło za sobą zainteresowanie tymi nowatorskimi roz-
grywkami teoretyków i praktyków prawa sportowego, a w wybranych krajach 

– także ustawodawców. W Polsce do 2017 r. sport elektroniczny nie podlegał 
jakimkolwiek regulacjom prawa powszechnie obowiązującego obejmującym 
funkcjonowanie sportu, w tym, co istotne dla niniejszych rozważań, z zakresu 
zwalczania dopingu. Wiązało się to głównie z zakresem definicji sportu zawar-
tej w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, zgodnie z którym „sportem są wszelkie 
formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizo-
wane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psy-
chicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych 
na wszelkich poziomach”. Mimo uznania przez doktrynę ustawowego pojęcia 
sportu za bardzo szerokie, poprzez uznanie za sport wszelkich form aktyw-
ności fizycznej (czyli w rezultacie też rekreacji), dostrzeżono, że ustawodawca 
wyłączał z definicji aktywność umysłową. W praktyce oznaczało to wątpliwo-
ści co do stosowania przepisów ustawy do takich sportów jak brydż sportowy 
czy szachy [Badura et al. 2011, s. 28-29]. Ostatecznie, definicja sportu zo-
stała rozszerzona w drodze nowelizacji z 2017 r. [Dz.U. z 2017 r. poz. 1600], 
w ramach której do art. 2 ustawy o sporcie dodano ust. 1a stanowiący, że 

„[za] sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelek-
tualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego”. Projekt zmiany 
ustawy o sporcie został przedłożony przez Radę Ministrów, a w uzasadnieniu 
do inicjatywy ustawodawczej stwierdzono nie tylko, że wskazane rozszerze-
nie wyjaśnia wątpliwości związane z uwzględnieniem szachów, warcabów czy 
brydża sportowego w dotychczasowej definicji sportu, ale również umożliwi 
uwzględnienie w przepisach sportów elektronicznych [Rządowy projekt usta-
wy o zmianie…]. Takie podejście projektodawcy do przedmiotowej regulacji 
oznacza tyle, że wraz z uznaniem e-sportu za dyscyplinę sportu opartą na 
aktywności intelektualnej, prawo powszechnie obowiązujące w zakresie dzia-
łalności sportu obejmują również i tego typu rozgrywki. Ta kwestia budzi 
oczywiście wiele istotnych kontrowersji prowadzących do szeregu problemów 
prawnych i uznania ewentualnej zbędności podporządkowania sfery e-spor-
tu reżimowi ustawowemu [Biliński 2020, s. 5-8]. Niemniej jednak, korekta 
definicji sportu okazała się nie mieć wyłącznie charakteru symbolicznego co 
do jakościowej zmiany pojęcia sportu. Rozszerzenie definicji sportu o aktyw-
ność intelektualną przyniosło relewantne skutki dla funkcjonowania e-sportu  
w przestrzeni publicznej, jak i w systemie prawnym, również w zakresie regu-
lacji antydopingowych i karnoprawnych.
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Do roku 2017 wszelkie czyny związane z uprawianiem e-sportu, w tym 
stosowanie w ramach tych zmagań dopingu, nie były w świetle polskiego 
prawa karnego kryminalizowane przepisami lex specialis. Tych wątpliwości 
nie rozwiewały ustawy o sporcie z 2010 r. i o zwalczaniu dopingu w sporcie  
z 2017 r., gdyż przepisy karnoprawne tych aktów z podanych wyżej powo-
dów nie mogły mieć zastosowania do e-sportu. Dopiero dzięki szerszej usta-
wowej definicji sportu, e-sport (jako sport w świetle prawa) może podlegać 
przepisom ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, także tym prawnokarnym. 
Przedtem doping w e-sporcie, tak jak doping w sporcie do 2010 r., mógł 
podlegać jedynie wybranym przepisom prawa karnego, wskazanym wcześniej 
w opracowaniu.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia realnej możliwości sto-
sowania dopingu w e-sporcie, co może przesądzić o realnym egzekwowaniu 
przepisów karnoprawnych w tym zakresie. Pierwszym znanym przypadkiem, 
kiedy to zawodnicy e-sportowi przyznali się do stosowania substancji wspo-
magających, był casus zespołu Cloud9, jednej z najbardziej wartościowych 
organizacji e-sportowych [Klepaczewski 2019], podczas ESL One Katowice 
2015 CS: GO Championship. Po zmaganiach jeden z zawodników tej organi-
zacji przyznał, że drużyna stosowała Adderall, czyli lek stosowany przy leczeniu 
ADHD, który w Stanach Zjednoczonych jest często zażywany przez młodzież 
w celu lepszej koncentracji, szybkości reakcji i braku znużenia. W wyniku tej 
afery największy i najstarszy podmiot organizujący turnieje e-sportowe oraz 
organizator turnieju w Katowicach, ESL, zdecydował o podjęciu współpracy 
z instytucjami antydopingowymi, w tym z WADA, w celu stworzenia polityki 
antydopingowej w ramach swojej organizacji. Mimo tych działań, kontro-
le antydopingowe podczas turniejów e-sportowych nadal występują rzadko 
oraz zależą od wewnętrznych regulacji danego podmiotu organizującego ry-
walizację w sportach elektronicznych i możliwości finansowych (podobnie 
jak w mieszanych sztukach walki). To stanowi skutek braku jednej globalnej 
federacji e- sportowej oraz braku jednolitego podejścia wszystkich organizacji 
do walki z dopingiem. Wątpliwości budzi również pełne zastosowanie pro 
futuro do e- sportu regulacji w ramach Światowego Programu Zwalczania 
Dopingu w Sporcie, ze względu na możliwe nieproporcjonalne działanie  
w porównaniu z polityką antydopingową wobec sportowców uprawiających 
aktywność fizyczną, na co wskazuje Michał Rynkowski [Rynkowski 2020,  
s. 107-111]. Wszystkie te czynniki nie wpływają oczywiście na wyłączenie 
karalności dopingu w obecnym stanie prawnym z obszaru e-sportu. Należy 
jedynie stwierdzić, że wykrywalność możliwych naruszeń oraz pociąganie do 
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odpowiedzialności karnej za karalne czyny dopingowe określone w ustawie 
będą na drastycznie niskim poziomie.

Ocena stOpnia kryminalizacji dOpingu  
w spOrcie i pOstulaty de lege ferenda

Dokonanie przekrojowej oceny stopnia kryminalizacji dopingu w spo-
rcie wymaga szerokiej i gruntownej analizy poszczególnych aspektów funkcjo-
nowania prawa antydopingowego w Polsce oraz zakresu kryminalizacji proce-
derów dopingowych według polskiego ustawodawcy.

Po pierwsze, należy zająć się techniczną kwestią, jaką jest umiejscowie-
nie przepisów karnych dotyczących zwalczania dopingu w sporcie w systemie 
prawnym. Opiniując rządowy projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w spo-
rcie, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów zwróciła się do Ministra 
Sportu i Turystyki z sugestią, czy nie lepiej byłoby umiejscowić przepisy karne 
tam, gdzie jest ich podstawowe miejsce, czyli w Kodeksie karnym. Rada Le-
gislacyjna argumentowała tę propozycję ewentualną większą rangą przepisów 
i większym zakresem ich oddziaływania w sferze prewencji ogólnej. Czytamy 
w opinii, że coraz częściej postuluje się przesunięcie regulacji niektórych po-
ważnych przestępstw z tzw. pozakodeksowego prawa karnego, do regulacji 
kodeksowej, a stosowanie niedozwolonego dopingu niewątpliwie do nich 
należy [Opinia Rady Legislacyjnej…]. Z podobną argumentacją mamy do 
czynienia również w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zwalcza-
niu dopingu w sporcie [Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu…] – zdaniem 
autorów projektu, przepisy karne proponowane w projekcie ustawy powin-
ny zostać umieszczone w k.k, celem zapewnienia powszechności i unifikacji 
przepisów karnych. Jednakże od razu stawiany jest również kontrargument 
na rzecz trwałości i stabilności kodyfikacji prawa karnego, czemu nie służy 
lokalizowanie w k.k. dużej liczby przepisów karnych, które podlegałyby czę-
stym nowelizacjom. Stąd projektodawca zdecydował o lokalizacji przepisów 
karnych w projektowanej ustawie. Należy zdecydowanie zgodzić się z argu-
mentami zwolenników trwałej i stabilnej kodyfikacji karnoprawnej – postulat 
zawarcia w k.k. regulacji dotyczących wszystkich czynów karalnych wydaje 
się być nierealny, a ewentualne próby takich działań uczyniłyby k.k. czymś na 
wzór Landrechtu pruskiego, czyli zbyt rozbudowanego i kazuistycznego aktu 
normatywnego. Natomiast w kwestii miejsca przepisów karnych dotyczących 
dopingu w sporcie w systemie prawnym, obecny stan odzwierciedla stano-
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wisko większości doktryny, aby karnoprawne regulacje były umiejscowione  
w ustawie regulującej zwalczanie procederów dopingowych. Należy tu pod-
nieść popularny w doktrynie postulat komunikatywności prawa karnego, 
który w przypadku ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie objawia się ad-
resowaniem norm do zawodników, osób pomagających w przygotowaniu do 
współzawodnictwa sportowego (m.in. trenerów) czy do polskich związków 
sportowych. Lokalizacja przepisów właśnie w tej ustawie gwarantuje większe 
szanse na zapoznanie się z nimi przez adresatów. W związku z tym, wszelkie 
nowe typy czynów zabronionych, których korelacja ze zjawiskiem dopingu  
w sporcie będzie miała relewantny charakter, powinny znaleźć się w rozdziale 
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie obejmującym przepisy karne.

 Kolejną kwestią niezbędną do poruszenia jest stosowanie praw-
nokarnych przepisów spoza ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie w sto-
sunku do zachowań dopingowych. Do chwili podjęcia prac legislacyjnych 
nad pierwszymi przepisami karnymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, 
stosowano w sprawach procederów dopingowych głównie przepisy k.k. i in-
nych ustaw o charakterze lex generalis. Teraz, dzięki postępowi w zakresie 
kryminalizowania dopingu w sporcie, przepisy ogólne aktów normatywnych 
spoza prawa antydopingowego sensu stricto przestaną wkrótce mieć zastoso-
wanie do spraw dopingu w sporcie. Aby tak jednak było, należy pracować nad 
kolejnymi nowelizacjami przepisów karnych ustawy o zwalczaniu dopingu  
w sporcie, które pozwolą na szerszą typizację czynów zabronionych związa-
nych z procederami dopingowymi. Pozwoli to na pełną realizację gwarancyj-
nej funkcji prawa karnego w stosunku do dopingu w sporcie – sportowcy  
i inne osoby działające w sporcie będą doskonale wiedzieć, jakie zachowania 
dopingowe są przestępstwami i jaka kara za nie grozi. Łączy się to z funda-
mentalną zasadą prawa karnego, powiązaną z funkcją gwarancyjną, czyli nu-
llum crimen sine lege certa (stricta). Nie można mówić o przepisach karnych 
bez opisania przestępstwa w sposób maksymalnie dokładny i pewny – dzięki 
przyszłym pracom legislacyjnym w zakresie penalizacji dopingu, będzie za-
nikać potrzeba wyprowadzania norm prawnokarnych w zakresie procederów 
dopingowych z przepisów ogólnych i znajdujących się poza regulacjami prawa 
antydopingowego.

Na sam koniec należy ocenić stopień penalizacji dopingu w sporcie  
i zastanowić się nad poszerzeniem zakresu kryminalizacji procederów dopin-
gowych. Pomimo typizacji w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie trzech 
nowych czynów zabronionych, konieczne jest stwierdzenie, że zakres karal-
ności na gruncie art. 48 i 49 jest wąski – nie obejmuje on nawet znaczącej 
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części zdarzeń dopingowych wymienionych w ustawowej definicji dopingu 
w sporcie. Przepis art. 48 ustawy stosuje się jedynie w przypadkach podania 
substancji zabronionej małoletniemu zawodnikowi lub osobie nieświadomej 
tego zachowania, co oznacza, że podanie dopingu pełnoletniemu zawodni-
kowi, który jest świadomy swojego czynu, w świetle prawa nie jest przestęp-
stwem, choć brutalnie narusza zasady uczciwej i czystej rywalizacji sportowej. 
Pozytywnie można ocenić nowe typy czynów zabronionych, dodanych w art. 
49 ustawy, mimo tego, że udostępnianie, prowadzenie obrotu lub przywiezie-
nie substancji zabronionej dotyczy tylko określonych grup substancji. Można 
stwierdzić, że obecne karnoprawne uregulowania w ustawie o zwalczaniu do-
pingu w sporcie to „kropla w morzu potrzeb” na rzecz czystego od negatyw-
nych procederów sportu. Na początku opracowania było poruszone to, że do-
ping może być zachowaniem wymierzonym w takie dobra prawne, jak życie, 
zdrowie, mienie czy obrót gospodarczy – te w pewnym zakresie są chronione 
obecnymi przepisami. Nie wolno jednak zapominać o wielokrotnie przy-
taczanej zasadzie, która powinna stanowić jeden z głównych filarów sportu,  
a mianowicie uczciwej i czystej rywalizacji sportowej. Ta zasada, razem z za-
sadą równych szans konkurentów i duchem fair play, jest gwarantem należnej 
egzystencji sportu w życiu społecznym i bycia dziedziną cieszącą się wielkim 
zainteresowaniem opinii publicznej. Niestety, dopóki nie dojdzie do penaliza-
cji wszystkich (lub co najmniej większości) zdarzeń dopingowych zawartych  
w art. 3 ustawy, pełna ochrona uczciwej i czystej rywalizacji sportowej nie bę-
dzie możliwa. W tym miejscu należy przypomnieć stanowisko Mikołaja Iwań-
skiego, według którego dopiero penalizacja negatywnych zjawisk w sporcie 
(m.in. dopingu) z udziałem organów ścigania da realną szansę na zwalczenie 
złych dla sportu procederów [Iwański 2011, s. 112].

W związku z tym, powinno się poszerzyć zakres kryminalizacji dopingu 
w sporcie i dokonać stopniowej albo całkowitej penalizacji zachowań dopin-
gowych. Refleksji powinna podlegać dyskutowana w doktrynie i poruszona  
w niniejszym opracowaniu kwestia kryminalizacji użycia substancji zabronio-
nej przez samego sportowca w celu ochrony zasady uczciwej i czystej rywalizacji 
sportowej. Godne rozważenia byłoby wprowadzenie czynu kwalifikowanego 
dla użycia substancji zabronionej, które miało miejsce podczas reprezentowa-
nia barw Rzeczypospolitej Polskiej w zmaganiach o randze międzynarodo-
wej (np. Igrzysk Olimpijskich, zawodów o mistrzostwo świata, kontynentu). 
Należy również przemyśleć kwestię penalizacji zorganizowanego procederu 
dopingowego, gdzie dochodzi do współpracy co najmniej kilkunastu osób –  
w ten sposób polski sport byłby zabezpieczony pro futuro przed przypadkami 
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tzw. „programów dopingowych”, jakie miały miejsce przed kilkoma dekadami 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej i w ostatnich latach w Federacji 
Rosyjskiej.

Wraz z poszerzeniem zakresu kryminalizacji dopingu w sporcie, nie 
należy, rzecz jasna, rezygnować z instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej 
za naruszenie przepisów antydopingowych jako fundamentalnego mechani-
zmu walki z dopingiem. Przed podjęciem zmian w przepisach karnych można 
również rozważyć, czy podleganie przez sportowca czy działacza sportowego 
zarówno odpowiedzialności karnej, jak i odpowiedzialności dyscyplinarnej za 
naruszenie przepisów antydopingowych, które razem mogą stanowić zbyt re-
strykcyjną represję, nie stanowi naruszenia zasady ne bis in idem wywodzonej 
z art. 2 Konstytucji.

Kończąc niniejsze opracowanie, warto na chwilę odwołać się do roz-
ważań doktryny w zakresie kryminalizacji poszczególnych zachowań ludzkich, 
zwłaszcza co do pojęcia kryminalizacji racjonalnej i irracjonalnej [Gardocki 
1990, s. 53-85; Kulesza 2017, s. 18-30]. Kryminalizacja dopingu w sporcie 
ma paradoksalnie charakter zarówno racjonalny, jak i irracjonalny. Z jednej 
strony, w problematyce procederów dopingowych trudno uciec od wszelkich 
kontrowersji i emocji związanych z tym zjawiskiem. W szczególności, kie-
dy sport cieszy się tak wielkim zainteresowaniem opinii publicznej, niekiedy 
wręcz fanatycznym ze strony wielu sympatyków zmagań sportowych oraz pod-
miotów finansujących działalność sportową i czerpiących z niej korzyść. Zaś 
z drugiej, kryminalizacja dopingu ma służyć także ochronie poszczególnych 
dóbr prawnych – zarówno tych wyeksponowanych w przepisach karnopraw-
nych czy nawet konstytucyjnych (np. art. 68 ust. 5 Konstytucji w kontekście 
prawa do ochrony zdrowia), jak i tych stricte związanych z funkcjonowaniem 
rywalizacji sportowej, co ma w symboliczny sposób uwypuklić szkodliwość 
procederów dopingowych w znaczeniu prawnym i społecznym.
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Problematyka namowy  
i udzielenia pomocy  

do samobójstwa w ujęciu  
art. 18 § 2 i 3 kodeksu karnego 
(podżegania i pomocnictwa)

wprOwadzenie

Samobójstwo jest zagadnieniem niesamowicie złożonym, także na 
gruncie polskiego prawa karnego, gdzie dyskusję budzi nie samo zjawisko sa-
mobójstwa, bowiem w polskim porządku prawnym nie zostało ono skrymi-
nalizowane, a czyn zabroniony stypizowany w art. 151 kodeksu karnego [Dz. 
U. Z 2019 r. poz. 1950, 2128] (zwana dalej: k.k. lub jako kodeks karny), czyli 
namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa.

W swoim wywodzie jednak skupię się na konstrukcji przepisu art. 151 
kk oraz spróbuję dokonać rozstrzygnięcia; czy podżeganie i pomocnictwo 
może być utożsamiane z namową i udzieleniem pomocy, które są scharaktery-
zowane przez ustawodawcę w tym przepisie?

We współczesnych ustawach karnych państw cywilizowanych trudno 
odnaleźć czyn zabroniony w postaci targnięcia się na własne życie. Niemniej 
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jednak brak kryminalizacji samobójstwa1,  prowadzi do sytuacji, w której nie 
sposób pociągnąć do odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych osób, 
które niesprawczo oddziałują na samobójcę namową lub poprzez udzielenie 
pomocy.

Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której pociągano by do 
odpowiedzialności karnej osobę, która dopuściła się podżegania lub pomoc-
nictwa do czynu, który nie jest czynem zabronionym. Byłoby to oczywiste 
naruszenie zasady nullum crimen sine lege [Pohl 2019, s. 32]2.

pOdżeganie i pOmOcnictwO jakO niesprawcze  
i niewykOnawcze fOrmy współdziałania przestępnegO

Rozróżnienie między sprawstwem a podżeganiem i pomocnictwem ma 
swoje korzenie w koncepcji Juliusza Makarewicza, w ramach której podżega-
nie i pomocnictwo traktowane są jako inne formy niesprawczego współdziała-
nia przestępnego [por. Makarewicz 1938, s.128 i n.].

We współczesnym ustawodawstwie karnym normodawca ujął w czę-
ści ogólnej kodeksu karnego wyżej wspomniane formy współdziałania jako 
odrębne przestępstwa. Nie oznacza to jednak, że stanowią one osobne typy 
czynów zabronionych. Określone w art. 18 § 2 i 3 znamiona są znamiona-
mi „podstawowymi”, natomiast muszą zostać one każdorazowo uzupełnione  
o znamiona przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego, tak aby  
 
 
 
 
 

1  Nie sposób w niniejszym opracowaniu badać genezy braku kryminalizacji samobój-
stwa, bez wątpienia takie postępowanie autora mogłoby doprowadzić do - zupełnie niezwiąza-
nych z tematyką artykułu, lub bardzo luźno związanych – rozważań.
2   Ł. Pohl bardzo słusznie w swoim podręczniku podkreśla doniosłość funkcji gwaran-
cyjnej. Ma ona bowiem za zadanie gwarantowanie jednostce łagodzenia skutków nadrzędności 
aparatu państwowego i ma ją chronić przed arbitralnym jego działaniem. W tym przypadku 
szczególnie doniosły charakter ma – wywodzona z wyżej już wspomnianej zasady – zasada 
nullum crimen sine lege certa. Jej funkcja gwarancyjna wyraża się w postulacie jak najbardziej 
jednoznacznego opisu zachowania zabronionego pod groźbą kary. Wskazać dodatkowo należy, 
że precyzyjność i jednoznaczność tego opisu, dla problematyki podnoszonej w niniejszym arty-
kule ma szczególny walor interpretacyjny.
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w pełni zrekonstruować normę sankcjonowaną, która została jedynie zrębowo 
wyrażona w art. 18 § 2 i 3 kodeksu karnego [Pohl 2019, s. 206]3.

Art. 18 § 2 k.k. brzmi: „Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna 
osoba dokonała czynu zabronionego nakłania ją do tego.”.

Istotne w świetle brzmienia tego przepisu zdają się być dwa elementy: 
zachowanie się podżegacza i strona podmiotowa jego czynu.

Zachowanie podżegacza polega na nakłanianiu innej osoby do dokona-
nia przez nią czynu zabronionego. Przez nakłanianie rozumiemy każdorazowe 
oddziaływanie, które może powodować u osoby podżeganej powstanie zamia-
ru czy decyzji o popełnieniu czynu zabronionego. 

Jak wskazuje Ł. Pohl, wypełnienie znamion podżegania będzie mia-
ło miejsce nie tylko w sytuacji namawiania, gdyż jest ono tylko jednym  
z rodzajów oddziaływania na sferę psychiczną drugiego człowieka [Pohl 2019, 
s.202]4. W tym miejscu warto przytoczyć również słowa P. Kardasa, który 
wskazuje, że „nakłanianie może przybierać postać prośby, groźby, polecenia, 
zlecenia, rady, propozycji, sugestii, itp.”, a także, że „nakłanianie możliwe jest 
słowem, pismem, gestem, mimiką, itp.” [Kardas 2017, s.441]. 

Warto podkreślić, że podżeganiem będzie również nakłanianie innej 
osoby do dokonania również innej niewykonawczej formy współdziałania. 
Tutaj pojawiają się różne kombinacje dot. podżegania do podżegania, do po-
mocnictwa, do sprawstwa polecającego [Pohl 2019]5.

3  Autor wspomina: „Norma sankcjonowana zakazująca pod groźbą kary podżegania 
innej osoby do dokonania czynu zabronionego została zrębowo wysłowiona w art. 18 § 2 k.k. 
Ze względu na to, że wymieniony przepis jest w kontekście wysłowienia owej normy przepisem 
niezupełnym logicznie – nie wynika bowiem z jego treści to, do jakiego rodzaju (zabronionego 
pod groźbą kary) zachowania podżeganie musi być zrelatywizowane, aby było ono czynem 
zabronionym pod groźbą kary – w kwalifikacji prawnej podżegania musi się pojawić obok art. 
18 § 2 k.k. przepis określający znamiona czynu zabronionego, do którego dokonania podżegacz 
inną osobę nakłaniał”.
4  Dokładnie wspomniany autor wskazuje: „Przez nakłanianie innej osoby do dokona-
nia owego czynu (zabronionego – J.M.) należy rozumieć każde zachowanie, którym człowiek 
jest w stanie wzbudzić u innej osoby zamiar lub decyzję dokonania przez nią czynu zabronione-
go. Zachowaniem takim jest nie tylko namawianie innej osoby do dokonania czynu zabronio-
nego, które jest wobec tego jedynie jednym ze sposobów nakłaniania, o którym mowa w art. 18 
§ 2 k.k.”.
5   Autor wspomina: „[…] podżeganiem będzie nakłanianie innej osoby do dokona-
nia również niewykonawczej formy współdziałania przestępnego. Będzie nim zatem nie tylko 
podżeganie do wykonania czynu zabronionego, ale i podżeganie do kierowania wykonaniem 
czynu zabronionego przez inną osobę, podżeganie do sprawstwa polecającego, podżeganie do 
podżegania oraz podżeganie do pomocnictwa”. 
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Nadto należy powtórzyć za W. Wolterem, że aby podżeganie miało 
miejsce, podżegacz musi nakłaniać podmiot zindywidualizowany, tj. przez 
podżegacza bliżej wyodrębniony [Wolter 1973, s. 303]6.

Podżeganie może zostać popełnione w zamiarze bezpośrednim, przy 
czym zamiarem tym sprawca musi obejmować zarówno samo nakłanianie 
innej osoby do dokonania czynu zabronionego, jak i zachowanie się osoby 
nakłanianej do tego czynu. Sprawca zatem in tempore criminis musi chcieć 
nakłaniać inną osobę do tego czynu, jak również chcieć, by konkretna osoba 
tego czynu dokonała.

W tym miejscu należy wspomnieć o podziale, który zarysował się 
w doktrynie prawa karnego co do charakteru podżegania, w kontekście jego 
formalnego lub materialnego charakteru. 

Otóż część doktryny, która opowiada się za bezskutkowym charakte-
rem podżegania7 (Ł. Pohl, A. Zoll), przy czym odnieść można wrażenie, że 
na pierwszy plan wysuwają się argumenty „za” o charakterze kryminalno-po-
litycznym. 

Jednym z argumentów za przyjęciem bezskutkowego charakteru podże-
gania ma być przepis art. 20 k.k., wszak jest on wyrazem nieakcesoryjności od-
powiedzialności karnej. Nie powinno budzić wątpliwości, że nie jest możliwe 
uzależnianie odpowiedzialności karnej podżegacza od tego, czy sprawca sensu 
stricto ponosi odpowiedzialność za czyn (ustawodawca dąży bowiem do in-
dywidualizacji odpowiedzialności karnej), a także od tego czy czyn ten został  
w ogóle wykonany. Odpowiedzialność podżegacza, będzie zatem niezależna 
od stadium realizacji czynu zabronionego przez sprawcę. Ustawodawca, co 
prawda, akcesoryjność – w kontekście podżegania i pomocnictwa, nawet 
w ograniczonym zakresie – normuje w art. 22 k.k. uzależniając odpowiedzial-
ność karną podżegacza lub pomocnika od stadium realizacji czynu zabronio-
nego przez sprawcę sensu stricto. W tym przypadku zwolennicy skutkowego 

6  Autor wskazuje: „Podżegacz musi nakłaniać »inną osobę«, ewentualnie »inne osoby«, 
jednak z tym zastrzeżeniem, że ta osoba czy te osoby muszą być w jakiś sposób indywidualnie 
określone, chociażby nie były one mu znane osobiście. Natomiast nie jest nakłanianiem w sen-
sie art. 18 § 1 k.k. skierowanie się ad incertam personam (do nieokreślonej bliżej osoby); czyn 
taki może stanowić szczególne przestępstwo publicznego nawoływania do przestępstwa z art. 
280 k.k.”.
7   Za tym poglądem opowiadam się i ja. Zauważam, mimo wszystko, jego wady, takie 
jak, chociażby, pomijanie aspektu natury językowej, a także rozszerzanie zakresu kryminalizacji 
(Tak również: W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014, s. 277 i n.).
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charakteru podżegania podnoszą, że brzmienie przepisu art. 22 k.k. przesądza 
o materialnym jego charakterze. Zgodzić się należy z A. Sakowiczem [Sako-
wicz 2017], który wskazuje, że dokonanie przez podżeganego, lub niedoko-
nanie przez niego typu czynu zabronionego pod groźbą kary, jest okolicz-
nością rzutującą wyłącznie na wymiar kary, co wynika wprost z art. 22 § 2 
k.k., zatem nie będzie ono rzutować na odpowiedzialność podżegacza. Nadto, 
należy nadmienić, że uzależnienie dokonania podżegania lub pomocnictwa 
od wywołania zamiaru albo dokonania czynu głównego znalazłoby wyraz  
w znamionach wyżej już wspomnianych form zjawiskowych. 

W przypadku scharakteryzowania podżegania jako skutkowe jawią się 
nam dodatkowe dwie koncepcje, które odpowiedzialność karną za podżega-
nie uzależniają albo od popełnienia czynu zabronionego przez podżeganego 
(A. Wąsek) [Wąsek 1999, s.  264 i n.] lub od wzbudzenia zamiaru popełnienia 
czynu zabronionego (P. Kardas [Kardas 2017], J. Giezek [Giezek 2012]). Za 
takim ujęciem przemawiają także względy językowe. Wszak zasady wykład-
ni przepisów prawnych nakazują czasowniki (w tym przypadku czasownik 

„nakłania”) używane przez ustawodawcę w czasie teraźniejszym przekształcać 
– w procesie egzegezy tekstu prawnego – co do zasady, na czas przeszły doko-
nany [Kardas 2017]. 

Przejść należy teraz do pomocnictwa. Jest ono niewykonawczą i nie-
sprawczą formą współdziałania przestępnego, która scharakteryzowana zosta-
ła przez ustawodawcę w art. 18 § 3 k.k. Może zostać popełnione zarówno  
w formie działania jak i zaniechania, jednak dopuścić się pomocnictwa w dro-
dze zaniechania może jedynie ten, na kim ciąży prawny, szczególny obowiązek 
niedopuszczenia swoim zachowaniem do popełnienia czynu zabronionego. 

Strona podmiotowa pomocnictwa obejmuje zamiar, aby inna oso-
ba dokonała czynu zabronionego. Przy czym pomocnictwo to jest umyślne  
z działania popełnianym cum dolo directo lub cum dolo eventuali, natomiast – 
jak zauważa Ł. Pohl – pomocnictwo przez zaniechanie może zostać popełnio-
ne zarówno umyślnie jak i nieumyślnie [Pohl 2014. S.104 i n.]8.

8  Nie chcąc wdawać się w nazbyt rozbudowane – niepotrzebne w tym miejscu – roz-
ważania dot. poparcia tezy stawianej przez Ł. Pohla, warto wskazać, że niniejsza kwestia wzbu-
dziła ożywioną dyskusję naukową. W dyskusji nad tym zagadnieniem uczestniczył K. Burdziak, 
M. Kowalewska-Łukuć, M. Małecki i M. Kulik – publikacje tych autorów również ukazywały 
się na łamach „Państwa i Prawa”.



138

JAKUB MRÓZ

Podkreślić należy, że w doktrynie rozróżnia się kilka, rodzajów karalne-
go pomocnictwa, choć dla dalszego wywodu wystarczające będzie zwrócenie 
uwagi na pomocnictwo fizyczne i psychiczne oraz dokonane i niedokonane 
[Królikowski, Zawłocki 2018, s.231]9. 

Pomocnictwo może wyrażać się poprzez ułatwianie popełnienia umyśl-
nego, jak i nieumyślnego czynu zabronionego. Zostaje ono dokonane w mo-
mencie zakończenia czynności sprawczej przez pomocnika. 

Większość doktryny wyraża pogląd, że podżegacz i pomocnik swoim 
zachowaniem wypełniają znamiona innego typu czynu zabronionego niż 
sprawca. Władysław Wolter uważał, że samo nakłanianie bądź udzielanie po-
mocy nie stanowi jeszcze dokonania czynu zabronionego, bo gdyby tak było, 
to podżeganie i pomoc nie byłyby postaciami popełnienia przestępstwa, ale 
odrębnymi przestępstwami [Wolter 1973, s. 308]10. Mimo to zdaje się, że 
ustawodawca tak skonstruował te formy zjawiskowe, aby były one niezależne 
od czynu podejmowanego przez wykonawcę czynu zabronionego. Zatem – 
jak już wspomniano – zachowanie podżegacza czy pomocnika wypełnia zna-
miona innego typu czynu zabronionego.

prOblematyka namOwy i udzielenia pOmOcy dO samObójstwa

Czynnością sprawczą typu czynu zabronionego z art. 151 k.k., jest „do-
prowadzenie” w szczególny sposób, bo poprzez namowę lub udzielenie pomo-
cy, do targnięcia się na własne życie. Zatem zarówno namowa, jak i udzielenie 
pomocy będą określały czynność sprawczą.

9  Autorzy wyróżniają następujące rodzaje pomocnictwa: fizyczne lub psychiczne; po-
przez działanie, lub zaniechanie; popełnione przed, lub w czasie popełnienia czynu zabronio-
nego przez jego sprawcę sensu stricto; dokonane, lub niedokonane; do przestępstwa umyśl-
nego, lub nieumyślnego; osobie skonkretyzowanej, lub nieskonkretyzowanej; obiektywnie 
ułatwiające, lub subiektywnie ułatwiające popełnienie czynu zabronionego; oraz koniecznie 
lub niekonieczne. 
10   Warto w tym miejscu przytoczyć cały fragment wypowiedzi W.Woltera – jako istot-
ny dla wywodu autora: „O dokonaniu przestępstwa decyduje urzeczywistnienie wszystkich 
znamion czynu zabronionego w danym typie przestępstwa. Jak długo więc wykonawca czynu 
zabronionego nie dokona przestępstwa tak długo również nie może być mowy o dokonaniu 
przestępstwa w postaci podżegania lub pomocnictwa. Podżeganie do przestępstwa nie jest 
więc dokonaniem przestępstwa już z chwilą, gdy podżegacz »nakłonił« sprawcę do dokonania 
czynu zabronionego, i analogicznie przestępstwo w postaci pomocnictwa nie jest dokonane 
już z chwilą gdy pomocnik »ułatwił« dokonanie czynu zabronionego. Gdyby tak było, 
to podżeganie i pomoc nie byłyby postaciami popełnienia przestępstwa, ale odrębnymi 
przestępstwami.”. 
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Jak już wskazano na wstępie wątpliwości wzbudza relacja namowy 
i udzielenia pomocy z art. 151 k.k. do podżegania i pomocnictwa stypizowa-
nych w art. 18 § 2 i 3 k.k. Brak jest bowiem jednomyślności co do interpre-
tacji tych zwrotów.

Większość doktryny prezentuje pogląd, że zarówno namowa, jak 
i udzielenie pomocy należy utożsamiać z pojęciami podżegania i pomocnic-
twa11. Na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. taki pogląd prezentował W. Wol-
ter [Wolter 1973, s.448]. Współcześnie pogląd taki prezentuje A. Zoll, uzna-
jąc, że nie ma podstaw, aby przyjąć, iż interpretacja pojęć tych jest odmienna 
od podżegania i pomocnictwa. Podobnie A. Marek [Marek 2007, s.320], któ-
ry wskazuje, że chodzi tu o nakłanianie i to w takiej formie, w jakiej ustawo-
dawca używa tego zwrotu w art. 18 § 2 kk.

Z karnistycznego punktu widzenia waga zagadnień tutaj poruszonych 
jest duża. Relacja tychże pojęć będzie nam bowiem wskazywała z zachowania-
mi jakiego rodzaju możemy wiązać odpowiedzialność karną.

Wyodrębnienie czynu opisanego w art. 151 kk, jako swoiste delic-
tum sui generis, nie ma na celu – jak utrzymują niektórzy autorzy (chociażby 
A. Wąsek) – jedynie wskazanie, że podżeganie i pomocnictwo do samobójstwa 
jest czynem zabronionym, a zwroty „nakłanianie” i „pomocnictwo” są zarezer-
wowane tylko dla art. 18 § 2 i 3 kk i dlatego użyto w nim innych słów [Wąsek 
1982, s. 60 i n.]. Dodatkowo podnosi się, że ustawodawca wprowadził art. 
151 do kodeksu karnego, bowiem samo samobójstwo nie jest karalne, stąd 
podżeganie i pomocnictwo do niego też by w tym przypadku karalne być nie 
mogło [Zoll 2017]12. 

Jednak czy zakres pojęciowy namowy, będzie obejmował wszystkie for-
my nakłaniania? Ustawodawca używa zwrotu „nakłanianie” w art. 204 § 1 k.k. 
Na gruncie tego przepisu, jesteśmy w stanie zauważyć, że zastosowano tutaj 

11   Tak np.: M. Budyn-Kulik (w:) M. Mozgawa (red.) Kodeks karny. Komentarz aktuali-
zowany. LEX/el. 2020, teza 3-4 do art. 151 k.k., a także: V. Konarska-Wrzosek Kodeks karny. 
Komentarz, Warszawa 2018, teza 2 do art. 151 k.k., A. Zoll (w:) W. Wróbel (red.), A. Zoll 
(red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a. Warszawa 
2017, teza 6 do art. 151 k.k.
12   Autor w tezie nr 6 podnosi: „W art. 151 akcent musi być położony na doprowadzeniu 
do podjęcia decyzji przez adresata o targnięciu się na swoje życie. Różnica polega tylko na tym, 
że z uwagi na brak karalności samego zamachu samobójczego te dwie postacie współdziałania 
musiały zostać ujęte jako formy realizacji znamion swoistego typu czynu zabronionego (…).”. 
Z tak postawioną – przez A.Zolla – tezą nie sposób się zgodzić. Szczególnie argumenty natury 
językowej za tym nie przemawiają – o czym mowa w dalszej części niniejszego opracowania.
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konstrukcję podżegania do czynu niekaralnego. Czy uznać jednak możemy, że 
ustawodawca postąpił podobnie w art. 151 k.k.? Zdecydowanie nie. Różnica 

– widoczna w warstwie językowej – pozwala nam na rozumienie znamienia 
czynnościowego, tak samo jak na gruncie art. 18 § 2. Ustawodawca posłu-
gując się zwrotem „nakłania” w art. 204 k.k., wskazuje nam, że dopuszczalna 
będzie każda forma oddziaływania na sferę psychiczną drugiego człowieka, 
odmiennie niż na gruncie przepisu art. 151 k.k.

Zdaje się, że zakres pojęciowy słowa „nakłanianie” - jak wskazywał cho-
ciażby S. Śliwiński na gruncie kodeksu karnego z 1932 r. - jest o wiele szerszy, 
niż zakres „namowy”, co za tym idzie – nakłanianie będzie obejmowało szer-
szą klasę czynów i zachowań, nakłanianie przecież można zrealizować namo-
wą, ale nie oznacza to jednak tego, że te pojęcia są tożsame [Śliwiński 1946,  
s. 345].

Jak wskazuje P. Kardas nakłaniać można nie tylko słowem mówionym 
czy pisanym, ale również gestem. Co do ujęcia namawiania gestem można 
spotkać się jednak z różnicami w poglądach w doktrynie. W kontekście poglą-
du, który utożsamia namowę z podżeganiem, a pomocnictwo z udzielaniem 
pomocy, należy powiedzieć, że Ci autorzy w większości uważają, że gest jest 
nakłanianiem, a wobec tego i namową. 

Z takim poglądem nie można się zgodzić. 
Leon Tyszkiewicz uważał, że użycie zwrotu „namawia” zamiast „nakła-

nia”, ogranicza nam formy podżegania jedynie do tych, które są mniej in-
tensywne, a być może nawet i słabiej oddziałują na podżeganego. Dodatko-
wo uważał, że z namowy wyłączyć należy groźbę, bowiem takie zachowanie, 
tj. zastosowanie jej do żądania samobójstwa, związane będzie z kwalifikacją 
tego zachowania jako dokonanie lub usiłowanie zabójstwa [Tyszkiewicz 2016, 
s.702 i n.].

Zgodnie z zasadą prymu reguł językowych, wszelką wykładnię nale-
ży rozpocząć od ich uwzględnienia [Zieliński 2017, s.210] (Autor wskazuje: 

„[…] powszechnie w polskiej kulturze, bez żadnych wyjątków, jako pierwsze 
pod względem chronologicznym traktuje się reguły językowe. Od nich zaczy-
na się wszelka wykładnia […]”). 
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W pierwszej kolejności jednak, konieczne jest odwołanie się do reguły 
konsekwencji terminologicznej13, która mówi, że do oznaczania jednakowych 
pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi 
samymi określeniami. Mając na uwadze wskazaną regułę, a także racjonalność 
ustawodawcy, nie używałby on do określenia tych samych zjawisk dwóch róż-
nych pojęć, tak jak robi to na gruncie art. 151 i 18 § 2 k.k. Używając różnych 
pojęć, chciał on zawęzić (i być może skonkretyzować) klasę zachowań, z który-
mi wiązać należy odpowiedzialność karną. Innymi słowy; używając na gruncie 
art. 151 k.k. odmiennych sformułowań niż w art. 18 § 2 i 3 k.k. ustawodawca 
zawęża doprowadzenie innej osoby do targnięcia się na własne życie do okre-
ślonej czynności (w tym przypadku namawiania), wskazując nam również 
na różnice między pomocnictwem, a udzieleniem pomocy – o czym mowa 
w dalszej części niniejszego opracowania. 

Zajrzyjmy zatem do słownikowej charakterystyki zwrotu „namawiać”.
Wielki słownik języka polskiego wskazuje nam definicję namawiania 

jako: „nakłanianie kogoś słowami do zrobienia czegoś” [Żmigrodzki 2013]. 
Według słownika Doroszewskiego definicja ta brzmi „mówiąc starać się nakło-
nić kogo do czego; zachęcać” [Doroszewski 1969]. Słowo to bez wątpienia po-
chodzi od słowa „mówić”, zatem jest nierozerwalnie związane z mową. Namo-
wa zatem jest oddziaływaniem na drugą osobę słowami. Z taką interpretacją 
słowa „namowa” należy się w pełni zgodzić [por. Burdziak 2014, s.180-181]. 
Dodatkowo, oprócz form stricte mówionych, należy przyjąć, że pismo również 
stanowić może namowę, gdyż jest ono przecież komplementarną formą języ-
ka, immanentnie związaną z mową właśnie.

Niewątpliwie powyższe wskazuje nam na to, że zakres pojęciowy słowa 
„namawiać” będzie węższy od zakresu pojęciowego „nakłaniać” i tym samym, 
możemy stwierdzić, że jakkolwiek namowa mieści się w zakresie namawiania,  
 
 
 
 
 

13   Znaleźć ją możemy w § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 20 czerw-
ca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 283).
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to jednak namawiania nie można utożsamiać z nakłanianiem [Zieliński 2017, 
s. 211]14.

Warto zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez A. Gawlińskiego zda-
niem którego „Namowa za pomocą gestów może polegać na zawiezieniu ofia-
ry np. w pobliże torów kolejowych i zostawienia jej tam, aby odebrała sobie 
życie rzucając się pod pociąg. Przekonywanie za pomocą gestów do tego, że 
sprawca sam wyraża samobójczą intencję i zamierza popełnić samobójstwo 
sprowadza się np. do niszczenia rzeczy osobistych, dokumentów, czy też pi-
sania listów pożegnalnych.” [Gawliński 2017, s.263]. Z tak wyrażonym po-
glądem nie sposób się zgodzić. Przytoczone przez A. Gawlińskiego przykłady 
stanowią raczej o pomocnictwie fizycznym, względnie psychicznym, ale nie 
stanowią namowy, bowiem – jak już wspomniano – gest nie należy do zakresu 
pojęciowego tego znamienia.

Problematyczna jest kwestia związana z realizacją znamienia namowy. 
Czy uznać należy, że jest ono zrealizowane w momencie, w którym spraw-
ca wywołuje – wcześniej nieistniejący – zamiar targnięcia się na swoje życie  
u innej osoby, czy do realizacji tego znamienia wystarczy samo utwierdzenie 
tej osoby we wcześniej powziętym zamiarze. 

Należy przyjąć, że z namową mamy do czynienia wtedy, gdy oddzia-
łując na sferę intelektualną, bądź emocjonalną sprawca wywołuje u tej osoby 
(wcześniej nieistniejący) zamiar. Wskazać w tym miejscu należy, że zdaniem 
niektórych autorów – o namowie będziemy mówili również w sytuacji, gdy 
osoba ta się wahała, a postanowiła targnąć się na własne życie pod wpływem 
namowy. Bardziej zasadne jednak, zdaje się tutaj kwalifikowanie tego jako 

14   Autor wskazuje: „Derywacyjna koncepcja (wykładni – J.M.) oczywiście akceptuje to 
stanowisko (o zastosowani reguł funkcjonalnych, gdy reguły językowe zawiodą w procesie egze-
gezy tekstu prawnego – dop. J.M.). Z dwoma jednak dopowiedzeniami: 1) że brak jednoznacz-
ności musi być wynikiem poprawnego, choć nieskutecznego zastosowania reguł językowych 
wszystkich wskazanych wcześniej języków (…)” Stwierdzić zatem należy, że rozstrzygnięcie 
za pomocą reguł językowych – w tym przypadku – jest w pełni satysfakcjonujące i daje nam 
jednoznaczne rezultaty. 
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udzielenie pomocy psychicznej do samobójstwa [Burdziak 2014, s. 180]15 - 
wszak o namowie mówić będziemy w momencie wywołania, wcześniej nieist-
niejącego zamiaru targnięcia się na życie. 

Wskazać należy, że w przypadku przepisu art. 151 k.k., namowa musi 
mieć decydujący wpływ na proces powzięcia zamiaru targnięcia się na swoje 
życie (i musi doprowadzić do zamachu samobójczego, acz nie musi być to za-
mach skuteczny), natomiast w przypadku pomocnictwa, opowiedzieć należy 
się za poglądem, w którym udzielenie pomocy (w tym przypadku psychicznej) 
miało wyłącznie realny wpływ na decyzje suicydenta, zatem może stanowić 
wyłącznie element swoistego ugruntowania przekonania o chęci zakończenia 
swojego życia.

Podobnie doktryna nie wypracowała jednolitego stanowiska co do 
utożsamiania udzielenia pomocy do targnięcia się na własne życie (art. 151 
k.k). z pomocnictwem (art. 18 § 3 k.k.).

Udzielenie pomocy do samobójstwa, w odróżnieniu od ułatwiania, 
o którym mowa w art. 18 § 3 k.k., musi być dokonane, tj. musi skutkować 
popełnieniem czynu,  a ściślej rzecz ujmując - musi skutkować targnięciem się 
człowieka na swoje życie. W przypadku pomocnictwa z art. 18 § 3 k.k. oka-
zuje się, że pomocnictwo może być dokonane lub niedokonane, tj. skutkować 
będzie ono popełnieniem czynu lub nie, a mimo to skutek ten nie wpływa na 
odpowiedzialność pomocnika [Burdziak 2014, s.181]. Tak wskazuje chociaż-
by W. Gutekunst, który dostrzegał, że w odróżnieniu od pomocy do samo-
bójstwa, przy pomocnictwie do popełnienia czynu zabronionego ułatwienie 
nie musi być warunkiem koniecznym popełnienia przez sprawcę przestępstwa 
[Gutekunst 1980, s. 142].

15   Autor wspomina: „Sprawca przestępstwa określonego w rzeczonym przepisie (art. 
151 k.k. – J.M.) ma bowiem wywołać u drugiego człowieka zamiar pozbawienia się życia, 
a trudno sobie wyobrazić, by można było to uczynić przez jakiekolwiek, nawet najbardziej 
wymowny, gest czy wyraz twarzy. Zachowaniami tego rodzaju można co najwyżej utwierdzić 
pokrzywdzonego w jego wcześniej powziętym zamiarze, ale należy wtedy mówić raczej o udzie-
leniu pomocy psychicznej niż o namowie”. Z poglądem tym należy się w pełni zgodzić. Takie 
stwierdzenie jest słuszne, bowiem patrząc na nie przez pryzmat językowego użycia zwrotu „do-
prowadza” przez ustawodawcę, namowa powinna być rozumiana jako kategoryczne – tj. skut-
kujące aktem autodestrukcji - wywołanie zamiaru targnięcia się na własne życie przez osobę, do 
której owe namawianie jest skierowane. Zob. również: A. Zoll (w): W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a. Warszawa 2017, wyd. 4, 
teza 6.
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Należy tu wskazać na pogląd M. Szeroczyńskiej, zwraca ona uwagę na 
to, że zwrot „udzielenie pomocy” należy rozumieć wąsko (jako doprowadze-
nie). Twierdzi się, jakoby ustawodawca określając znamiona doprowadzenia 
(poprzez udzielenie pomocy) nie wpisał w nie każdą formę ułatwiania, tak jak 
jest to określone w art. 18 § 3 kk, zatem nie każde ułatwianie w tym przypad-
ku byłoby czynem zabronionym [Szeoczyńska 2004, s. 388-389]. 

Z takim poglądem należy się w pełni zgodzić. Udzielenie pomocy musi 
skutkować doprowadzeniem osoby do targnięcia się na życie. To je odróżnia 
od pomocnictwa.  Wszak efektem owego targnięcia się na życie nie musi być 
śmierć w wyniku zamachu samobójczego. Jak już wspomniano, owo udziele-
nie pomocy, jako czynność sprawcza, nie musi być elementem skutkującym 
powzięciem zamiaru przez suicydenta, a wystarczy, aby realnie (to udzielenie 
pomocy) wpływało na jego proces decyzyjny16.

Dodatkowo, warto zaznaczyć jeszcze jedną kwestię. Termin „namowa” 
według A. Wąska nie jest nacechowany intencjonalnie. Wobec tego należy 
przyjąć, że sprawca namowy może nie tylko chcieć popełnić ten czyn zabro-
niony, ale również może się na to godzić, czyli namowa do samobójstwa może 
być realizowana również z zamiarem ewentualnym [Wąsek 1973, s. 62]. 

Trudno zgodzić się z takim twierdzeniem. Po pierwsze, zdaje się, że au-
tor dopuszcza możliwość namawiania z zamiarem ewentualnym z tego wzglę-
du, że utożsamia pojęcie „namawiania” z pojęciem „nakłaniania”, co jak już 
wykazano, słuszne nie jest. Nadto autor ten wskazuje, że zwrot „namawiać”, 
tak jak i zresztą „nakłaniać”, nie jest nacechowany intencjonalnie. Również to 
spostrzeżenie nie jest trafne. Uznać bowiem należy, że sprzeciwiają się temu 
względy zarówno językowe, jak i kryminalnopolityczne. Jak najbardziej uznać 
należy, że słowo „namawiać” jest nacechowane intencjonalnie. Sama czynność 
namawiania ma przecież na celu skłonienie osoby namawianej do podjęcia 
jakiegoś działania lub zaniechania, zatem – odnosząc te spostrzeżenie do treści 
art. 151 k.k. – sprawca namawiać musi wybraną osobę do podjęcia próby 
 

16   Oczywiście, przyjęcie tego odróżnienia czynności sprawczej udzielenia pomocy od 
pomocnictwa (z art. 18 § 3) wynika z założenia, którego dokonaliśmy na początku, omawia-
jąc niesprawcze formy współdziałania. Przyjęliśmy wówczas, że pomocnictwo jest dokonane 
w momencie zakończenia czynności sprawczej, a zatem, że ma ono charakter formalny. 
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samobójczej. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której sprawca będzie ową 
osobę namawiał, godząc się jedynie z tym, że popełni przestępstwo

pOdsumOwanie

Próbując dokonać jakichś rozstrzygnięć, należy w pełni opowiedzieć 
się za poglądami, które odrzucają utożsamianie „namowy” z „nakłanianiem”, 
tj. należy odrzucić możliwość utożsamienia czynności sprawczej „namawiania”  
z art. 151 k.k., z podżeganiem. Zakres pojęciowy tych zwrotów jest różny, do 
czego dojść można w wyniku zastosowania reguł językowych wykładni. Nieco 
odmiennie podejść należy do pojęcia „udzielenia pomocy” scharakteryzowa-
nego w omawianym przepisie. Utożsamianie tego zwrotu, z pomocnictwem 
stypizowanym przez ustawodawcę w art. 18 § 3 k.k., nie jest do końca prawi-
dłowe. Pomocnictwo bowiem dokonane jest w momencie zakończenia czyn-
ności sprawczej, inaczej orzec należy o „udzieleniu pomocy”, bowiem ono 
dokonane będzie dopiero w momencie, w którym zaburzona wola suicydenta 
doprowadzi go do zamachu samobójczego, który jednak nie musi skutkować 
śmiercią tej osoby – wystarczy bowiem samo usiłowanie samobójstwa. Dodat-
kowo poczynić należy zastrzeżenia dotyczące namawiania. Musi ono bowiem 
być na tyle intensywne, aby u osoby, do której jest skierowane wywołać zamiar 
targnięcia się na własne życie. W innym przypadku – gdy to namawianie 
będzie realnie wpływać na proces decyzyjny tej osoby – powinno być ono 
rozpatrywane jako udzielenie pomocy do samobójstwa. Nie jest również moż-
liwe namawianie z zamiarem ewentualnym, czemu sprzeciwiają się również 
aspekty natury językowej.
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Nowelizacja kodeksu  
postępowania karnego  

na przestrzeni lat 2000-2020

Kodeks postępowia karnego – podstawowy akt prawny regulujący pol-
skie postępowanie karne (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowi 
karnego obowiązuje od 1 września 1998 r. (z wyjątkiem art. 647, 650 § 3  
i 674 § 3, które – zgodnie z ustawą wprowadzającą – weszły w życie 1 stycznia 
2003 r.).

Poprzednie kodeksy pochodziły z lat 1928 (Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r. (Dz.U. z 1928 r. nr 33, poz. 313) i 1969 
(Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. (Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 96).

Kodeks postępowania karnego podlegał ostatnio licznym i głębokim 
nowelizacjom. Gruntowne zmiany dokonane zostały przez trzy duże nowe-
lizacje. Pierwsza obowiązywała od 1.07.2015 r., druga – od 15.04.2016 r., 
a trzecia obowiązuje od 5.10.2019 r. Ponadto były jeszcze zmiany mniejsze. 
Wielka reforma procedury karnej, która weszła w życie z dniem 1.07.2015 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 i Dz.U. z 2015 r. poz. 396), wprowadziła zwięk-
szoną kontradyktoryjność procesu karnego, której efektem była rewolucyj-
na wręcz zmiana dotychczasowego modelu postępowania sądowego [Dz. U. 
2013 poz. 1247]. 

Jednak jej najistotniejsze rozwiązania zostały zmienione nowelizacją z 
11.03.2016 r. [Dz.U. 2016 poz. 437 ze zm.], obowiązującą od 15.04.2016 
r. Jej wynikiem był powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania są-
dowego kosztem jego kontradyktoryjności. W tym aspekcie nastąpiło fun-
damentalne odejście od poprzedniej reformy procedury karnej. Nie doszło 
jednak do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, 
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gdyż w większości pozostawiono uregulowana, które nie odnoszą się do kon-
tradyktoryjnego przeprowadzania dowodów [Dz.U. 2015 poz. 396]. 

Ostatnia duża nowelizacja Kodeksu postępowi karnego weszła w życie 
5.10.2019 r., a tylko przepis określający skrótową formę ogłoszenia sentencji 
wyroku obowiązuje od 5.09.2019 r., natomiast przepisy dotyczące formula-
rzowego wzoru sporządzania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej 
i drugiej instancji obowiązują od 5.12.2019 r. (Dz.U. poz. 1694). Jak wynika 
z uzasadnienia projektu ustawy nowelizacyjnej, celem zmian było uspraw-
nienie postępowania karnego poprzez rezygnację ze zbędnego formalizmu, 
wprowadzenie ułatwień dla uczestników postępowania związanych z udzia-
łem w nim, zapobieżenie obstrukcji procesowej stron i szersze zabezpieczenie 
interesu społecznego w postępowaniu. 

W komentarzu przedstawiono zatem interpretację nowych i zmienio-
nych przepisów także pod kątem ich projektowanej funkcjonalności. Ponad-
to dokonano jeszcze pomniejszych nowelizacji Kodeksu postępowi karnego, 
m.in. ustami z 10.06.2016 r. [Dz.U. poz. 1070]oraz z 23.03.2017 r. [Dz.U. 
poz. 76]). 

Zmiany odnoszące się do procedury karnej wprowadziła także usta-
wa z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.) – 
m.in. do części wojskowej Kodeksu postępowi karnego w związku z likwida-
cją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Ustawa ta przewiduje również nowy 
środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej [Zalasiński 2008, s. 11].  
W postępowaniu w sprawie tej skargi w sprawach karnych w zakresie nieure-
gulowanym przepisami ustawy o SN stosuje się przepisy Kodeksu postępowia 
karnego dotyczące kasacji. 

Ponadto w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych ustawą 
z 10.01.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowia karnego oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. poz. 201) w wyniku implementacji do polskiego 
porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/41/
UE z 3.04.2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w spra-
wach karnych (Dz.Urz. UE L 130, s. 1) wprowadzono nową instytucję w po-
staci europejskiego nakazu dochodzeniowego (rozdział 62c) [Dz. U. 2016 
poz. 437]. 
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Ustawa nowelizująca weszła w życie 8.02.2018 r. aktualne wydanie 
w komentarzu uwzględnia wszystkie te zmiany. Konsekwencją nowelizacji 
z 11.03.2016 r., a także późniejszych zmian jest zróżnicowany stan procesowy 
spraw co do zakresu i sposobu stosowania nowych i dotychczasowych przepi-
sów. Konieczne są zatem wskazówki i pomoc w interpretacji poszczególnych 
przepisów. 

Temu celowi służy niniejszy komentarz. Proporcjonalnie do charakteru 
wprowadzonych zmian dokonano w nim analizy poszczególnych znowelizo-
wanych przepisów, wskazując na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne 
oraz przedstawiając propozycje ich rozwiązania.

Jak wynika z uzasadnienia projektu zmian kodeksu postępowania kar-
nego, głównym celem projektu jest usprawnienie procesu karnego, wyelimi-
nowanie usterek i błędów legislacyjnych oraz dostosowanie prawa do wyzwań 
rozwoju technologicznego. 

W ostatnich latach Kodeks postępowi karnego był kilkukrotnie nowe-
lizowany. Duże poruszenie wywołała nowelizacja z 27 września 2013 r., która 
zwiększyła kontradyktoryjność postępowania przed sądem pierwszej instancji, 
ograniczając tym samym aktywność sądu w procesie dowodzenia. 

Po niespełna 10 miesiącach od wejścia w życie tej dużej reformy, uchwa-
lono ustawę przywracającą stan sprzed reformy. Celem artykułu jest próba 
odpowiedzi na kilka istotnych pytań o sens takich zabiegów legislacyjnych. 
Dokonano również oceny zróżnicowanych okresów vacatio legis. W przypad-
ku nowelizacji z 11 marca 2016 r. okres ten jest nieadekwatny do rozmiarów 
nowelizacji [Dz. U. 2016 r poz. 296]. 

Zbyt częste nowelizacje przepisów procesowych są nie tylko bolączką 
środowiska prawniczego, ale budzą także negatywne emocje wśród zwykłych 
obywateli. 

Ostatnimi czasy Kodeks postępowania karnego dotknęły trzy obszerne 
nowelizacje – z września 2013 r.1, z lutego 2015 r.2 i z marca 2016 r. [Por. 
Wiliński 2011, s. 85]. 

O rozmiarach tych nowelizacji świadczy chociażby objętość tekstu 
w Dzienniku Ustaw. Pierwsza nowela, ogłoszona 25 października 2013 r. 
zajmuje aż 34 strony; druga; ogłoszona 20 marca 2015 r., zajmuje 7 stron, 
natomiast trzecia, ogłoszona 1 kwietnia 2016 r., zajmuje 21 stron. Zważyć 
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należy także, że z wyjątkiem pierwszej nowelizacji ustawodawca wprowadził 
krótki okres vacatio legis. W pierwszym przypadku jest to 20 miesięcy i 6 dni,  
w drugim 3 miesiące i 10 dni, w trzecim tylko 14 dni. W literaturze zasadę od-
powiedniego vacatio legis wymienia się wśród składników zasady prawidłowej 
legislacji. Z art. 2 Konstytucji RP wyprowadza się dwie zasady: zaufania do 
państwa i stanowionego przezeń prawa oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. 

W kontekście tych zasad zbyt częste nowelizacje Kodeksu postępo-
wania karnego i krótki okres vacatio legis noweli z marca 2016 r. pozostają  
w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego 
i zasadą prawidłowej legislacji. Na wstępie rozważań o problemie zbyt częstych 
nowelizacji Kodeksu postępowi karnego należy przypomnieć, że Konstytucja 
RP nie reguluje okresu vacatio legis – czyli czasu między ogłoszeniem aktu 
normatywnego, a jego wejściem w życie. 

W świetle art. 88 ust. Konstytucji warunkiem wejścia w życie ustaw, 
rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. W myśl art. 4 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych, aktynormatywne zawierające przepisy powszechnie 
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi 
termin dłuższy. S. Wronkowska i M. Zieliński uważają, że wydłużenie okresu 
vacatio legis może być spowodowane obszernością ustawy, czy też jej społeczną 
doniosłością [Tamże s.87]. 

W trakcie VII Zjazdu Katedr Postępowania Karnego w Gdańsku -  
Sopocie, przedstawiciele Katedry Postępowania Karnego UJ zaprezentowali 
wyniki badań, które dowiodły, że większość publikacji w latach 2012–2015 
dotyczyła problematyki reformy procedury karnej 10. Nowelizacja z wrze-
śnia 2013 r. była przedmiotem kilku ważnych konferencji naukowych 11 oraz 
licznych seminariów, kursów i szkoleń dla praktyków. Po niespełna dziesię-
ciu miesiącach od wejścia w życie noweli z września 2013 r. i lutego 2015 r.,  
15 kwietnia 2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja, którą nazwano „od-
wróceniem tamtej reformy” lub „przywróceniem modelu inkwizycyjno-kon-
tradyktoryjnego”, który obowiązywał do 30 czerwca 2015 r [Dz.U. 2015 poz. 
396]. 
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Nowe zasady doprowadziły do sytuacji, że częściowo polskie sądy sto-
suje jeszcze przepisy sprzed 1 lipca 2015 r., regulacje po 1 lipca 2015 r., zaś 
do spraw wszczętych po 15 kwietnia 2016 r. przepisy k.p.k. w brzmieniu 
nudnym ustawą z dnia 11 marca 2016 r. Ponadto w świetle art. 24 ustawy  
z dnia 11 marca 2016 r., postępowanie przygotowawcze wszczęte przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, w których do dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy nie został wniesiony do sądu akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyro-
ku skazującego, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosek 
o umorzenie postępowi przygotowawczego i orzeczenie środka zabezpieczają-
cego, prowadzi się w dalszym ciągu według przepisów niniejszej ustawy [Dz. 
U. 2013 poz. 1247]. 

Zatem pomimo zawisłości sprawy (rozpoczęcia procesu karnego) w mo-
delu zwiększonej kontradyktoryjności, strony i organy procesowe na mocy tej 
regulacji stały się „spadkobiercami” innego modelu, z pominięciem gwarancji 
procesowych, które im przysługiwały w chwili wszczęcia postępowania. Taki 
sposób nowelizowania prawa nie tylko podważa zasadę zaufania do państwa 
i stanowionego przezeń prawa, ale również wprowadza niepotrzebny zamęt, 
zupełnie niepotrzebny w sytuacji ustalenia odpowiedzialności karnej domnie-
manego sprawcy przestępstwa [Wronkowska, M. Zieliński2004, s. 113 i nast.]. 

Epizodyczne zwiększenie kontradyktoryjności postępowania  pierwszo-
instancyjnego. Kodeks postępowi karnego od chwili wejścia w życie, tj. od  
1 września 1998 r., był wielokrotnie nowelizowany. 

Poszczególne reformy nie prowadziły jednak do radykalnego przemo-
delowania przebiegu postępowania. W literaturze przedmiotu dostrzegano 
potrzebę kolejnych reform, które przyspieszą proces i doprowadzą do istot-
nego odformalizowania czynności procesowych, z zachowaniem gwarancji 
uczestników procesu. S. Waltoś już przed latypisał: „Nie można także wyklu-
czyć, że pojawią się jednak pewne ustępstwa na rzecz paradygmatu procesu 
karnego, będącego następstwem koncepcji retrybutywnego systemu reakcjina 
przestępczość”.

Świadkami takich ustępstw jesteśmy już dzisiaj we wszystkich pań-
stwach europejskich włącznie z Polską. Takimi ustępstwami w polskim proce-
sie karnym w postaci przyspieszenia postępowi za cenę pewnych praw stron 
procesowych są lub staną się w najbliższym czasie: wprowadzenie dowodów  
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z postępowania przygotowawczego wprost do postępowania sądowego, infil-
tracja wyników czynności operacyjno - rozpoznawczych do podstaw orzekania, 
dalsze cieśnie  niedopuszczalności nadzwyczajnych środków odwoławczych, 
dopuszczalność prowadzenia postępowania w dalszym ciągu mimo odrocze-
nia rozprawy, oszczędzenie sędziom obowiązku zawsze pełnego uzasadniania-
wyroków, zredukowanie udziału czynnika społecznego w orzekaniu” [Tamże 
s.126]. 

W doktrynie pojawiały się także głosy krytyczne, zarzucające „niekon-
stytucyjność” nowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego.  
R. Kmiecik uważa, że zmiana nazwy decyzji procesowej z nakazu karnego na 

„wyrok nakazowy”, bez istotnych zmian dotyczących sposobu procedowania  
i treści wyroku nakazowego, nie wpisuje się w konstytucyjny standard wyda-
niawyroku ogłaszanego publicznie w każdym przypadku.

 Krytycznie ocenił także uchylenie przepisów o nieważności orzeczeń  
z mocy samego prawa 13. Te i inne wypowiedzi wybitnych procesualistów 
skłoniły Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego do opracowania projek-
tu nowelizacji Kodeksu postępowi karnego, który po części uwzględnił do-
tychczasowe uwagi i wnioski de lege ferenda, ale także odciąży orzekających  
w żmudnym obowiązku przeprowadzania dowodów w postępowaniu pierw-
szoinstancyjnym. W projekcie – Druk Sejmowy 870 – wyraźnie sprecyzowa-
no cele „przełomowej nowelizacji procedury karnej” [Por. Bieńkowska 2014, 
s. 16 i nast.]. 

Projektodawca dąży do: 
• Przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej 

kontradyktoryjności, która stwarza najlepsze warunki do wyaśnieniaprawdy 
materialnej i najlepiej służy poszanowaniu praw uczestników postępowania 
[Drozd 2014, s.42 i nast.]; 

 • przemodelowania, w zakresie niezbędnym dla zbudowania mode-
lu kontradyktoryjnej rozprawy, postępowania przygotowawczego, zwłaszcza  
w odniesieniu do celów, do osiągięcia których to postępowanie zmierza; 

• usprawnienia i przyspieszenia postępowania, dzięki stworzeniu praw-
nych ram szerszego wykorzystania konsensualnych sposobów zakończenia po-
stępowania karnego i w szerszym zakresie wykorzystaniu idei sprawiedliwości 
naprawczej, także dzięki nowemu ujęciu instytucji mediacji; 
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    • usunięcia „fasadowości” postępowania, dzięki nowemu określeniu 
sposobu procedowani opartego na rezygnacji z szeregu czynności niesłużących 
ani wyjaśnieniu prawdy w procesie, ani poszanowaniu gwarancji uczestników 
postępowania, ani też realizacji zasady sprawiedliwej represji [Duży 2014, s. 5 
i nast.], 

• ukształtowana na nowo podstawa stosowania środków zapobiegaw-
czych, w sposób zapobiegający ich nadmiernemu wykorzystywaniu w prak-
tyce procesowej, a zarazem lepiej gwarantujący osiągnięcie podstawowego ich 
celu, jakim jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania, a także 
lepiej chroniący gwarancje procesowe oskarżoneg oraz w szerszym niż obec-
nie zakresie umożliwiający dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za 
szkody i krzywdy wyrządzone wykonywaniem tych środków w toku postępo-
wania, ograniczenia przewlekłości postępowania, dzięki nowemu ukształto-
waniu modelu postępowania odwoławczego, w sposób umożliwiający szersze 
orzekanie reformatoryjne, a tym samym ograniczający kasatoryjność tego po-
stępowania przyczyniającą się do przedłużania postępowania karnego [Jagiełło 
2015, s. 70 i nast.]; 

• odciążenia sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów 
poprzez ukonstytuowanie możliwości podejmowania decyzji o charakterze 
porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) 
przez referendarzy sądowych, a dzięki temu umożliwienie wykorzystania cza-
su sędziów w bardziej efektywny sposób; - uzyskania pełnej zgodności roz-
wiązań kodeksowych ze standardami ujawniającymi się na tle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

• usunięcia oczywistych i ujawnionych w orzecznictwie sądowym uste-
rek obowiązującej regulacji [Grzegorczyk 2014]. 

Przedstawione cele nowelizacji Kodeksu postępowania karnego zosta-
ły dogłębnie uzasadnione. Podniesienie kontradyktoryjności do rangi zasady 

„wiodącej” w postępowaniu pierwszoinstancyjnym nie tylko wyhamowywało 
rolę sądu, ale przede wszystkim doprowadziła ona krótko do pełnego upod-
miotowienia stron procesowych. 

Zgodzić się należy z P. Hofmańskim, który uważa, że: [...] nie ma 
mowy o kontradyktoryjności, gdy oskarżonego, taktownego jak przedmiot, 
a nie podmiot procesu, pozostawia się na pastwę oskarżyciela, który realizuje 
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– w zakresie uznanym przez siebie zapożądany – także funkcję obrony. Rzecz 
polegana tym, że w rękach stron – dla zachowania pełni kontradyktoryjności 

– muszą pozostać zarówno narzędzia walki czynnej, ale także biernej. Strony 
zatem nie tylko powinny mieć różne możliwości podejmowani działań proce-
sowych, lecz także powinny być jednakowo traktowane, przy czym kluczową 
kwestią jest tu wysłuchanie stron przed rozstrzygnięciem sporu, co bywa uj-
mowanej akodyrektywa audiatur et alterapars. 

Pełna kontradyktoryjność jest niewątpliwie zaletą postępowania sądo-
wego, gdyż czyni z orzekających niezależnych arbitrów, oceniających spór mię-
dzy równouprawnionym i stronami. 

Nowelizacja z 27 września 2013 r. wzbudziła wiele emocji, pytań, wy-
wołała by falę krytyki, która z czasem słabła, a nawet dochodziło do zmiany 
poglądów. W przeciwieństwie do ostatniej noweli, długi okres vacatio legis  
i szeroki dostęp do informacji o kluczowych zmianach, w mojej ocenie sprzy-
jał wdrożeniu reformy. Nie sposób sobie wyobrazić, aby tamta reforma mo-
gławejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Mimo 
długiego vacatio legis pojawiały się głosy (głównie w wypowiedziach medial-
nych), że okres ten był zbyt krótki [Gil, Kruk 2015,Zob też. Cieślak, Pawelec, 
Tuleja 2015]. 

Nowa koncepcja kontradyktoryjności doprowadziła do radykalnej 
zmiany procesu dowodzenia. Ustawodawca postanowił, że w postępowaniu 
przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody były przepro-
wadzone przez strony, po ich dopuszczeniu przez przewodniczącego lub sąd 
(uchylony art. 167 § 1 zd. I k.p.k.). W literaturze zastanawiano się czy nowy 
model dowodzenia rzeczywiście zdeterminuje strony do przeprowadzania do-
wodów oraz czy taka konstrukcja nie doprowadzi do ograniczenia lub nawet 
wyłączenia zady prawdymaterialnej. M. Rogacka-Rzewnicka wyraziła obawy 
dotyczące realności tej reformy [Bieńkowska 2014, s.16 i nast.]. 

„Właściwe funkcjonowanie postępowi karnego w nowym kształcie wy-
maga uwzględnienia gotowości i możliwości udziału w nim zwykłych obywa-
teli, od których wymagać się będzie aktywnejpostawy. Inaczej reforma, pole-
gająca na zwiększeniu kontradyktoryjności postępowi karnego w zakładanym 
kształcie, nie może się w pełni udać” 16. W piśmiennictwie akcentowano, że 
pomimo pozostawieni art. 2 § 2 k.p.k. w niezmienionym kształcie, nowela z 
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września 2013 r. przesądzi o wprowadzeniu prawdy formalnej do polskiego 
procesu karnego. 

Pojawiały się także słuszne wątpliwości, czy strona występująca w pro-
cesie bez adwokata jest w stanie skutecznie przeprowadzić dowód przed są-
dem. Wymienione przykładowo problemy, w rzeczywistości mogły przesądzić 
o wadliwości nowego modelu postępowania pierwszoinstancyjnego. Trudno 
jednak powiedzieć, czy były realną przeszkodą na drodze do pełnej kontra-
dyktoryjności postępowania rozpoznawczego. Brak możliwości wypróbowani 
tamtej reformy dziś chyba jest największym problemem tej nowelizacji. To 
nie jest wyłącznie kwestia faktycznej przeszkody do prakseologicznej oceny 
modelu postępowania karnego po 1 lipca 2015 r. 

W tej perspektywie pojawia się pytanie – czy nie powinna obowiązy-
wać norma uniemożliwiając odwracanie reformy kodeksowej, w sytuacji, gdy 
przepisów nie wypróbowano w praktyce? Fakt zbyt częstych nowelizacji Ko-
deksu postępowania karnego w latach 2013–2016 spowodował nie tylko za-
męt w sądownictwie i prokuraturze, ale przede wszystkim doprowadził do 
powszechnego niezrozumienia zaistniałej sytuacji [Waltoś 2002, s. 18]. 

Nowelizacja przepisów Kodeksu, dokonana ustawą z 27 września  
2013 r., zmieniona ustawą z 20 lutego 2015 r. i w większości odwrócona 
ustawą z 2016 r., rodzi emocje w doktrynie prawakarnego procesowego, na-
tomiast dla zwyczajnego obywatel wprowadza stan niepewności i zupełnie 
niepotrzebnego lęku o własneprawa, które wczoraj były, a jutro może ich zwy-
czajnie nie być. Tak też się stało z regulacją art. 80a k.p.k., która po noweli  
z września 2013 r. gwarantowała oskarżonemu, który także de lege lata może 
być nieobecny na rozprawie głównej (art. 374 § 1 k.p.k.), pomoc obrońcy 

„bez angażowania środków finansowych oraz zaciągania zobowiązań” [Tamże 
s.24]. 

Reforma z marca 2016 r. zniosła to uprawnienie, przy zachowaniu nie-
obowiązkowego udziału oskarżonego w rozprawie głównej. Tym samym po 15 
kwietnia 2016 r. oskarżony może w tej sytuacji ustanowić obrońcę z wyboru, 
lub też na podstawie art. 78 § 1 k.p.k. ubiegać się o obrońcę z urzędu, jeżeli 
w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez 
uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. W okresie vacatio 
legis ustawy z dnia 27 września 2013 r. pojawił się projekt, który zakładał 
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zmiany w przepisach uchwalonych tą ustawą oraz dalsze zmiany wynikające 
z proponowanych obszernych zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym 
wykonawczym.

W uzasadnieniu do projektu – Druk Sejmowy 2393 wyjaśniono, że: 
analizując doświadczenia płynące z konsultacji społecznych, projektodawca 
zdecydował się ponadto na wprowadzenie kilku dodatkowych zmian w zakre-
sie przepisów procesowych. Dotyczą one kwestii inicjatywy dowodowej sądu 
oraz zakresu przeprowadzania dowodów na etapie postępowi przygotowaw-
czego w sytuacji, gdy możliwe jest konsensualne rozstrzygnięcie sprawy. 

Modyfikacje te uzupełniają i doprecyzowują zakres kompleksowej re-
formy procedury karnej, którama wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r.22. 

Uchwalona 20 lutego 2015 r. kolejna reforma Kodeksu postępowania 
karnego, w okresie vacatio legis poprzedniej nowelizacji, po raz kolejny zmie-
niła zmodyfikowane już przepisy, powodując tym samym duży dyskomfort 
w trakcie stosowania przepisów Kodeksu postępowi karnego. Konieczność 
wielu dalszych zmian była konsekwencją obszernej nowelizacji przepisów pra-
wa karnego materialnego i wykonawczego. Ta sama ustawa zniosła instytucję 
powództwa cywilnego w procesie karnym (uchylone art. 62-70 k.p.k.) [Kmie-
cik 2008, s. 344 i nast.]. 

W uzasadnieniu do projektu uznano, że: Instytucja powództwa cywil-
nego już obecnie konkuruje z orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody 
napodstawie art. 46 k.k. i art. 72 § 2 k.k., jak również możliwością zasądzenia 
odszkodowania z urzędu (art. 415 § 4 k.p.k.). Po nowelizacjiart. 46 k.k. stan 
konkurencyjności i zastępowalności tych środków jeszcze by się pogłębił. 

Należy zaznaczyć, że w oparciu o projektowanyart. 46 k.k. orzeczenie 
obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynieni następuje na wniosek lub 
z urzędu, stosownie do ustaleń poczynionych przez sąd w przedmiocie od-
powiedzialności karnej23. Uchylenie tej instytucji należy ocenić pozytywnie. 
Praktyka ostatnich lat pokazała, że sądy niechętnie procedowały w tzw. pro-
cesie adhezyjnym, przekazując powództwo cywilne do rozpoznani wydziałom 
cywilnym [Hofmański 2014, s. 642–643]. 

Pomijając ocenę zmian dokonanych nowelą z 20 lutego 2015 r., na-
leży się zastanowić nad mechanizmem zbiegu obu reform w okresie vacatio 
legis tej pierwszej oraz nad wspólną datą wejścia w życie tych przepisów. Jak 
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już na wstępie zauważono, okres vacatio legis ustawy z 27 września 2013 r. 
wyniósł 20 miesięcy i 6 dni, natomiast omawianej ustawy tylko 3 miesiące  
i 10 dni. Ustawa z 20 lutego 2015 r. w mniejszym stopniu dokonuje mody-
fikacji w przepisach k.p.k., natomiast wprowadza istotne i obszerne zmiany  
w przepisach Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego. 

W uzasadnieniu do projektu dość lapidarnie wyjaśniono przyczynę 
zbiegu terminów wejścia w życie obu tych ustaw: Przedmiotowy projekt sta-
nowi kolejny krok w stronę gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości. 

Wraz z uchwaloną w dniu 27 września 2013 r. ustawą o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowi karnegooraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), 
która przeobraża model postępowania karnego w stronę systemu kontradyk-
toryjnego, oraz znajdującym się n aetapie prac rządowych projektem ustawy 

– Prawo o prokuraturze, niniejszy projekt stanowi pakiet zmian, mającychna 
celu gruntowne podniesienie efektywności i skuteczności polskiego wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych. 

W związku z tym na wyżej wymienione projekty należy patrzeć jak 
ona pewną całość, wzajemnie od siebie zależną i wzajemnie się uzupełniającą. 
Z tego względu przepisy niniejszego projektu powinny wejść w życie z dniem 
1 lipca 2015 r., jako dacie wejścia w życie reformy postępowi karnego. Od tej 
zasady przewiduje się jednak kilka wyjątków, podyktowanych m.in. względa-
mi praktycznymi [Dz. U. 2013 poz. 1247]. 

Warto odnotować, że ostatecznie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. znio-
sła instytucję powoda cywilnego (art. 62-70 k.p.k.) i konsekwentnie uchyliła 
lub zmieniła te przepisy Kodeksu postepowania karnego, które wiązały się 
z jego aktywnością w procesie. Dokonano również istotnej zmiany w zakresie 
często stosowanej instytucji skazania bez rozprawy. Uwzględniono tym sa-
mym postulaty doktryny, aby przyznanie się do winy było jedną z przesłanek 
skorzystania z tej instytucji [Dz.U. 2015 poz. 396]. 

Po wejściu w życie tej noweli, prokurator może wystąpić z tzw. wnio-
skiem samoistnym o skazanie bez rozprawy (art. 335 § 1 zd. IV k.p.k.), lub 
na dotychczasowych zasadach dołączyć wniosek do aktu oskarżenia. W tym 
drugim przypadku nie wymaga się, aby oskarżony przyznał się do winy, nato-
miast w obu przypadkach mają być uwzględnione prawnie chronione interesy 
pokrzywdzonego. 
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Wśród innych zmiandokonanych tą nowelą należy wymienić przykła-
dowo: dodanie art. 404a (czynności prokuratora w trakcie przerwy), zmianę 
art. 423 § 1a k.p.k. (częściowe uzasadnienie wyroku), czy też zmianę tytułu  
i przepisów rozdziału 60. „Orzekanie kary łącznej”. 

Większość zmian wprowadzonych nowelą z dnia 20 lutego 2015 r. sta-
nowi konsekwencję reformy Kodeksu karnego, która również była przedmio-
tem omawianej ustawy. W związku z problematyką zbyt częstych nowelizacji 
w Kodeksie postępowi karnego, wypada się ostatecznie zastanowić, czy zbieg 
terminów wejścia w życie tych reform był uzasadniony? 

Po pierwsze, mamy do czynienia z nieadekwatnością okresu vacatio le-
gis do zakresu zmian dokonanych nowelą z dnia 20 lutego 2015 r [Rogacka-

-Rzewnicka2014, s. 123]. 
Po drugie, uwidacznia się po części uzasadniona wola ustawodawcy, aby 

te dwie reformy weszły w tym samym czasie. Po trzecie, omawiana nowela-
stanowi „dopełnienie” reformy z 27 września 2013 r., co może (ale nie musi!) 
uzasadniać zbieg terminów wejścia w życie tych przepisów. Zakłada się, że 
prawodawca powinien uwzględniać realne możliwości wprowadzenia w życie 
nowych mechanizmów prawnych. Uznajączatema priori racjonalność ustawo-
dawcy, należałoby zaakceptować zbieg terminów wejścia w życie tych aktów 
normatywnych. Nie wydaje się to jednak możliwe. 

Obszerność zmiandokonanych pierwszą nowelą (zajmuje aż 99 stron 
w Dzienniku Ustaw) i równie duże przeobrażeni dokonane ustawą z dnia 20 
lutego 2015 r. (zajmują 69 stron w Dzienniku Ustaw), uzasadniają ipso facto 
dłuższy okres vacatio legis. Niewspółmierność tych okresów jest widoczna go-
łym okiem [Kil 2014, s. 32]. 

Mimowolna  akceptacja krótkiego vacatio legis drugiej ustawystała się 
już faktem i nie była przedmiotem kontestacji tylko z tego powodu, że „przy-
słoniła” ją reforma z września 2013 r. Mając jednak nauwadze konstytucyjną 
zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa, oraz 
poglądy natemat „odpowiedniego vacatio legis”, nie sposób uznać, aby wej-
ście w życie ustawy z dnia20 lutego 2015 r. było poprzedzone odpowiednim 
vacatio legis. 

Acontrario – pierwsza ustawa wprowadziła odpowiedni czas na wejście 
w życie przepisów, które nie tylko dokonały zmian modelowych w procesie 
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karnym, ale przede wszystkim wprowadziły odmienne myślenie o procesie, 
którego wynik po 1 lipca 2015 r. w dużej mierze zależał od aktywności stron 
postępowi pierwszoinstancyjnego. 

Odwrócenie reformy z września 2013 r. Już na początku 2016 r. poja-
wił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowi karnego i innych ustaw, któ-
rego podstawowym celem było przywrócenie rozwiązań już sprawdzonych  
w polskim procesie karnym. W uzasadnieniu do projektu – Druk Sejmowy 
207, tylko zdawkowo uzasadniono zapisany krótki okres vacatio legis – „Pro-
ponuje się oznaczenie terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 kwietnia 
2016 r [Tamże s.39].

Wydaje się, że okres ten jest wystarczający, biorąc pod uwagę fakt, iż 
projektodawca postuluje w zasadniczymzakresie restytucję rozwiązań pro-
cesowych do dobrze znanegopraktyce modelu obowiązującego do dnia 30 
czerwca 2015 r.”. Uzasadnienieprojektodawcy nie tylko jest pobieżne, ale 
przede wszystkim nie odnosi się do problematyki zbiegu przepisów obowiązu-
jących po 1 lipca 2015 r. i po wejściu w życie projektowanej noweli. Zważyć 
należy, że wiele postępowań wszczętych po 1 lipca 2015 r. będzie się toczyć 
po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2016 r. i należałoby uwzględnić  
w przepisach przejściowych normy, które rozstrzygną ten stan rzeczy [Stefań-
ski 2019, s.183]. 

Ostatecznie kwestię tę reguluje przepisart. 21 ustawy z dnia 11 marca 
2016 r., w świetle którego w razie wątpliwości, czy stosowaćprawo dotych-
czasowe, czy przepisy niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 
Problem polegana tym, że niektóre instytucje przestanąobowiązywać z dniem 
wejścia w życie noweli [Por. Kruk 2000, s. 88]. 

Przykładem może być uchylony art. 80a k.p.k., który do 14 kwiet-
nia2016 r. uprawniał oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy w postę-
powaniu sądowym, niezależnie od jego sytuacji majątkowej. Ustawa z dnia 11 
marca 2016 r. nie rozstrzyga, czy przepis art. 20 ustawy nowelizującej maza-
stosowanie do instytucji, które utraciły moc obowiązującą po wejściu w życie 
tejże ustawy. Przepis stanowi, że czynności procesowe dokonane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy są skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowa-
niem przepisów dotychczasowych. 



162

KATARZYNA FIUK

W mojej ocenie przepis należy interpretować szeroko, powinien mieć 
także zastosowanie do instytucji,  które na skutek wejścia w życie ustawyprze-
stały obowiązywać, pod warunkiem, że czynność procesowabyładokona na 
najpóźniej 14 kwietnia 2016 r. Odwrócenie reformy z 27 września 2013 r., już 
na etapie praclegislacyjnychspotkało się z negatywnymi opiniami środowiska 
prawniczego. 

W opinii Krajowej Izby Radców Prawnych, autorstwa prof. J. Zagrod-
nika, zwrócono uwagę m.in. na brak skonsultowani zaproponowanych zmian 
oraz krótki okres vacatio legis, który spowoduje, że przez krótki czas będą 
funkcjonowały trzy reżimy prawne: sprzed 1 lipca 2015 r., obowiązujący po  
1 lipca 2015 r. i po wejściu w życie noweli z 2016 r.27. Krajowa Rada Sądow-
nictwa w opinii z 12 lutego 2016 r. zaznaczyła, że poważne zastrzeżenia budzi 
sposób i tryb prowadzeni prac legislacyjnych nad projektem, w tym pominię-
cie stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego [Por. Stefaniuk 2016, 
s.72, K 4/06]. 

Zdaniem KRS należałoby najpierw ocenić model kontradyktoryjny po 
upływie 2 – 3 lat funkcjonowania wprowadzonych regulacji prawnych i do-
piero napodstawieanalizy wyników pracy orzeczniczej sądów powszechnych 
wysnuwać jednoznaczne wnioski. Z kolei Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
podkreśla, że: […] kodeks jako szczególny aktprawny powinien cechować się 
nie tylko kompletnością regulacjiprawnych, ale przede wszystkim ich stabil-
nością. 

Stąd też wszelkie zmiany – zwłaszcza dotyczące kwestii modelowych – 
muszą następować w sposób rozważny i znajdować szczególne uzasadnienie. 
Wynika to zarówno z samego charakteru prawnego ustawy  procesowej, jak 
i rodzaju dóbr prawnych, w które ingeruje ustawodawca [Por. Wronkowska, 
Zieliński2004, s. 113 i nast.]. 

Na tym tle poważnezastrzeżenie budzi kategoryczne założenie, że no-
welizacja procedury karnej, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. nie zasługuje-
na jej zweryfikowanie w praktyce. Trudno bowiem przyjmować, że do takiej 
weryfikacji doszło, skoro do dnia dzisiejszego minęło zaledwie 9 miesięcy. Jest 
to okres zdecydowanie zbyt krótki, aby można było mówić o wadach lub za-
letach przyjętego modelu. 
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Na ocenę zasługuje także skala dokonanych w krótkim czasie zmian 
oraz wadliwość niektórych regulacji, wprowadzonych lub zmienionych usta-
wą z dnia 11 marca 2016 r. Naturalną konsekwencją odwrócenia reformy  
z września 2013 r. jest powrót do pierwotnego brzmienia art. 167 k.p.k.: „Do-
wody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu”. Konsekwencją tej 
zmiany jest nowe brzmienie art. 171 § 2 k.p.k. W uzasadnieniu do projektu 
wyjaśniono, że: 

Zakres inicatywy dowodowej sądu jest obecnie limitowany przez prze-
słanki wskazane w art. 167 § 1 zdanie trzecie k.p.k. W związku z tym powraca 
się do obowiązującej do dnia 30 czerwca 2015 r. dyrektywy, według której na-
leży dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a dopiero 
w razie niemożności usunięcia istniejących wątpliwości – rozstrzygnąć je na 
korzyść oskarżonego [por. Zalasiński 2008, s. 11]. 

Rolę zasady inkwizycyjności w toku postępowania dowodowego pod-
kreśla też kluczowa zmiana odnosząca się do inicjatywy dowodowej. Chodzi o 
przywrócenie poprzednio obowiązującego brzmienia art. 167 k.p.k., który ma 
nakazywać sądowi uzupełnianieinicjatywy dowodowej stron poprzez przepro-
wadzanie dowodów z urzędu w każdym wypadku, gdy jest to niezbędne dla 
wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Z uzasadnieniem projektodawcy 
nie sposób się zgodzić, gdyż na podstawie uchylonego art. 167 § 1 zd. II  
i III k.p.k. sąd miał możliwość dążenia do wyjaśnienia wszelkich okoliczności 
sprawy i tym samym pełnej realizacji zady prawdy materialnej. 

Negatywnie należy ocenić uchylenie art. 80a k.p.k. Rezygnacja z obro-
ny na wniosek oskarżonego miałaby sens w sytuacji przywrócenia obowiąz-
kowego udziałuoskarżonego w rozprawie głównej. Tak się jednak nie stało, 
przepisy art. 374 § 1 i 1a k.p.k. nie uległy zmianie. Pozytywnie należy ocenić 
zmianęart. 427 § 1 k.p.k., który to znosi obowiązek formułowania zarzutó 
wśród kaodwoławczego, jeżeli odwołującym się jest sama strona postępowa-
nia. Za wadliwy należy uznać przepis art. 523 § 1a k.p.k., który stanowi, że  
w sprawach o zbrodnie minister sprawiedliwości – prokurator generalny może 
wnieść kasację wyłącznie z powodu niewspółmierności kary [Por. Wiliński 
2011, s. 85]. 

Już wykładnia gramatyczna tego przepisu wskazuje, że niedopuszczalne 
jest zatem wniesienie kasacji przez ministra sprawiedliwości – prokuratora ge-
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neralnegona innych podstawach niż te określone w art. 523 § 1ak.p.k. Oma-
wiany przepis pozostaje w sprzeczności z art. 521 § 1 i 523 § 4 k.p.k., które 
stwarzają temu podmiotowi szersze możliwości, niż te określone w art. 523  
§ 1a k.p.k. 

Fasadową instytucją może się okazać skargana wyrok sądu odwoław-
czego (rozdział 55a k.p.k.). Nowy środek zaskarżenia, poddany kognicji Sądu 
Najwyższego, jest instytucją wzorowaną na zażaleniu z art. 394(1) § 1 (1) 
k.p.c. Z założeniama być remedium na bezpodstawne uchylenia wyroków 
sądów pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.  
W praktyce może doprowadzić do znacznej przewlekłości postępowania, skut-
kującej opóźnieniem prawomocności orzeczenia. 

Zmiany w prawie zawsze wywołują różne odczucia, poruszenie, często 
niesmak i krytykę, zbyt częste – budzą sprzeciw i wprowadzają niepotrzebny 
zamęt. Reformy przemyślane, przedyskutowane, z odpowiednim vacatio legis, 
łagodzą wszelkie napięcia w środowisku prawniczym, zaś upływ czasu rodzi 
konieczny dystans [Duży 2014, s. 5 i nast]. 

Zmiany o podłożu politycznym z założeniaopierają się na zasadzie, że 
„lepsze jest zawsze wrogiem dobrego”. Problem w tym, że zmiana, któraweszła 
w życie 15 kwietnia 2016 r., nie powoduje kolejnego przemodelowaniapro-
cedury karnej, lecz jedynie powrót do rozwiązań, które na krótko stały się 
historią procesu karnego. Ustawodawca nie zadał sobie trudu, Aby prześledzić 
konstruktywną krytykę rozwiązańwprowadzonych nowelą z września 2013 
r. i lutego 2015 r. i na ich podstawiedokonać korekty przepisów lub wpro-
wadzenia nowych, które „naprawią” wadliwość dotychczasowych rozwiązań. 
Takie reformy mają sens. Obecna sytuuj opiera się wyłącznie natwierdzeniu, 
że „sprawdzone jest lepsze”. Szkoda tylko, że nie sprawdzono nowego modelu 
w pełni kontradyktoryjnego i nie poddano go gruntownej i wieloaspektowej 
ocenie [Grzegorczyk 2014].  
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Przestępstwa przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności  

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 
roku Kodeks Karny oraz  

w dokumentach dotyczących  
seksualności człowieka  

w latach 2000 – 2020

 
wstęp

Jednym wspólnym mianownikiem różnych przestępstw na tle seksu-
alnym jest to, że łamią przepisy prawa, które w tej dziedzinie mają spełniać 
trojaką rolę: chronić wolność obywateli od przymusu w sferze czynności sek-
sualnych; zapobiegać zakłóceniom porządku publicznego spowodowanym 
kontaktami seksualnym w miejscach publicznych; zaniechać do pewnych ro-
dzajów zachowań uważanych za niepożądane [Bancroft 2019, s. 484]. 

Na straży przestrzegania zasad funkcjonowania wszelkich zorganizo-
wanych społeczności ludzkich stoją zawsze określone systemy normatywne, 
z których szczególną rolę odgrywa system norm prawnych jako wyartykuło-
wanych w określonej formie legislacyjnych nakazów i zakazów postepowa-
nia, które obwarowane zostają określonymi sankcjami. Wśród tych norm 
szczególne miejsce zajmują normy prawa karnego, w związku z powyższym 
przyjęło się traktować prawo karnego jako swoiste prawo ostatecznej potrze-
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by, które znajduje zastosowanie tam, gdzie inne systemy normatywne wydają 
się niewystarczające dla zagwarantowania efektywnej ochrony dóbr prawnych 
o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa [Starowicz, Skrzypulec, 2015,  
s. 336-337].

Obecnie obowiązujący Kodeks Karny penalizuje w treści rozdziału 
XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestęp-
stwo zgwałcenia, wykorzystania seksualne osoby bezradnej lub niepoczytalnej, 
seksualne nadużycie zależności lub krytycznego położenia, obcowanie płciowe 
z małoletnim, wykorzystanie seksualne osoby małoletniej, kazirodztwo, roz-
powszechnianie pornografii, zmuszanie do prostytucji, stręczycielstwo, ku-
plerstwo i sutenerstwo.

Ponadto wskazać należy, iż art. 191a k.k. penalizuje przestępstwo po-
legające na utrwaleniu wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności 
seksualnej, bez wątpienia, owy artykuł winien znaleźć się w rozdziale dotyczą-
cym Przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Przestępstwami motywowanymi seksualnie mogą być także inne czyny, 
których motywem bądź celem jest zaspokojenie popędu seksualnego, wśród 
nich m.in.: zabójstwo z lubieżności (art. 148 k.k.) spowodowanie uszkodzeń 
ciała wynikających z motywacji sadystycznych (art. 156 – 157 k.k.), moty-
wowane fetyszyzmem przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej (art. 284 k.k.) 
lub kradzież takowej rzeczy (art. 278 k.k.), wynikające z nekrofilii znieważe-
nie zwłok (art. 262 k.k.), pozbawienie wolności obiektu fascynacji seksualnej 
(189 k.k). 

Rozdział XXV Kodeksu Karnego grupuje przestępstwa związane ze 
szkodliwością aktywnością człowieka dotyczącą sfery seksualnej. W Kodeksie 
Karnym z 1969 roku były one usytuowane w dwóch odrębnych rozdziałach: 
przestępstwa przeciwko wolności – rozdział XXII oraz przestępstwa przeciwko 
obyczajności – rozdział XXIII. 

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 rOku 

W rozdziale XXV Kodeksu Karnego ustawodawca zawarł opis zacho-
wań seksualnych karnie zabronionych sankcjami karnymi i wszystkie te prze-
stępstwa uznać można za czyny określające przemoc seksualną. Ustawa z dnia 
6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny wielokrotnie nowelizowana, wprowadziła 
szereg zmian w rozdziale XXV Kodeksu Karnego. W ustawodawstwie polskim 
w latach 2000 – 2020, obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 22 listopada 2013 
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roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także ustawa 
z dnia 13 maja 2016 roku, o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym.

Artykuł 197 

Pierwotne  
brzmienie Nowelizacja Nowelizacja Projekt ustawy

Ustawa z dnia 6 
stycznia 1997 roku 

– Kodeks Karny

USTAWA z dnia 
27 lipca 2005 r. o 
zmianie ustawy 

- Kodeks karny, 
ustawy - Kodeks 
postępowania 
karnego i usta-
wy - Kodeks karny 
wykonawczy

USTAWA z dnia 
5 listopada 2009 
r. o zmianie 
ustawy – Kodeks 
karny, usta-
wy – Kodeks 
postępowania 
karnego, ustawy 

– Kodeks karny 
wykonawczy, 
ustawy – Kodeks 
karny skarbowy 
oraz niektórych 
innych ustaw

Projekt ustawy 
z dnia 13 czerwca 
2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks 
karny oraz niektó-
rych innych ustaw

§ 1 Kto przemocą, 
groźbą bezprawną 
lub podstępem 
doprowadza 
inna osobę do 
obcowania 
płciowego podlega 
karze pozbawienia 
wolności od roku 
do lat 10

§ 1. Kto przemocą, 
groźbą bezprawną 
lub podstępem 
doprowadza 
inną osobę do 
obcowania 
płciowego, podlega 
karze pozbawienia 
wolności od lat 
2 do 12.

§ 1. Kto przemocą, 
groźbą bezprawną 
lub podstępem 
doprowadza 
inną osobę do 
obcowania 
płciowego, podlega 
karze pozbawienia 
wolności od lat 
2 do 15.
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§ 2 Jeżeli sprawca, 
w sposób 
określony w §1, 
doprowadza inną 
osobę do poddania 
się innej czynności 
seksualnej albo 
wykonania takiej 
czynności, podlega 
karze pozbawienia 
wolności od 3 
miesięcy do lat 5

§ 2. Jeżeli 
sprawca, w sposób 
określony w § 1, 
doprowadza inną 
osobę do poddania 
się innej czynności 
seksualnej albo 
wykonania takiej 
czynności, podlega 
karze pozbawienia 
wolności od 6 
miesięcy do lat 8.

§ 3 Jeżeli spraw-
ca dopuszcza 
się zgwałcenia 
określonego w § 
1 lub 2, działając 
ze szczególnym 
okrucieństwem lub 
wspólnie z inną 
osobą, podlega 
karze wolności od 
2 lat do 12 lat

§ 3. Jeżeli sprawca 
dopuszcza się 
zgwałcenia 
wspólnie z inną 
osobą, podlega 
karze pozbawienia 
wolności na czas 
nie krótszy od lat 3.

§ 3. Jeżeli 
sprawca 
dopuszcza się 
zgwałcenia: 
1) wspólnie z 
inną osobą, 
2) wobec mało-
letniego poniżej 
lat 15, 
3) wobec wstęp-
nego, zstępnego, 
przysposobione-
go, przysposabia-
jącego, brata lub 
siostry, podlega 
karze pozbawie-
nia wolności na 
czas nie krótszy 
od lat 3.

§ 3. Jeżeli sprawca 
dopuszcza się 
zgwałcenia:
1)     wspólnie 
z inną osobą,
2)     wobec wstęp-
nego, zstępnego, 
przysposobionego, 
przysposabiającego, 
brata lub siostry,
3)     posługując 
się bronią pal-
ną, nożem lub 
innym podobnie 
niebezpiecznym 
przedmiotem lub 
środkiem obez-
władniającym albo 
działając w inny 
sposób bezpośred-
nio zagrażający 
życiu,
4)     wobec kobie-
ty ciężarnej,
5)     utrwalając 
obraz lub dźwięk z 
przebiegu czynu,
podlega karze po-
zbawienia wolności 
od lat 3 do 20.
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§ 3a. Jeżeli sprawca 
dopuszcza się 
zgwałcenia wobec 
małoletniego 
poniżej lat 15,
podlega karze po-
zbawienia wolności 
na czas nie krótszy 
od lat 5.

§ 3b. Jeżeli czyn 
określony w § 3a 
został popełniony 
na szkodę mało-
letniego, który 
w chwili czynu 
pozostawał w sto-
sunku zależności 
od sprawcy, w 
szczególności pod 
jego pieczą, lub z 
wykorzystaniem 
krytycznego poło-
żenia małoletniego, 
sprawca podlega 
karze pozbawienia 
wolności na czas 
nie krótszy od lat 8.

§ 4. Jeżeli sprawca 
czynu określone-
go w §1-3 działa 
ze szczególnym 
okrucieństwem, 
podlega karze po-
zbawienia wolności 
na czas nie krótszy 
od lat 5.

§ 4. Jeżeli sprawca 
czynu określonego 
w § 1–3b działa 
ze szczególnym 
okrucieństwem lub 
następstwem tego 
czynu jest ciężki 
uszczerbek na 
zdrowiu, podlega 
karze pozbawienia 
wolności na czas 
nie krótszy od lat 
10.
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§ 5. Jeżeli na-
stępstwem czynu 
określonego w § 
1–4 jest śmierć 
człowieka, sprawca 
podlega karze po-
zbawienia wolności 
na czas nie krótszy 
od lat 10 albo 
karze dożywotnie-
go pozbawienia 
wolności.

Ustawodawca, jeżeli chodzi o typ kwalifikowany przestępstwa zgwałce-
nia znowelizował art. 197 § 3 poszerzając katalog okoliczności, za które spraw-
ca będzie ponosił zaostrzoną odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność zo-
stanie zaostrzona w przypadku, gdy sprawca dopuszcza się gwałtu wspólnie 
z inna osobą, wobec małoletniego poniżej lat 15, a także w przypadku, gdy 
osoba pozostaje w stosunku zależności od sprawcy. W takim przypadku kara 
pozbawienia wolności nie może być krótsza niż 3 lata. Ustawodawca w § 4 
uprzednio był to § 3 wskazał, że jeżeli sprawca będzie działał ze szczególnym 
okrucieństwem kara pozbawienia wolności nie może być krótsza niż 5 lat, 
wcześniej kara był wymierzona w granicach od lat 2 do lat 12. Projekt ustawy 
z czerwca 2019 roku zaostrza górna granicę kary pozbawienia wolności do lat 
20 w przypadku, gdy osoba dopuści się gwałtu wobec osoby poniżej 15stego 
roku życia.

Artykuł 198

Pierwotne brzmienie

Ustawa z dnia 6 stycznia 1997 roku – Kodeks Karny

Kto, wykorzystując bezradności innej osoby lub wynikający z upośledzania umy-
słowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znacze-
nia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania 
płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania 
takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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Artykuł 199

Pierwotne brzmienie
 

Nowelizacja  Nowelizacja  

Ustawa z dnia 6 stycznia 
1997 roku – Kodeks 
Karny

USTAWA z dnia 27 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy 

- Kodeks karny, ustawy 
- Kodeks postępowania 
karnego i ustawy - Ko-
deks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 4 kwiet-
nia 2014 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych 
ustaw

Kto, przez nadużycie 
stosunku zależności lub 
wykorzystanie krytyczne-
go położenia, doprowadza 
inną osobę do obcowania 
płciowego lub do pod-
dania się innej czynności 
seksualnej albo do wy-
konania takiej czynności, 
podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3

§ 1 Kto, przez nadużycie 
stosunku zależności 
lub wykorzystanie 
krytycznego położenia, 
doprowadza inną osobę 
do obcowania płciowego 
lub do poddania się in-
nej czynności seksualnej 
albo do wykonania takiej 
czynności, podlega karze 
pozbawienia wolności do 
lat 3

§ 2. Jeżeli czyn określony 
w § 1 został popełniony 
na szkodę małoletniego, 
sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Karze określonej 
w § 2 podlega, kto 
doprowadza małoletniego 
do obcowania płciowego 
lub poddania się innej 
czynności seksualnej 
albo do wykonania takiej 
czynności, nadużywając 
zaufania lub udzielając 
mu korzyści majątkowej 
lub osobistej, albo jej 
obietnicy.

§ 3. Karze określonej w 
§ 2 podlega, kto obcuje 
płciowo z małoletnim 
lub dopuszcza się wobec 
takiej osoby innej 
czynności seksualnej 
albo doprowadza ją 
do poddania się takim 
czynnościom albo do ich 
wykonania, nadużywając 
zaufania lub udzielając 
w zamian korzyści 
majątkowej lub osobistej 
albo jej obietnicy.
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Ustawodawca w artkule 199 § 1 pozostawił bez zmian, jednakże w 
ramach nowelizacji § 2 i § 3 zostały dopisane, bowiem ustawodawca wska-
zał, że gdyby nadużycie stosunku zależności lub też wykorzystanie krytyczne-
go położenia zostały popełnione wobec osoby małoletniej to sprawca będzie 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej od 3 miesięcy do lat 5 (§ 2). Karze 
podlegać będzie również ten kto obcuje płciowo z osobą małoletnią lub 
dopuszcza się wobec takiej osoby innych czynności seksualnej, lub doprowadzi 
osobę małoletnią do poddania się takim czynnościom nadużywając zaufanie 
lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub też osobistej albo jej obietnicy. 

Artykuł 200

Artykuł 200 otrzymał nowe brzmienie, bowiem w pierwotnej wersji 
artykuł 200 wskazywał, iż osoba, która doprowadza małoletniego poniżej lat 
15 lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czyn-
ności będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 12; zaś § 2 
wskazywał, że taką samą kare poniesie osoba utrwalając treści pornograficzne 
z osobą poniżej lat 15. 

Ustawodawca modyfikując brzemiennie art. 200 k.k. penalizujące prze-
stępstwo przeciwko obcowaniu z małoletnim, po pierwsze rozszerzył dotych-
czasowe brzemiennie przepisu. Pomimo tego, iż w § 1 czyn zabroniony nadal 
stanowi występek, zaostrzoną górną granicę odpowiedzialności karnej sprawcy 
z 12 lat do lat 15, zachowując przy tym dolną granicę lat 2. Ustawodawca 
wprowadził o struktury art. 200 dwa nowe typy czynu zabronionego - 200 § 2 
i § 4. W przypadku, gdy dana osoba spółkuje z nieletnim poniżej 7 roku życia 
sprawa podlega pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Drugi tym kwalifikowa-
ny dotyczy dopuszczenie się innej czynności seksualnej względnie, względnie 
poddania się im lub ich wykonania względem małoletniego poniżej 7 roku 
życia. Za taki czyn sprawa podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. 
Skutkiem takiego rozwarstwienia dotychczasowej struktury art. 200 kodeksu 
karnego jest wprowadzanie kilkunastu samodzielnych i odrębnych typów za-
bronionych z różnymi sankcjami karnymi: 

od 2 do 12 lat pozbawienia wolności
od 2 do 15 lat pozbawienia wolności
od 3 do 20 lat pozbawienia wolności 
od miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności. 
Istotne pytanie, które rodzi się, skąd wzięła się granica wieku – 7 lat. 

Ustawodawca ustanowił taką granice w żaden sposób nie wskazując podstawy 
skąd się ona wzięła. 
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Pierwotne brzmienie Nowelizacja Nowelizacja Nowelizacja Projekt  
ustawy

Ustawa z dnia 6 stycznia 1997 
roku – Kodeks Karny

USTAWA z dnia 18 marca 
2004 r. o zmianie ustawy 

- Kodeks karny, ustawy - Ko-
deks postępowania karnego 
oraz ustawy - Kodeks wy-
kroczeń

USTAWA z dnia 27 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy 

- Kodeks karny, ustawy 
- Kodeks postępowania 
karnego i ustawy - Ko-
deks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych 
innych ustaw1

Projekt ustawy z dnia 13 
czerwca 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych 
ustaw

§ 1 Kto, doprowadza 
małoletniego poniżej lat 15 do 
obcowania płciowego lub do 
poddania się innej czynności 
seksualnej

Art. 200. Kto obcuje płcio-
wo z małoletnim poniżej lat 
15 lub dopuszcza się wobec 
takiej osoby innej czynności 
seksualnej lub doprowadza 
ją do poddania się takim 
czynnościom

§ 1. Kto obcuje płciowo 
z małoletnim poniżej 
lat 15 lub dopuszcza się 
wobec takiej osoby innej 
czynności seksualnej 
lub doprowadza ją do 
poddania się takim czyn-
nościom

§ 1. Kto obcuje płciowo 
z małoletnim poniżej 
lat 15 lub doprowadza 
takiego małoletniego do 
obcowania płciowego

albo do wykonania takiej 
czynności, podlega karze po-
zbawienia wolności od roku 
do lat 10

albo do ich wykonania, 
podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

albo do ich wykonania, 
podlega karze pozba-
wienia wolności od lat 2 
do 12.

,podlega karze pozbawie-
nia wolności od lat 2 do 
15
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§ 2 Tej samej karze 
podlega, kto utrwala treści 
pornograficzne z udziałem 
takiej osoby

§ 2. Tej samej karze 
podlega, kto w celu 
zaspokojenia seksualnego 
prezentuje małoletniemu 
poniżej lat 15 wykonanie 
czynności seksualnej.

uchyla się § 2, § 2. Jeżeli czyn 
określony w § 1 dotyczy 
małoletniego poniżej lat 
7, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 
lat 3 do 20.

§ 3. Kto małoletniemu 
poniżej lat 15 prezentuje 
treści pornograficzne 
lub udostępnia mu 
przedmioty mające 
taki charakter albo 
rozpowszechnia treści 
pornograficzne w sposób 
umożliwiający takiemu 
małoletniemu zapozna-
nie się z nimi, podlega 
karze pozbawienia wol-
ności do lat 3.

§ 3. Kto dopuszcza się 
wobec małoletniego poni-
żej lat 15 innej czynności 
seksualnej lub doprowa-
dza go do poddania się 
takiej czynności albo do 
jej wykonania, podlega 
karze pozbawienia wolno-
ści od lat 2 do 12.

§ 4. Karze określonej w 
§ 3 podlega, kto w celu 
swojego zaspokojenia 
seksualnego lub 
zaspokojenia 
seksualnego innej osoby

§ 4. Jeżeli czyn 
określony w § 3 dotyczy 
małoletniego poniżej lat 
7, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 
lat 2 do 15
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prezentuje małoletniemu 
poniżej lat 15 
wykonanie czynności 
seksualnej.
§ 5. Karze określonej w § 
3 podlega, kto prowadzi 
reklamę lub promocję 
działalności polegającej 
na rozpowszechnianiu 
treści pornograficznych 
w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nimi 
małoletniemu poniżej 
lat 15.

§ 5. Kto małoletniemu 
poniżej lat 15 prezentuje 
treści pornograficzne 
lub udostępnia mu 
przedmioty mające 
taki charakter albo 
rozpowszechnia treści 
pornograficzne w sposób 
umożliwiający takiemu 
małoletniemu zapoznanie 
się z nimi,
podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.
§ 6. Karze określonej w 
§ 5 podlega, kto w celu 
swojego zaspokojenia 
seksualnego lub 
zaspokojenia seksualnego 
innej osoby prezentuje 
małoletniemu poniżej lat 
15 wykonanie czynności 
seksualnej.
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§ 7. Karze określonej w § 
5 podlega, kto prowadzi 
reklamę lub promocję 
działalności polegającej na 
rozpowszechnianiu treści 
pornograficznych w spo-
sób umożliwiający zapo-
znanie się z nimi małolet-
niemu poniżej lat 15.
§ 8. Skazując sprawcę, 
który popełnił 
przestępstwo określone w 
§ 1–6 wobec małoletniego, 
który w chwili czynu 
pozostawał w stosunku 
zależności od sprawcy, w 
szczególności pod jego 
pieczą, lub z wykorzysta-
niem krytycznego poło-
żenia małoletniego sąd 
orzeka karę pozbawienia 
wolności przewidzianą za 
przypisane sprawcy prze-
stępstwo w wysokości od 
dolnej granicy ustawowe-
go zagrożenia zwiększone-
go o połowę.
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Artykuł 200a

Pierwotne brzmienie – pojawia się do-
piero wraz z USTAWA z dnia 5 listopada 
2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbo-
wy oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy z dnia 13 czerwca 2019 
r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw

§ 1. Kto w celu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 197 
§ 3 pkt 2 lub art. 200, jak również 
produkowania lub utrwalania treści 
pornograficznych, za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego lub sieci 
telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt 
z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, 
za pomocą wprowadzenia go w błąd, 
wyzyskania błędu lub niezdolności 
do należytego pojmowania sytuacji 
albo przy użyciu groźby bezprawnej, 
do spotkania z nim, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1. Kto w celu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 197 
§ 3a lub 3b lub art. 200, jak również 
produkowania lub utrwalania treści 
pornograficznych, za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego lub 
sieci telekomunikacyjnej nawiązuje 
kontakt z małoletnim poniżej lat 15, 
zmierzając, za pomocą wprowadzenia 
go w błąd, wyzyskania błędu 
lub niezdolności do należytego 
pojmowania sytuacji albo przy użyciu 
groźby bezprawnej, do spotkania z 
nim, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego lub sieci 
telekomunikacyjnej małoletniemu 
poniżej lat 15 składa propozycję 
obcowania płciowego, poddania się lub 
wykonania innej czynności seksualnej 
lub udziału w produkowaniu lub utrwa-
laniu treści pornograficznych, i zmierza 
do jej realizacji, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

Artykuł 200a – to artykuł wprowadzony w trakcie nowelizacji ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 roku, wskazuje on, iż każdy kto w celu popełnienia 
przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 lub też art. 200, jak również produkowania 
lub też utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu telein-
formatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakty z małoletnim 
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poniżej lat 15 z zamierzeniem wprowadzanie tejże osoby w błąd, wyzyskania 
błędu lub też do należytego pojmowania sytuacji albo też przy użyciu groźby 
bezprawnej, do spotkania z nim będzie podlegał karze pozbawienia wolności 
do lat 3 (§ 1). Karze pozbawienia wolności do lat 2 będzie osoba, która za 
pośrednictwem systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej osobie 
małoletniej poniżej 15 roku będzie składać propozycję obcowania płciowego, 
poddania się takiej czynności, bądź też wykonania innej czynności seksualnej. 
Karze podlegać będzie też ten kto składa propozycję udziału w produkowaniu 
lub utrwalaniu treści pornograficznych i będzie zmierzał do jej realizacji. 

Artykuł 200b

Pierwotne brzmienie – pojawia się dopiero wraz z 
USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy 

– Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy 
– Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 200b. wskazał, że każdy kto publicznie propaguje lub pochwa-
la zachowania o charakterze pedofilskim podlega karze grzywny, ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności. 

Artykuł 201

Pierwotne brzmienie 

Ustawa z dnia 6 stycznia 1997 roku – Kodeks Karny 

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, 
przysposobionego, przysposabiające, brata lub siostry podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5
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Artykuł 202

Pierwotne brzmienie Nowelizacja Nowelizacja Nowelizacja Nowelizacja Projekt ustawy

Ustawa z dnia 6 stycznia 
1997 roku – Kodeks Karny

USTAWA z dnia 
18 marca 2004 
r. o zmianie usta-
wy - Kodeks karny, 
ustawy - Kodeks 
postępowania karne-
go oraz ustawy - Ko-
deks wykroczeń

USTAWA z dnia 
27 lipca 2005 r. o 
zmianie ustawy - 
Kodeks karny, usta-
wy - Kodeks postę-
powania karnego 
i ustawy - Kodeks 
karny wykonawczy

USTAWA z dnia 24 
października 2008 
r. o zmianie ustawy 

– Kodeks karny oraz 
niektórych innych 
ustaw

USTAWA z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o 
zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz 
niektórych innych 
ustaw1

Projekt ustawy 
z dnia 13 czerwca 
2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks 
karny oraz niektó-
rych innych ustaw

§ 1 Kto publicznie 
prezentuje treści 
pornograficzne w taki 
sposób, że może to narzucić 
ich odbiór osobie, która 
sobie nie życzy, 

§ 1. Kto publicznie 
prezentuje treści 
pornograficzne 
w taki sposób, że 
może to narzucić ich 
odbiór osobie, która 
tego sobie nie życzy, 
podlega grzywnie, 
karze ograniczenia 
wolności albo 
pozbawienia wolno-
ści do roku.

§ 1. Kto publicznie 
prezentuje treści 
pornograficzne w taki 
sposób, że może to 
narzucić ich odbiór 
osobie, która tego 
sobie nie życzy, 
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Podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do 
roku

podlega grzywnie, 
karze ograniczenia 
wolności albo 
pozbawienia wolności 
do lat 2.

§ 2 Kto małoletniemu 
poniżej lat 15 prezentuje 
treści pornograficzne lub 
udostępnia mu przedmioty 
mające taki charakter, 
podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do 
2 lat

§ 2. Kto 
małoletniemu 
poniżej lat 15 
prezentuje treści 
pornograficzne 
lub udostępnia mu 
przedmioty mające 
taki charakter albo 
rozpowszechnia 
treści pornograficzne 
w sposób 
umożliwiający 
takiemu 
małoletniemu
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zapoznanie się 
z nimi, podlega 
grzywnie, karze 
ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

uchyla się § 2,

§ 3 Kto produkuje w celu 
rozpowszechniania lub spro-
wadza albo rozpowszechnia 
treści pornograficzne z 
udziałem małoletniego po-
niżej lat 15 albo związane z 
użyciem przemocy

§ 3. Kto w celu 
rozpowszechniania 
produkuje, utrwala 
lub sprowadza albo 
rozpowszechnia 
lub publicznie 
prezentuje treści 
pornograficzne 
z udziałem 
małoletniego

 3. Kto w celu 
rozpowszechniania 
produkuje, utrwala 
lub sprowadza, 
przechowuje 
lub posiada albo 
rozpowszechnia 
lub publicznie 
prezentuje treści 
pornograficzne 
z udziałem 
małoletniego

§ 3. Kto w celu 
rozpowszechniania 
produkuje, utrwala 
lub sprowadza, 
przechowuje 
lub posiada albo 
rozpowszechnia lub 
prezentuje treści 
pornograficzne 
z udziałem małolet-
niego

§ 3. Kto w celu 
rozpowszechniania 
produkuje, utrwala 
lub sprowadza, 
przechowuje 
lub posiada albo 
rozpowszechnia 
lub prezentuje 
treści 
pornograficzne 
z udziałem mało-
letnieg
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lub posługiwaniem się 
zwierzęciem 
Polega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 
lat 5

albo treści 
pornograficzne 
związane z 
prezentowaniem 
przemocy lub posłu-
giwaniem się zwie-
rzęciem, podlega 
karze pozbawienia 
wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8

§ albo treści 
pornograficzne 
związane z prezen-
towaniem przemocy 
lub posługiwaniem 
się zwierzęciem, 
podlega karze po-
zbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 
lat 8.

albo treści porno-
graficzne związane 
z prezentowaniem 
przemocy lub posłu-
giwaniem się zwierzę-
ciem, podlega karze 
pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12.

o albo treści por-
nograficzne zwią-
zane z prezentowa-
niem przemocy lub 
posługiwaniem się 
zwierzęciem,
podlega karze po-
zbawienia wolności 
od lat 2 do 15.

§ 4. Kto utrwala, 
sprowadza, 
przechowuje lub 
posiada treści 
pornograficzne 
z udziałem 
małoletniego poniżej 
lat 15,

§ 4. Kto 
utrwala treści 
pornograficzne 
z udziałem małolet-
niego poniżej lat 15, 
podlega karze po-
zbawienia wolności 
od roku do lat 10.

§ 4. Kto utrwala 
treści pornograficzne 
z udziałem małolet-
niego, podlega karze 
pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.
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Artykuł 202 w § 1 zwiększona została sankcja karna, wcześniejsza kara 
pozbawienia wolności do roku, obecnie do dwóch lat – za prezentowania tre-
ści pornograficznych w taki sposób, ze może to narzucić ich odbiór osobie, 
która sobie tego nie życzy. Nowelizacja ustawy kodeks karny uchyliła § 2 czy-
li prezentowanie lub udostępnianie treści osobie poniżej 15stego roku życia. 
Kolejny paragraf - § 3 – zmienił karę; wcześniej było od 3 miesięcy; obecnie 
obowiązują kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12 – za rozpowszechnia-
nie, produkcje, utrwalanie lub sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie 
treści pornograficznych z udziałem małoletniego, albo treści pornograficznych 
związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. 
Nowelizacja przepisów kodeksu karnego również dodała do ustawy § 4 czyli 
utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Za taki czyn kara 
pozbawienia wolności jest od roku do lat 10. Za przechowywanie, posiadanie 
lub uzyskanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego 
osoba może odbyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zaś 
za rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub poosiadanie treści 
z przetworzonym wizerunkiem małoletniej osoby uczestniczącej w czynno-
ściach seksualnych ustawodawca wprowadził karę grzywny, ograniczenia wol-
ności lub pozbawienia wolności do lat 2.  

Artykuł 203

Pierwotne brzmienie Projekt ustawy

Ustawa z dnia 6 stycznia 1997 roku – Ko-
deks Karny

Projekt ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2019 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw

Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstę-
pem lub wykorzystując stosunek zależności 
lub krytyczne położenie, doprowadza inną 
osobę do uprawiania prostytucji podlega 
karze pozbawienia wolności od roku lat 10

§ 1. Kto wykorzystując stosunek 
zależności lub krytyczne położenie, 
doprowadza inną osobę do 
uprawiania prostytucji, podlega 
karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.
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§ 2. Kto przemocą, groźbą 
bezprawną lub podstępem 
doprowadza inną osobę do 
uprawiania prostytucji, podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 
2 do 15.

Artykuł 204

Pierwotne brzmienie Nowelizacja Nowelizacja

Ustawa z dnia 6 stycznia 
1997 roku – Kodeks 
Karny

USTAWA z dnia 20 
maja 2010 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny, 
ustawy o Policji, ustawy 

– Przepisy wprowadza-
jące Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks postę-
powania karnego

USTAWA z dnia 
4 kwietnia 2014 r. 
o zmianie ustawy – Ko-
deks karny oraz niektó-
rych innych ustaw

§ 1 Kto w celu 
osiągnięcia korzyści 
majątkowej, nakłania 
inną osobę do uprawiania 
prostytucji lub jej ułatwia, 
podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3

§ 1. Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści 
majątkowej, nakłania 
inną osobę do uprawiania 
prostytucji lub jej to 
ułatwia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.

§ 2 Karze określonej w 
§ 1 podlega, kto czerpie 
korzyści majątkowe z 
uprawiania prostytucji 
przez inną osobę

§ 3 Jeżeli osoba 
określona w § 1 lub 2 
jest małoletnim sprawca 
polega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 
10
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§ 4 Karze określonej w 
§ 3 podlega, kto zwabia 
lub uprowadza inną 
osobę w celu uprawiania 
prostytucji za granicą

w art. 204 uchyla się § 4;

Artykuł 204 po nowelizacji w § 1 zwiększona sankcje karne, wcześniej 
osoba, która chciała osiągnąć korzyści majątkowe, nakłaniając inna osobę do 
uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia podlegała karze pozbawienia wol-
ności do lat 3, nowelizacja zmieniła sankcje ustanawiając kare pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 205

Pierwotne brzmienie Nowelizacja

Ustawa z dnia 6 stycznia 1997 roku – 
Kodeks Karny

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks karny, 
ustawy - Kodeks postępowania kar-
nego i ustawy - Kodeks karny wyko-
nawczy

Ścigania przestępstw określonych w 
art. 197 lub 199, jak również w art. 
198, jeżeli określony w tym przepisie 
stan ofiary nie jest wynikiem trwałych 
zaburzeń psychicznych, następują na 
wniosek pokrzywdzonego.

Ściganie przestępstw określonych w 
art. 197 lub 199 § 1, jak również w art. 
198, jeżeli określony w tym przepisie 
stan ofiary nie jest wynikiem trwałych 
zaburzeń psychicznych, następuje na 
wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 198, 201 oraz artykuł 203 kodeksu karnego w trakcie ponad 
20 lat nieustannej nowelizacji przepisów prawa karnego pozostały w pierwot-
nym brzemieniu. 

Nowelizacje kodeksu karnego nie zwiększyła sankcji karnych ani też nie 
dodała dodatkowych przymiotów dotyczących seksualności osób z niepełno-
sprawności intelektualną, kazirodztwa oraz wykorzystanie stosunku zależności 
lub krytycznego położenia, jak również często podnoszone głosy w dyskusji, 
ażeby do artykułu 197 kodeksu karnego również dodać współmałżonka jako 
osobę, która może dopuścić się zgwałcenia (§ 3 punkt 3).

Bez wątpienia istotną kwestią nowelizacji przepisów prawa karnego 
z rozdziału XXV było podwyższenie sankcji karnych za podejmowanie sto-



190

MATEUSZ SUBKOWSKI

sunków z osobą poniżej 15stego roku życia. Czynem pedofilnym nazwane jest 
każde zachowanie osoby dorosłej wobec dziecka służące pobudzeniu seksual-
nemu albo zaspokojenie potrzeby płciowej. Z punku widzenia kliniki seksu-
ologicznej – dziecko – rozumiane jest jako osoba przed okresem dojrzewania 
oraz bez trzeciorzędowych cech płciowych. Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD- 9 z 1993 roku, pe-
dofilię opisała jako zaburzenie preferencji seksualnej, która można było roz-
poznać, gdy zostały spełnione trzy kryteria ogólne dla zaburzeń preferencji 
seksualnych, oraz kryteria specyficzne dla pedofili. 

Kryteria ogólne: 
• osoba doświadcza nawracających, silnych pragnień i fantazji dotyczą-

cych niezwykłych przedmiotów lub działań 
• osoba działa zgodnie z tymi impulsami lub odczuwa z ich powodu zna-

czące cierpienie, oraz preferencje 
• występują przez  co najmniej 6 miesięcy. 

Kryteria specyficzne dla pedofilii to:
• dominująca skłonność do aktywności seksualnej z dzieckiem lub dzieć-

mi w wieku przed pokwitaniem, 
• osoba ma co najmniej 16 lat, i jest co najmniej pięć lat starsza.

Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych DSM – 5; umiejscowi-
ła pedofilię w rozdziale dotyczącym parafilii. Pedofilia to: 

A. Nawracające, utrzymujące się przez co najmniej 6 miesięcy, nasilo-
ne wzbudzone seksualne osiągane prze czynności seksualne z dziec-
kiem lub dziećmi w okresie przed pokwitaniem (w wieku 13 lat lub 
młodszymi), objawiające się fantazjami, pragnieniami i zrachowa-
niami. 

B. Opisane potrzeby seksualne powodują istotne klinicznie cierpienie 
i poważne trudności w relacjach międzyludzkich. 

C. Osoba ma co najmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starsza od dziec-
ka lub dzieci wspominanych w kryterium A.

Obecnie obowiązując Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Cho-
rób i Problemów Zdrowotnych – ICD- 10 z 2010 roku, pedofilię określa 
jako kontakty seksualne osoby dorosłej z dziećmi, najczęściej w wieku przed 
pokwitaniem lub pokwitania. Niektórzy preferują kontakty z dziewczynkami, 
inni z chłopcami albo są zainteresowani jedną i drugą płcią (F. 65.4).  

 Kiedy osoba dorosła podejmuje zachowania seksualne z dzieckiem 
i wtedy, kiedy preferuje dziecko jako obiekt seksualny, to mamy do czynienia 
z osobą dotknięta parafilią pod postacią pedofilii. Takowych sprawców mam 
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30%, pozostałą grupę stanowią osoby, których czyn pedofilny ma charakter 
zastępczy – osoby te preferują jako partnerów seksualnych osoby dojrzałe, ale 
z różnych powodów – w sposób zastępczy – zaspokajają swoją potrzebę płcio-
wą z dzieckiem. W czynach pedofilnych zastępczych – dziecko nie jest najbar-
dziej pożądanym erotycznie partnerem dla osobników dorosłych podejmują-
cych tego typu kontakty seksualne. Motywacja ich poza popędem seksualnym 
jest różna, czasami są to powody natury bio-psycho-społeczne. Zatem można 
wskazać, iż większość przypadków zastępczych czynów pedofilnych dopusz-
czają się osoby, które mają z różnych powodów trudności w nawiązywaniu 
relacji seksualnych z dojrzałym partnerem. Dziecko zaś jest znacznie bardziej 
dostępne, łatwiejsze w pozyskiwaniu.

ustawa z dnia 22 listOpada 2013 rOku  
O pOstępOwaniu wObec Osób z zaburzeniami  

psychicznymi stwarzającymi zagrOżenie życia,  
zdrOwia lub wOlnOści seksualnej innych Osób

W związku z powyższym Ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o po-
stępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – miała być jakoby formą 
odpowiedzi na często zadawane pytanie co dalej z preferencyjnymi sprawcami 
przestępstw seksualnych. 

Art. 1 wyżej wspomnianej ustawy wskazał, iż ustawa reguluje postępo-
wanie wobec osób, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

Odbywają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 
25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym.

W trakcie postępowania wykonawczego występowały u nich zaburze-
nia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości 
lub zaburzenia preferencji seksualnych,

Stwierdzono u nich zaburzenia psychiczne mają taki charakter lub takie 
nasilenie, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństw popełnienia 
czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko ży-
ciu, zdrowiu lub wolności seksualnej, zagrożoną karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 10 lat.

Wobec takich osób stwarzających zagrożenie stosuje się nadzór prewen-
cyjny lub umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom 
Dysscocjalym (art. 3). Celem nadzoru prewencyjnego jest ograniczenia zagro-
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żenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób ze strony osoby stwa-
rzającej zagrożenie, która nie została umieszczona w Ośrodku (art. 22 punkt 
1). Osoba zaś stwarzająca zagrożenie umieszczona w Ośrodku objęta zostaje 
odpowiednim postępowaniem terapeutycznym, którego celem jest poprawa 
stanu jej zdrowia i zachowania w sposób umożliwiający funkcjonowanie w 
społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia życia, zdrowia lub wolno-
ści seksualnej innych osób. Kierownik Ośrodka sporządza indywidualny plan 
terapii dla każdej osoby umieszczonej w Ośrodku (art. 25). 

 Nadzór prewencyjny kończy się w chwili, gdy Sąd uchyla nadzór 
bądź jeżeli osoba zostanie umieszczona w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 
Zachowaniom Dysscocjalym (art. 24 punkt 1). Nie rzadziej niż raz na 6 mie-
sięcy sąd, na podstawie opinii lekarza psychiatry oraz wyników postępowa-
nia terapeutycznego ustala czy jest niezbędny dalszy pobyt w Ośrodku osoby 
stwarzającej zagrożenie (art. 46 punkt 1).

ustawa z dnia 13 maja 2016 rOku  
O przeciwdziałaniu zagrOżeniOm przestępczOścią na tle seksualnym 

 Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniem 
przestępczości na tle seksualnym określa szczególne środki ochrony przeciw-
działające zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (art.1). Szczególny-
mi środkami ochrony zgodnie z ustawą jest Rejestr Sprawców Przestępstw 
na Tle Seksualnym, a także obowiązki pracodawców i innych organizatorów 
w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 
leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, oraz określenie miejsc szczegól-
nego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym. Rejestr składa się z dwóch 
oddzielnych baz danych (rejestr publiczny, rejestr z dostępem ograniczonym). 
Osoba umieszczona w Rejestrze zobowiązana jest do zgłoszenia faktycznego 
adresu pobytu lub jego każdorazowej zmiany we właściwej jednostce Policji 
lub właściwej osobie kierującej aresztem śledczym, zakładem karnym, zakła-
dem psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub zakła-
dem poprawczym. W przypadku niepoinformowania osoba takie podlega ka-
rze. Karze również będzie podlegała osoba, która dopuszcza do pracy lub innej 
działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem małoletnich 
lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, lub wiedzą, że dane tej 
osoby są zamieszczone w Rejestrze. 
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pOdsumOwanie

Na koniec rozważań dotyczących przestępstw przeciwko wolności sek-
sualnej i obyczajności w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku, wskazać należy, 
iż rozdział XXV potrzebuje szerszej nowelizacji. Przepisy chociaż spełniają tro-
jaką role czyli:

• chronią wolność obywateli od przymusu w sferze czynności 
seksualnych; 

• zapobiegają zakłóceniom porządku publicznego spowodo-
wanym kontaktami seksualnym w miejscach publicznych; 

• powodują zaniechanie do pewnych rodzajów zachowań uwa-
żanych za niepożądane;

Po pierwsze zatem należy wskazać, iż bazując na Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób Psychicznych ICD – 10; czy też Kryterium Diagnostycz-
nym Zaburzeń Psychicznych DSM – 5; mamy dwa rodzaje pedofilii. Są to 
preferencyjni sprawcy przestępstw seksualnych z osobą poniżej 15stego roku 
życia oraz zastępczych. Jest to bardzo istotny aspekt w ocenie, bowiem sankcje 
karne winny być inne dla preferencyjnych sprawców, inne zaś dla sprawców 
zastępczych. 

Po drugie projekt nowelizacji z 13 czerwca 2019 roku, nie uwzględni-
ła, iż artykule 197 § 3 punkt 3 nie ma wspominanego współmałżonka jako 
sprawcy zgwałcenia. Owy punkt często podnoszony jest przez środowisku 
przedstawicieli nauk prawa karnego. Jest to bardzo istotny punkt, bowiem 
małżonkowie mogą korzystać z przywileju spółkowania ze sobą, ale wtedy 
kiedy oboje się na to godzą. Odwołując się do Deklaracji Praw Seksualnych 
Światowej Organizacji Zdrowia Seksualnego wskazać, należy punkt 5, który 
stanowi, iż każdy człowiek na prawo do wolności od wszelkich form przemocy 
oraz przymusu w zakresie seksualności, w tym do wolności od gwałtu, niegodzi-
wego traktowania w celach seksualnych, molestowania, nękania i napastowania 
seksualnego, zastraszania, wykorzystania i niewolnictwa seksualnego (…).

Po trzecie, w nowelizacjach pominięte zostały przestępstwa z artykułu:
• art. 198 – wykorzystanie bezradności innej osoby lub wy-

nikające z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak 
zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowa-
nia swoim postępowaniem

• art. 201 – dopuszczenie się obcowania płciowego w stosun-
ku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, 
brata lub siostry
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• art. 203 – doprowadzenie innej osoby do uprawiania prosty-
tucji przez stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, postępem lub 
wykorzystując stosunek zależności lub krytycznego położenia

Statystki Policyjne wskazują, iż wszczętych postępowań z artykułu 198 
wzrasta, ilość przestępstw z art. 201 oraz 203 utrzymuję się mniej więcej na 
tym samym poziomie. Co wskazywać może na to, iż przestępstwa te nadal 
występują w społeczeństwie.

Trudno nie zgodzić się ze słowami M. Filara, który pisał, że ustawo-
dawstwo karne w zakresie penalizacji określonych zachowań seksualnych w 
Polsce wskazują na bardzo dużą powściągliwość. Nie są to tendencje napawa-
jące optymizmem i czas najwyższy by poddać je gruntowej rewizji [Starowicz, 
Skrzypulec, 2015, s. 354].

Reasumując ostatni projekt nowelizacji z 13 czerwca 2019 roku po-
trzebuje nadal kontynuacji, widać to chociażby po art. 191a, który znalazł się 
w rozdziale XXIII a nie XXV, potrzeba jest nowelizacji w celu nie pomijania 
artykułów takich jak 198, 201, 203, czy także art. 197.  W projekcie ustawy 
z dnia 13 czerwca 2019 pominięto również takie aspekty jak: całkowite po-
mocnictwo czy podżeganie do przestępstw pedofilskich, a więc typy zachowań, 
które inicjują lub ułatwiają popełnienie przestępstw pedofilskich.
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Marcin Kamiński

Instytucje konsensualne  
w polskim procesie karnym  

w latach 2000 – 2020

Proces karny musi uwzględniać rzeczywiste potrzeby pokrzywdzonego, 
w tym jego prawo do wpływu na jego przebieg oraz rezultat [Chalimonik-

-Zięba i Oklejak 2013, s. 6]. Realizacja tych postulatów możliwa jest poprzez 
zastosowanie tak zwanych instytucji konsensualnego rozwiązania sporów. Po-
zytywnym aspektem tego typu rozstrzygnięć jest fakt, że wspólnie wypraco-
wane rozwiązanie może być w wyższym stopniu akceptowane przez jednostkę, 
niż rozwiązanie narzucone jej odgórnie [Girdwoyń 2006, s. 24]. 

Na gruncie poprzedniego Kodeksu karnego z 1969 r. oraz Kodeksu po-
stępowania karnego z 1969 r. S. Waltoś wyróżnił porozumienia wymienione 
explicite w przepisach, np. list żelazny (art. 239 dawnego k.p.k.), obejmujący 
porozumienie między oskarżonym i sądem wojewódzkim, poręczenie mająt-
kowe (art. 226 § 1 dawnego k.p.k.), przy którym ustalenia czynione były przez 
oskarżonego i sąd lub oskarżonego i prokuratora, a także poręczenie społeczne 
(art. dawnego 232 k.p.k.), w którym brała udział także osoba godna zaufania 
i quasi-list żelazny (art. 522 § 1 dawnego k.p.k.), gdzie stroną porozumienia 
był świadek lub biegły. Ponadto autor ten opisał porozumienia niewymienio-
ne wprost w przepisach, ale takie, które mieściły się w ramach prawa karnego, 
tj. negocjacje procesowe związane z warunkowym umorzeniem postępowania 
(art. 27-29 dawnego k.k.) dotyczące warunków zastosowania tej instytucji. 
Dostrzegał on także możliwość porozumień na gruncie przepisów o warunko-
wym zawieszeniu wykonania kary (art. 73-79 dawnego k.k.), a także obowiąz-
ków skazanego przy orzeczeniu kary ograniczenia wolności (art. 33-35 dawne-
go k.k.) oraz zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 57 dawnego 
k.k.). Wyróżnił on także porozumienia paraformalne, czyli zawierane w toku 
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postępowania przygotowawczego lub sądowego, np. polegające na stosowaniu 
określonych środków w zamian za złożenie wyjaśnień, czy przyznanie się do 
winy [Waltoś 1992, s. 39-44]. 

Z kolei na gruncie aktualnie obowiązujących Kodeksów karnego oraz 
Kodeksu postępowania karnego omówione zostaną jedynie porozumienia 
wprost wymienione w przepisach, przy czym analiza obejmie procesowe for-
my konsensualizmu oraz umorzenie kompensacyjne z art. 59a k.k., jako szcze-
gólnego rodzaju formę, z której niezasadnie zrezygnowano. Nowy Kodeks 
karny tworzony był z założeniem, że instytucje karnoprawne powinny służyć 
do zlikwidowania społecznego konfliktu, który powstaje wskutek popełnienia 
przestępstwa [Zoll 2000, s. 49]. Z tego też powodu w oparciu o doświadcze-
nia państw Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu 
uproszczenia oraz przyspieszenia procedury wprowadzono nowe instytucje 
konsensualne [Rogoziński 2000, s. 47]. 

mediacja 

Do konsensualnych metod rozwiązywania sporów zaliczana jest media-
cja, którą określa się pośredniczenie w sporze przez inny podmiot, co ma uła-
twić stronom postępowania osiągnięcie porozumienia. Podmiotem tym jest 
mediator, czyli osoba bezstronna, która pomaga stronom wypracować sposób 
rozwiązania konfliktu oraz naprawienia szkody czy zadośćuczynienia [Koper 
1999, s. 57]. 

Instytucja ta pierwotnie była uregulowana w art. 320 k.p.k. Zgodnie  
z tym przepisem, gdy miało to znaczenie dla wystąpienia do sądu z odpo-
wiednim wnioskiem, prokurator mógł z inicjatywy lub za zgodą stron skie-
rować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania, celem przeprowadze-
nia postępowania mediacyjnego pomiędzy podejrzanym i pokrzywdzonym. 
Prokurator mógł wziąć pod uwagę sprawozdanie z przebiegu mediacji i jej 
wynik, podejmując decyzje procesowe. Przepis ten został uchylony na pod-
stawie art. 1 pkt 126 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy 

– kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych [Dz.U. 2003 poz. 155]. Ustawą tą wprowadzono 
nową regulację dotyczącą mediacji – art. 23a k.p.k. Zmiana umiejscowienia 
tej regulacji i wprowadzenie jej do przepisów wstępnych kodeksu wskazuje 
na nadanie tej instytucji istotnego znaczenia, a także na objęcie nią całego 
postępowania karnego [Gorczyńska 2007, s. 116]. W przepisach wstępnych 
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kodeksu umieszczane są rozwiązania, które tworzą łącznie konstrukcję całe-
go postępowania karnego [Rogacka-Rzewnicka 2007, s. 347]. Obecnie więc 
obustronne porozumienie np. w zakresie naprawienia przez sprawcę szkody 
lub zadośćuczynienia pokrzywdzonemu może być zawarte na każdym etapie 
postępowania [Zawistowski 2005, s. 98-99]. 

Zgodnie z art. 23a k.p.k. sąd lub referendarz sądowy, a w postępowa-
niu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadzący to postępowa-
nie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego skierować 
sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia 
postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym, o czym 
się ich poucza, informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego. 
Postępowanie mediacyjne jest prowadzone bezstronnie i poufnie. Udział stron 
jest dobrowolny i muszą one wyrazić na mediację zgodę, która odbierana jest 
przez organ kierujący lub mediatora. Zgoda może zostać cofnięta aż do zakoń-
czenia postępowania mediacyjnego. Mediatorowi udostępnia się akta sprawy 
w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia, a z mediacji sporządzane jest 
sprawozdanie, do którego dołącza się ugodę, jeśli została zawarta. 

Ugoda, którą strony zawierają w trakcie mediacji nie stanowi czynności 
procesowej, posiada za to charakter umowy cywilnoprawnej, a sąd upraw-
niony jest do zawarcia w orzeczeniu kończącym postępowanie postanowień 
zawartych w ugodzie, jednakże nie jest związany jej treścią [Gorczyńska 2007 
s. 122-123].

Przepis art. 23a § 8 k.p.k. zawiera delegację ustawową na podstawie 
której Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 7 maja 2015 
r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych [Dz.U. 2015 
poz. 716]. Rozporządzenie to określa szczegółowy tryb przeprowadzania po-
stępowania mediacyjnego, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje  
i osoby uprawnione do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego; sposób 
powoływania i odwoływania instytucji i osób uprawnionych do przeprowa-
dzenia postępowania mediacyjnego, zakres i warunki udostępniania akt spra-
wy instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia postępowania 
mediacyjnego oraz formę i zakres sprawozdania z wyników postępowania me-
diacyjnego.

W piśmiennictwie wskazuje się, że mediacja prowadzona powinna być 
głównie w sprawach, w których występują strony, które mogą później po-
nownie się spotykać, dotyczy to np. członków rodziny, sąsiadów itd., najczę-
ściej dotyczy postępowań w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, 
rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej, mieniu czy bezpieczeństwu 
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w komunikacji [Gorczyńska 2007, s. 118-119]. Instytucja ta jest stosowana 
na stałym, nieznacznym poziomie. Zgodnie z udostępnioną statystyką Mini-
sterstwa Sprawiedliwości w 1998 r. przeprowadzono jedynie 10 postępowań 
mediacyjnych, w roku 2000 było to już 771 postępowań, w 2005 r. przepro-
wadzono 4440 mediacji, w 2010 r. 3480, a w 2015 r. 4046. Najwięcej me-
diacji według dostępnych danych przeprowadzono w 2006 r. – 5052 [Mini-
sterstwo Sprawiedliwości 2020]. W piśmiennictwie wskazuje się, że mediacja, 
stanowiąca alternatywną metodę rozwiązania sporu, który powstał na gruncie 
popełnienia przestępstwa ma wiele zalet, gdyż umożliwia uwzględnienie in-
teresów podmiotów, które bezpośrednio są zainteresowane wynikiem sprawy 
[Urbanowicz 2016, s. 270]. Należy zgodzić się z takim stanowiskiem, gdyż 
z jednej strony mediacja umożliwia zaspokojenie poczucia sprawiedliwo-
ści pokrzywdzonego poprzez ustalenie sposobu naprawienia szkody czy też 
zadośćuczynienia krzywdzie, a z drugiej strony z perspektywy oskarżonego 
umożliwia poprawę pozycji procesowej, gdyż może zostać uwzględniona jako 
podstawa do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Niewątpliwie pozwala także 
na przyspieszenie zakończenia sprawy, gdyż jej przeprowadzenie może wpły-
nąć w dalszym zakresie na zdecydowanie się na skorzystanie z innych konsen-
sualnych metod np. dobrowolnego poddania się karze, na co wyrazić może 
zgodę pokrzywdzony, a co skutkuje nieprzeprowadzeniem postępowania do-
wodowego w dalszej części, a więc szybkim zakończeniem postępowania na 
pierwszym terminie rozprawy. 

Mediacja występuje także w postępowaniu w sprawach z oskarżenia 
prywatnego, co reguluje art. 489 § 2 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem na 
wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego wy-
znaczyć odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. 
Obecnie stosuje się odpowiednio przepis art. 23a k.p.k., a uprzednio stosowa-
ny był odpowiednio art. 320 k.p.k. jeszcze przed jego uchyleniem. 

skazanie bez rOzprawy 

Instytucja tak zwanego skazania bez przeprowadzenia rozprawy, unor-
mowana w art. 335 k.p.k. w dwóch postaciach, stanowiła regulację nową  
w stosunku do dawnego Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. 

Ta forma konsensualizmu procesowego ma obecnie dwie postacie. 
Zgodnie z § 1 tego przepisu jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świe-
tle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą 
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wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną 
osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli za-
chodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności do-
wodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym 
jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy prze-
prowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać 
oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności 
wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k. w stosunku do osoby podejrzanej, 
a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając 
pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem 
oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku 
skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środ-
ków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również 
prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować 
także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosz-
tów procesu. 

Z kolei zgodnie z § 2 tego przepisu prokurator może dołączyć do aktu 
oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzecze-
nie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za 
zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy po-
krzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżone-
go nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego 
nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, 
że cele postępowania zostaną osiągnięte. 

Dostrzegalną różnicą obu tych form jest treść wystąpienia prokuratora 
do sądu – w pierwszym przypadku kieruje wniosek o wydanie na posiedzeniu 
wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych 
środków przewidzianych za zarzucany mu występek, a w drugim przypadku 
kierowany jest akt oskarżenia wraz z takim wnioskiem. Różnica ta wynika  
z wymogów dla obu form instytucji. Skierowanie samego wniosku możli-
we jest wyłącznie, gdy oskarżony przyznaje się do winy i złożył wyjaśnienia.  
Z kolei forma druga, tj. akt oskarżenia wraz z takim wnioskiem, nie wyma-
ga przyznania się do winy, a jedynie aby oświadczenia dowodowe złożone 
przez oskarżonego nie były sprzeczne z dokonanymi ustaleniami. Możliwe jest 
zastosowanie tej instytucji, gdy np. podejrzany odmawia złożenia wyjaśnień  
i nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 
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Podkreślić należy, że sama negocjacja tego porozumienia karnoproceso-
wego nie wymaga aby ówczesny podejrzany przyznał się do winy [Augustyniak 
i in. 2013, s. 1063]. W orzecznictwie i doktrynie występowały rozbieżności co 
do tego, czy stwierdzenie, że „okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą 
wątpliwości” wymagało przyznania się podejrzanego do winy. Przykładowo 
W. Grzeszczyk uważał, że to określenie oznacza, że oskarżony przyznaje się 
do winy, a sama treść złożonych przez niego wyjaśnień nie budzi wątpliwo-
ści [Grzeszczyk 2012, s. 425-426]. Z kolei w świetle orzecznictwa sąd mógł 
stwierdzić, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości w sytu-
acji, gdy: oskarżony przyznaje się do winy i przyznanie to nie budzi zastrzeżeń, 
został on ujęty na gorącym uczynku, istniejące dowody w sposób oczywi-
sty potwierdzają popełnienie przez niego zarzucanego mu czynu [Maraszek 
2012, s. 107]. Wobec powyższego stwierdzenie, że „okoliczności popełnienia 
przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości” nie może oznaczać 
bezwzględnego wymogu przyznania się przez podejrzanego do popełnienia 
zarzucanego mu czynu. Wątpliwości w tym zakresie na gruncie instytucji ska-
zania bez rozprawy mogły występować do nowelizacji ustawą z dnia 20 lutego  
2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 
2015 poz. 396]. Nowelizacja ta wprowadziła możliwość wystąpienia z samym 
wnioskiem bez aktu oskarżenia, gdy oskarżony przyznaje się do winy. Aktual-
nie więc nie ma żadnych przesłanek, aby uznać, że stwierdzenie „okoliczności 
popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości” oznacza, że oskarżony 
się przyznaje. W treści art. 335 § 1 k.p.k. zarówno przyznanie się oskarżonego 
oraz to, że „okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpli-
wości” stanowią dwie odrębne przesłanki, które musza być spełnione łącznie, 
aby prokurator mógł skierować do sądu przedmiotowy wniosek zamiast aktu 
oskarżenia. 

W przypadku wniosku wskazanego w art. 335 § 1 k.p.k. konieczne jest 
uzyskanie zgody oskarżonego na złożenie przedmiotowego wniosku, a w przy-
padku wskazanym w art. 335 § 2 k.p.k. zgoda obejmować musi ustaloną karę 
oraz ewentualnie środki karne i kwestię poniesienia kosztów postępowania, 
gdyż wniosek załączany jest do aktu oskarżenia, który jest wnoszony obligato-
ryjnie [Boratyńska i in. 2012, s. 713].

Zgodnie z art. 335 § 2a k.p.k. prokurator, uzgadniając z oskarżo-
nym treść wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 lub 2 k.p.k., poucza go  
o treści art. 447 § 5 k.p.k., tj. o ograniczeniu podstaw apelacji, związanych 
z treścią zawartego porozumienia. W piśmiennictwie wskazuje się jednakże, 
że zgodnie z zasadą lojalności procesowej uregulowanej w art. 16 § 2 k.p.k. 
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prokurator powinien omówić z podejrzanym kwestie związane z tą procedurą, 
w szczególności fakt, że nie zostanie przeprowadzona rozprawa oraz postępo-
wania dowodowe [Koper 2001, s. 7-8]. Ocenić należy, że naruszenie tej za-
sady, gdy podejrzany nie posiada na etapie postępowania przygotowawczego 
obrońcy, może stanowić naruszenie prawa do obrony w związku z art. 6 k.p.k., 
jako naruszenie prawa do informacji o instrumentach prawnych, które służą 
obronie, gdyż np. oskarżony nie będzie mógł składać wniosków dowodowych 
[Hofmański, Sadzik, Zgryzek 2011, s. 81-82]. 

Złożenie wniosku nie gwarantuje oskarżonemu, że sąd się do niego 
zastosuje i wyda wyrok zgodny z jego treścią [Hofmański, Sadzik, Zgryzek 
2011, s. 309]. Zgodnie z art. 343 § 1 k.p.k. sąd może uzależnić uwzględnie-
nie wniosku od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadość-
uczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto uprawniony jest do uzależnienia 
uwzględnienia wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej 
przez siebie zmiany, która powinna być także zaakceptowana przez prokurato-
ra. Uwzględnienie wniosku możliwe jest tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się 
temu pokrzywdzony, który został należycie powiadomiony o terminie posie-
dzenia. W sytuacji, gdy sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia 
wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k. zwraca sprawę prokuratorowi, 
a gdy stwierdzi tak w przypadku wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. 
sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. W toku posiedzenia  
w celu rozpoznania tego wniosku nie prowadzi się postępowania dowodowe-
go, a w przypadku jego wypadku sąd od razu wydaje wyrok zgodny z wnio-
skiem. Widoczna jest więc możliwość znacznego przyspieszenia postępowania. 

W świetle orzecznictwa oskarżony ma prawo, do momentu wydania 
wyroku, wypowiedzieć się co do wszystkich elementów złożonego wniosku 
oraz w przypadku, gdy po przemyśleniu uzna porozumienie zawarte z proku-
ratorem za niekorzystne, może cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na rozpozna-
nie sprawy w trybie art. 335 k.p.k. [III KK 252/12]. 

W przypadku, gdy oskarżony złoży wniosek o uzasadnienie wyroku sąd 
powinien zawrzeć w uzasadnieniu także argumentację dotyczącą wysokości 
wymiaru kary, a więc musi zasadniczo odnieść się do kwestii uznania za odpo-
wiednie uzgodnień co do kary dokonanych przez wówczas podejrzanego oraz 
prokuratora [Gardocka 2012, s. 5-6]

Podkreślić należy w kontekście wniosku z art. 335 § 2 k.p.k., że samo 
wyrażenie zgody na złożenie tego wniosku nie stanowi przyznania się do winy 
przez podejrzanego, a więc w przypadku nieuwzględnienia wniosku przez sąd 
i rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych złożenie tego wniosku nie stanowi 
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dowodu, który wskazywałby na winę oskarżonego. W orzeczeniu kończącym 
postępowanie sąd nie jest więc uprawiony do czynienia ustaleń dotyczących 
winy oskarżonego na podstawie tego, że wyraził zgodę na złożenie takiego 
wniosku [Grzegorczyk 2005, s. 847]. W przypadku przyznania się do winy 
i nieuwzględnienia wniosku przez sąd oskarżony zyskać może także na ła-
godniejszym wyroku, gdyż przyznanie się oraz złożenie prawdziwych wyja-
śnień powinno zostać potraktowane jako okoliczność pozytywnie wpływająca 
na wymiar stosowanej kary na zasadzie dyrektyw wynikających z art. 53 k.k. 
[Gardocka 2014, s. 34]. 

Rola pokrzywdzonego mimo pozorów jest także istotna w tej insty-
tucji. Fakt, że może on sprzeciwić się na posiedzeniu wnioskowi powoduje, 
że prokurator już na etapie postępowania przygotowawczego powinien kon-
sultować z nim jego stanowisko. W przeciwnym razie, jeśli nie zostanie ono 
uwzględnione, to całe porozumienie może nie doprowadzić do wydania wy-
roku – pokrzywdzony się sprzeciwi wnioskowi. Z tego też powodu instytucję 
tę uznać należy za zabezpieczającą interesy pokrzywdzonego, a jednocześnie 
umożliwiającą szybsze zakończenie sprawy, co może być także w interesie 
oskarżonego. 

dObrOwOlne pOddanie się karze 

Kolejną instytucją konsensualną jest dobrowolne poddanie się karze, 
które pozwala pokrzywdzonemu oraz oskarżonemu porozumieć się w kwe-
stii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia [Grzegorczyk i Tylman 2011, 
s. 795]. Instytucja ta określana jest także jako „rozprawa skrócona” [Waltoś 
i Hofmański 2013, s. 513]. Zgodnie z art. 387 § 1 k.p.k. do chwili zakończe-
nia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej 
oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 
15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku ska-
zującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie 
przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania 
dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego roz-
strzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie 
ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę 
z urzędu. Również w przypadku tej instytucji konieczne jest, aby okolicz-
ności popełnienia przestępstwa i wina nie budziły wątpliwości, a także by 
cele postępowania zostały osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy  
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w całości. Prokurator oraz pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie 
rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego 
wniosku mają prawo sprzeciwić się wnioskowi. Ponadto sąd może uzależnić 
uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez 
siebie zmiany. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione 
dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez 
stronę. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd 
poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k., tj. o ograniczeniach 
podstaw apelacji w przypadku wydania wyroku w tym trybie. Także w odnie-
sieniu do tej instytucji w przypadku, gdy oskarżony nie ma obrońcy, sąd na 
zasadzie lojalności procesowej powinien pouczyć oskarżonego o konsekwen-
cjach złożenia tego wniosku. Instytucja ta przypomina więc w swojej regulacji 
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności uregulowane w Kodeksie kar-
nym skarbowym [Gostyński 1998, s. 22]. 

Wniosek może być złożony ustnie do protokołu lub na piśmie we wska-
zanym w przedmiotowym przepisie terminie. W piśmiennictwie wskazuje się, 
że może zostać on złożony także w odpowiedzi na akt oskarżenia, dzięki cze-
mu sąd pozna jego treść jeszcze przed otwarciem rozprawy, co przyspieszy 
postępowanie [Urbanowicz 2016, s. 266]. 

W przypadku, gdy wniosek o dobrowolne poddanie się karze złoży 
obrońca oskarżonego, oskarżony musi wyrazić zgodę na ten wniosek oraz jego 
treść [Rogoziński 2000, s. 51]. Sąd, w przypadku wydania wyroku, upraw-
niony jest jedynie do orzeczenia kar wskazanych we wniosku [II KK 353/05], 
co np. w przypadku kary grzywny oznacza nawet takie samo jak we wniosku 
określenie stawek dziennych grzywny i ich wysokości, a nie uwzględnienie 
jedynie łącznej kwoty grzywny [II KK 114/11]. W tym trybie nie jest moż-
liwe wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie [I KZP 7/00]. 
Przesłanka braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia przestępstwa  
i winy ma na celu uniemożliwienie zastosowania tej instytucji w przypadku 
osób niewinnych, które z pewnych powodów zdecydowałyby się na złożenie 
takiego wniosku [Marszał 2010, s. 139]. Z tej też zasady wynika fakt, że jakie-
kolwiek wątpliwości sądu co do sprawstwa czy kwalifikacji prawnej powinny 
skutkować nieuwzględnieniem wniosku [IV KK 201/11]. W przedmiotowym 
przepisie nie wskazano przyznania się do winy jako przesłanki jego zastoso-
wania, a więc przyznanie takie nie jest wymagane. Aktualne w tym zakresie 
są rozważania dotyczące przesłanki stwierdzenia, że „okoliczności popełnienia 
przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości” na gruncie skazania 
bez rozprawy. 
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Przesłanka, zgodnie z którą cele postępowania zostaną osiągnięte pomi-
mo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości oznacza, że sąd musi stwierdzić, że 
zastosowanie tej instytucji pozwoli na zrealizowanie celów wskazanych w art. 
2 § 1 k.p.k., tj. sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowie-
dzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, przez 
trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnie-
nie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały za-
dania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również 
w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współży-
cia społecznego, zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzyw-
dzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności oraz rozstrzygnięcie 
sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

W przypadku wprowadzenia zmiany we wniosku na żądanie sądu ko-
nieczne jest wyrażenie zgody oskarżonego, a pokrzywdzony i prokurator mogą 
ponownie zgłosić sprzeciw, gdyż środki te dotyczą konkretnego wniosku [Ro-
goziński 2000, s. 57].

Podkreślić należy, że ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 
2013 poz. 1247], czyli tak zwanej nowelizacji lipcowej, wprowadzono moż-
liwość stosowania tej instytucji także w sprawach o zbrodnie. Przed tą no-
welizacją możliwe było złożenie takiego wniosku w sprawie występków (od 
nowelizacji ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r., Dz.U. 2003 nr 17 poz. 155,  
a przed tą nowelizacją dotyczyło to występków zagrożonych karą nieprzekra-
czająca 8 lat pozbawienia wolności). Z kolei na podstawie nowelizacji ustawą 
z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2016 poz. 437], tzw. nowelizacja 
kwietniowa, możliwe jest stosowanie tej instytucji wobec sprawców, którym 
zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat. Wskazać na-
leży, że ta zmiana nie jest zasadna. W niektórych sprawach zagrożonych karą 
pozbawienia wolności przekraczającą 15 lat (np. podrabianie pieniędzy art. 
310 § 1 k.k.) zastosowanie tej instytucji nie byłoby społecznie postrzegane 
jako negatywne, a zapewniłaby ona szybkość postępowania. W uzasadnieniu 
nowelizacji kwietniowej nie znalazły się argumenty przemawiające za zasadno-
ścią dokonania tej zmiany. 

Podsumowując stwierdzić należy, że instytucja ta prowadzi do przy-
spieszenia postępowania karnego, jednocześnie zapewniając ochronę praw po-
krzywdzonego, który może sprzeciwić się złożonemu wnioskowi. Brak jakich-
kolwiek przeciwwskazań do tego, aby pokrzywdzony uzależnił niewniesienie 
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sprzeciwu od dokonania we wniosku stosownych zmian na jego korzyść np. 
zobowiązania do naprawienia szkody czy też zadośćuczynienia.

wniOsek O wydanie wyrOku skazującegO  
w trybie art. 338a k.p.k. 

Instytucja ta wprowadzona została przytoczoną już nowelizacją lipco-
wą z 2015 r. (wejście w życie przepisów). W pierwotnej regulacji wniosek 
ten mógł zostać złożony przez każdego oskarżonego, aktualnie po nowelizacji 
kwietniowej (2016 r.), zgodnie z treścią art. 338a k.p.k. oskarżony, któremu 
zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia 
wolności, może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy 
złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej 
kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego 
bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również do-
tyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosz-
tów procesu. Oskarżony jest pouczony o tym uprawnieniu wraz z doręczeniem 
mu odpisu aktu oskarżenia [Koper 2014a, s. 12]. W piśmiennictwie wskazuje 
się, że rozwiązanie sprzed nowelizacji kwietniowej mogło budzić wątpliwości, 
ponieważ nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego w przypadku naj-
cięższych przestępstw mogło mieć negatywny wydźwięk społeczny [Urbano-
wicz 2016, s. 268-269]. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić. Zgodnie 
z art. 343a § 2 k.p.k. sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności po-
pełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego 
wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku 
jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Ponadto 
odpowiednio stosuje się przepis art. 343 k.p.k. Aktualne pozostają więc wszel-
kie przeprowadzone już rozważania co do stwierdzenia, że „okoliczności po-
pełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego 
wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte”. O złożeniu wniosku oraz 
terminie jego rozpoznania na posiedzeniu zawiadamia się strony o pokrzyw-
dzonego, przesyłając im odpis wniosku. 

Dostrzec należy pewną niekonsekwencję w przedmiotowej regulacji. 
Mianowicie art. 343a § 2 k.p.k. wskazuje, że uwzględnienie wniosku moż-
liwe jest, gdy nie sprzeciwi się prokurator, a także że stosuje się odpowied-
nio przepis art. 343 k.p.k. Tymczasem art. 343 k.p.k. pozwala na zgłoszenie 
sprzeciwu przez pokrzywdzonego. Ewentualne wątpliwości na tym gruncie 
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zostały rozwiane przez orzecznictwo, które wskazuje, że na zasadzie art. 343a 
§ 2 k.p.k. w zw. z art. 343 § 2 k.p.k. pokrzywdzony należycie powiadomiony 
o terminie posiedzenia może zgłosić sprzeciw wobec wniosku. Konieczne jest 
jednocześnie, aby pokrzywdzony został zapoznany z treścią wniosku oskarżo-
nego, zgodnie z art. 343a § 1 k.p.k. [IV KK 284/17]. 

Wobec powyższego wszystkie gwarancje procesowe pokrzywdzonego są 
zachowane i może on zgłosić sprzeciw jeśli nie zgadza się ze złożonym wnio-
skiem. Ponadto w przypadku jakichkolwiek wątpliwości sądu co do spraw-
stwa oskarżonego albo istotnych z punktu widzenia postępowania sądowego 
elementów stanu faktycznego sąd może nie uwzględnić wniosku i sprawa pod-
lega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Dodatkowo w związku z noweliza-
cją, która weszła w życie 5 października 2019 r. dodano art. 343b k.p.k. na 
zasadzie którego postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku, o którym mowa  
w art. 335 k.p.k. lub 338a k.p.k. mogą zostać wydane na posiedzeniu, o które-
go terminie nie zawiadomiono uczestników uprawnionych do stawiennictwa. 
Złożenie takiego wniosku nie spowoduje więc przedłużenia postępowania, po-
nieważ sąd w razie uznania go za bezpodstawny może go nie uwzględnić na 
posiedzeniu bez stawiennictwa stron. 

umOrzenie kOmpensacyjne z art. 59a k.k.

Zmiany w prawie karnym, które zakładały przyjęcie modelu kontra-
dyktoryjnego postępowania karnego, zakładały wprowadzenie kolejnej insty-
tucji konsensualnego rozwiązywania sporu, z której następnie ustawodawca 
się wycofał, podobnie jak z samego kontradyktoryjnego modelu procesu. Wy-
cofanie tej instytucji należy jednakże ocenić negatywnie i rozważyć można 
powrót do tego typu instytucji, jednakże w sprawach, w których możliwe 
jest porozumienie między pokrzywdzonym i oskarżonym, a nie dotyczy prze-
stępstw „ciężkich”. 

Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2013 poz. 1247] 
wprowadzono nową instytucję w Kodeksie karnym pozwalającą na umorzenie 
postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego na wniosek pokrzyw-
dzonego.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy wprowadzono nowy przepis do 
k.k. – art. 59a w brzmieniu: 

§ 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji 
sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem 
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przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji 
i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na 
wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą 
nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko 
mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak rów-
nież o występek określony w art. 157 § 1.

§ 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego 
pokrzywdzonego, warunkiem zastosowania § 1 jest pojednanie się, 
naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną 
krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność 
uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą 
realizacji celów kary.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że instytucja ta opierać 
się ma na zasadach sprawiedliwości naprawczej, poprzez umożliwienie umo-
rzenia postępowania karnego w sytuacji pojednania się sprawcy z pokrzywdzo-
nym oraz naprawienia przez niego szkody, wyrządzonej jego działaniem, czy 
też zadośćuczynienia wyrządzonej pokrzywdzonemu krzywdzie. Istotną oraz 
decydującą rolę w tym zakresie odgrywać miała wola pokrzywdzonego. Do 
wydania postanowienia umarzającego postępowanie konieczna była jego zgo-
da. W ocenie autorów projektu instytucja ta miała być stosowana głównie wo-
bec sprawców występków skierowanych przeciwko mieniu, co miała zagwa-
rantować możliwość zastosowania tej instytucji wyłącznie wobec sprawców 
przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. 
Instytucja ta w ich ocenie mogłaby być łączona z mediacją, która miałaby do-
prowadzić do porozumienia między sprawcą oraz pokrzywdzonym. W uzasad-
nieniu projektu podkreślono jednakże, że nie jest ona warunkiem koniecznym 
do zastosowania tej instytucji. Możliwość wpływu przez pokrzywdzonego na 
tok postępowania karnego, dzięki zapewnieniu mu możliwości decydowania 
o tej instytucji, miała stanowić wzmocnienie jego roli w całym postępowaniu. 
Ponadto instytucja ta miała na celu szybsze wyeliminowanie z procesu kar-
nego spraw, w których nawet sam pokrzywdzony nie jest zainteresowany ich 
prowadzeniem, gdyż spór między nim, a sprawcą został zakończony [Druk 
sejmowy nr 870, s. 133-134]. 

Kwestie proceduralne związane ze złożeniem przedmiotowego wnio-
sku regulował art. 23b k.p.k. wprowadzony na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy  
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 
poz. 396]. Zgodnie z wprowadzonym przepisem w przypadku złożenia wnio-
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sku wskazanego w art. 59a k.k. przed wniesieniem aktu oskarżenia w jego 
przedmiocie orzekał prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia rozstrzygał  
o nim sąd. Na postanowienie w tym zakresie przysługiwało zażalenie. 

Istota tej instytucji polegała na przyjęciu, że w określonej grupie prze-
stępstw dla realizacji celów odpowiedzialności karnej, rozumianej jako zarów-
no instrument, służący do ochrony dóbr prawnych, a także przeznaczony do 
zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości, wystarczające jest aby do-
szło do pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym, przy czym konieczne jest 
naprawienie szkody lub zadośćuczynienie doznanej przez pokrzywdzonego 
krzywdzie [Wróbel 2015, s. 8]. Wobec powyższego celem tego unormowania 
było satysfakcjonujące dla obu stron rozstrzygnięcie konfliktu spowodowa-
nego popełnieniem przestępstwa. Pokrzywdzony miał uzyskać kompensację 
wyrządzonego mu uszczerbku, a sprawca możliwość uniknięcia konsekwencji 
prawnokarnych [Kania 2016, s. 106]. Instytucja ta miała ograniczyć reali-
zowanie funkcji sprawiedliwościowej bądź ogólnoprewencyjnej postępowania 
karnego w celu położenia nacisku na realizację funkcji kompensacyjnej [Ko-
per 2014c, s. 505-506]. Podkreślić przy tym należy, że funkcja kompensacyjna 
realizowana była przez tę instytucję niejako na przedpolu innych funkcji, ale 
nie miała ona doprowadzić do wykluczenia tych funkcji [Królikowski 2014, 
s. 78]. Powyższe wynika z faktu, że pokrzywdzony jako dysponent dobrem 
prawnym ograniczony jest oceną, czy umorzenie w tym trybie nie doprowadzi 
do zanegowania „sensu reakcji sprawiedliwościowej na dokonany czyn” [Kró-
likowski i Szczucki 2015]. Wobec powyższego zarówno prokurator na etapie 
postępowania przygotowawczego, jak też sąd na etapie postępowania sądo-
wego wyposażeni byli w instrumenty umożliwiające zabezpieczenie interesu 
społecznego, wyrażonego adekwatną reakcją na dokonany czyn. 

Przedstawiciele doktryny stanęli na stanowisku, że umorzenie postępo-
wania w trybie art. 59a k.k. nie stanowiło o pociągnięciu sprawcy do odpowie-
dzialności karnej, a sprawca traktowany powinien być jako osoba niewinna. 
Instytucja ta konsekwencjami dla podejrzanego/oskarżonego miała charak-
ter analogiczny do umorzenia określonego w art. 17 § 1 k.p.k., tj. sprawca 
nie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże organ powinien 
ustalić, że doszło do popełnienia przestępstwa [Plich 2015, s. 60-61; Jezu-
sek 2014, s. 99-100]. Powyższe wnioski są logiczne, gdyż naprawienie szko-
dy bądź zadośćuczynienie nastąpić może w przypadku, gdy wystąpiła szkoda 
bądź krzywda. 

W doktrynie wskazuje się, że instytucja ta miała charakter względnie 
obligatoryjny, ponieważ na podstawie § 3 tego przepisu organ rozpatrujący 
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wniosek był uprawniony do odmowy zastosowania takiej podstawy umorze-
nia, gdy zachodziła szczególna okoliczność uzasadniająca sprzeczność jej za-
stosowania z potrzebą realizacji celów kary. Powyższe oznaczało, że odmowa 
ta mogła wynikać ze względów prewencyjnych, czy też określonej w art. 53 
§ 1 k.k. dyrektywy sprawiedliwościowej [Hałas 2019]. Przesłanka ta dotyczyć 
może zarówno osoby sprawcy, np. jego demoralizacja, a także samego po-
pełnionego przez niego czynu [Skorupka 2015, s. 95]. Ponadto w doktrynie 
wskazuje się, że do zastosowania tej instytucji konieczne było stwierdzenie, że 
okoliczności popełnienia oraz wina sprawcy czynu w świetle zgromadzonych 
dowodów nie budziły wątpliwości [Sakowicz 2015, s. 114].

Instytucja ta została usunięta z procedury karnej. Na podstawie art. 
7 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2016 poz. 437] uchy-
lony został art. 59a k.k. W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że 
instytucja umorzenia restytucyjnego unormowana w art. 59a k.k. nie spełnia 
celu postępowania karnego, którym ma być odpłacenie sprawcy za popełnie-
nie czynu zabronionego. W ocenie autorów projektu postawa sprawcy już po 
popełnieniu czynu, czy jego postawa wobec pokrzywdzonego mają znaczenie 
w kontekście orzeczenia o karze, jednakże nie powinny stanowić samodzielnej 
podstawy do tak dalekiego łagodzenia jej wymiaru. Ponadto według auto-
rów tej nowelizacji instytucja ta umożliwiała uniknięcie odpowiedzialności 
karnej poprzez rozumiane potocznie „wykupienie się” od odpowiedzialności. 
Dotyczyć to miało także sprawców poważnych przestępstw. W ich ocenie ko-
nieczność złożenia wniosku przez pokrzywdzonego o zastosowanie tej insty-
tucji skutkowało możliwością wywierania na pokrzywdzonych niedozwolonej 
presji przez sprawców czynów zabronionych, które ukierunkowane miały być 
na zmuszenie ich do złożenia takiego wniosku [Druk sejmowy nr 207 – uza-
sadnienie 2016, s. 18]. Ponadto w ocenie Prokuratora Generalnego instytucja 
ta rodziła istotne zagrożenie dla osób pokrzywdzonych, ale w swojej opinii 
Prokurator Generalny nie wyjaśnił jakiego rodzaju są to zagrożenia ani nie 
przytoczył żadnych statystyk w tym zakresie [Opinia Prokuratora Generalne-
go do druku nr 207, s. 7]. Pozytywną opinię dotyczącą usunięcia tej instytucji 
z porządku prawnego wyraził Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej 
Rady Radców Prawnych. W opinii tej stwierdzono, że realizacja postulatu 
sprawiedliwości naprawczej prowadzi do marginalizacji interesu publicznego, 
który został naruszony lub zagrożony przestępstwem, co w ocenie przedstawi-
cieli Ośrodka stawiać miało pod znakiem zapytania publicznoprawny charak-
ter przestępstwa [Zagrodnik 2016, s. 27]. 
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W literaturze wskazywano, że argumenty te mają charakter wyłącz-
nie potencjalny, który nie został w żaden sposób poparty doświadczeniami 
praktycznymi [Kochel 2016, s. 24]. Ponadto w literaturze oceniano tę in-
stytucję w sposób zasadniczo pozytywny. Wskazywano, że była ona przeja-
wem idei sprawiedliwości naprawczej, pozwalającą na zniwelowanie konfliktu 
spowodowanego popełnionym czynem zabronionym w wyniku porozumie-
nia między pokrzywdzonym a sprawcą. Podkreślano także, że w niektórych, 
nieznaczących konfliktach prawnokarnych, w szczególności tych, w których 
doszło do wywołania szkody o charakterze materialnym, możliwe jest odej-
ście od wyłącznej kompetencji państwa w ich rozstrzyganiu [Woźniak 2016,  
s. 216-217].  W ocenie R. Koper walory tej instytucji są bezdyskusyjne  
z uwagi na pozytywne oddziaływanie tego typu sprawiedliwości, a także  
z uwagi na pozytywny wpływ na ekonomikę procesową. W jego ocenie istot-
ne było odpowiednie określenie warunków, które musiałby zostać spełnione, 
aby ta instytucja mogła zostać wykorzystana, co spowodowałoby zacieśnienie 
zakresu jej zastosowania [Koper 2014b, s. 13]. Pozytywnie wprowadzenie tej 
instytucji chociażby z powodu redukcji obciążenia organów ścigania, skró-
cenia czasu trwania postępowań w sprawach drobnych, możliwości przezna-
czenia środków, które zostałyby zużyte na ich prowadzenie na sprawy o wyż-
szym stopniu skomplikowania, a także wzmocnienia instytucji mediacji, która 
mogłaby służyć do wypracowywania porozumienia między pokrzywdzonym,  
a podejrzanym/oskarżonym [Bratek i Markiewicz 2015, s. 128]. Ponadto 
poza przyspieszeniem postępowania, instytucja ta zapewniała sprawcom, że 
informacja o umorzeniu nie zostanie odnotowana w Krajowym Rejestrze Kar-
nym [Kania 2015, s. 120]. W doktrynie pojawiały się jednakże głosy krytyku-
jące tę instytucję. Przede wszystkim wskazywano, że możliwość „wykupienia 
się” od postępowania karnego w wyniku zastosowania tej instytucji prowadzi 
do zatracenia przez prawo karne publicznoprawnego rodowodu [Kania 2016, 
s. 121]. Niemniej jednak nie wskazywano na bezwzględną konieczność wy-
eliminowania tej instytucji. Podkreślano możliwość wprowadzenia noweliza-
cji tego przepisu poprzez zobowiązanie stron do przedłożenia potwierdzenia 
naprawienia szkody lub zadośćuczynienia w formie pisemnej, co niwelować 
mogłoby ewentualne naciski sprawcy na pokrzywdzonego w celu wymuszenia 
złożenia przez niego wniosku o umorzenie postępowania w trybie art. 59a k.k. 
[Juszka 2015, s. 192].

Także Krajowa Rada Sądownictwa oceniła uchylenie art. 59a k.k. jako 
niecelowe, nieznajdujące żadnego uzasadnienia oraz wpływające ujemnie na 
sprawność postępowań. W ocenie Rady jak największa liczba spraw powinna 
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być rozstrzygana w trybie porozumienia stron czy mediacji [Prezydium KRS 
2016, s. 6-7]. Również w ocenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego uchyle-
nie tego przepisu budziło wątpliwości jako zmiana przedwczesna, gdyż przepis 
ten obowiązywał zaledwie dziewięć miesięcy, co stanowiło okres zbyt krótki 
by stwierdzić dysfunkcjonalność tej instytucji. Ponadto w ocenie Pierwszego 
Prezesa SN argumentacja wskazana w uzasadnieniu projektu nowelizacji nie 
uzasadniała całkowitej eliminacji tej instytucji. W ocenie opiniującego zasad-
niejsze byłoby wprowadzenie zmiany przesłanek stosowania tej instytucji, np. 
poprzez ograniczenie jej do przestępstw nieumyślnych, czy wyeliminowanie 
możliwości jego stosowania wobec sprawców, o których mowa w art. 64 oraz 
65 k.k., tzw. recydywistów. Wskazano również na możliwość zmiany tej regu-
lacji poprzez jej obostrzenie i uwarunkowanie uwzględnienia umorzenia po-
stępowania od zrealizowania przez sprawcę obowiązku uiszczenia świadczenia 
pieniężnego na cel, który zostałby wskazany przez sąd [Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego 2016, s. 28-29]. 

W świetle powyższego uchylenie przedmiotowego przepisu ocenić nale-
ży negatywnie i postulowane jest jego przywrócenie, co pozwoli na rozpozna-
wanie większej liczby spraw w trybie konsensualnym, a tym samym między 
innymi obniżenie obciążenia sądów sprawami, przy jednoczesnym poszano-
waniu praw stron postępowania karnego. 

pOdsumOwanie

Widoczne jest, że do tak zwanej nowelizacji lipcowej, która weszła  
w życie w 2015 r. rozszerzano stosowanie porozumień karnoprocesowych, 
gdyż wprowadzono nowe instytucje oraz zapewniono możliwość szerszego 
stosowania już obowiązujących, np. dobrowolnego poddania się karze. Tak 
zwana nowelizacja kwietniowa z 2016 r. wprowadziła w tym zakresie regres, 
który należy ocenić negatywnie. Zmiany w tym zakresie są niezrozumiałe, jeśli 
uwzględni się zgodność tych instytucji z zasadami konstytucyjnymi i naczel-
nymi zasadami procesu karnego. 

W piśmiennictwie wskazuje się, że oskarżony, który zawiera porozu-
mienie może uzyskać korzystniejszą sytuację niż oskarżony, który nie decyduje 
się na zawarcie porozumienia [Steinborn 2004, s. 23], a uczestnicy procesu 
karnego powinni mieć zapewnioną równość wobec prawa, zgodnie z konsty-
tucyjną zasadą wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP z 1997 r. [Wileński 2011, 
s. 96]. Istotne jest jednak, że równość wobec prawa nie oznacza orzekania jed-
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nakowych kar wobec oskarżonych nawet o popełnienie analogicznych prze-
stępstw [Steinborn 2004, s. 28]. Powyższe wynika z oczywistej zasady indy-
widualizacji kary. Zastosowanie porozumień procesowych różnicuje sytuację 
danego oskarżonego w stosunku do innych – np. nie dochodzi do przeprowa-
dzenia postępowania dowodowego w ogóle lub nie prowadzi się go w całości. 
Niemniej jednak w przypadku stosowania tych instytucji konsensualnych nie 
można stwierdzić naruszenia równości wobec prawa z uwagi na fakt, że oskar-
żony dobrowolnie godzi się na zrzeczenie pewnych uprawnień procesowych 
w zamian za korzyści związane z zastosowaniem porozumienia karnoproceso-
wego np. wie jaka kara zostanie mu wymierzona, a samo postępowanie kończy 
się sprawnie i szybko. 

Zawieranie porozumień nie może naruszać zasady prawdy material-
nej, co oznacza, że możliwe jest jedynie negocjowanie wymiaru kary i sto-
sowanych środków w ramach ustawowego zagrożenia danego typu. Nie jest 
możliwe negocjowanie kwalifikacji prawnej czynu np. jak ma to miejsce  
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zabezpieczeniem zasady prawdy mate-
rialnej w przypadku stosowania instytucji konsensualnych jest już wspomnia-
na konieczność ustalenia, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie 
budzą wątpliwości. Wprowadzenie tej regulacji gwarantuje także, że organy 
prowadzące postępowanie przygotowawcze w przypadku uzyskania przyzna-
nia się do winy podejrzanego nie poprzestaną jedynie na tym dowodzie i zgro-
madzą inne, które pozwolą na ustalenie rzeczywistego przebiegu inkrymino-
wanego zdarzenia. Porozumienia karnoprocesowe nie naruszają także zasady 
legalizmu, gdyż wnioski składane w ich ramach są kontrolowane przez sąd, 
który ma uprawnienie do ich nieuwzględnienia lub uwzględnienia jedynie 
po wprowadzeniu wskazanych przez siebie zmian. Ponadto w przypadku, gdy 
sam oskarżony występuje z inicjatywą zastosowania instytucji konsensualnych 
lub też dobrowolnie zgadza się na taką formę rozstrzygnięcia sprawy to nie 
można uznać, aby doszło do naruszenia zasady domniemania niewinności. 
Jak już wskazano samo wyrażenie zgody np. na skazanie bez rozprawy nie 
jest dowodem winy oskarżonego i w przypadku rozpoznania sprawy na zasa-
dach ogólnych nie może samo przez się skutkować uznaniem go za winnego. 
Analogicznie, jak już wskazywano, co do zasady instytucje te nie naruszają 
prawa do obrony, jeśli nie jest wywierany nacisk na oskarżonego i jest on świa-
domy całej procedury związanej ze stosowaniem przedmiotowych instytucji. 
Niemniej jednak porozumienia te prowadzą do ograniczenia stosowania zasa-
dy bezpośredniości, gdyż sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego,  
a także mogą prowadzić do wyłączenia zasady jawności – wydanie wyroku 
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na posiedzeniu wyklucza co do zasady udział publiczności, co wynika wprost 
z normy art. 95b § 1 k.p.k., zgodnie z którą posiedzenie odbywa się z wyłą-
czeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd 
zarządzi inaczej. 

Podkreślić należy, że zmiany ograniczające konsensualizm w postępo-
waniu karnym wskazują na wprowadzanie tak zwanego autorytarnego mode-
lu wymiaru sprawiedliwości, który w głównej mierze opiera się na podejściu 
uznającym sprawcę penalizowanego czynu za podmiot aspołeczny, zbunto-
wany i zły. Przestępstwo w takim ujęciu przestaje być uznawane za zjawisko 
społeczne, a wymiar sprawiedliwości przyjmuje charakter punitywny [Radzi-
nowicz 1991, s. 426], co odbiega od przyjętego pierwotnie w nowych kodek-
sach założenia, że przestępstwo prowadzi do powstania konfliktu społecznego, 
a więc jest zjawiskiem społecznym. Podejście więc, w którym to strony tego 
konfliktu wspólnie go rozwiązują może być skuteczniejsze w zakresie pre-
wencji indywidualnej, a ponadto niewątpliwie prowadzić powinno do szyb-
szego naprawienia szkody czy zadośćuczynienia krzywdzie pokrzywdzonego. 
Oskarżony, który sam będzie miał udział w ustalaniu wymiaru kary oraz jego 
obowiązków prawdopodobniej z mniejszym oportunizmem traktować będzie 
orzeczenie sądowe, a więc np. dobrowolnie uiści orzeczone na rzecz pokrzyw-
dzonego kwoty. 

W świetle powyższego wskazany jest co najmniej powrót do regulacji 
wprowadzonych nowelizacją lipcową, a także ewentualne rozszerzenie stoso-
wania instytucji konsensualnych. 
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Rozwój instytucji ograniczenia 
egzekucji świadczeń pieniężnych  

z ruchomości w sądowym  
postępowaniu egzekucyjnym  

w latach 2000 – 2020

Niniejsza praca ma na celu przybliżenie czytelnikowi zmian w insty-
tucji ograniczenia egzekucji z ruchomości w toku prowadzonego sądowego 
postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych, na przestrzeni lat 2000 
do 2020. 

W pierwszej części artykułu przedstawiono ruchomość jako przedmiot 
egzekucji, po krótce omówiono sposób jej zajęcia oraz potrzebę wprowadze-
nia ustawowych ograniczeń w prowadzonej z niej egzekucji. 

W drugiej części artykułu zreferowane zostały ograniczenia o charakte-
rze przedmiotowym. Przedstawiono rozwój art. 829 k.p.c. [Dz.U.2019 poz. 
1460] w wyżej wymienionym okresie ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w latach: 2005, 2010, 2014 i 2019. Dalej przedstawiono 
zmiany ograniczeń uregulowanych w treści art. 830 k.p.c. i wprowadzonych 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmio-
tów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają 
egzekucji z dnia 16 maja 1996r. zmienionym rozporządzeniem z dnia 5 lip-
ca 2017r. Przybliżono ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z ruchomości 
wypływające z przepisów wprowadzonych Ustawą o komornikach sądowych 
z dnia 22 marca 2018r. – w szczególności zmiany dotyczące możliwości pro-
wadzania egzekucji z ruchomości przez asesorów komorniczych oraz przy-
mus filmowania czynności. Praca kończy się oceną skutków wprowadzonych 
zmian zarówno w zakresie możliwości skutecznego prowadzenia egzekucji z 
ruchomości przez komornika sądowego, ochrony praw dłużnika jak i możli-
wości dochodzenia swych praw przez wierzyciela. 
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ruchOmOść jakO przedmiOt egzekucji

Ruchomość - jako przedmiot egzekucji - nie zawiera swojej pozytyw-
nej definicji. Powszechnie akceptowana jest jej negatywna definicja, zgodnie 
z którą ruchomością jest każda rzecz, która nie jest nieruchomością ani jej 
częścią składową. Nie jest przy tym ważne czy dana rzecz jest tworem pier-
wotnym czy przetworzonym, istotne jest aby w swojej postaci pozostawała 
odrębnym, niezwiązanym z niczym tworem materialnym. Pewne ruchomości 
mogą bądź to posiadać części składowe bądź pozostawać w związku z innymi 
ruchomościami jako rzeczy niezbędne do korzystania z tychże ruchomości 

- przynależności. 
Częścią składową rzeczy jest wszystko to, czego nie można od niej odłą-

czyć bez uszkodzenia albo istotnej zmiany jej samej lub przedmiotu odłączo-
nego - charakter jej normuje art. 47 kc [Dz.U. z 2019 r. poz. 1145]. Co ważne 
połączenie części składowej z całością nie musi mieć wyraźnego i trwałego 
charakteru, wystarczy by wynikało z materialnego i gospodarczego charakteru 
całości; nie ma również znaczenia czy takie połączenie stanowi wynik woli 
człowieka, czy też następuje w sposób naturalny. Jeżeli połączenie okaże się 
nieodwracalne lub powrót do stanu pierwotnego skutkuje nadmiernymi trud-
nościami lub kosztami, rzeczy o mniejszej wartości stają się częściami składo-
wymi rzeczy o większej wartości (art. 193 § 2 kc).

Przynależnością jest rzecz ruchoma, niezbędna do korzystania z rucho-
mości głównej, która stanowi jednak odrębny przedmiot własności - charakter 
jej normuje art. 51 kc. Do rzeczy głównej może przynależeć zarówno jedna jak 
i wiele ruchomości, możliwe jest też kilkustopniowe związanie się przynależ-
ności (np.: bateria - pilot samochodu - samochód).

Poza przedmiotami których charakter nie wzbudza wątpliwości, do ru-
chomości w znaczeniu egzekucyjnym zaliczyć możemy również w szczególno-
ści: pieniądze (art. 852 k.p.c.), statki powietrzne i statki morskie niewpisane 
do rejestru okrętowego lub wrak statku (egzekucja skierowana do statków 
morskich wpisanych do rejestru okrętowego, jak i do statków zagranicznych, 
prowadzona jest według przepisów o egzekucji z nieruchomości ze zmianami 
wynikającymi z art. 1015—10224 k.p.c.), ziemiopłody oraz niekiedy zwierzę-
ta - tu bezwzględnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt [Dz.U.2020 poz. 638]: „zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, zaś człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Zgodnie z pkt 2 wcześniej 
przytoczonego artykułu „w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, do 
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zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy”. Co za tym nastę-
puje w zakresie postępowania egzekucyjnego zwierzęta podlegają egzekucji jak 
ruchomości (art. 8441 k.p.c.). 

Należy jednak wskazać, że przedmiotem egzekucji nie mogą być rze-
czy niczyje, tj. takie, które nie są niczyją własnością, choć mogą potencjalnie 
być przedmiotem własności. Należą do nich rzeczy, które nigdy nie stanowiły 
przedmiotu własności (np. meteoryt, wyrzucony z morza bursztyn, muszle czy 
martwe ryby, choć późniejsze trwałe połączenie z gruntem może je uczynić 
częściami składowymi nieruchomości); rzeczy porzucone przez właściciela; rój 
pszczół, który stał się niczyj w wyniku przemilczenia, o którym mowa w art. 
182 k.c. Również rzeczy ruchome, które są wyłączone z obrotu cywilnopraw-
nego ze względów moralnych i etycznych, np. zwłoki człowieka, poszczególne 
organy, tkanki czy komórki ludzkie, nie mogą być brane pod uwagę w aspek-
cie egzekucji. Przedmiotem egzekucji nie mogą być także rzeczy niczyje, tj. ta-
kie, które nie są niczyją własnością, choć mogą potencjalnie być przedmiotem 
własności [Marciniak, Michalska-Marciniak 2015, s. 498].

 Zajęcie ruchomości dokonywane jest na podstawie i zgodnie z art. 
845 k.p.c. i następnymi. Następuje poprzez wpisanie ruchomości do proto-
kołu zajęcia, którego odpis należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom 
zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami oraz wierzycielowi, który nie był 
obecny przy zajęciu; oryginał protokołu zajęcia organ egzekucyjny pozostawia 
w aktach sprawy. Dodatkowo od roku 2019 do oryginału protokołu z czyn-
ności zajęcia ruchomości należy również dołączyć nośnik z zapisem cyfrowym 
nagrania audio/video danej czynności. Jak wskazano w treści uzasadnienia 
do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie 
o sygnaturze I ACa 818/15: Komornik może dokonać zajęcia ruchomości 
będącej we władaniu dłużnika. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że 
przez władanie należy uznać faktyczne dysponowanie rzeczą bez względu na 
to, czy władający ma jakieś prawa do tej rzeczy, czy też włada nią w cudzym 
imieniu. Decydujące znaczenie ma w tym zakresie zewnętrzna strona posia-
dania, tzw. corpus […] Sąd Najwyższy podkreślił, że władanie oznacza fak-
tyczną dyspozycję przedmiotem władanym bez względu na stosunek prawny 
władającego do tego przedmiotu, a komornik przystępując do zajęcia nie jest 
zobowiązany, ani nawet uprawniony do badania, w jakim stosunku prawnym 
dłużnik pozostaje do ruchomości, a więc czy jest jej właścicielem, użytkowni-
kiem, czy też posiada rzecz w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli rzecz znajduje się  
w mieszkaniu dłużnika lub w innym zajmowanym przez niego miejscu (piw-
nicy, komórce, magazynie, podwórzu przydomowym itp.), to znajduje się  
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w jego dyspozycji, stąd stwierdzenie takiego miejsca położenia rzeczy wystar-
czy do uznania dłużnika jako władającego w drodze domniemania faktyczne-
go. W związku z tym, na tym etapie postepowania egzekucyjnego kluczowe 
znaczenie ma stan władania, natomiast komornik nie ma obowiązku ustalania 
istnienia lub nieistnienia praw osób trzecich do rzeczy pozostających we wła-
daniu dłużnika. Powszechnie wskazuje się, że otrzymanie przez komornika 
wiadomości o prawach osób trzecich ciążących na zajmowanych ruchomo-
ściach nie powinno prowadzić do odstąpienia od czynności egzekucyjnych. 
O istnieniu i skuteczności praw osób trzecich rozstrzyga bowiem sąd, któ-
ry rozpoznaje powództwa przeciwegzekucyjne wniesione przez osoby trzecie  
w trybie art. 841 k.p.c. [I ACa 818/15] Ponadto zgodnie z treścią dodanego 
nowelą z dnia 22 marca 2018r. (845 § 22 dodany przez art. 261 pkt 20 lit.  
c ustawy z dnia 22 marca 2018 r. [Dz.U.2018.771] zmieniającej nin. ustawę 
z dniem 1 stycznia 2019 r.) artykułu 845§22 k.p.c., komornik umarza postę-
powanie w niezbędnym zakresie, jeżeli przedstawiono niebudzący wątpliwości 
dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika – nie 
dotyczy to jednak sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia ruchomości 
na rzecz osoby trzeciej. Treść artykułu 845§22 k.p.c. została poddana krytyce 
jeszcze w fazie jej projektu, gdzie uznano ów artykuł za „dyskusyjny” Bardzo 
dyskusyjny jest projektowany art. 845 § 2b k.p.c., przewidujący, iż komor-
nik umorzy postępowanie w niezbędnym zakresie, jeżeli przedstawiono nie 
budzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią 
własności dłużnika. Jest to przykład dowodu negatywnego. W istocie chodzi 
chyba o przedstawienie niebudzącego wątpliwości dowodu na piśmie, że za-
jęte ruchomości stanowią własność osoby trzeciej. Jak się wydaje okoliczność 
ta powinna być wykazana na chwilę zajęcia. Propozycja ta stanowi wyłom  
w zasadzie wynikającej z art. 804 k.p.c. i zaburza relacje pomiędzy komor-
nikiem, jako organem egzekucyjnym, a sądem, jako organem sprawującym 
nadzór judykacyjny. Co więcej proponowany przepis może prowadzić do ilu-
zoryczności egzekucji z ruchomości. Wydaje się, iż propozycja ta jest w istocie 
motywowana jednostkowymi przypadkami nagłośnionymi przez media [Opi-
nia Iustitii do projektu…].
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Ograniczenie egzekucji świadczeń  
pieniężnych z ruchOmOści

Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem o bardzo silnej pozycji 
jednej ze stron – wierzyciela. Pozostawienie wierzycielowi nieograniczonego 
prawa do zaspokojenia się z majątku dłużnika jest zabiegiem wyjątkowo nie-
bezpiecznym, emocje towarzyszące temu postepowaniu powodują, że wyjąt-
kowo łatwo w nim o nadużycia, które w swym zamyśle często zmierzają do 
zniszczenia jednej osoby przez drugą. Z tego powodu prowadzona egzekucja 
powinna uwzględniać nie tylko sytuację osobistą dłużnika, ale ponadto musi 
uwzględniać jego interes majątkowy, oczywiście do chwili, w której nie da 
się go pogodzić z interesem wierzyciela [Żal 2002, s.67]. Ustalenie granicy 
tych interesów powinno być w tym przypadku rozstrzygane przede wszystkim  
z zastosowaniem zasad słuszności i to organ egzekucyjny ma obowiązek oce-
nić, czy sprzedaż konkretnej ruchomości nie wyrządzi dłużnikowi dodatko-
wej krzywdy lub nie przysporzy wierzycielowi niepowetowanej szkody. Celem 
ochrony wyżej przywołanych interesów stron postępowania egzekucyjnego 
polski ustawodawca już w chwili powstania kodeksu postępowania cywilne-
go w roku 1965 zawarł w niniejszej ustawie szereg ograniczeń. Ograniczenia 
egzekucji oznaczają jej niedopuszczalność w całości lub w części ze względu 
na osobę lub przedmiot [Dolecki, Wiśniewski 2011, s.287]. Ograniczenia 
przedmiotowe w egzekucji sadowej to wyłączenia spod egzekucji określonych 
składników majątku dłużnika mają one za zadanie stworzenie prawnych gwa-
rancji zachowania przez dłużnika źródeł jego utrzymania i jego rodziny oraz 
uchronienia go przed istotną szkodą, jaką może mu wyrządzić egzekucja skie-
rowana do przedmiotów, które mogą zostać zbyte tylko po znacznie zaniżonej 
cenie, pomimo że mają dla niego istotny walor użytkowy a nawet osobisty 
[Żal 2002, s.67] Skuteczność ograniczeń przedmiotowych wymaga oznacze-
nia ich w przepisach prawa. Przepisy te mają charakter szczególny a wskazane 
w nich ograniczenia stanowią wyjątek od reguły wyrażonej w przepisie art. 
803 k.p.c., wedle której tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia 
egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika, o ile z jego treści nie wynika 
nic innego. Oznacza to, że przepisy te powinny być interpretowane w spo-
sób ścieśniający (wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna). Dodatkowo 
przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie jest 
możliwe zrzeczenie się ani zmodyfikowanie przysługujących uprawnień [Ła-
patowska-Rynkowska 2005, s. 25 – 37] W doktrynie wskazuje się na trzy 
główne przyczyny (cele) wprowadzenia ograniczeń przedmiotowych – są to 
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względy humanitarne, społeczne oraz gospodarcze. Ograniczenia przedmio-
towe w egzekucji sadowej wprowadzone ze względów humanitarnych mają na 
celu zapewnienie dłużnikowi, jak również pozostającym na jego utrzymaniu 
członkom jego rodziny, minimum egzystencji. Nie należy przez to rozumieć 
wyłącznie gwarancji bytu fizycznego. Ustawodawca kierując się tą przesłanką 
wyłączył spod egzekucji również rzeczy, które mają dla dłużnika szczególną, 
osobistą wartość. Ograniczenia ustanowione przez ustawodawcę ze wzglę-
dów humanitarnych dotyczą tylko dłużników będących osobami fizyczny-
mi. Ograniczenia te bierze się pod uwagę z urzędu [Karniłowicz 2000, s. 11] 
Słusznie wskazuje Z. Merchel, że chroni się w ten sposób dłużnika przed 
całkowitą degradacją, do jakiej mógłby doprowadzić wierzyciel, gdyby miał 
niczym nieskrepowaną możliwość prowadzenia egzekucji [Merchel, 1996,  
s. 49]. Prawidłowe zastosowanie przez organ egzekucyjny przepisów regulują-
cych ograniczenia w egzekucji z ruchomości podlega kontroli jurysdykcyjnej 
w drodze skargi na czynności komornika. Komornik, który zajął ruchomości 
objęte wyłączeniem jest zobowiązany wydać, na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 
k.p.c., postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego co do tych 
ruchomości. Zaniechanie przez komornika wydania tego postanowienia sta-
nowi podstawę ww. skargi [III CZP 131/68]. 

Wprowadzone przez ustawodawcę w roku 1965 ograniczenia przed-
miotowe egzekucji zostały zawarte w art. 829 k.p.c. i 830 k.p.c. obejmowały:

1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie co-
dzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków 
jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania 
zawodu, 

2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących 
na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; 

3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wy-
żywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz 
z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów; 

4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy za-
robkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres 
jednego tygodnia; 

5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze 
w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas 
do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej pła-
cy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa 
tygodnie; 
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6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odzna-
czenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przed-
mioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej 
ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową [Dz.U.1964 poz. 
296].

Mimo niewątpliwych starań ustawodawcy poprawne ustalenie rucho-
mości wymienionych w pkt 1 - 6 przytoczonego artykułu jest tylko z pozoru 
proste. Rozpoznanie co może być a co nie jest niezbędne dłużnikowi i będą-
cych na jego utrzymaniu członkom jego rodziny jest zabiegiem wymagającym 
indywidualnego podejścia do każdego z przypadków. Ustalając, jakie przed-
mioty są niezbędne dłużnikowi, wziąć pod uwagę trzeba nie tylko panujące 
w miejscu zamieszkania lub wykonywania zawodu zwyczaje czy subiektywny 
obraz sytuacji życiowej - zarówno majątkowej jak i zarobkowej dłużnika, ale 
porównać to trzeba z przeciętną sytuacją materialną społeczeństwa. Słusznie 
wskazuje A. Marciniak, że za podstawę uznania niezbędności pewnych przed-
miotów przyjąć należy aktualne warunki i przeciętny, w skali ogólnej, poziom 
życia społeczeństwa. Za przedmioty niezbędne dla dłużnika należy uznać tyl-
ko te, które zaspokajają jego podstawowe potrzeby materialne i kulturalne, 
stosownie do aktualnej przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa [Merchel 
1996, s. 49] oraz T. Żal, który wskazuje za niedopuszczalne różnicowanie 
ograniczeń ze względu na dotychczasową stopę życiową dłużnika (sprzed 
wszczęcia egzekucji) - zabieg ów naruszałby art. 32 Konstytucji, wyrażający 
powszechnie obowiązującą zasadę równości wobec praw [Żal 2012, str. 53]. 
Wątpliwości nasuwać może również zakres semantyczny pojęcia „rodzina” - 
czy należy przyjąć, że za członków rodziny powinno się uznać nie tylko mał-
żonka, wszystkich wstępnych i zstępnych oraz powinowatych - niezależnie 
od ich stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, ale także konkubentów i 
ich dzieci szczególnie gdy potrafią wykazać, że łączy ich trwała więź wspólne-
go pożycia, czy też bezwzględnie należałoby wykluczyć konkubenta. Stano-
wisko wykluczające konkubenta z kręgu osób których ruchomości objęte są 
kodeksową ochroną w przypadku ich trwałego zamieszkiwania z dłużnikiem 
popiera T. Żal logicznie wywodząc, że niedopuszczalne wydaje się posłuże-
nie pojęciem „rodzina” w jego szerokim znaczeniu (obejmującym konkuben-
ta), albowiem stanowiłoby to naruszenie szczególnego charakteru przepisów 
wprowadzających ograniczenia egzekucji, poprzez zastosowanie w trakcie ich 
interpretacji wykładni rozszerzającej [Żal 2012, str. 54]

O ile, co do zasady, nie można nie zgodzić się, że stosowanie wykładni 
rozszerzającej nie powinno mieć zastosowania co do przepisów szczegółowych, 
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o tyle, w tym konkretnym przypadku uważam, że wyjęcie spod ochrony 
osoby konkubenta byłoby – szczególnie w dzisiejszych czasach – społecznie 
nieuzasadnione. 

W przypadku narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej 
pracy zarobkowej dłużnika, komornik każdorazowo staje przed dylematem, 
czy przedmioty te służą rzeczywiście do wykonywania osobistej pracy zarob-
kowej. Nagminnie zdarza się bowiem, iż ruchomość pozostająca we władaniu 
dłużnika posiada walory ruchomości zaspokajającej zarówno potrzeby pracy 
zarobkowej jak i prywatne - nie dość wskazać drogi rower, komputer czy te-
lefon komórkowy. Właściwe wydaje podejście, że jeśli dłużnik posiada stałą 
pracę i wylegitymuje się w tym zakresie odpowiednim dokumentem (umową 
o pracę, umową cywilną lub zaświadczeniem o prowadzeniu osobiście dzia-
łalności gospodarczej), oświadczając, że konkretny przedmiot (np. kompu-
ter, szlifierka, wiertarka, betoniarka itp.) służy mu do wykonywania osobistej 
pracy, będzie przyjąć trzeba, że jest on wyłączony spod egzekucji [Marciniak 
2015, s. 454 i nast.]. Praktycznym rozwiązaniem może okazać się również 
porównanie klasyfikacji PKD z przedłożonym przez dłużnika wyżej wymie-
nionym oświadczeniem. Godna przywołania jest tu też wzajemna relacja prze-
pisu art. 829 pkt 4 k.p.c. i art. 1061 k.p.c., w przypadku, gdy dłużnik będący 
osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa1. 

Zajmując płacę dłużnika organ egzekucyjny winien zważać na zasa-
dy ustalenia wysokości kwoty wolnej od zajęcia. Ograniczenia uregulowane  
w art. 833 k.p.c. oraz art. 829 pkt 5 k.p.c. są zbliżone, ale nie tożsame. Okre-
ślenie przez komornika kwoty wolnej od zajęcia na podstawie art. 833 k.p.c. 
wymaga ścisłego odniesienia jej do zajętej wierzytelności. W ramach egzekucji 
z danego „gatunku” wierzytelności komornik zobowiązany jest pozostawić 
wolną od egzekucji kwotę, odpowiadającą stosownemu uprawnieniu dłuż-
nika, kiedy jednak dłużnik otrzymuje dochody z kilku różnych źródeł ga-
tunkowo tożsamych podstawę obliczenia kwoty wolnej od egzekucji stanowi 

1  Art. 1061§1 k.p.c.: Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa 
lub gospodarstwa rolnego, w razie, gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej 
do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, 
wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia 
wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu 
stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze 
znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego 
spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki 
zajęcia. Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnie-
nie spod zajęcia może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika. § 2. Na po-
stanowienie sądu w sprawie wyłączenia służy zażalenie
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suma wszystkich dochodów. Nie mogą być jednak sumowane dochody pod-
legające różnym sposobom egzekucji - np. z wynagrodzenia za pracę, umowy 
cywilno-prawnej czy emerytury. Dlatego ustalenie rodzaju i źródeł pobieranej 
stałej płacy jest niezbędne dla ustalenia prawnych granicy kwoty wolnej od 
egzekucji.

 Wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych do nauki pozo-
stających na utrzymywanych przez dłużnika członków jego rodziny potwier-
dził SN w uchwale z dnia 29 października 1968 r., III CZP 90/68 (OSNC 
1969/4/65). Wskazuje na to przede wszystkim wykładnia gramatyczna tego 
przepisu. W przepisie tym wyłączono spod egzekucji przedmioty niezbędne 
do nauki bez określenia, że chodzi wyłącznie o przedmioty służące dłużnikowi 
do nauki. Zawężenie tego przepisu tylko do przedmiotów niezbędnych do 
nauki dłużnika kolidowałoby z ogólną tendencją ustawodawcy zapewnienia 
jak najlepszych warunków nauki każdemu obywatelowi, a zwłaszcza z prze-
pisami o bezpłatności i obowiązkowości nauki oraz wszechstronnej pomocy 
państwa w kształceniu się obywateli [III CZP 90/68]. Warto podkreślić, że 
niniejsze przedmioty muszą pozostawać adekwatne do poziomu nauki i stop-
nia rozwoju osoby uczącej się. Ocena niezbędności zależy więc ponownie od 
konkretnego przypadku i osoby komornika. 

W zakresie ochrony ruchomości wykorzystywanych przez dłużnika 
do celów religijnych ważnym jest bezsprzeczne ustalenie czy dany przedmiot 
przeznaczony jest do praktyk religijnych czy jednak dłużnik posiada go w in-
nych celach choćby kolekcjonerskich - np. pozłacana mandala w mieszkaniu 
katolika - wówczas opisane wyżej ograniczenie nie znajdzie zastosowania. 

Pomimo tak daleko idącej ochrony majątku dłużnika oraz na prze-
strzeni kilkudziesięciu ostatnich lat ustawodawca kilkukrotnie nowelizował 
powyższe przepisy.  

W 2005 roku spośród narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych 
do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, których ograniczenie zostało za-
warte w pkt 4 art. 829 k.p.c. wyłączone zostały pojazdy mechaniczne. (Art. 
829 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 129 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
(Dz.U.04.172.1804) zmieniającej min. ustawę z dniem 5 lutego 2005 r.) Było 
to następstwem zapadłej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1996 r., 
III CZP 56/96 stwierdzającej, że samochód osobowy, stanowiący własność 
dłużnika i wykorzystywany przez niego do osobistej pracy zarobkowej w cha-
rakterze taksówkarza, może być — stosownie do konkretnych okoliczności — 
uznany za przedmiot niepodlegający egzekucji [III CZP 56/96]. Zmiana jak 
najbardziej logiczna i ekonomicznie potrzebna.
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W 2007 roku dodany został pkt f art 829 k.p.c. Zgodnie z nim nie 
podlegały egzekucji środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, 
o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o orga-
nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 
2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, 
poz. 794). (Art. 829 pkt 7 dodany przez art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 
2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.794) z dniem 14 lipca 2007 r.). 
Przepis ten został uchylony w roku 2015. (Art. 829 pkt 7 uchylony przez art. 
2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1419) zamieniającej nin. ustawę 
z dniem 3 października 2015 r.)

W roku 2010 za niepodlegające egzekucji zostały uznane produk-
ty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. -  
Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania zakładu opieki zdro-
wotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej, przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego 
funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Art. 829 pkt 8 dodany przez art. 
1 pkt 39 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz.U.10.7.45) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 19 kwietnia 2010 r.).  Mimo że dodanie niniejszego przepisu 
wydaje się niezwykle potrzebne zarówno ze strony społecznej jak i ekonomicz-
nej, jak wcześniej, wiele może zależeć od uznaniowości organu egzekucyjnego 

- jak celnie wskazała K. Flaga-Gieruszyńska: 
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej tę zmianę, 

ustawodawca dostrzegł powszechny sprzeciw społeczny, jaki budzi egzekucja 
kierowana do ruchomości stanowiących wyposażenie placówek służby zdro-
wia. Wskazać należy, że istotą ograniczeń egzekucji wymienionych w art. 829 
K.P.C. jest ich niezbędność dla dłużnika, co de facto sprowadza się do bezpo-
średniego ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Nie ulega wątpliwości, że do 
prawidłowej ochrony życia i zdrowia pacjentów placówki służby zdrowia po-
winny mieć zapewnione niezbędne gwarancje do prawidłowego wykonywania 
swoich zadań (Druk sejmowy Nr 1925, sejm RP VI kadencji). (Niestety uży-
te w ustawie) Określenie środek farmaceutyczny nie jest zbyt trafne, ponieważ 
prawo farmaceutyczne posługuje się pojęciem produkt leczniczy. Natomiast 
wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny ar-
tykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie 
niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę 
do stosowania u ludzi w celu: 
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1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodze-
nia przebiegu chorób;

2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub 
kompensowania urazów lub upośledzeń;

3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anato-
micznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego;

4. regulacji poczęć
— który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania  

w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologiczny-
mi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomaga-
ne [Flaga-Gieruszyńska, Zieliński 2019, s. 1559 i nast.].

 W roku 2014 do ograniczeń przedmiotowych w egzekucji z ruchomo-
ści zostały dodane przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność 
dłużnika lub członków jego rodziny. [Dz.U.2014 poz. 1091] Nowelizacja 
bardzo potrzebna i doniosła społecznie. Jak wskazano w uzasadnieniu do po-
stanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2018r.:

Regulacja ta poszerza katalog ograniczeń przedmiotowych w prowa-
dzeniu egzekucji świadczeń pieniężnych dłużnika zawartych w art. 
829 pkt 1-8 k.p.c. o przedmioty niezbędne ze względu na niepełno-
sprawność dłużnika lub członków jego rodziny. Zgodnie ze stanowi-
skiem doktryny, zakres przedmiotowy tego wyłączenia należy oceniać 
w kontekście ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) i należą do niego środ-
ki techniczne umożliwiające wykonywanie pracy czy podejmowanie 
kształcenia - przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, pojazdy 
mechaniczne przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych, 
jak również inne przedmioty niezbędne osobie niepełnosprawnej do 
umożliwienia wypełniania ról społecznych (A. Adamczuk (w:) Ko-
deks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506-1217, 
wyd. III, M. Manowska (red.), Lex 2018). Regulacja ta znajduje za-
tem zastosowanie jedynie do rzeczy osobistych związanych z niepełno-
sprawnością dłużnika, nie obejmuje jednak swym zakresem elementów 
wyposażenia nieruchomości, z której korzystają osoby zamieszkujące  
z dłużnikami [III Cz 553/18].

W latach 2019 i 2020 ustawodawca rozszerzył wachlarz ruchomości 
niepodlegających zajęciu i wymienionych w pkt 1 art 829 k.p.c. o dodatko-
we przedmioty [Dz.U.2018 poz. 771] jak również doprecyzował treść pkt 5 
powyższego artykułu (Art. 829 pkt 5 zmieniony przez art. 2 pkt 17 ustawy 
 z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 
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1 stycznia 2020 r.) nadając mu ostatecznie aktualne brzmienie, tj.:  
Nie podlegają egzekucji:
1. przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego 

domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub 
kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygoto-
wywaniu posiłków, łózka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i 
jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to 
przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych 
przedmiotów danego rodzaju pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie 
niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do 
pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących 
na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wy-
żywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz 
z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy za-
robkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres 
jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pienią-
dze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas 
do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy 
lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodar-
czą - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa 
tygodnie;

6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznacze-
nia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty 
codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich 
wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7. (uchylony);
8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 
i 959) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne 
do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 
447 i 534); 
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9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność 
dłużnika lub członków jego rodziny. 

O ile większość z poprzednich nowelizacji przedmiotowego artykułu 
wydaje się być przemyślana, często potrzebna i pożądana społecznie czy eko-
nomicznie, ustawowe rozszerzenie wachlarza ruchomości niepodlegających 
egzekucji z urzędu o takie rzeczy jak: „lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik 
lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygo-
towywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika 
i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę” przy jed-
noczesnym zachowaniu trybu warunkującego ziszczenie takiego ograniczenia  
i uzależniającego jego ziszczenie od faktycznej ich wartości - co miało miejsce 
już w poprzednich wersjach  niniejszego przepisu - wydaje się być zabiegiem 
niepotrzebnym. 

Następnym przepisem regulującym wyłączenia z egzekucji jest art. 830 
k.p.c. Reguluje on ograniczenia w egzekucji ze zwierząt hodowlanych w pe-
wien sposób dopełniając poprzedni przepis – zgodnie z którym zwierzęta ho-
dowlane nie podlegają egzekucji, jeżeli są potrzebne do wyżywienia dłużnika  
i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Ograniczenia, których 
dotyczy art. 830 k.p.c., mają dodatkowo umożliwić dłużnikowi będącemu 
rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne utrzymanie tego gospodarstwa. 
W tym celu zostało już w roku 1996 wydane zostało rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika 
prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej [Dz.U. 
1996 poz. 300]. Niniejsze rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem 
z dnia z dnia 5 lipca 2017r. [Dz.U. 2017 poz. 1385] Jak słusznie wskazuje T. 
Żal: Objęcie rolników prowadzących gospodarstwo rolne rozszerzoną ochro-
ną przed egzekucją ma na celu utrzymanie istnienia produkcyjnej substancji 
gospodarstw rolnych w przypadku ich zadłużenia. Ustawodawca trafnie do-
strzegł, że wszczęcie egzekucji względem wybranych, łatwo zbywalnych skład-
ników majątkowych tworzących gospodarstwo rolne, może stanowić źródło 
upadku całego gospodarstwa. Zgodnie z art. 553 kc za gospodarstwo rolne 
uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częścia-
mi, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorgani-
zowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego. Jak widać z przytoczonej definicji ustawowej powiązanie 
poszczególnych składników gospodarstwa rolnego w jedną całość jest jego 
elementem konstrukcyjnym, którego zachwianie może zburzyć całość. Tylko 
tak prowadzona egzekucja doznaje ograniczeń przedmiotowych. Potwierdza 
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to § 5 rozporządzenia, który wyłącza obowiązywanie ustanowionych ograni-
czeń w tymże rozporządzeniu w razie równoczesnego skierowania egzekucji 
do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
prowadzonego przez dłużnika. Zajęcie wszystkich nieruchomości gospodar-
stwa rolnego jest działaniem zmierzającym do jego likwidacji, a to słusznie 
wyklucza potrzebę zachowania wyżej opisanej ochrony. [Żal 2012, str. 63]

Ograniczenia w prOwadzeniu egzekucji z ruchOmOści  
wypływające z przepisów wprOwadzOnych  

ustawą O kOmOrnikach sądOwych z dnia 22 marca 2018r. 
[dz.u.2020 pOz. 121]

Wraz z uchwaleniem nowej ustawy o komornikach sądowych, usta-
wodawca mocno ograniczył kompetencje asesora komorniczego. Spośród 
dość szerokiego wachlarza zakazów narzuconych na asesora komorniczego  
w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy, na przywołanie w niniejszej 
pracy w szczególności zasługują poniższe. 

Pierwszym jest ograniczenie kwotowe - zgodnie treścią art. 138 pkt 1 
ppk 2 uks jeżeli w dniu zlecenia wartość egzekwowanego lub podlegającego 
zabezpieczeniu roszczenia przekracza kwotę 100 000 złotych, asesor nie może 
prowadzić danej sprawy. Niniejsza kwota jest prawie czterokrotnie mniejsza 
od wartości roszczenia w ramach egzekucji którego asesor mógł prowadzić 
postępowanie egzekucyjne na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy2.

Następnym jest dopełnienie powyższego ograniczenia – zgodnie z tre-
ścią art. 138 pkt 2 uks w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 
2 art. 138 uks, asesorowi między innymi nie wolno dokonywać sprzedaży  
 
 
 
 

2  Zgodnie z treścią art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 
i egzekucji - Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu przeprowadzenie egzekucji w 
sprawach o świadczenie pieniężne oraz w sprawach o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, w 
obu przypadkach o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość stukrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371), stosowanego 
poczynając od drugiego kwartału roku przez okres pełnego roku, zwanego dalej „przeciętnym 
wynagrodzeniem miesięcznym”, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości.
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ruchomości, z wyjątkiem licytacji elektronicznej, czy też wydawać lub wyko-
nywać orzeczeń o zastosowaniu środków przymusu.3

Na koniec - zgodnie z brzmieniem nowych przepisów - asesor został 
pozbawiony możliwości dokonywania odbioru dozoru nad zajętymi rucho-
mościami czy też oznaczenia wartości zajętych ruchomości – zgodnie z treścią 
art. 138 pkt 3 ppkt 3 uks, tych czynności może dokonać wyłącznie komornik.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że to właśnie asesorzy komorni-
czy najczęściej dokonywali większości czynności terenowych w zakresie pro-
wadzenia egzekucji z ruchomości czy też ustalania majątku dłużnika w miejscu 
jego zamieszkania, niezrozumiałym pozostaje dlaczego ustawodawca zdecydo-
wał się na tak rygorystyczne ograniczenia postępowania egzekucyjnego. O ile 
narzucenie ograniczenia kwotowego mogłoby zostać usprawiedliwione chęcią 
zagwarantowania przez ustawodawcę większego bezpieczeństwa w ramach 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych - poprzez zminimalizowanie szkód 
w majątku dłużnika w razie popełnienia przez asesora umyślnego bądź nie-
umyślnego błędu; o tyle dalsze z wymienionych ograniczeń przysparzają tylko 
więcej szkód w toku postępowania egzekucyjnego gdyż rzutują one na każdą 
przeprowadzoną czynność terenową bez względu na wartość dochodzonego 
nią roszczenia. Skuteczne skierowanie egzekucji do ruchomości pozostającej 
we władaniu dłużnika – szczególnie niewspółpracującego z organem egzeku-
cyjnym – bez możliwości arbitralnego przystąpienia do przeszukania osoby 
dłużnika bądź miejsca jego zamieszkania (art. 814 k.p.c.), wezwania Policji  
i ślusarza celem umożliwienia wejścia do miejsca zajmowanego przez dłużnika 
lub otwarcia pomieszczeń gospodarczych na terenie  posesji dłużnika (art. 814 
k.p.c.) bądź bez możliwości wyproszenia dłużnika lub innych osób utrud-
niających czynności komornicze, często w praktyce okazuje się niemożliwe. 
Zaś brak możliwości odebrania dłużnikowi dozoru nad zajętą ruchomością 
przeważnie skutkuje nieskuteczną próbą jej sprzedaży w toku licytacji. Ogra-
niczenia te jak widać - mimo, że wprowadzone nie bezpośrednio w kodeksie 

3  Zgodnie z treścią art. 33 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji - Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu także dokonanie określo-
nych czynności w innych sprawach, z wyłączeniem: 1)sprzedaży oraz wydania wierzycielowi ru-
chomości o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 1; 2)wykonania opróżnienia 
lokalu, pomieszczenia, gruntu lub przedsiębiorstwa; 3)wykonania orzeczenia o zastosowaniu 
środków przymusu; 4)ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych w sprawach o roszczenia 
niepieniężne oraz o roszczenia pieniężne przekraczające kwotę, o której mowa w ust. 1; 5)spo-
rządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, o ile suma ta przekracza kwotę, o której 
mowa w ust. 1; 6)wydawania decyzji i podpisywania dokumentów dotyczących depozytu.
3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być wystawione na piśmie i określać sprawy 
lub czynności, do których przeprowadzenia asesor komorniczy został upoważniony.
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postępowania cywilnego – znacząco umniejszyły możliwość przeprowadzenia 
skutecznej egzekucji z ruchomości.

pOdsumOwanie

Postępowanie egzekucyjne formalnie jest postępowaniem mającym na 
celu umożliwienie wierzycielowi – osobie pierwotnie poszkodowanej – do-
chodzenie swych praw majątkowych; stąd też to wierzyciel – zarówno w zamy-
śle ustawodawcy jak i opinii doktryny – jawi się jako dysponent postępowania 
egzekucyjnego, które powinno cechować się formalizmem, technicznością  
i jałowością. W rzeczywistości bardzo często postępowanie egzekucyjne to 
teatr dwóch aktorów – wierzyciela, którego przeświadczenie o posiadaniu 
nieograniczonego prawa do zaspokojenia się z majątku dłużnika jest często 
wyjątkowo niebezpieczne a on sam z roli osoby pierwotnie poszkodowanej 
zmienia się w oprawcę; oraz dłużnika – osoby pierwotnie winnej wyrządzenia 
szkody majątkowej i mimo to następnie posiadającej coraz większą ochronę 
swoich praw i konsekwentnie starającego się zaprzepaścić wszelkie możliwe 
starania wierzyciela o odzyskanie utraconego majątku. W rzeczywistości to 
właśnie dłużnik w odczuciu społeczeństwa staje się ofiarą opresyjnego sys-
temu państwowego, którego twarzą pozostaje zawsze Komornik. Dlatego to 
zadaniem ustawodawcy powinno być takie kreowanie prawa, aby żadna ze 
stron postępowania nie mogła odczuć, że jest faworyzowana, aby zarówno 
wierzyciel jak i dłużnik posiadali poczucie sprawiedliwości i równości wobec 
prawa, a co za tym następuje byli świadomi swojego w tym systemie miejsca. 
Niestety zmiany wprowadzane coraz częściej przez ustawodawcę powielają 
błędnie utrwalony w odczuciu społecznym wzorzec. Sztywnymi i nierzadko 
nieprecyzyjnymi przepisami rozbudowywana jest ochrona osoby wyrządzają-
cej szkodę, ograniczane są możliwości dochodzenia swoich praw przez osobę 
pierwotnie poszkodowaną jak również faktycznie demontowany jest system 
działania organów państwowych, których zadaniem powinna być ochrona 
przysługującego stronom prawa.
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818/15 (LEX nr 1971142), 

Opinia Iustitii do projektu ustawy o komornikach sądo 
wych https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/1544-opinia-z-c1? 
tmpl=component&print=1&layout=default
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Instytucja  
biegłego, tłumacza i specjalisty  

w Kodeksie postępowania karnego 
na przestrzeni lat 2000-2020

wstęp

Sprawne i efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości uza-
leżnione jest od wielu istotnych czynników. Przede wszystkim podstawą pra-
widłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości są dobrze wykształceni 
sędziowie, prokuratorzy, pełnomocnicy, czy notariusze. Jednakże często za-
pomina się, że równie istotną rolę w tym względzie odgrywa także polityka 
państwa, nakłady czynione na wymiar sprawiedliwości, jakość legislacji, a tak-
że, nierzadko niedoceniani i bagatelizowani, dobrze wyszkoleni pracownicy 
administracyjni obsługujący aparat wymiaru sprawiedliwości oraz wszelkiego 
rodzaju „pomocnicy” procesowi: biegli, tłumacze i specjaliści. W sprawach 
karnych sprawność postępowania uzależniona jest także od sposobu funkcjo-
nowania organów ścigania. 

Istotą prawidłowo funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości jest fero-
wanie sprawiedliwych orzeczeń. Jedną z determinant „sprawiedliwości” orze-
czenia jest jego adekwatność do historycznie zaistniałych faktów składających 
się na konkretną sprawę — tzw. gwarancyjne ujęcie modelu rzetelnego pro-
cesu karnego [Wiliński 2009, s. 26], które akcentuje wartości jakie winien 
realizować proces karny — zasadę prawdy materialnej, która jest nierzadko 
stawiana na piedestale w ustawach procesowych. Nie inaczej jest także w usta-
wie karnej procesowej, która już w art. 2 § 2 k.p.k. jako naczelną zasadę pro-
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cesu ustanawia zasadę prawdy materialnej. W celu jak najpełniejszej jej reali-
zacji koniecznym jest poczynienie prawdziwych ustaleń faktycznych, w czym 
nieocenioną dla wymiaru sprawiedliwości jest pomoc fachowych podmiotów  
w osobach biegłych, tłumaczy i specjalistów. Zwrócenie się do nich jest zasad-
ne zawsze, gdy niezbędnym jest odniesienie się do wiedzy specjalnej, dostęp-
nej jedynie dla wąskiego grona fachowców w określonej dziedzinie. 

W sprawach karnych nierzadko występuje wiele okoliczności faktycz-
nych, których ustalenie możliwe jest jedynie w oparciu o fachową wiedzę 
biegłych sądowych. Niejednokrotnie wiedza, jaką posiadają te osoby okazuje 
się niezbędna do ustalenia prymarnych dla odpowiedzialności karnej okolicz-
ności faktycznych dotyczących zarówno osoby, jak też poszczególnych kom-
ponentów jej zachowania się poddawanych karnoprawnemu wartościowaniu. 

Kwestia konieczności zaangażowania czynnika specjalistycznego do 
procesu karnego dostrzeżona została już jakiś czas temu. Ustawodawca, zdając 
sobie sprawę z charakteru odpowiedzialności represyjnej jako tej, która najin-
tensywniej ingeruje w najważniejsze dla człowieka dobra, ustanowił szereg 
gwarancji procesowych dla podmiotów tego postępowania, a także mnogość 
mechanizmów mających doprowadzić organy do poczynienia jak najbardziej 
wiarygodnych i zgodnych z prawdą ustaleń. Stąd też już w Kodeksie postępo-
wania karnego z 1928 roku [Dz.U. 1928 poz. 313] pojawił się rozdział II za-
tytułowany „Oględziny, biegli i tłumacze”. Biegli i tłumacze zgodnie z art. 124 
k.p.k. mieli służyć sądowi pomocą w przypadkach, w których wymagane były 
wiadomości specjalne. Zgodnie zaś z art. 138 k.p.k. sąd w razie potrzeby mógł 
także zasięgnąć opinii właściwego urzędu bądź zakładu. Analogiczną, choć 
nieco bardziej rozbudowaną regulację zawierał Kodeks postępowania karnego 
z 1969 roku [Dz.U. 1969 poz. 96] w rozdziale 21 działu V, zatytułowanego 

„Dowody”. W aktualnie obowiązującej ustawie karnej procesowej — Kodeksie 
postępowania karnego z 1997 roku [Dz.U. 1997 poz. 555] materię tą regulują 
przepisy zawarte także w dziale V, zatytułowanym „Dowody”, w rozdziale 22 
noszącym tytuł „Biegli, tłumacze, specjaliści”. 

Od uchwalonej praktycznie na przełomie wieków, u progu nowego ty-
siąclecia regulacji oczekiwano, że swym charakterem (także w kwestii udziału 
podmiotów specjalistycznych w postępowaniu karnym) będzie odpowiadała 
nowym wyzwaniom stawianym wymiarowi sprawiedliwości przez XXI wiek. 
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Stąd też na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat obowiązywania przepisy doty-
czące biegłych, tłumaczy i specjalistów niejednokrotnie stanowiły przedmiot 
zabiegów nowelizacyjnych, pozwalających zaadaptować je do dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. 

Te właśnie zmiany dały autorowi asumpt do nakreślenia poniższych 
uwag odnośnie potrzeb z jakich wynikały kolejne wprowadzane do ustawy 
karnej procesowej zmiany, ich charakteru oraz efektów (zamierzonych bądź 
nie) jakie wywołały. Wynik przeprowadzonej kwerendy, przedstawionej w for-
mie prezentacji zmian poszczególnych przepisów rozdziału 22 k.p.k. na prze-
strzeni lat, stanowić będzie natomiast materiał wyjściowy do wskazania we 
wnioskach zawartych końcowej części pracy tendencji ustawodawcy, w sto-
sunku do kierunku rozwoju oraz roli tychże instytucji w ramach procedury 
karnej. 

nOwelizacja rOzdziału 22 k.p.k. w liczbach

Od momentu uchwalenia Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku 
przepisy rozdziału 22 dotyczącego instytucji biegłego, tłumacza i specjalisty 
doczekały się dwunastu zmian, które wprowadzono sześcioma ustawami. 
Z poczynionych ustaleń wynika także, że najczęściej nowelizowanym prze-
pisem był art. 203 k.p.k. dotyczący orzekania przez sąd obserwacji w zakła-
dzie leczniczym, który nowelizowany był aż trzykrotnie. Pierwsza noweliza-
cja dotycząca przepisów z omawianej materii odbyła się na mocy uchwalonej  
10 stycznia 2003 r. ustawy (ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie usta-
wy - kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych, [Dz.U. 2003 poz. 155], która weszła w życie 1 
lipca 2003 r., a więc dopiero około sześć lat po uchwaleniu kodeksu. Była 
to zarazem najobszerniejsza pod względem ilości nowelizowanych przepisów 
ustawa, bowiem na jej mocy znowelizowano aż trzy przepisy z tego działu, zaś 
jeden (art. 199a k.p.k.) dodano. Drugą pod tym względem była nowelizacja, 
która weszła w życie 1 lipca 2015 r. [ustawa z dnia 27 września 2013 r. o 
zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, 
[Dz.U. 2013 poz. 1247]), która także zmodyfikowała treść trzech przepisów, 
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zaś trzecią w kolejności, a zarazem najnowszą nowelizacją była nowelizacja, 
która weszła w życie 5 października 2019 roku [ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1696], na mocy której dokonano nowelizacji dwóch 
przepisów tego rozdziału. Pozostałe trzy nowelizacje za każdym razem doty-
czyły pojedynczych przepisów z omawianego rozdziału. 

Od momentu uchwalenia Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku 
nie znowelizowano natomiast: art. 194 k.p.k., art. 195k.p.k., art. 196 k.p.k., 
art. 199 k.p.k., art. 200 k.p.k., art. 201 k.p.k. i art. 206 k.p.k., stąd też przepi-
sy te nie będą stanowiły przedmiotu rozważań niniejszego opracowania. 

Ponadto, warto odnotować już na wstępie, że w stosunku do jednego 
z przepisów — art. 203 k.p.k. — zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
stwierdzający jego niezgodność we wskazanym w tym wyroku zakresie z Kon-
stytucją [wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt 
SK 50/06, OTK-A 2007/7/75]. 

analiza zmian w pOszczególnych  
przepisach na przestrzeni lat 2000-2020

Ta część opracowania poświęcona została analizie poszczególnych prze-
pisów rozdziału 22 k.p.k. które na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, a więc 
w zasadzie od momentu uchwalenia kodeksu, uległy zmianie w związku  
z kolejnymi nowelizacjami procedury karnej. Celem uporządkowania roz-
ważań odbywać się one będą według przedstawionego schematu: omawia-
ny przepis ustawy — przywołanie ustawy nowelizującej omawiany przepis 

— przedmiot zmiany — uzasadnienie zmiany — skutki zmiany. Omawiane 
przepisy przywoływane będą zgodnie z porządkiem usystematyzowania ich 
w rozdziale 22 kodeksu. Pozwoli to na przejrzyste przedstawienie zagadnienia 
w sposób syntetyczny i klarowny. 

Jednocześnie będzie to także forma pozwalająca uwidocznić najistot-
niejsze kwestie związane z poruszaną problematyką, w szczególności nakreślo-
ny przez ustawodawcę kierunek zmian w ustawodawstwie karnoprocesowym, 
jak również baza do przedstawienia wniosków de lege ferenda w końcowej 
części pracy. 
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Pierwszym z zaprezentowanych przepisów, który poddany został no-
welizacji jest art. 193 k.p.k. Został on znowelizowany stosunkowo niedawno, 
albowiem nastąpiło to na mocy ostatniej obszernej nowelizacji procedury kar-
nej dokonanej ustawą z 19 lipca, 2019 r., która weszła w życie 5 października 
tego samego roku. W art. 1 pkt 29 tej ustawy ta wprowadzono do art. 193 
k.p.k. § 2a, zgodnie z którym „Do instytucji naukowej lub specjalistycznej 
oraz do osób, które biorą udział w wydaniu opinii tej instytucji, stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące biegłych”. W uzasadnieniu sporządzonym 
do projektu ustawy w odniesieniu do tej zmiany wskazano, że usuwa ona pew-
nego rodzaju lukę prawną wynikającą z niekonsekwencji ustawodawcy. Art. 
193 k.p.k. wyraźnie bowiem rozróżnia opinię biegłych od opinii instytucji na-
ukowej lub specjalistycznej. W konsekwencji w uzasadnieniu wskazywano, że 
do czasu wprowadzenia § 2a brak było podstaw do stosowania per analogiam 
przepisów odnoszących się do biegłych (np. art. 196 k.p.k. dot. wyłączenia 
biegłego) z tej racji, iż instytucje te nie są biegłymi w rozumieniu kodekso-
wym [Druk sejmowy nr 3251, s. 28-29]. W doktrynie przyjęto tę zmianę  
z umiarkowanym entuzjazmem. M. Kurowski wskazał, że wątpliwości po-
wzięte przez ustawodawcę co do odpowiedniego stosowania do osób wyda-
jących opinię w ramach instytucji naukowej lub specjalistycznej przepisów 
dotyczących biegłych nie były w ogóle podzielane przez doktrynę [Kurowski 
2020, s. 812]. W podobnym tonie, lecz nieco mniej stanowczo w tej kwe-
stii wypowiedziała się zaś J. Mierzwińska-Lorencka [Mierzwińska-Lorencka 
2020, s.95]. Pogląd wyrażony przez tych autorów podziela także D. Gruszec-
ka, jednak zwraca także uwagę na nieco inną kwestię. Zauważa ona poten-
cjalny problem wynikający z wymogu „odpowiedniego stosowania” przepi-
sów dotyczących biegłych. Podnosi bowiem, że jeśli miałoby ono polegać na 
tym, że w przypadku kiedy w stosunku do jednego z pracowników instytucji 
naukowej lub specjalistycznej, który nie został wskazany do wydania opinii 
w konkretnej sprawie, zachodziłaby przesłanka wyłączenia, co skutkowałoby 
wyłączeniem całej instytucji, to tego rodzaju rozwiązanie byłoby skrajnie nie-
racjonalne [Gruszecka 2020, s. 482-483]. Wniosek taki jawi się jako trafny, 
jeśli spojrzeć na stylistykę art. 193 § 2a k.p.k., który nakazuje odpowiednio 
stosować przepisy dotyczące biegłych zarówno w stosunku do osób, które bio-
rą udział w wydaniu opinii w ramach tej instytucji, jak też wobec samej insty-
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tucji jako całości, a więc także wobec wszystkich jej pracowników. Pozytywnie 
w stosunku do nowelizacji odnosi się natomiast G. Krzysztofiuk [Krzysztofiuk 
2020, s. 860]. 

Kolejnym przepisem, który także poddany został modyfikacji jest art. 
197 k.p.k., dotyczący między innymi przyrzeczenia składanego przez biegłego. 
Jego zmiana miała miejsce w związku z uchwaleniem ustawy z 28 listopada 
2014 r., która weszła w życie 8 kwietnia 2016 r. [Dz.U. 2015 poz. 21]. Akt 
ten implementował także do krajowego porządku prawnego dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. 
ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE 
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Na mocy 
art. 20 pkt 10 lit. a i b tej ustawy do art. 197 k.p.k. regulującego w § 1 
i 2 kwestię składanego przez biegłego przyrzeczenia, a w § 3 odesłania do 
przepisów mających odpowiednie zastosowanie do instytucji biegłego dodano  
§ 2a regulujący środki ochrony biegłych [Urbaniak-Mastalerz 2016, s. 1337] 
w postaci możliwości zastrzeżenia przez biegłego danych dotyczących jego 
miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu, z uwa-
gi na zaistniałą obawę użycia wobec biegłego przemocy lub groźby. Zmia-
na ta podyktowana była decyzją ustawodawcy odnośnie likwidacji instytucji 
tzw. małego świadka incognito uregulowanej w uchylonym tą właśnie usta-
wą art. 191 § 3 k.p.k. Z tej przyczyny połączono ją z modyfikacją treści art. 
148 k.p.k. poprzez dodanie § 2a-2c, które od tej pory regulowały kwestię 
anonimizacji danych świadka (obecnie tę kwestię normuje art. 148a k.p.k.). 
Stąd też, wraz z wprowadzeniem § 2a do art. 197 k.p.k. dokonano skreślenia  
w § 3 tego artykułu odesłania do uchylonego § 3 art. 191 k.p.k. Ponadto, 
dokonano także kosmetycznej zmiany w postaci dodania skrótu „art.” przed 
każdym z wymienionych w art. 197 § 3 k.p.k. przepisów. Projektodawca nie 
odniósł się jednak w uzasadnieniu projektu bezpośrednio do tej konkretnie 
zmiany [uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy 
dla pokrzywdzonego i świadka, VII kadencja, druk sejm. nr 2653]. Wynikać 
to może przede wszystkim z tego, że stanowiła ona w rzeczywistości recepcję 
do art. 197 § 2a k.p.k. dotychczasowej treści art. 191 § 3 k.p.k., który do 
tej pory miał odpowiednie zastosowanie do biegłego [Dziugieł 2016, s. 55]. 
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Tak więc zmiana ta nie wpłynęła zasadniczo na modyfikację statusu biegłego 
w procesie, z tą   jedynie różnicą, że wprowadziła autonomiczną regulację 
dotyczącą anonimizacji danych biegłych uniezależniając ją od jednocześnie 
wówczas zmodyfikowanej regulacji dotyczącej anonimizacji danych świadków. 
Po nowelizacji, w stosunku do świadków anonimizacja następowała z urzędu, 
bez konieczności wykazania obawy użycia przemocy lub groźby wobec do 
świadka [Bieńkowska 2015, s. 26-27]. W stosunku do anonimizacji miejsca 
zamieszkania biegłych ustawodawca pozostał jednak przy uwarunkowaniu jej 
od wystąpienia uzasadnionej obawy użycia przemocy lub groźby bezprawnej. 
W przeciwieństwie do regulacji dotyczącej świadków ustawodawca nie zde-
cydował się na umożliwienie utajniona danych co do miejsca pracy biegłego 
[Kulesza 2018, s. 423; Kurowski 2020, s. 821; Krzysztofiuk 2020, s. 878; 
odmiennie Stefański, Zabłocki 2019, s. 514], co wydaje się rozwiązaniem traf-
nym, zważywszy, iż biegły najczęściej jest pracownikiem instytucji naukowej, 
której adres jest powszechnie znany [Nawrocki 2017, s. 510]. 

Art. 198 k.p.k. regulujący kwestię dostępu biegłego do akt sprawy do-
czekał się w swej historii dwukrotnej nowelizacji. Pierwszej z nich dokonano 
na mocy ustawy z 10 stycznia 2003 r., która weszła w życie 1 lipca 2003 
r. Zgodnie z art. 1 pkt 65 ustawy w art. 198 § 1 k.p.k. po wyrazach „akta 
sprawy” dodano formułę „w zakresie niezbędnym do wydania opinii”. Istotą 
tej zmiany było bowiem ograniczenie „procederu” udostępniania biegłym akt 
sprawy w całości, co powodowało utrudnienia w dostępie do tych akt stro-
nom w czasie, kiedy pozostawały one do dyspozycji biegłego sporządzającego 
opinię w sprawie. W uzasadnieniu projektu w żaden sposób nie odniesiono się 
jednak do tej zmiany [uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Ko-
deks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, IV kadencja, druk 
sejm. nr 388]. Znacznie dalej idącą była jednak druga nowelizacja. Na mocy 
art. 1 pkt 30 ustawy z 19 lipca 2019 r. w całości zmieniono brzmienie art. 198 
§ 1 k.p.k., a także po § 1 dodano § 1a i § 1b. Najogólniej określając tę zmianę 
wskazać można, iż zmodyfikowała ona ogólną regułę dotyczącą udostępniania 
akt sprawy biegłym. Po zmianie udostępnieniu podlegają jedynie poszczegól-
ne dokumenty lub ich uwierzytelnionych kopii z akt sprawy, wyraźnie wskaza-
ne przez organ. W uzasadnieniu do projektu tej zmiany wskazano, że ma ona 
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na celu realizację dwóch zadań. Po pierwsze ma zapobiec sytuacjom, kiedy 
akta sprawy pozostają u biegłego przez dłuższy czas, w trakcie którego nie 
mają do nich dostępu organy postępowania ani same strony, zwłaszcza, iż 
zazwyczaj udostępnianie biegłemu akt w całości było zbędne. Ponadto, jako 
drugi z celów wskazano zwiększenie poziomu obiektywności opinii spo-
rządzanych przez biegłych. Tego rodzaju rozwiązanie zapobiec ma bowiem 
sytuacjom, w których biegły posiadając dostęp do całości akt, w tym wcze-
śniejszych opinii innych biegłych w tej samej sprawie, będzie się mimowolnie 
i podświadomie sugerował wnioskami zawartymi w   poprzednich opiniach 
[Druk sejmowy nr 3251, s. 29-30]. Nie zauważono jednak, że paradoksal-
nie, skrajny rygoryzm w tej kwestii może wywołać odwrotny skutek i mieć 
negatywny wpływ na obiektywizm sporządzanej opinii. Trafnie zauważa się 
w doktrynie, że wprowadzanie co raz dalej idących ograniczeń w dostępie do 
akt dla biegłych nie zawsze będzie następowało z korzyścią dla sporządzanej 
opinii. Istnieją bowiem takie przypadki, w których biegły potrzebuje szersze-
go dostępu do materiału, niż mogło się to wydawać organowi wskazującemu 
zakres udostępnionych materiałów z akt postępowania. Niewykluczone także, 
że pomocnym przy wydaniu opinii będzie udostępnienie całych akt postępo-
wania [Horoszowski 1958, s. 601-602; Kegel, Kegel 2004, s. 105; Kulesza 
2018, s. 425; Dzierżanowska, Studzińska 2019, s. 337-338]. 

W aktualnym brzmieniu przepisu wskazano także wprost, że inne, 
uprzednio sporządzone w sprawie opinie mogą być udostępniane biegłym 
jedynie w niezbędnym zakresie i tylko w wyjątkowym, szczególnie uzasad-
nionym przypadku. Odniesienie to, być może stanowi efekt prowadzonych  
w doktrynie rozważań w temacie udostępniania biegłym materiałów z akt 
sprawy [Urbaniak-Mastalerz 2016, s. 1336]. 

Dla celów ewidencyjnych i porządkowych w art. 198 § 1a wprowa-
dzono obowiązek sporządzenia notatki do akt sprawy wskazującej kto, jakie 
dokumenty i w jakiej formie (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub elektro-
nicznej) udostępnił biegłemu do wydania opinii. 

Odnosząc się pokrótce do wprowadzonych zmian skonstatować moż-
na, iż pierwsza z nich wprowadziła kryterium niezbędności jako przesłankę 
warunkującą zakres udostępnienia biegłemu materiałów z akt sprawy, chcąc 
ograniczyć tym samym negatywną praktykę [odmiennie Koziczak 2004, 
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s. 200-201; Stefański, Zabłocki 2018, s. 517-518] nagminnego, niepodyk-
towanego okolicznościami udostępniania całości akt biegłemu, pozbawiając 
tym samym strony i organ procesowy dostępu do akt na czas ich opracowywa-
nia przez biegłego. Pomimo wprowadzenia wskazanego ograniczenia praktyka 
ta wciąż była jednak powszechnie stosowana, co mogło poniekąd stanowić 
drugoplanową przyczynę wprowadzenia w kolejnej noweli bardziej restryk-
cyjnych ograniczeń w tej materii. Stylistyka nowego brzmienia art. 198 § 1 
k.p.k. sugeruje, że w aktualnym stanie prawnym w ogóle brak jest możliwości 
udostępnienia biegłemu akt postępowania w całości [Mierzwińska-Lorencka 
2020, s. 97; odmiennie Krzysztofiuk 2020, s. 883; Kurowski 2020, s. 824]. 
W piśmiennictwie wskazuje się także jako mankament wprowadzonej nowe-
li fakt, iż to organ procesowy decyduje o tym jakie materiały winny zostać 
udostępnione, co może negatywnie wpłynąć na jakość sporządzanej opinii 
w sytuacji, kiedy zostanie ona wydana na podstawie materiału przekazane-
go biegłemu, który okaże się być niepełnym [Gajowniczek Pruszyńska 2020, 
s. 103-104]. Zmiana ta potencjalnie może także prowadzić do wydłużenia 
czasu sporządzania opinii. Po pierwsze dlatego, że biegły wobec niepełności 
dostarczonej dokumentacji będzie kierował wnioski o dosłanie brakujących 
dokumentów. Po wtóre zaś, de facto będzie to robił „w ciemno”, nie wiedząc 
czy w aktach sprawy w ogóle takie dokumenty się znajdują [Gruszecka 2020,  
s. 494-496]. Do podobnego wniosku można dojść analizując orzecznictwo 
Sądu Najwyższego dotyczące opiniowania przez biegłych. Sąd Najwyższy 
wskazuje bowiem, że biegły przy wydawaniu opinii powinien dysponować 
niezbędnym materiałem do jej wydania, co powinno być także brane pod 
uwagę przez organ przy ocenie tej opinii, a także odpowiednim czasem udo-
stępnienia tychże materiałów [III KK 207/02; Doda, Gaberle 1995, s. 114]. 
Jednakże na przeszkodzie temu staje fakt, iż zgodnie z nowym brzmieniem 
przepisu o tym jakie materiały został biegłemu przekazane decydować będzie 
organ, który często nie ma wiedzy odnośnie tego, jakie dokumenty i informa-
cje są potrzebne do wydania opinii w konkretnej sprawie, bowiem z zasady 
sam nie dysponuje fachową wiedzą w tej kwestii [Gruszecka 2020, s. 494-
496]. 

Ponadto, zauważyć należy, że aktualne brzmienie przepisu wskazuje, 
że organem udostępniającym akta biegłemu jest sąd lub prokurator. O ile 
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w stosunku do postępowania sądowego kwestia ta nie jest w żaden sposób 
problematyczna, o tyle komplikacje pojawiają się na etapie postępowania 
przygotowawczego. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 198 § 1 k.p.k. 
jedynym uprawnionym do udostępniania biegłemu dokumentów organem 
postępowania przygotowawczego jest prokurator, niezależnie od formy w ja-
kiej jest ono prowadzone (dochodzenie, czy śledztwo) oraz organu prowadzą-
cego. Wobec tego spodziewać się można, że efektem będzie wydłużenie czasu 
trwania postępowania, bowiem organ prowadzący postępowanie przygoto-
wawcze, o ile nie jest nim prokurator, zobligowany będzie do przedstawienia 
akt prokuratorowi, który z kolei będzie musiał dokonać ich analizy celem 
podjęcia decyzji co do zakresu udostępnianych biegłemu dokumentów z akt 
postępowania [Kurowski 2020, s. 824]. W podobnym tonie wypowiada się 
także G. Krzysztofiuk, który stwierdza, co następuje: 

„Powyższe oznacza, że w postępowaniu przygotowawczym, 
niezależnie od tego, który organ powołał biegłego, wyłącznie proku-
rator może określić zakres udostępnienia dokumentów temu biegłe-
mu. W przypadku więc dopuszczenia dowodu przez Policję, winna 
się ona zwrócić do prokuratora o wydanie decyzji o udostępnieniu 

dokumentów. Tak określone zasady postępowania nie sposób jednak 
uznać ani za sensowne, ani za praktyczne. Skoro bowiem ustawo-

dawca przyznał określonym organom uprawnienie do dopuszczenia 
dowodu z opinii biegłego, to brak jest merytorycznych argumentów 
za pozbawieniem tych organów uprawnienia do decydowania o udo-

stępnieniu temu biegłemu dokumentów z akt. Udostępnienie jest 
przecież jedynie elementem procedury przeprowadzania dowodu  

z opinii biegłego”  
[Krzysztofiuk 2020, s. 883].

   

W doktrynie wskazuje się także, że udostępniane biegłym poszczegól-
nych dokumentów z akt sprawy nie rozwiąże problemu przewlekłości w opi-
niowaniu, albowiem głównym źródłem problemu nie była kwestia sposobu 
udostępniania biegłym dokumentów, lecz długi czas oczekiwania na sporzą-
dzenie opinii w sprawach o znacznym stopniu skomplikowania [Gajowni-
czek-Pruszyńska 2020, s. 104]. Paradoksalnie więc, wprowadzona procedura 
może spowodować dodatkowe wydłużenie procesu opiniowania, z uwagi na 
konieczność przygotowania tychże dokumentów. 
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Nowym rozwiązaniem jest także bardzo znaczne ograniczenie w udo-
stępnianiu biegłym treści wcześniejszych opinii, co także ma za zadanie  
w maksymalny sposób zagwarantować bezstronność opinii biegłego [Gajow-
niczek-Pruszyńska 2020, s. 105-106]. Przez M. Kurowskiego to rozwiązanie 
zostało określone jako „względny zakaz udostępnienia innej opinii” [Kurow-
ski 2020, s. 824]. W aktualnym stanie prawnym jako przykład dopuszczalno-
ści udostępnienia opinii innego biegłego (i to jedynie w niezbędnym zakresie) 
w doktrynie wskazuje się przeprowadzenie weryfikacji wcześniejszej opinii 
poprzez sporządzenie stosunku do niej metaopinii/superekspertyzy [Krzysz-
tofiuk 2020, s. 884]. Przez niektórych tego rodzaju rygoryzm w stosunku do 
udostępniania wcześniejszych opinii określany jest jako przejaw wątpliwości 
i braku zaufania wobec merytorycznych kompetencji biegłych. Wskazują oni 
bowiem, że, analogicznie jak w przypadku szerszego dostępu do akt postę-
powania, dostęp do wcześniejszych opinii może odbywać się z korzyścią dla 
kolejnej [Gruszecka 2020, s. 494-496]. 

Z drugiej jednak strony rozwiązania wprowadzone ostatnią nowelizacją 
art. 198 k.p.k. minimalizują ryzyko zgubienia akt przez biegłych. Teza ta traci 
jednak na swej doniosłości, jeżeli wziąć pod uwagę kolejną, w tym wypadku 
niewątpliwie pozytywną zmianę w postaci możliwości udostępnienia biegłe-
mu dokumentów w wersji elektronicznej [Mierzwińska-Lorencka 2020, s. 97]. 
Podobnie także traci na znaczeniu argument (wskazany w uzasadnieniu pro-
jektu) dotyczący ograniczania dostępu do akt stronom, jeżeli wziąć pod uwagę, 
możliwość udostępniania biegłym materiałów z akt w formie elektronicznej. 
Istotnym zatem jest rozpropagowanie i zachęcenie sędziów i biegłych do sto-
sowania tej formy udostępniania akt, by nie stała się ona kolejnym martwym 
przepisem, bowiem dostrzec w niej można mechanizm, który z powodzeniem 
może doprowadzić do przyspieszenia procedowanie w sprawach, w których 
zasięga się opinii biegłych. 

Na mocy art. 1 pkt 66 ustawy z 10 stycznia 2003 r. do rozdziału 22 
Kodeksu postępowania karnego dodano nową jednostkę redakcyjną w postaci 
art. 199a k.p.k., zgodnie z którym wolno biegłemu w trakcie badań stosować 
środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu 
za zgodą badanej osoby, zaś depozycje złożone przez badanego w tym czasie 
wyłączone zostały z obowiązku zachowania ich przez biegłego w tajemnicy. 
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Projektodawca niestety nie odniósł się w żaden sposób do propozycji wprowa-
dzenia tego rodzaju rozwiązania w złożonym uzasadnieniu do projektu usta-
wy [Druk sejmowy nr 388]. Jeżeli natomiast chodzi o stanowisko doktryny 
odnośnie badań poligraficznych, to jest ono bardzo niejednorodne. Wpierw 
zauważyć trzeba, że zanim wspominaną nowelizacją dodano do k.p.k. art. 
192a § 2 i art. 199a w doktrynie spotkać się można było z głosami, prezentu-
jącymi pogląd, iż badanie poligrafem pod rządami nowego k.p.k. jest w ogóle 
wykluczone. Swoje stanowisko wywodzili oni z jedynego na ten czas przepi-
su odnoszącego się do poligrafu — art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k., zawierającego 
w swej treści kontrowersyjne sformułowanie „w związku z przesłuchaniem”, 
które interpretowano jako zarówno zakazujące użycia poligrafu podczas prze-
słuchania jak również do celów ekspertyzy [Świerk 2003, s. 50, Stępka 2017, 
s. 731]. Nowelą k.p.k. wprowadzono przepisy (art. 192a § 2 i art 199a), które 
ucięły spekulacje odnośnie dopuszczalności użycia poligrafu w ramach eksper-
tyzy. Aktualnie bowiem taką możliwość wprost przewiduje art. 199a k.p.k., 
jednak wyłącznie za zgodą osoby badanej [Bulsiewicz, Kala 2008, s. 37] oraz  
z uwzględnieniem treści nadal obowiązującego art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k., któ-
ry co prawda nie wyklucza możliwości poddania świadka [odmiennie Grze-
gorczyk 2003a, s. 146-151] lub oskarżonego badaniu poligrafem [Widacki 
2004, s. 24-26], jednakże pod warunkiem, że nie będzie ono w żaden sposób 
powiązane z czynnością przesłuchania. Pogląd ten uzyskał także powszechną 
aprobatę w orzecznictwie [zob. I KZP 25/14, III KK 232/14, II AKa 36/14,], 
choć zdarzają się także (jednak w znacznej mniejszości) orzeczenia prezentują-
ce tezę odmienną [zob. II AKo 67/07]. 

W doktrynie wskazuje się natomiast, że ze względu na dość niefor-
tunną stylistykę wprowadzonego przepisu niemożliwym jest jednoznaczne 
umiejscowienie go w systemie prawa dowodowego [Kurowski 2020, s. 828]. 
Wobec dopuszczalności użycia poligrafu przez biegłego do celów ekspertyzy, 
zaistniało szereg wątpliwości zarówno w orzecznictwie [szerzej Stefański 2017,  
s. 205-209] jak i doktrynie co do charakteru tego rodzaju dowodu. Jedna 
grupa poglądów akcentuje przede wszystkim to, że wynik badania poligrafem 
dowodzi jedynie tego, jakie były reakcje oskarżonego na zadawane mu pytania 
[III KK 273/13, II AKa 157/16; II AKa 363/14; Grzegorczyk 2003b, s. 17]. 
Inna natomiast, w ślad za prekursorskim w tym względzie orzeczeniem Sądu 
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Najwyższego z dnia 25 września 1976 roku [II KR 171/76] eksponuje na 
pierwszym planie pośredni charakter tego rodzaju dowodu oraz jego utratę 
na znaczeniu wraz z upływem czasu [II AKa 264/04, II AKa 89/17, II AKa 
15/10, II AKa 318/14; Widacki 2017, s. 10]. Jeszcze inna z kolei uwagę sku-
pia przede wszystkim na niesamoistnym, uzupełniającym charakterze takiego 
dowodu [III KK 51/15, II AKa 36/14, II AKa 24/03; Orkiszewska 2019,  
s. 144-147]. Zdarzają się także i takie poglądy, które wskazują, że wynik bada-
nia poligrafem, choć nie w każdej sprawie, to jednak może stanowić samoistny 
dowód winy lub niewinności [Daszkiewicz, Jeż-Ludwichowska 1979, s. 178; 
Jóźwiak 2016, s. 134]. 

Podsumowując zatem można powiedzieć, że przepis ten stanowił od-
powiedź ustawodawcy na ożywioną, zauważalną zarówno w doktrynie jak 
i orzecznictwie dysputę co do statusu poligrafu w procesie karnym. Art. 199a 
k.p.k. jednoznacznie bowiem przesądził, że dopuszczalnym jest posłużenie się 
przez biegłego poligrafem w celu sporządzenia ekspertyzy. Wskazano w nim 
także warunki jakimi obwarowana została możliwość przeprowadzenia tego 
rodzaju badania. W rezultacie jednak powstały nowe problematyczne zagad-
nienia, choćby te, dotyczące kwestii oceny przez organ procesowy wyników 
tego rodzaju badania. 

Kolejną z prezentowanych jednostek redakcyjnych Kodeksu postępo-
wania karnego, która na przestrzeni lat podlegała zmianom jest art. 202 k.p.k. 
Pierwsza z nich miała miejsce 8 czerwca 2010 r., kiedy to weszła w życie usta-
wa z 5 listopada 2009 r. [Dz.U. 2009 poz. 1589]. Na mocy art. 2 pkt 3 tej 
ustawy zmieniono art. 202 k.p.k. w ten sposób, że dotychczasowe przepisy 
§ 3 i § 4 zostały zawarte odpowiednio w § 4 i § 5, zaś § 3 otrzymał brzmie-
nie: „do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, 
w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, sąd, a w postępowaniu przygo-
towawczym prokurator, powołuje biegłego lekarza seksuologa”. Druga zmia-
na przeprowadzona w oparciu o ustawę z dnia 27 września 2013 r. weszła  
w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Zasadniczym celem nowelizacji było zbliżenie 
polskiego modelu postępowania karnego ku modelowi procesu kontradykto-
ryjnego, a także implementacja do krajowego porządku prawnego przepisów 
prawa europejskiego (ustawą tą dokonano częściowego wdrożenia dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 
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2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego  
w postępowaniu karnym, [Dz. Urz. UE L 280 z 26.10. 2012 r., str. 1] oraz dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 
r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym, [Dz. Urz. UE L 
142 z 1.06.2012 r., str. 1]. Zgodnie z treścią art. 1 pkt 57 ustawy, art. 202 § 5 
k.p.k. zyskał nowe brzmienie, o następującej treści: „opinia biegłych powinna 
zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili 
popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psy-
chicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział 
w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,  
a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 
93b Kodeksu karnego”. 

W rezultacie pierwszej nowelizacji nałożono na organy postępowania 
karnego obowiązek zasięgnięcia opinii biegłego lekarza seksuologa w zakresie 
dotyczącym zaburzeń preferencji seksualnych. Z uwagi jednak na stylistykę 
przepisu w doktrynie i orzecznictwie zaistniał spór, co do przesłanek aktuali-
zacji wskazanego w tym przepisie obowiązku. Nawet w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego raz wskazuje się, że obowiązek ten ciąży na organie zawsze, ile-
kroć tylko poweźmie on wątpliwości co do stanu psychicznego oskarżonego 
[V KK 230/12, IV KK 101/16, II KK 114/18, II AKz 342/13], zaś kiedy 
indziej, że obowiązek ciążący na organach nie ma charakteru bezwzględnego, 
lecz aktualizuje się dopiero w sytuacji, kiedy na podstawie art. 202 § 2 k.p.k. 
wniosek o powołanie biegłego lekarza seksuologa złożą wcześniej powołani 
biegli lekarze psychiatrzy [V KK 180/11]. Nawet pomimo wydania w składzie 
siedmioosobowym uchwały Sądu Najwyższego afirmującej pierwszy (większo-
ściowy) z przytoczonych poglądów [I KZP 8/13], wciąż w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego pojawiają się judykaty prezentujące drugi z zaprezentowanych 
poglądów [V KK 36/15]. Wydaje się jednak, że to pierwszy z zaprezento-
wanych poglądów bardziej koresponduje z kategoryczną stylistyką art. 202  
§ 3 k.p.k., co znajduje odzwierciedlenie także w uzasadnieniach orzeczeń afir-
mujących ten pogląd, w których Sąd Najwyższy odwołuje się obok innych 
rodzajów argumentów także do argumentacji z zakresu wykładni językowej. 
Również w doktrynie brak jest jednolitego stanowiska w tym względzie. Poja-
wiają się, podobnie jak w orzecznictwie Sądu Najwyższego, głosy wspierające 
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pierwszy z poglądów [zob. Stefański 2014, s. 111-114; Grzegorczyk 2014,  
s. 725-726] oraz drugi [zob. Kulesza 2018, s. 433]. Jednoznacznie krytycznie 
w stosunku do poruczenia organom procesowym samodzielnej decyzji w tej 
kwestii wypowiedział się zaś K. Zgryzek [Zgryzek 2011, s. 167-168;]. 

Jeżeli chodzi o charakter sporządzanej przez biegłego lekarza seksuolo-
ga opinii, to wskazuje się, że stanowi ona część opinii kompleksowej o stanie 
zdrowia psychicznego oskarżonego i powinna być wydana po przeprowadze-
niu wspólnego badania wraz z biegłymi lekarzami z zakresu psychiatrii [III KK 
181/14, II KK 114/18]. 

Odnośnie zmian wprowadzonych ustawą z 2013 r., w uzasadnieniu 
projektu wskazano, że wprowadzane w dziale V k.p.k. modyfikacje miały na 
celu przede wszystkim usprawnienie postępowania i usunięcie powstałych 
wątpliwości w stosunku do obowiązujących przepisów [Druk sejm. nr 870, 
s. 38]. Odnosząc się bezpośrednio do zmiany art. 202 § 5 k.p.k. projekto-
dawca wskazał, że została ona powiązana ze zmianami wprowadzonymi w art. 
79 § 1 pkt 4 k.p.k., który od tej pory, jako przesłankę obrony obligatoryjnej 
przewiduje wystąpienie uzasadnionej wątpliwości, odnośnie tego, czy stan 
zdrowia psychicznego oskarżonego pozwala mu na udział w postępowaniu 
lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny. Jak bowiem 
trafnie wskazał projektodawca „stwierdzenie przesłanek określonych w art. 79 
§ 1 pkt 4 k.p.k., służących do oceny możliwości realizacji przez oskarżonego 
przysługującego mu prawa do obrony, wymaga niejednokrotnie wiadomości 
specjalnych” [uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

- Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych 
ustaw, VI kadencja, druk sejm. nr 870, s. 47]. Stąd też słusznie uznano, że za-
sadnym będzie uzupełnienie § 5 art. 202 k.p.k., który określa elementy, jakie 
powinna zawierać opinia biegłego, o odniesienie się przez biegłych do tego, 
czy w aktualnym stanie sprawy (tempore procedendi) oskarżony może w niej 
brać czynny udział i samodzielnie prowadzić obronę w rozsądny sposób. Po-
nadto, wobec uchylenia art. 93 k.k. i, w uproszczeniu, zastąpienia go art. 93b 
k.k. nowelizacją dokonano zmiany zawartego w tym przepisie odwołania, za-
stępując wskazany w nim art. 93 k.k. przez art. 93b k.k. Nowelą dodano także 
sformułowanie „zarzucanego mu”, którym dookreślono, iż opinia powinna 
odnosić się do poczytalności oskarżonego w chwili zarzucanego mu czynu, 
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choć kwestia ta de facto nie budziła w orzecznictwie i doktrynie poważniej-
szych wątpliwości. Analizując wypowiedzi przedstawicieli doktryny zawarte  
w komentarzach [Gruszecka 2020, s. 524; Krzysztofiuk 2020, s. 921; Kurow-
ski 2020, s. 838], czy innych publikacjach [Klejnowska 2015, s. 222] można 
stwierdzić, że wypowiadają się oni pozytywnie w stosunku do podjętego przez 
ustawodawcę zabiegu skorelowania treści art. 202 § 5 k.p.k. z art. 79 § 1 k.p.k. 
Zapewnia to bowiem systemowe uspójnienie regulacji gwarancyjnych doty-
czących realizacji konstytucyjnego i konwencyjnego prawa do obrony, którego 
komponentem jest wszakże prawo do aktywnego uczestnictwa w toczącym się 
postępowaniu. Przeprowadzony zabieg legislacyjny usuwa także pewną nie-
konsekwencję ustawodawcy, jeżeli idzie o relację pomiędzy dotychczasowym 
brzmieniem art. 202 § 5 k.p.k., a art. 79 § 4 k.p.k. [Klejnowska 2015, s. 230]. 
Nadto, autorzy wskazują jeszcze inną korzyść wprowadzonej nowelizacji traf-
nie zauważając, że określenie aktualnego stanu zdrowia psychicznego oskarżo-
nego nie pozostaje bez znaczenia, jeżeli idzie o analizę przesłanek zawieszenia 
postępowania karnego w oparciu o art. 22 § 1 k.p.k., który jako jedną z prze-
słanek zawieszenia postępowania wskazuje niemożność udziału oskarżonego w 
postępowaniu właśnie z uwagi na jego chorobę psychiczną. 

Jak już wspomniano we wstępie, zabiegi nowelizacyjne nie ominęły 
także art. 203 k.p.k. dotyczącego orzekania obserwacji w zakładzie psychia-
trycznym. Chronologicznie pierwsza zmiana tego przepisu, a zarazem kolejna 
dotycząca rozdziału poświęconego biegłym w oparciu o ustawę z 10 stycznia 
2003 r. dokonana została na mocy art. 1 pkt 67. W oparciu o ten przepis 
dodano do art. 203 k.p.k. § 5, w którym zawarto delegację ustawową do 
wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości zawierającego wykaz zakładów psy-
chiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych dla osób po-
zbawionych wolności. Rozporządzenie zostało wydane 2 grudnia 2004 roku 
i, kilkukrotnie zmieniane, obowiązuje po dziś dzień [Dz.U. 2004 poz. 2679].   
Druga zmiana miała miejsce 24 lutego 2009 r., kiedy to weszła w życie ustawa 
z 5 grudnia 2008 r. [Dz.U. 2009 poz. 104]. Dokonanie jej podyktowane zaś 
było wydanym uprzednio wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
SK 50/06, z połączonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa Osewskiego oraz 
Hanny Różańskiej. W wyroku tym, Trybunał Konstytucyjny uznał za nie-



255

Instytucja biegłego, tłumacza i specjalisty w kpk ...

zgodne z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art 2 Konstytucji 
przepisy art. 203 § 1 i 2 k.p.k. w zakresie, w jakim przepisy te nie stwarzają 
wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową weryfikację 
zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego 
oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym oraz w zakresie, w jakim nie 
wskazują maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakładzie 
leczniczym. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny odroczył w czasie o 15 mie-
sięcy utratę mocy obowiązującej przepisów. Stąd też utrata mocy obowiązują-
cej tych przepisów we wskazanym zakresie nastąpiła 19 października 2008 r. 

Uzasadnienie sporządzone do projektu ustawy dostosowującej system 
prawny do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w dużej mierze nawiązuje 
do tez wskazanych w uzasadnieniu zapadłego w sprawie wyroku [szerzej: uza-
sadnienie do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępo-
wania karnego, VI kadencja, druk sejm. 901]. Zgodnie z treścią uzasadnienia 
celem zaproponowanych zmian było: 

1. zawężenie stosowania obserwacji w zakładzie leczniczym do osób, 
w stosunku do których - na podstawie zebranych dowodów - istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że popełniły one przestępstwo; 

2. wykluczenie stosowania obserwacji, gdy popełniony czyn zabronio-
ny nie jest zagrożony karą izolacyjną albo kiedy spodziewany wymiar kary 
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia nie przekroczy okresu 
pozostawania w zakładzie leczniczym; bądź gdy ściganie następuje z oskarże-
nia prywatnego albo oskarżony (podejrzany) sam wnosi o poddanie go bada-
niu psychiatrycznemu w zamkniętym zakładzie leczniczym; 

3. doprecyzowanie maksymalnego czasu stosowania obserwacji w za-
kładzie leczniczym (10 dni z możliwością przedłużania – w wyjątkowych sytu-
acjach - nie dłużej niż do 6 tygodni); 

4. przesądzenie, że obserwacja w zakładzie leczniczym ma charakter 
wyjątkowy (ultima ratio) i nie może być stosowana, jeżeli do stwierdzenia 
zdrowia psychicznego oskarżonego (pokrzywdzonego) wystarczające są bada-
nia ambulatoryjne;   

5. doprecyzowanie, że w postanowieniu sądu orzekającym obserwację 
w zakładzie leczniczym wskazuje się nie tylko miejsce obserwacji, ale również  
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jej potrzebę i czas; w posiedzeniu sądu udział prokuratora i obrońcy jest obo-
wiązkowy; 

6. nadanie zażaleniu na postanowienie sądu o skierowaniu na badania 
psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym charakteru su-
spensywnego; 

7. poszerzenie okoliczności pozwalających ubiegać się o odszkodowa-
nie i zadośćuczynienie, o - niewątpliwie niesłuszną obserwację w zakładzie 
leczniczym [Druk sejm. 901, pkt 3]. 

Ostatecznie zaś w uchwalonej ustawie zrealizowano pkt 1 założeń pro-
jektu, który znajduje odzwierciedlenie bezpośrednio w treści § 1 art. 203 
k.p.k., pkt 2 — poprzez odesłanie w § 1 in fine do regulacji art. 259 § 2 k.p.k., 
pkt 3 — jednakże jako maksymalny czas stosowania obserwacji wskazano 
w § 3 art. 203 k.p.k. 4 tygodnie z możliwością przedłużenia maksymalnie do 
8 tygodni (a więc dłużej niż proponowano w projekcie) oraz częściowo pkt 5  

- vide treść art. 203 § 2 k.p.k. Pośrednio zrealizowano także postulat zawarty  
w pkt 4. Nie wynika to jednak bezpośrednio z regulacji proceduralnej dotyczą-
cej obserwacji psychiatrycznej, leczy może zostać wyinterpretowane pośrednio 
z wymogu stosowania w tej sprawie zasady proporcjonalności i konieczności 
dotyczącej środków przymusu, do których doktryna zalicza także obserwację 
psychiatryczną, o której mowa w art. 203 k.p.k. [Jeż-Ludwichowska, Kala 
2010, s. 584-585]. Nie wcielono natomiast w życie postulatów zawartych  
w pkt 7, 6 i części pkt. 5-go dotyczącej obowiązkowej obecności prokuratora 
na posiedzeniu. Zgodnie z odesłaniem nakazującym w tej sprawie odpowied-
nio stosować art. 249 § 3 i 5 k.p.k., przed orzeczeniem obserwacji psychia-
trycznej sąd obowiązany jest wysłuchać oskarżonego, co wskazuje, że jego 
obecność jest na posiedzeniu obowiązkowa. Nie dotyczy to jednak prokura-
tora. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu obserwacji rozpoznawane 
jest natomiast na zasadach ogólnych, toteż, zgodnie z art. 462 § 1 k.p.k. nie 
posiada ono suspensywnego charakteru. Nie zmieniono także treści art. 552 
§ 4 k.p.k. wbrew temu, co proponowano w punkcie 7 uzasadnienia projektu. 

Nota bene, warto wskazać także na rozwiązanie wprowadzone w związ-
ku ze zmianą art. 203 k.p.k. w art. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. Jest to bo-
wiem przepis intertemporalny, nadający retroaktywny charakter przepisowi 
nowelizującemu art. 203 k.p.k. Zgodnie z jego brzmieniem „z dniem wejścia 
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w życie ustawy tracą moc postanowienia (…) wydane na podstawie art. 203  
§ 3 [k.p.k. — przyp. aut.] (…) w zakresie zarządzającym łączny okres obser-
wacji ponad 8 tygodni”. Wyraża on zatem jedną z intertemporalnych zasad 
procesowych — bezpośredniości stosowania ustawy nowej, która „chwyta 
w locie” sprawę, tym samym skutkując jej retroaktywnością [Wróbel 2017, 
s. 44]. 

Ostatnia zmiana dotycząca art. 203 k.p.k. dokonana została na mocy art. 
1 pkt 58 ustawy z 27 września 2013 r. Zgodnie ze zmienioną treścią art. 203 
§ 2 zd. 2 k.p.k. w przypadku orzekania o obserwacji w zakładzie leczniczym, 
obok art. 249 § 3 i 5 k.p.k. odpowiednie zastosowanie znajdzie także art. 156 
§ 5a k.p.k. Dotyczy on prawa do wglądu do akt postępowania przygotowaw-
czego w części zawierającej treść dowodów stanowiących podstawę wniosku  
o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Na gruncie art. 203 k.p.k. sto-
sując odpowiednio ten przepis należałoby stwierdzić, że chodzi o tę część akt,  
w oparciu o którą organ procesowy wystąpił z wnioskiem w przedmiocie skie-
rowania podejrzanego na obserwację w zakładzie leczniczym. W uzasadnienie 
do projektu ustawy jako ratio legis wprowadzonej zmiany wskazano paralelę 
istniejącą pomiędzy zastosowaniem obserwacji w zakładzie leczniczym a za-
stosowaniem tymczasowego aresztowania, jako środków stanowiących istot-
ną ingerencję w konstytucyjne prawo do wolności. Zdaniem projektodaw-
ców powinno się zatem doprowadzić do zrównania standardu procedowania  
w obu przypadkach poprzez zapewnienie podejrzanemu, w stosunku do któ-
rego prokurator wystąpił z wnioskiem o orzeczenie obserwacji w zakładzie 
leczniczym w trybie art. 203 § 2 k.p.k. analogicznego dostępu do akt postę-
powania przygotowawczego, jak podejrzanemu w stosunku do którego pro-
kurator występuje z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie [uzasadnienie do 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, 
ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw, VI kadencja, druk sejm. nr 
870, s. 47-48]. Spostrzeżenia wskazane przez autorów projektu należy uznać 
za słuszne, zwłaszcza, jeżeli wziąć pod uwagę poglądy orzecznictwa i doktryny 
w tej kwestii [SK 50/06; Jeż-Ludwichowska, Kala 2010, s. 583-586]. W przy-
padku orzekania obserwacji nie ma jednak odpowiedniego zastosowania art. 
249a k.p.k., tak więc sąd władny jest orzec nie tylko w oparciu o okoliczności 
jawne dla oskarżonego, tak jak w przypadku stosowania tymczasowego aresz-
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towania [Kurowski 2020, s. 841]. Regulacja dotycząca prawa do zapozna-
nia z materiałem dowodowym ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, kiedy 
wniosek skierowano w ramach postępowania przygotowawczego. Wynika to 
z faktu, iż problem dostępu do akt sprawy nie występuje w przypadku postę-
powania sądowego, gdzie z zasady strony mają pełny i nieskrępowany dostęp 
do całości akt postępowania. Można zatem skonstatować, iż wprowadzony-
mi zmianami ustawodawca dał wyraz realizacji progwarancyjnego kierunku 
zmian w zakresie orzekania w przedmiocie obserwacji w zakładzie leczniczym.   

Kolejnym przepisem, który także w swojej historii doczekał się noweli-
zacji jest art. 204 § 2 k.p.k. Na podstawie art. 1 pkt 59 ustawy z 25 paździer-
nika 2013 r. z dniem 1 lipca 2015 r. zmieniono treść tego przepisu poprzez za-
stąpienie słowa „oskarżonego” słowem „strony”. Ta, jak się wydaje, niewielka 
zmiana w istocie pociągnęła za sobą daleko idące konsekwencje jeżeli chodzi 
o udział tłumacza w procesie. Do tej pory bowiem, najogólniej rzecz ujmu-
jąc, art. 204 § 2 k.p.k. statuował prawo do korzystania z pomocy tłumacza  
w przedmiocie przełożenia pisma na język polski lub odwrotnie, tudzież zapo-
znania z treścią dowodu jedynie dla oskarżonego. Jeżeli zaś chodzi o inne pod-
mioty biorące udział w postępowaniu, w szczególności zaś o pokrzywdzonego, 
to prawo do tłumaczenia wywodzono z regulacji ustrojowej — art. 8 p.u.s.p.  
z 1985 r. [Dz.U. 1994 poz. 25 ze zm.], a następnie jego odpowiednika — art. 
5 p.u.s.p. z 2001 r., obowiązującego po dziś dzień [Dz.U. 2020 poz. 365 ze 
zm]. W doktrynie i piśmiennictwie podkreślano jednak, że przywołane prze-
pisy odnosiły się jedynie do fazy postępowania jurysdykcyjnego, nie obejmu-
jąc zaś swoim zakresem postępowania przygotowawczego [Stachowiak 2000,  
s. 14], gdzie pokrzywdzony ex lege jest stroną postępowania, a mimo to pra-
wo do pomocy tłumacza w tym zakresie w poprzednim stanie prawnym mu 
na tej podstawie nie przysługiwało. Taki stan rzeczy spotykał się z negatywną 
oceną przede wszystkim z racji roli i charakteru postępowania przygotowaw-
czego [Nowak 1998, s. 96; Stefański 2009, s. 376-377; Wiltos 2013, s. 136]. 
Postulowano zatem zmianę, która zniwelowałaby dysproporcje istniejące w 
tym obszarze, wynikające z wówczas obowiązującej regulacji [Wąsek Wiade-
rek 2012, s. 1833-1834]. Doczekano się jej w związku z decyzją ustawodawcy 
o przemodelowaniu procesu karnego w kierunku procesu kontradyktoryjne-
go, którego jednym z głównych założeń jest zasada równouprawnienia stron 
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we wszystkich fazach procesu [Świda 1994, s. 33; Witkowska 2014, s. 42-44]. 
Przy okazji wprowadzania nowelizacji uwzględniono zatem postulaty doktry-
ny, w efekcie zmieniając treść art. 204 § 2 k.p.k., który od tego momentu obu 
stronom procesu zapewniał verba legis prawo do korzystania z usług tłuma-
cza na równym poziomie. Pomimo późniejszego wycofania się ustawodawcy  
z kontradyktoryjnej reformy procedury karnej, treść art. 204 § 2 k.p.k. po-
została niezmieniona, co należy ocenić pozytywnie, z uwagi na fakt, iż za-
pewnienie stronom postępowania karnego równych praw zarówno na etapie 
postępowania jurysdykcyjnego, jak i przygotowawczego stanowi jeden z fun-
damentów zasady rzetelnego procesu [Witkowska 2014, s. 42]. Zaznaczyć 
trzeba, iż prawo do korzystania z pomocy tłumacza w fazie postępowania 
przygotowawczego pełni pierwszorzędną rolę, jeżeli spojrzeć nań z perspek-
tywy zapewnienia realnego i skutecznego wykonywania praw przysługującym 
stronom na tym etapie postępowania, takich jak chociażby prawo do udziału 
w czynnościach niepowtarzalnych, czy też prawo do inicjatywy odnośnie pod-
jęcia określonych czynności. 

Ostatnim, zamykającym wątek nowelizacyjnych zabiegów w rozdziale 
22, jest art. 205 § 1 k.p.k. Uległ on modyfikacji wskutek wspominanej już 
przy okazji omawiania art. 198 k.p.k. ustawy z 10 stycznia 2003 r. Na pod-
stawie art. 1 pkt 68 nowelizującej ustawy po wyrazach „dokonanie oględzin,” 
dodano do treści art. 205 § 1 k.p.k. sformułowanie „przesłuchania przy uży-
ciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności 
na odległość”. Uzasadnienie do wprowadzenia tego rodzaju zmiany można 
wywieść ze wstępnych założeń, które przyświecały sporządzonemu projekto-
wi, bowiem w uzasadnieniu projektu nie wypowiedziano się wprost co do tej 
konkretnie zmiany. Można zatem przyjąć, że ze względu na instrumentalny 
charakter zmiana ta miała przede wszystkim zabezpieczyć efektywne funkcjo-
nowanie wprowadzanych ustawą mechanizmów przyspieszających i upraszcza-
jących przebieg procesu karnego. Jak bowiem wynika z uzasadnienia projektu 
ustawy, jej głównymi celami były: przyspieszenie i uproszczenie postępowania 
z zachowaniem standardów praw człowieka; uwzględnienie postępu w dzie-
dzinie nauki i techniki; odformalizowaniu postępowania przygotowawczego  
i ułatwieniom w procedowaniu na rozprawie [uzasadnienie do prezydenckie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, usta-
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wy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw, IV kadencja, druk sejm. nr 182, s. 48]. Stąd też, wprowadzając 
nowe możliwości dotyczące chociażby przesłuchiwania świadków na odległość 
za pomocą urządzeń technicznych (art. 177 § 1a k.p.k. — który dodano wła-
śnie tą ustawą) koniecznym było zabezpieczenie prawidłowości i sprawności 
wykonywania czynności technicznych w tym przedmiocie, co pociągało za 
sobą konieczność modyfikacji aktualnie obowiązujących regulacji, w szcze-
gólności art. 205 k.p.k. Jakkolwiek wskazuje on przykładowo rodzaje czyn-
ności technicznych, do których wykonania może zostać wezwany specjalista, 
o tyle przepis ten enumeratywnie wymienia czynności procesowe w czasie 
których tego rodzaju czynności techniczne mogą być wykonywane [Kmiecik 
2002, s. 31-32; Urbaniak-Mastalerz 2016, s. 1366; Stefański, Zabłocki 2018, 
s. 629-630; Kurowski 2020, s. 845], co z kolei pociąga za sobą konsekwencję 
w postaci obowiązku każdorazowej modyfikacji tego katalogu w przypadku 
wprowadzania nowego rodzaju czynności, których skuteczne przeprowadze-
nie wymagać może udziału specjalisty. Specjalista nie posiada samoistnego 
statusu w procesie, nie może także samodzielnie przeprowadzać czynności 
procesowych [Stefański, Zabłocki 2019, s. 628; Gruszecka 2020, s. 525]. Jego 
głównym zadaniem jest pomoc organowi procesowemu [Kosonoga 2014,  
s. 199; Błoński, Zbrojewska 2018, s. 198], co w żaden sposób nie umniejsza 
jednak jego roli. Częstokroć bowiem jego pomoc może okazać się   niezbęd-
na do prawidłowego dokonania określonej czynności. Stąd też nie powinno 
dziwić tak skrupulatne podejście ustawodawcy do statusu specjalisty i jego 
bieżące monitorowanie w aspekcie koherentności z wprowadzanymi w innych 
częściach ustawy procesowej zmianami. 

kOnkluzje i wniOski de lege ferenda

Przechodząc do wskazania konkluzji wynikających z przedstawionych 
wyżej uwag należałoby wyjść od przywołania pewnego ogólnego truizmu, 
mianowicie, że rola biegłych (nie tylko w procesie karnym, ale także w ogó-
le we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych) stale rośnie. Wynika to 
przede wszystkim z dynamicznego rozwoju technologicznego, który stawia 
wymóg posiadania niekiedy bardzo szczegółowej wiedzy, dostępnej jedynie 
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dla wąskiego wyspecjalizowanego grona w coraz większej liczbie dziedzin pod-
dawanych kognicji sądów. Zwykło się co prawda mówić, iż to sąd jest naj-
wyższym biegłym, aczkolwiek wydaje się, że już obecnie jest to raczej pewna 
figura retoryczna, niż stwierdzenie faktu, jeśli wziąć pod uwagę ogrom bardzo 
hermetycznej wiedzy, chociażby z zakresu medycyny, techniki, inżynierii czy 
technologii cyfrowych. 

Bez ryzyka większego błędu stwierdzić natomiast można, że w najbliż-
szym czasie trend wzrostowy w stosunku do roli biegłych pozostanie zachowa-
ny. Koniecznym jest zatem systemowe podejście do tego zagadnienia. Taką po-
trzebę wskazywano już w raporcie NIK z 2015 roku, który uwidocznił szereg 
problematycznych kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji biegłego 
w systemie prawa, nadzorem nad biegłymi i ich kwalifikacjami, deficytem 
biegłych o określonych specjalnościach, przewlekłością postępowań sądowych 
w których biorą udział biegli, etc. [raport NIK 2015, nr ewid. 165/2015/ 
I/14/006/kpb]. 

Jeżeli natomiast chodzi o zmiany w statusie biegłych, tłumaczy i specja-
listów w obrębie procedury karnej, to można rzec, że wszelkie wprowadzone 
do tej pory zmiany odbywały się raczej w sposób wybiórczy, na zasadzie po-
jedynczych zmian. Nie oznacza to bynajmniej, iż zmiany te miały charakter 
przypadkowy. Analizując poszczególne zmiany z punktu widzenia historycz-
nego oraz systemowego dostrzec można, że ustawodawca swoim działaniem 
zdaje się realizować „progwarancyjną politykę”, która nie odnosi się li tylko 
do samego oskarżonego (zmiany w zakresie obserwacji w zakładzie leczni-
czym, dążenie do intensyfikacji obiektywności opinii biegłych, wzbogacenie 
obligatoryjnych elementów opinii biegłych o stanie zdrowia psychicznego  
o dodatkowe elementy dotyczące jego stanu psychicznego tempore proceden-
di, wprowadzenie wymogu zasięgnięcia opinii biegłego lekarza seksuologa  
o stanie zdrowia psychicznego w kontekście zaburzeń preferencji seksualnych), 
ale także do innych stron (rozszerzenie kręgu   podmiotów mogących skorzy-
stać z pomocy tłumacza w sytuacji, o której mowa w art. 204 § 2 k.p.k.) oraz 
samych biegłych (wprowadzenie szczególnej podstawy ochrony danych doty-
czących miejsca zamieszkania biegłych, wobec uchylenia ogólnego przepisu 
dotyczącego ochrony danych tzw. małego świadka incognito). Wobec tego 
wydaje się, że wciąż aktualny pozostaje także paradygmat wyznaczony w pro-
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jekcie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., a wskazany w uzasadnieniu 
do tego projektu. 

Charakteryzując pokrótce wybrane zmiany wskazać można, iż niektóre 
z nich były niejako „wymuszone” modyfikacją innych przepisów, do których 
się odwoływały (vide uwagi do art. 197 k.p.k., w pewnym sensie taki cha-
rakter miała także nowelizacja art. 205 k.p.k.). W jednym przypadku moto-
rem do zmiany przepisu było zapadłe orzeczenie Trybunału Konstytucyjne-
go o stwierdzeniu jego niekonstytucyjności (vide uwagi do art. 203 k.p.k.). 
Jeżeli zaś chodzi o wskazanie istotniejszych pod względem merytorycznym 
zmian, to należałoby wskazać te, dotyczące przede wszystkim dostępu do akt 
postępowania, uregulowania statusu poligrafu w procesie karnym, orzekania 
obserwacji w zakładzie psychiatrycznym, prawa do korzystania z pomocy tłu-
macza, wprowadzenia wymogu zasięgnięcia opinii biegłego lekarza seksuologa 
w zakresie opinii o stanie zdrowia psychicznego, co do ewentualnych zabu-
rzeń preferencji seksualnych oskarżonego, wprowadzenie jako obligatoryjnych 
elementów opinii biegłych oceny co do stanu zdrowia oskarżonego tempore 
procedendi, a także zdolności prowadzenia samodzielnej i rozsądnej obrony. 
Kwestie te bowiem mają kluczowe znaczenie w perspektywie zapewnienia 
oskarżonemu jak najpełniejszej realizacji prawa do obrony oraz prawa do rze-
telnego procesu. 

Formułując wnioski de lege ferenda po pierwsze, na marginesie pod-
kreślić należy, że instytucja biegłego wymaga przede wszystkim podjęcia 
systemowych rozwiązań. Koniecznym wydaje się sfinalizowanie od lat już 
prowadzonych prac w przedmiocie uchwalenia ustawy o biegłych sądowych. 
Podkreślano to już w raporcie NIK z 2015 roku [raport NIK 2015, nr ewid. 
165/2015/I/14/006/kpb, s. 59]. Z przywołanego raportu wynika, że należa-
łoby także zwrócić większą uwagę na wprowadzenie rozwiązań, które zapew-
niłyby odpowiednią liczbę biegłych, zwłaszcza w dziedzinach deficytowych. 
Ponadto, zasadnym wydaje się rozważenie wprowadzenia mechanizmów pre-
miowania sprawnie działających biegłych oraz biegłych o wysokich kwalifi-
kacjach, których opinie przedstawiać będą wysoki poziom merytoryczny, co  
w związku z zapewnieniem odpowiedniej liczby biegłych znacząco przyspieszy 
rozstrzyganie spraw. Zasadnym wydaje się także wprowadzenie centralnego re-
jestru biegłych sądowych, którego monitorowanie mogłoby   pozwolić na od-
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powiednio wczesne reagowanie wobec niekorzystnych zmian strukturalnych 
w obrębie opiniowania z zakresu konkretnych dziedzin. 

Niedawno temat uregulowania instytucji biegłego w odrębnej i kom-
pleksowej ustawie powrócił. Kwestia ta została bowiem poruszona w artykule 
pt. „Narasta problem z biegłymi sądowymi, a MS zasłania się COVID-em” 
[Rojek-Socha 2020], w którym Autorka wskazuje aktualne problemy związa-
ne z modelem funkcjonowania biegłych w systemie prawa krajowego, które 
także były poruszane w niniejszej pracy, mianowicie: wiek i liczba biegłych 
sądowych, czas oczekiwania na opinię oraz kwestie związane z wynagradza-
niem biegłych. By jednak niepotrzebnie nie powtarzać słów Autorki zasadnym 
wydaje się zatem odesłanie Czytelnika do treści tej publikacji, która w synte-
tyczny sposób zarysowuje kwestie wymagające zmiany w kontekście funkcjo-
nowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości u progu nowej dekady, a także 
w czasach epidemii SARS CoV-2. 

Odnosząc się zaś do regulacji zawartych w Kodeksie postępowania kar-
nego, które stanowiły przedmiot niniejszego opracowania można na ich pod-
stawie wysunąć postulaty w stosunku do ustawodawcy. Otóż, powinien on: 

1. zrewidować kierunek podejmowanych działań w zakresie dostępu 
biegłych do akt postępowania. Wydaje się bowiem, iż aktualne rozwiązanie 
nie do końca przystaje do intencji przyświecających autorom nowelizacji co 
do usprawnienia procesu opiniowania i polepszenia jakości wydawanych opi-
nii; 

2. dokonać modyfikacji treści art. 198 § 1 k.p.k. poprzez wyraźne 
dopuszczenie możliwości udzielenia biegłemu dostępu do całości akt postę-
powania, bowiem aktualnie literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do 
wniosku przeciwnego. Godnym rozwagi jest natomiast wprowadzenie prze-
słanek, których spełnienie warunkowałoby udzielenie biegłemu dostępu do 
całości akt postępowania, np. w postaci uzasadnionego wniosku biegłego lub 
stron postępowania w tym względzie, co z pewnością, obok wskazywanych 
w opracowaniu korzyści płynących z tego rozwiązania przeciwdziałałoby tak-
że niewykluczonej w aktualnym stanie prawnym sytuacji „potoku wymiany 
dokumentów” między biegłym a organem postępowania mogącej wystąpić  
z uwagi konieczność dosyłania dokumentów, których niezbędność do wydania  
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opinii ujawni się z biegiem czasu, czy też ze względu na treść uprzednio dosła-
nych dokumentów; 

3. starać się utrzymać obecnie zauważalny „progwarancyjny” trend 
w kolejno wprowadzanych zmianach;   

4. wprowadzić skuteczne i efektywne mechanizmy digitalizacji po-
szczególnych dokumentów z akt postępowania, a w perspektywie czasu całości 
akt postępowania oraz zapewnić możliwość łatwego dostępu do ich elektro-
nicznych wersji biegłym. Zasadnym wydaje się także zaapelowanie do samych 
biegłych i piastunów organów procesowych, by starali się oni wykorzystywać 
w pełni potencjał związany z możliwością udostępniania dokumentów w for-
mie elektronicznej. 

Na zakończenie stwierdzić można, że ilość istotniejszych zmian w roz-
dziale 22 jest stosunkowo niewielka. Jak dotąd także tylko w stosunku do 
jednego przepisu z tego rozdziału skutecznie podważono jego konstytucyj-
ność. Wydaje się więc, być może jest to nieco subiektywne odczucie, że taki 
stan rzeczy świadczy o wykonaniu „dobrej roboty” legislacyjnej przez twórców 
Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, bowiem przepisy przez nich 
stworzone w zasadzie w niezmienionej formie obowiązują od przeszło 20 lat, 
pomimo drastycznego przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego, któ-
ry wymusza na ustawodawcy nieustanne dostosowywanie regulacji prawnych 
do co raz to nowej rzeczywistości. Główne problemy związane z instytucją 
biegłych i tłumaczy nie wynikają zatem z ustawodawstwa procesowego, lecz 
przede wszystkim z braku odpowiednich rozwiązań systemowych. 

Można także przypuszczać, że kolejne istotne zmiany w ustawodaw-
stwie procesowym, nie wyłączając materii dotyczącej biegłych, dokonywać 
się będą przede wszystkim w związku z (uwidaczniającą się w dobie epidemii 
Covid-19 jak nigdy wcześniej) potrzebą digitalizacji i informatyzacji wymiaru 
sprawiedliwości na miarę XXI wieku.   
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Powstanie i ustanie władzy  
rodzicielskiej na gruncie  

polskiego prawa rodzinnego – 
przyczyny i skutki

wprOwadzenie

Zgodnie z poglądem wyrażonym w jednej z uchwał Sądu Najwyższego 
władza rodzicielska obejmuje całokształt obowiązków oraz praw rodziców wo-
bec dziecka, co więcej oznacza stosunek prawny o charakterze dwustronnym, 
zaś jego stronami są rodzice i dzieci. We wspomnianej uchwale podkreślono 
również, że jest to więź szczególnego rodzaju, albowiem dzieci są podporząd-
kowane swym rodzicom [Uchwała Sądu Najwyższego 1973]. Taka konstruk-
cja władzy rodzicielskiej wynika z funkcji, jaką docelowo ma pełnić wskazana 
instytucja prawa rodzinnego, a mianowicie chodzi o należyte zabezpieczenie 
interesów dziecka w okresie jego nieporadności – co do zasady – od narodzin 
do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności [Żołno 2018, s. 245]. Zatem 
istnienie władzy rodzicielskiej ma bezpośredni związek z dwoma granicznymi 
momentami – powstania władzy rodzicielskiej oraz jej ustania. Świadomość 
istnienia wskazanego związku oraz wynikających z niego konsekwencji praw-
nych jest niezwykle istotna ze względu na sam proces wykonywania władzy 
rodzicielskiej, a w rezultacie wywiera także ogromny wpływ na realizację (pod-
stawowej w prawie rodzinnym) zasady ochrony dobra dziecka.
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Celem niniejszego opracowania jest analiza przepisów prawa polskiego 
regulujących kwestię związaną z powstaniem oraz ustaniem władzy rodziciel-
skiej, przy szczególnym uwzględnieniu przyczyn (w rozumieniu okoliczności 
powodujących dane zdarzenie) oraz skutków (w rozumieniu konsekwencji 
prawnych), jakie niosą za sobą wskazane momenty graniczne istnienia władzy 
rodzicielskiej.

pOwstanie władzy rOdzicielskiej

Charakter więzi emocjonalnych, które łączą rodziców z dziećmi, wpły-
wa na fakt, iż proces ich powstawania jest rozciągnięty w czasie. Trudno jest 
mówić o konkretnym (przełomowym) momencie, przed zaistnieniem którego 
więzi emocjonalne nie istniały, zaś po jego wystąpieniu zaczęły funkcjonować. 
Wskazana kwestia jest zatem niepewna, zależy bowiem od konkretnego przy-
padku. W przeciwieństwie do więzi uczuciowej, emocjonalnej - więź prawna 
łącząca rodziców z dziećmi ma charakter pewny w tym sensie, że opierając się 
o treść aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, jesteśmy w stanie jed-
noznacznie określić, kiedy doszło do powstania władzy rodzicielskiej, a nawet 
jaka okoliczność miała na to wpływ, a więc była przyczyną, a także jakie skutki, 
czyli konsekwencje prawne, zostały wywołane.

przyczyny pOwstania władzy rOdzicielskiej

Z obowiązującego stanu prawnego wynika, iż władza rodzicielska po-
wstaje w momencie urodzenia się dziecka - nie zaś jego poczęcia. W literatu-
rze, jako rozstrzygający tę kwestię, wskazuje się art. 619 Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086], który bezpośrednio określa, iż matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła. W konsekwencji urodzenie dziecka 
kreuje najpierw stosunek macierzyństwa, natomiast w dalszej kolejności ojco-
stwo, jako rezultat macierzyństwa. Warto również przypomnieć, że władza ro-
dzicielska jest należna rodzicom w sensie prawnym, a co za tym idzie o władzy 
rodzicielskiej jako takiej można mówić dopiero, kiedy ustalone jest prawne 
rodzicielstwo. Należy zaznaczyć, iż powstanie władzy rodzicielskiej rodziców 
wobec dzieci stanowi następstwo pochodzenia dziecka i kształtuje się zgoła 
odmiennie w przypadku matki oraz ojca [Ignaczewski 2009, s. 142].

Z treści wspomnianego powyżej przepisu, a mianowicie art. 619, a 
także z art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 
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2086] wywodzi się zasadę, w myśl której matka nabywa władzę rodzicielską 
z chwilą urodzenia swojego dziecka. Sytuacja zatem wygląda dość prosto. Z 
kolei w kwestii określenia ojcostwa dziecka polskie prawo przewiduje trzy 
sposoby. Jeden z nich odnosi się do ojcostwa małżeńskiego, a dwa pozostałe 
do ojcostwa pozamałżeńskiego. I tak oto w przypadku ojcostwa małżeńskie-
go znajduje zastosowanie art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 
2019 poz. 2086], w którym to zawarto domniemanie pochodzenia dziecka od 
męża jego matki [Jędrejek i in. 2015, s. 591]. Zgodnie z treścią tego przepisu, 
jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 
trzystu dni od momentu jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, iż 
pochodzi ono od męża matki. Co ważne, domniemanie to nie ma zastosowa-
nia, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji, 
a ponadto jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania 
lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego związ-
ku małżeńskiego, domniemywa się, że pochodzi ono od tego drugiego męża 
[Dz.U. 2019 poz. 2086, art.62]. W tym przypadku także ojciec nabywa wła-
dzę rodzicielską wraz z chwilą urodzenia się dziecka. Natomiast jeśli chodzi  
o ojcostwo mężczyzny, nie będącego mężem matki (ojcostwo pozamałżeńskie), 
to należy wskazać, że może być ono ustalone drogą uznania ojcostwa bądź 
sądowego ustalenia ojcostwa, co wynika z treści art. 72 Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086]. W praktyce zatem najczęściej spo-
tyka się sytuację, w której to ojciec, nie będący mężem matki, zaczyna spra-
wować władzę rodzicielską z chwilą późniejszą jak urodzenie dziecka, czyli  
w momencie złożenia niezbędnych oświadczeń do uznania ojcostwa lub wraz 
z uprawomocnieniem się orzeczenia ustalającego ojcostwo [Jędrejek i in. 2015, 
s. 591]. Wyjątek stanowi uznanie ojcostwa dziecka poczętego, ponieważ w ta-
kim przypadku władza rodzicielska należna mężczyźnie, który ojcostwo uznał, 
powstaje wraz z chwilą urodzenia się dziecka [Ignaczewski 2009, s. 142].

W odniesieniu do omawianych zagadnień bardzo istotne znaczenie 
mają unormowania zawarte w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego [Dz.U. 2020 poz. 463]. Należy zauważyć, iż zgod-
nie z obowiązującymi przepisami przywołanej ustawy oraz Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, powstanie władzy rodzicielskiej nie zachodzi na skutek 
wpisu matki lub ojca w akcie urodzenia dziecka. Jednakże z punktu widzenia 
praktyki obrotu prawnego tenże wpis uzyskuje swoiste znaczenie ze względu 
na zasadę tzw. wyłącznej mocy dowodowej aktów stanu cywilnego. W myśl 
art. 3 wspomnianej wyżej ustawy, akta stanu cywilnego stanowią wyłączny 
dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, natomiast ich niezgodność z prawdą 
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może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że 
w przypadku braku udokumentowania pochodzenia dziecka w formie aktu 
stanu cywilnego, sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej w sferze 
reprezentowania dziecka może być niemożliwe. Wynika to z faktu, iż rodzice 
w postępowaniu sądowym, w którym chcą reprezentować swoje dziecko, win-
ni przedłożyć odpis aktu urodzenia dziecka [Jędrejek i in. 2015, s. 592].

Sam fakt zaistnienia macierzyństwa lub ojcostwa nie zawsze będzie 
oznaczać przyznanie władzy rodzicielskiej. Może bowiem zaistnieć stan fak-
tyczny, w którym w ogóle nie dojdzie do powstania władzy rodzicielskiej, 
a dzieje się tak, jeżeli w chwili urodzenia się dziecka rodzice (ze względu na 
wiek albo ubezwłasnowolnienie całkowite czy też częściowe) nie dysponują 
pełną zdolnością do czynności prawnych. Najczęstszym przypadkiem jest sy-
tuacja, kiedy matką dziecka pochodzącego spoza związku małżeńskiego jest 
kobieta małoletnia, a w stosunku do dziecka nie zostało ustalone prawne ojco-
stwo. Zatem żadnemu z rodziców władza rodzicielska nie przysługuje. Wów-
czas przedstawicielem ustawowym tegoż dziecka jest wyznaczony sądownie 
opiekun prawny. Trzeba podkreślić, iż opieka wygasa a rodzic uzyskuje z mocy 
samego prawa władzę rodzicielską w chwili osiągnięcia pełnoletności lub  
w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia [Ignaczewski 2009, s. 142-143].

W celu uzupełnienia dotychczasowych rozważań należy zauważyć, że 
władza rodzicielska (na rzecz przysposabiających) powstaje również w chwili 
przysposobienia dziecka. Wynika to bezpośrednio z treści art. 121 § 1 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086], zgodnie z którym 
poprzez przysposobienie między przysposabiającym a przysposobionym po-
wstaje taki stosunek, jak pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zatem w tym przy-
padku dla powstania władzy rodzicielskiej kluczowy będzie moment uprawo-
mocnienia się orzeczenia sądowego w kwestii przysposobienia [Jędrejek i in. 
2015, s. 593].

skutki pOwstania władzy rOdzicielskiej

Z dotychczasowych ustaleń wiadomo, jakie okoliczności powodują 
powstanie władzy rodzicielskiej. I choć omówiona kwestia wygląda nieco od-
miennie w przypadku macierzyństwa i ojcostwa, to jednak skutki zaistnienia 
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więzi prawnej łączącej rodziców z dzieckiem są - co do zasady1 - jednakowe 
z punktu widzenia obojga rodziców.

Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 2019 
poz. 2086, art. 95] wynika, że powstanie władzy rodzicielskiej bezpośrednio 
skutkuje zaistnieniem po stronie rodziców określonych obowiązków oraz 
praw. Ustawodawca w pierwszej kolejności wskazał na obowiązek wykony-
wania pieczy nad osobą dziecka oraz nad jego majątkiem, a także wychowy-
wania dziecka przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności oraz praw. 
Ponadto rodzice są obowiązani do wykonywania władzy rodzicielskiej w taki 
sposób, jak wymaga tego zarówno dobro ich dziecka, jak i interes społeczny. 
Rodzice, wypełniając swoje obowiązki rodzicielskie, wielokrotnie stają przed 
koniecznością podjęcia różnorakich decyzji związanych z opieką nad osobą 
dziecka, czy też jego majątkiem, jednakże istotne jest to, że podjęte decyzje 
muszą służyć dobru dziecka. Niekiedy niezbędne jest – w miarę możliwo-
ści – poznanie i rozważenie życzeń dziecka, dlatego też prawodawca nałożył 
na rodziców kolejny obowiązek, a mianowicie, aby przed podjęciem decyzji  
w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby albo majątku dziecka, wysłu-
chali dziecka – pod warunkiem, że pozwala na to rozwój umysłowy, stopień 
dojrzałości oraz stan jego zdrowia – a następnie w miarę możliwości uwzględ-
nili rozsądne życzenia dziecka. Rodzice w procesie wychowywania dziecka 
powinni uwzględniać jego wszelkie potrzeby. Mają oni obowiązek dbania  
o jego odpowiedni rozwój - zarówno w aspekcie fizycznym, jak i duchowym, 
a ponadto należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa 
właściwie do jego uzdolnień [Dz.U. 2019 poz. 2086, art. 96].

W treści kolejnego artykułu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
[Dz.U. 2019 poz. 2086, art. 961] zawarty jest zakaz stosowania kar cielesnych, 
który bezwarunkowo obowiązuje oboje rodziców wykonujących władzę rodzi-
cielską, ale nie tylko, bo dotyczy on również osób, które sprawują pieczę nad 
dzieckiem albo opiekują się nim.

Jak już zostało wspomniane, skutki prawne powstania władzy rodziciel-
skiej – co do zasady – wiążą w ten sam sposób oboje rodziców, a zatem każde 
z nich jest – przede wszystkim – zobowiązane, a także uprawnione do wyko-
nywania tejże władzy. Prawodawca zastrzegł również, że w kwestiach istotnych 
związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej względem dziecka rodzice  
 

1 Odrębności mogą wynikać z treści orzeczeń sądowych np. w sprawie ograniczenia, zawie-
szenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej wydanych w stosunku do jednego albo obojga 
rodziców.
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powinni rozstrzygać wspólnie. Jeżeli jednak nie osiągną porozumienia, o istot-
nej sprawie rozstrzygnie sąd opiekuńczy [Dz.U. 2019 poz. 2086, art. 97].

Warto zasygnalizować, iż w doktrynie najczęściej przyjmowanym po-
glądem na treść władzy rodzicielskiej jest koncepcja trójelementowa, zgod-
nie z którą szereg obowiązków oraz uprawnień rodzicielskich, jakie wynikają 
z faktu posiadania tej władzy, zamyka się w trzech kategoriach, a mianowicie: 
piecza nad osobą dziecka, piecza nad jego majątkiem oraz przedstawiciel-
stwo ustawowe. I choć językowa wykładnia przepisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086], które zostały przytoczonej powyżej, 
nie potwierdza przyjętej koncepcji, to jednak warto zaznaczyć, że za takim 
ujęciem zagadnienia przemawia całokształt regulacji kodeksowych z obszaru 
władzy rodzicielskiej [Jędrejek i in. 2015, s. 595]. Zatem najogólniej ujmu-
jąc, powstanie władzy rodzicielskiej skutkuje po stronie rodziców zaistnieniem 
obowiązków oraz uprawnień wynikających z dysponowania wspomnianymi 
trzema atrybutami władzy rodzicielskiej.

Z kolei z perspektywy dziecka istotnym skutkiem zaistnienia wię-
zi prawnej łączącej go z rodzicami jest powstanie obowiązku posłuszeństwa 
względem rodziców, co wynika z treści art. 95 § 2 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086]. Wskazany obowiązek jest konieczny ze 
względu na stworzenie rodzicom możliwości skutecznego wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej. Prawodawca nie sprecyzował sposobu wymuszania posłu-
szeństwa, jednak nie należy oceniać tego negatywnie, bowiem kwestie autory-
tetu rodziców oraz uległości dziecka każdorazowo zależą od układu stosunków 
oraz zwyczajów, jakie panują w rodzinie. Obowiązywanie tak szczegółowych 
unormowań stanowiłoby zbyt daleko idącą ingerencję w życie rodzinne [Smy-
czyński 2014, s. 235]. Jednak w tym kontekście rodzice zawsze winni mieć na 
uwadze dobro dziecka, które podlega szczególnej ochronie, a także wyrażony 
wprost w przepisach prawnych zakaz stosowania kar cielesnych.

Celem wyjaśnienia, warto wyraźnie zaznaczyć, że obowiązki alimen-
tacji oraz wzajemnych kontaktów rodziców i dzieci nie stanowią elementów 
składowych władzy rodzicielskiej, są względem niej niezależne, więc wykra-
czają poza zakres niniejszych rozważań.

ustanie władzy rOdzicielskiej

Jeśli chodzi o znaczenie tego określenia, to J. Strzebińczyk wskazuje, iż 
sam termin „ustanie władzy rodzicielskiej” można rozumieć dwojako. Pierw-
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sze znaczenie związane jest z bezprzedmiotowością dalszego funkcjonowania 
władzy rodzicielskiej wobec konkretnego dziecka. Z kolei w drugim rozumie-
niu chodzi tylko o wygaśnięcie dotychczasowych stosunków prawnych władzy 
rodzicielskiej pomiędzy dzieckiem i podmiotami, którym do momentu usta-
nia władza rodzicielska przysługiwała, co jednak nie wyklucza ewentualności 
powstania na to miejsce podobnych stosunków, jakie łączą dziecko z innymi 
osobami [Strzebińczyk 2009, s. 476].

przyczyny ustania władzy rOdzicielskiej – uwagi Ogólne

Zgodnie z niektórymi dawnymi systemami prawnymi, które władzę 
rodzicielską – wówczas władzę ojcowską – traktowały jako prawo należne ojcu, 
czas trwania tejże władzy limitowany był w zasadzie momentem śmierci ojca 
bądź dziecka. Co znamienne, nie kończyła się ona wraz z ukończeniem przez 
dziecko określonej liczby lat. Współcześnie w ustawodawstwach już podkreśla 
się tę zależność związaną z wiekiem dziecka. Jest to wynik pojmowania wła-
dzy rodzicielskiej jako mającej na celu przede wszystkim zapewnienie dziecku 
pomocy oraz opieki w okresie jego nieporadności. Z tych samych powodów 
w odmienny sposób przedstawia się kwestia wpływu samych zainteresowa-
nych na istnienie władzy rodzicielskiej. O ile starodawne systemy prawne 
przewidywały możliwość ustania władzy ojcowskiej również z woli ojca, bo-
wiem mógł on uwolnić dziecko od tej władzy (rzymska emancipatio), o tyle  
z reguły w tej chwili zależy to od czynników obiektywnych [Ignatowicz, Nazar 
2012, s. 367-368]. Niemniej jednak ustawodawca polski wskazał, iż rodzicom, 
którzy wyrazili zgodę przed sądem opiekuńczym na przysposobienie swego 
dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego, władza rodzi-
cielska oraz prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują [Dz.U. 2019 
poz. 2086, art. 1191]. Zdaniem J. Ignatowicza oraz M. Nazara można przyjąć, 
że ustawodawca potraktował tego rodzaju blankietową zgodę na przysposobie-
nie dziecka jako równoważną ze zrzeczeniem się praw rodzicielskich, którego 
konsekwencją jest ustanie władzy rodzicielskiej, a ponadto wygaśnięcie prawa 
do kontaktów z dzieckiem wraz z momentem wyrażenia tej zgody [Ignatowicz, 
Nazar 2012, s. 368].

 Wiadomo już, jak wygląda kwestia powstania władzy rodzicielskiej. 
Natomiast jeśli chodzi o jej wygaśnięcie, to w dotychczasowych rozważaniach 
nakreślona została podstawowa reguła z tym związana. Wyrażono ją w tre-
ści art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086], z 
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której wynika, iż końcowa data istnienia władzy rodzicielskiej jest tożsama  
z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletności. Zasadniczo więc władza 
rodzicielska z mocy prawa wygasa w chwili ukończenia przez dziecko osiem-
nastu lat. Jednak na mocy art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 
2019 poz. 2086] kobieta po ukończeniu szesnastego roku życia, za zezwo-
leniem sądu, może zawrzeć małżeństwo i tym samym uzyskać pełnoletność, 
co oczywiście oznaczać będzie wygaśnięcie władzy rodzicielskiej [Ignaczewski 
2009, s. 143]. W ten sposób został wyznaczony moment graniczny trwania 
władzy rodzicielskiej w przepisach ustawy. Władza rodzicielska nie może za-
tem ustać w momencie wcześniejszym w drodze jednostronnego zrzeczenia się 
jej przez rodziców czy poprzez porozumienie z dzieckiem. Niedopuszczalne 
jest również przedłużenie czasu jej trwania na mocy zgodnych oświadczeń 
woli rodziców i ich dziecka [Bieliński, Pannert 2011, s. 210]. Jeśli nie uzyska-
ło ono jeszcze dostatecznego rozeznania pomimo ukończenia osiemnastu lat, 
zaradzić temu można wyłącznie poprzez jego ubezwłasnowolnienie, z reguły 
połączone z powierzeniem opieki rodzicom [Ignatowicz, Nazar 2012, s. 368].

Ze względu na fragmentaryczność regulacji zawartej w art. 92 § 1 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086], konieczne jest 
przytoczenie sformułowanej w literaturze klasyfikacji przyczyn ustania władzy 
rodzicielskiej. K. Pietrzykowski wyróżnia trzy kategorie przyczyn ustania wła-
dzy rodzicielskiej, a mianowicie: a) zmianę w sytuacji osobistej dziecka bądź 
jego rodziców, b) orzeczenia sądowe skutkujące ustaniem stosunku rodziciel-
skiego oraz c) orzeczenia sądowe, które powodują utratę władzy rodzicielskiej 
przez rodziców [Pietrzykowski i in. 2003, s. 805]. Pierwsza kategoria obej-
muje śmierć dziecka albo jego rodziców, jak również osiągnięcie pełnoletności 
przez dziecko oraz ubezwłasnowolnienie rodziców. Druga kategoria odnosi 
się zaś do kilku innych zdarzeń, a mianowicie: zaprzeczenie macierzyństwa, 
zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, uchyle-
nie prawomocnego wyroku sądowego ustalającego ojcostwo (analogicznie –  
macierzyństwo), przysposobienie dziecka i rozwiązanie przysposobienia. Trze-
cia kategoria obejmuje rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej bezpo-
średnio, czyli pozbawienie władzy rodzicielskiej [Jędrejek i in. 2015, s. 594].

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że w przypadkach zaliczonych 
do kategorii drugiej i trzeciej władza rodzicielska ustaje wraz z momentem 
uprawomocnienia się stosownego orzeczenia sądowego. Oznacza to, że nie 
ma ono skutku wstecznego w tym zakresie, a w konsekwencji wszystkie akty 
władzy rodzicielskiej, jakie zostały podjęte przez rodziców do tego momentu, 
wywierają skutek [Ignatowicz, Nazar 2012, s. 369]. 
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Uzupełniając dotychczasowe rozważania, należy nawiązać do tego, iż 
fakt istnienia władzy rodzicielskiej ojca może zostać również zakwestionowany 
w przypadku wydania orzeczenia na podstawie art. 2 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego [Dz.U. 2019 poz. 2086], którym sąd ustali nieistnienie mał-
żeństwa. Dotyczy to sytuacji, w której ojcostwo określone zostało na podsta-
wie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki [Jędrejek i in. 2015,  
s. 594].

skutki ustania władzy rOdzicielskiej

Ustanie władzy rodzicielskiej niesie za sobą określone konsekwencje 
o charakterze prawnym. Podstawowy skutek ustania władzy rodzicielskiej 
wiąże się z utratą przez rodziców wszelkich atrybutów tej władzy [szerzej Stę-
pień 2019]. Jednakże nie zawsze ma to charakter nieodwracalny [Strzebińczyk 
2016, s. 297]. Analizując przytoczoną wcześniej klasyfikację, można zauważyć 
bowiem, iż niektóre zdarzenia skutkują definitywnym ustaniem władzy ro-
dzicielskiej, co się odnosi przede wszystkim do śmierci jednej ze stron tegoż 
stosunku prawnego, zaś w wypadku innych zdarzeń władza rodzicielska może 
się odrodzić, powstać na nowo, np. w razie uchylenia orzeczenia o ubezwła-
snowolnieniu rodziców (czy to całkowitym, czy to częściowym) [Ignatowicz, 
Nazar 2012, s. 369].

Szczegółowe konsekwencje powiązane z ustaniem zarządu majątkiem 
dziecka, co może być efektem m.in. ustania władzy rodzicielskiej, określone 
zostały w treści art. 105 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [Dz.U. 2019 
poz. 2086], który stanowi, iż po ustaniu zarządu rodzice mają obowiązek 
oddać zarządzany majątek dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu. 
Co więcej, na żądanie wskazanych osób, zgłoszone w ciągu roku od ustania 
zarządu, rodzice winni również złożyć rachunek z zarządu. Żądanie nie może 
jednak obejmować dochodów z majątku pobranych w okresie wykonywania 
władzy rodzicielskiej [Strzebińczyk 2016, s. 301].

Dodatkowe obostrzenia tyczą się rodziców, którzy wykonywali władzę 
rodzicielską nad dzieckiem całkowicie ubezwłasnowolnionym, albowiem po 
ustaniu władzy mają obowiązek złożenia rachunku końcowego z zarządu na-
wet bez zgłoszenia żądania przez dziecko, czy też jego nowego przedstawiciela 
ustawowego. Ponadto rodzice powinni wywiązać się z tego obowiązku w ciągu 
trzech miesięcy od chwili ustania władzy rodzicielskiej, chyba że jednak sąd 
zwolni ich z wykonania tego obowiązku. Jeżeli na podstawie przedłożonego 
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rachunku ujawnione zostało uszczuplenie majątku dziecka, może to stanowić 
podstawę dla roszczeń odszkodowawczych dziecka w odniesieniu do rodziców. 
Odnosi się to do sytuacji, gdy uszczuplenie majątku powstało w wyniku nie-
starannego wykonywania zarządu [Strzebińczyk 2016, s. 301].

Powyższe reguły z oczywistych względów ulegną modyfikacji wtedy, 
kiedy ustanie władzy rodzicielskiej nastąpi z powodu śmierci dziecka lub ro-
dziców. Wówczas znajdą bowiem zastosowanie zwłaszcza przepisy prawa spad-
kowego [Strzebińczyk 2016, s. 301].

Na koniec tej części rozważań warto wskazać na dwubiegunowość po-
glądów prezentowanych w piśmiennictwie w odniesieniu do charakteru praw-
nego zdarzeń, które kształtują stan cywilny, co obejmuje również orzeczenia 
sądowe w sprawie zaprzeczenia pochodzenia dziecka. Jedno ze stanowisk 
podnoszonych w doktrynie głosi, iż zaprzeczenie ojcostwa pociąga za sobą 
ustanie władzy rodzicielskiej ze skutkiem od chwili uprawomocnienia się wy-
roku (skutek ex nunc). Natomiast przeciwny temu jest pogląd mówiący, że re-
zultatem zaprzeczenia ojcostwa jest ustanie władzy rodzicielskiej ze skutkiem  
ex tunc, a zatem niektórzy przedstawiciele doktryny opowiadają się za wstecz-
nym działaniem orzeczenia rozstrzygającego pochodzenie dziecka. Z praktycz-
nego punktu widzenia, najistotniejsza wydaje się kwestia skuteczności czynno-
ści prawnych dokonanych przez rodzica, którego odpowiednio ojcostwo bądź 
macierzyństwo zostało zaprzeczone lub orzeczono o bezskuteczności uznania 
ojcostwa. W tym obszarze poglądy wyrażane w literaturze zbliżają się do siebie, 
ponieważ nawet przy założeniu wstecznego działania takiego rodzaju orzeczeń, 
dokonane przez rodziców czynności prawne uznaje się za skuteczne. Zdaniem 
T. Smyczyńskiego na rzecz takiego rozstrzygnięcia przemawiają względy bez-
pieczeństwa obrotu prawnego i skuteczności określenia pochodzenia dziecka 
erga omnes. Należy jednak postulować wprowadzenie regulacji określających  
w sposób precyzyjny skutki orzeczeń sądowych dotyczących kwestii pocho-
dzenia dziecka [Jędrejek i in. 2015, s. 594].

pOdsumOwanie

Na podstawie przeprowadzonych rozważań, można dojść do wniosku, 
iż fundamentalne znaczenie w kwestii powstania władzy rodzicielskiej ma 
ustalenie pochodzenia dziecka. Ze względu na odmienności istniejące pomię-
dzy unormowaniami w zakresie macierzyństwa i ojcostwa, powstanie władzy 
rodzicielskiej inaczej przedstawia się w odniesieniu do matki i ojca. Zasadą 
jest jednak, że dziecko podlega władzy rodzicielskiej swoich rodziców od mo-
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mentu urodzenia. Możliwa jest również sytuacja, w której pomimo urodzenia 
się dziecka, rodzice nie będą dysponowali władzą rodzicielską ze względu na 
wystąpienie określonych prawem okoliczności. 

Należy pamiętać także o tym, iż władza rodzicielska przysługuje rów-
nież przysposabiającym względem przysposobionego, a powstaje ona w mo-
mencie uprawomocnienia się stosownego orzeczenia sądowego w tej sprawie.

Skutki powstania władzy rodzicielskiej można rozpatrywać z dwóch 
perspektyw: z punktu widzenia rodziców oraz z punktu widzenia dziecka. Ro-
dzice w wyniku powstałej więzi prawnej nabywają określone w przepisach 
prawnych uprawnienia, ale przede wszystkim obowiązki, które mają służyć 
właściwemu sprawowaniu władzy rodzicielskiej wobec dziecka. Atrybuty wła-
dzy rodzicielskiej, które od momentu powstania tejże władzy przynależą do 
rodziców, to piecza nad osobą dziecka, zarząd majątkiem dziecka oraz przed-
stawicielstwo ustawowe. Z perspektywy dziecka natomiast najistotniejszy jest 
obowiązek posłuszeństwa względem rodziców. Rodzi on z kolei po stronie 
rodziców prawo do wymagania posłuszeństwa od dziecka. Wspomniany obo-
wiązek nie ma jednak charakteru bezwzględnego, albowiem rodzice podczas 
wykonywania władzy rodzicielskiej zawsze powinni mieć na uwadze dobro 
dziecka jako wartość nadrzędną, objętą szczególną ochroną.

Kluczowe znaczenie ma nie tylko moment powstania władzy rodziciel-
skiej, ale również chwila, w której władza rodzicielska przestaje istnieć. Zasa-
dą jest, że władza rodzicielska przysługuje rodzicom do momentu osiągnięcia 
pełnoletności przez dziecko. Niemniej jednak istnieją wynikające z prawa 
okoliczności, które stanowią odstępstwa od tej zasady. Należy podkreślić, że 
podział na trzy kategorie przyczyn ustania władzy rodzicielskiej, jaki został 
przyjęty w doktrynie prawniczej, ma w tym kontekście niezwykle istotne zna-
czenie. Wynika to z faktu, iż zastosowany podział uwzględnia wszelkie oko-
liczności, które skutkują ustaniem władzy rodzicielskiej. Można więc uznać tę 
klasyfikację za zupełną. 

Co istotne, w wyniku ustania władzy rodzicielskiej rodzice tracą 
wszystkie atrybuty tej władzy, a mianowicie pieczę nad osobą dziecka, zarząd 
majątkiem dziecka oraz przedstawicielstwo ustawowe. Ten rezultat ma zna-
czenie podstawowe, albowiem uniemożliwia korzystanie z praw wynikających  
z władzy rodzicielskiej, a także znosi dotychczasowe obowiązki, jakie ciążyły 
na rodzicach dzieci na mocy tego szczególnego stosunku prawnego. Ustawo-
dawca uregulował ponadto dodatkowe obowiązki, które rodzice winni mieć 
na uwadze w razie wystąpienia wskazanych prawem okoliczności.
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Na uwagę zasługuje również fakt, iż w zależności od zaistniałej przy-
czyny ustania władzy rodzicielskiej, niekiedy wygaśnięciu podlegają, prócz 
wszelkich praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, również 
pozostałe prawa i obowiązki, które wynikają ze stosunku rodzicielskiego,  
a są niezależne od władzy rodzicielskiej. Chodzi tu o obowiązek alimentacyjny 
oraz kontakty z dzieckiem.
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wstęp

Do 2008 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy [Dz.U.2019 poz.2086] 
nie zawierał żadnych regulacji dotyczących macierzyństwa. W kwestii pocho-
dzenia dziecka od matki przyjmowano zasadę mater semper certa est, która 
opierała się na naturalnym ciągu zdarzeń: poczęcia, ciąży oraz urodzenia dziec-
ka przez tę samą kobietę [por. Smyczyński, 2018, s. 201]. Jak zauważa prof. 
Tomasz Sokołowski „w zdecydowanej większości przypadków okoliczność 
macierzyństwa danej kobiety istotnie nie budzi żadnych wątpliwości” [cyt. za 
Sokołowski, 2013, s. 121]. Dlatego też ustawodawca długo nie podejmował 
się uregulowania macierzyństwa. 

Jako podstawę prawną dla powództwa o ustalenie macierzyństwa wska-
zywano art. 189 kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U.2019.1460], zgod-
nie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia 
stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. To rozwiązanie 
uznano za niewystarczające, a nawet zwracano uwagę na konieczność uzu-
pełnienia k.r.o. przepisami o macierzyństwie „choćby tylko przez wzgląd na 
poprawność legislacji” [Druk nr 629, 2007, Uzasadnienie s. 2]. Taka posta-
wa projektodawcy zasługiwała na aprobatę przez wzgląd na rozwijające się  
w owym czasie możliwości medycyny pozwalające na zapłodnienie i poczęcie 
dziecka z pominięciem obcowania cielesnego pary ludzkiej, w szczególności 
przez zapłodnienie poza organizmem kobiety i donoszenie ciąży przez inną 
kobietę niż dawczyni gamet użytych w medycznym zabiegu zapłodnienia 
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(macierzyństwo zastępcze). Na tym tle mógł pojawiać się spór o to, kto jest 
matką dziecka. 

Doktryna wskazywała również na problemy związane z ustaleniem po-
chodzenia dziecka porzuconego przez swoich rodziców, czy dramatycznymi 
sytuacjami zamiany noworodków w szpitalu [Andrzejewski, 2014, s. 124]. 
Mimo to, należy uznać, że u podstaw wprowadzenia regulacji dotyczących 
macierzyństwa do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego legł przede wszystkim 
rozwój sztucznego wspomagania prokreacji. 

istOta macierzyństwa

Zgodnie z art. 619 k.r.o. matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. 
Wprowadzenie powyższego przepisu miało na celu rozstrzygnięcie problemu 
dotyczącego prawnego ustalenia macierzyństwa [Jędrejek, 2019]. Ustawo-
dawca opowiedział się za koncepcją „macierzyństwa biologicznego” (inaczej 

„urodzeniowego”), odrzucając tym samym koncepcję „macierzyństwa gene-
tycznego”. Jedyną, konieczną i wystarczającą przesłanką macierzyństwa jest 
zatem fakt urodzenia [Sokołowski, 2013, s. 121]. Podobną zasadę formułuje 
art. 2 Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego 
[Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888], zgodnie z którym pochodzenie dziecka 
pozamałżeńskiego od matki ustala się wyłącznie na podstawie faktu jego uro-
dzenia.  

Rozwiązanie zawarte w art. 619 k.r.o. nie budzi wątpliwości w typo-
wych sytuacjach, w których kobieta rodząca dziecko jest zarazem jego mat-
ką „genetyczną”. Jednakże w przypadku „macierzyństwa zastępczego” może 
powstać rozbieżność pomiędzy macierzyństwem urodzeniowym a genetycz-
nym [por. Sokołowski, 2013, s. 122]. Ustawodawca zdecydował się przyjąć, 
że kobieta, od której pochodzi materiał genetyczny, ale która nie urodziła 
dziecka, nie jest matką dziecka. Krytyki powyższego uregulowania podjął się 
prof. Sokołowski, zauważając, że „przyjęte rozwiązanie powoduje powstanie 
szeregu poważnych problemów, zarówno prawnych, jak i społecznych” [cyt. za 
Sokołowski, 2013, s. 122]. Przede wszystkim, zapomniano o ochronie praw 

„matki genetycznej”, m.in. prawa do stwierdzenia, że dziecko pochodzi od 
niej w rozumieniu genetycznym. Niemożliwym jest skuteczne ustalenie po-
chodzenia genetycznego dziecka od matki, gdyż ustalenie, jak i zaprzeczenie 
macierzyństwa łączy się z faktem urodzenia dziecka, a nie z jego faktycznym 
genetycznym pochodzeniem. Jednocześnie dziecko zostało również pozbawio-
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ne ochrony swojego prawa do poznania pochodzenia genetycznego, w rezul-
tacie czego prawo do poznania swojej matki należy rozumieć jako prawo do 
poznania tylko swojej matki biologicznej [por. Krekora-Zając, 2014, s. 134, 
144]. Wreszcie, pominięto kobiety, które bezprawnie zmuszono do poddania 
się zabiegowi medycznemu, polegającemu na implantacji embrionu pocho-
dzącego od innej kobiety [por. Sokołowski, 2013, s. 122]. 

Uwagi poczynione przez prof. Sokołowskiego oraz dr Krekorę-Zając 
zasługują na głębokę refleksję i powinny stanowić przyczynek do przyszłych 
zmian w regulacjach dotyczących macierzyństwa. Jednak znaczna część dok-
tryny aprobuje przyjęte rozwiązania, zauważając, że stan ciąży i poród decydu-
jąco wpływa na tworzenie się więzi uczuciowej matki z dzieckiem, w związku  
z czym samo oddanie komórki rozrodczej w celu poczęcia dziecka nie powin-
no być wystarczającą przesłanką dla ustalenia macierzyństwa dawczyni. Nad-
to, macierzyństwu zastępczemu zarzuca się niemoralność [Smyczyński, 2018,  
s. 208]. Pośród tych pozytywnych względem przyjętych regulacji głosów umy-
ka potrzeba zrozumienia trudnej sytuacji prawnej matki genetycznej. 

Na temat oceny moralnej macierzyństwa zastępczego trafnie wypowie-
dział się prof. Galewicz podczas debaty zorganizowanej przez Polskie Towarzy-
stwo Bioetyczne, zauważając, że „krytycy procedur macierzyństwa zastępczego 
nie mogą ograniczać się do ogólników, lecz muszą poważnie zastanowić się 

– co właściwie złego jest w tych procedurach.” [cyt. za Galewicz, 2009, s. 4]. 
Problemy natury etycznej i moralnej są nieuniknionym elementem debaty 
nad regulacjami dotyczącymi prokreacji medycznie wspomaganej, co należy 
ocenić pozytywnie. Jedna bezpardonowa krytyka, ograniczająca się do ogól-
ników, nie powinna występować podczas dyskusji w sprawie tak doniosłego 
zagadnienia. Należy pamiętać, że tylko przy poparciu merytorycznych argu-
mentów znajdujących uzasadnienie w fachowo prowadzonych badaniach me-
dycznych oraz społecznych nad macierzyństwem zastępczym, możliwym jest 
wprowadzanie skutecznych zmian w regulacjach prawnych. 

 Nie ulega wątpliwości, że brak uwzględnienia problematyki macie-
rzyństwa genetycznego przy wprowadzaniu nowych przepisów do kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego zasługuje na dezaprobatę. W tym miejscu należy 
zauważyć, że w toku prac legislacyjnych nad regulacją macierzyństwa w kodek-
sie rodzinnym i opiekuńczym rozważano uwzględnienie regulacji macierzyń-
stwa zastępczego, jednak finalnie przeważył wzgląd na potrzebę jednolitego  
i jednoznacznego uregulowania kwestii macierzyństwa [Dolecki i Sokołowski, 
2013]. Wątpliwym więc jest, że przy kolejnej nowelizacji kodeksu rodzinnego  
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i opiekuńczego ustawodawca przychyli się do uregulowania kwestii macie-
rzyństwa zastępczego. 

ustalenie macierzyństwa

Art. 619 k.r.o. formalnie rozstrzyga o tym, kto jest matką dziecka. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami matką dziecką wpisaną do aktu urodzenia 
powinna być kobieta, która to dziecko urodziła. Należy przy tym pamiętać, że 
zgodnie z art. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego  [Dz.U.2020.463] akt 
urodzenia stanowi wyłączny dowód zdarzenia w nim stwierdzonego, a podwa-
żenie jego zgodności z prawdą możliwe jest jedynie w postępowaniu sądowym 
[Smyczyński, 2018, s. 208]. W najczęstszych przypadkach, gdy dziecko rodzi 
się w szpitalu, brak jest jakichkolwiek trudności z identyfikacją matki, tj. ko-
biety, która to dziecko urodziła. Pewne wątpliwości mogą pojawić się w sytu-
acji, w której dziecko przychodzi na świat w warunkach domowych. Wówczas 
to na ojcu dziecka spoczywa obowiązek zgłoszenia urodzin w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w terminie 14 dni. Na podstawie tego oświadczenia w pierwszej 
kolejności sporządza się akt urodzenia [por. Sokołowski, 2013, s. 122]. Istnie-
je więc możliwość wystąpienia zjawiska tzw. porodów fingowanych, w których 
to dziecko rodzi w rzeczywistości inna kobieta niż ta, o której poinformowano 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego [Strzebinczyk, 2016, s. 215]. Przyczyną 
takiego działania może być zamiar obejścia przepisów o adopcji czy chęć ukry-
cia faktu urodzenia dziecka przez kobietę niezamężną. 

Każde dziecko musi mieć sporządzony akt urodzenia. Czasem jednak 
zdarza się, że nie można ustalić która kobieta je urodziła. Dzieje się tak na 
przykład w przypadku porzucenia dziecka. W takich przypadkach ustawo-
dawca przewidział sporządzenie aktu urodzenia w trybie art. 62 ustawy pra-
wo o aktach stanu cywilnego, na podstawie stosownego postanowienia sądu 
opiekuńczego [por. Strzebinczyk, 2016, s. 215]. Sąd ustala miejsce urodzenia 
dziecka, tudzież miejsce jego znalezienia, a następnie nadaje dziecku niezna-
nych rodziców imię i nazwisko oraz określa imiona i nazwiska rodziców, które 
wpisywane są do aktu urodzenia. Przedstawione rozwiązanie zakłada fikcyj-
ność większości danych wpisanych do sporządzonego w ten sposób aktu uro-
dzenia dziecka. [por. Strzebinczyk, 2016, s. 215]. 

W odpowiedzi na nakreślone problemy ustawodawca wprowadził 
do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z 2008 roku regulacje 
dotyczące sądowego ustalenia macierzyństwa. Art. 6110 § 1 k.r.o. wskazuje,  
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że ustalenia macierzyństwa można żądać w dwóch przypadkach: sporządzenia 
aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców oraz zaprzeczenia macierzyństwa 
kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka. Kwestia ustale-
nia macierzyństwa dotyczy bardzo doniosłej sfery kształtowania prawidłowe-
go stanu cywilnego człowieka. W związku z powyższym ustawodawca przyjął, 
że legitymację do wniesienia powództwa mają osoby, których stosunek macie-
rzyństwa bezpośrednio dotyczy, tj. dziecko oraz jego matka [por. Smyczyński, 
2018, s. 209]. Należy zauważyć, że „nawet mąż matki, która urodziła dziecko 
w czasie trwania małżeństwa nie ma legitymacji czynnej w tej sprawie, lecz 
powinien o niej być zawiadomiony (przez doręczenie odpisu pozwu), aby 
mógł wziąć w niej udział w charakterze interwenienta ubocznego” [cyt. za 
Smyczyński, 2018, s. 209]. Odebranie domniemanemu ojcu dziecka legity-
macji czynnej w sprawie o ustalenie macierzyństwa może budzić uzasadnione 
wątpliwości. Ustawodawca opowiedział się za ochroną szczególnie intymnej 
więzi między matką a dzieckiem oraz wtórnym charakterem charakterem oj-
costwa wobec macierzyństwa [Dolecki i Sokołowski, 2013]. Jak zauważa część 
doktryny, sytuacja, w której domniemany ojciec mógłby swobodnie wpływać 
na kształtowanie stosunku prawnego między matką a dzieckiem wbrew woli 
domniemanej matki, mogłaby prowadzić do niezbezpiecznych nadużyć. 

Wedle art. 6110 § 2 k.r.o. powództwo o ustalenie macierzyństwa wy-
tacza dziecko przeciw matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko kuratorowi 
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. W razie śmierci dziecka, które wy-
toczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni. 
Przepis art. 6110 § 3 dodaje, że matka wytacza powództwo o ustalenie macie-
rzyństwa przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje - przeciwko kuratorowi 
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 

Powództwo o ustalenie macierzyństwa nie jest ograniczone żadnym ter-
minem. Art. 6111 k.r.o. określa jedynie, że matka nie może wytoczyć powódz-
twa o ustalenie macierzyństwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. 
Ustawodawca pozostawia wyłącznie pełnoletniemu dziecku decyzę o ustaleniu 
swojego pochodzenia od rodziców [por. Smyczyński, 2018, s. 210]. Noweli-
zacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2019 roku wprowadzono zmia-
ny dotyczące wytoczenia powództwa przez matkę w sytuacji śmierci dziecka.  
W myśl nowo brzmiącego art. 6111 k.r.o. jeżeli dziecko zmarło przed osiągnię-
ciem pełnoletności, matka może wytoczyć powództwo o ustalenie macierzyń-
stwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Zmieniony został 
również przytaczany wcześniej art. 6110 k.r.o., dzięki czemu matka zyskała 
legitymację czynną do ustalenia macierzyństwa po śmierci dziecka. Niezmien-
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na pozostała natomiast zasada, która zakazywała wytoczenia powództwa po 
uzyskaniu przez dziecko pełnoletności. 

Jak wskazuje prof. Sokołowski „Zasada macierzyństwa urodzeniowe-
go powoduje, że konieczne jest udowodnienie faktu urodzenia dziecka przez 
określoną kobietę, a nie wykazanie faktu genetycznego pochodzenia od danej 
kobiety” [cyt. za Sokołowski, 2013, s. 123]. Jednakże z uwagi na trudności 
w udowodnieniu samego faktu urodzenia przyjmuje się, że dowody z badań 
przyrodniczych (np. DNA), wskazujące na biologiczne pokrewieństwo kobie-
ty z dzieckiem pozwalają logicznie dowodzić, że „matka genetyczna” rzeczywi-
ście urodziła dziecko, z którym jest spokrewniona. Wszakże należy się zgodzić 
z tym, że w typowych sytuacjach tak właśnie się dzieje – przypadki macierzyń-
stwa zastępczego, a co za tym idzie, dwóch form macierzyństwa (genetycznego 
i urodzeniowego), to nadal rzadkość. 

Analizując regulacje dotyczące ustalenia macierzyństwa należy pamię-
tać, że przepisy te mają niejako następczy charakter w stosunku do regulacji 
dotyczących zaprzeczenia macierzyństwa. Tylko bowiem w sytuacji, w której 
ustala się macierzyństwo dziecka nieznanych rodziców, nie jest koniecznym 
uprzednie zaprzeczenia macierzyństwa matki wpisanej do aktu urodzenia, 
gdyż taka matka jest fikcją stworzoną do przykrycia nieznanego pochodze-
nia dziecka [Smyczyński, 2018, s. 211]. W pozostałych sytuacjach, gdy na 
podstawie zgłoszenia faktu urodzenia wpisano do aktu urodzenia określoną 
kobietę jako matkę dziecka, powództwo o ustalenie macierzyństwa innej ko-
biety można wnieść dopiero po prawomocnym zaprzeczeniu macierzyństwa 
kobiety wpisanej do aktu urodzenia dziecka [por. Smyczyński, 2018, s. 211].

zaprzeczenie macierzyństwa

Zgodnie z art. 6112 § 1 k.r.o. zaprzeczenia macierzyństwa można żądać 
wtedy, gdy do aktu urodzenia jako matka jest wpisana kobieta, która dziec-
ka nie urodziła. Problematykę zaprzeczenia macierzyństwa, podobnie jak  
i jego ustalenia, dostrzegano już na długo przed wprowadzeniem omawianych 
przepisów. Do chwili wprowadzenia nowelizacji z 2008 roku w przypadku 
zaprzeczenia macierzyństwa powoływano się na m.in. na przepisy art. 86 k.r.o. 
oraz art. 189 i art. 453 kodeksu postępowania cywilnego [por. Kosek i Stoja-
nowska, 2011]. 

U podstaw regulacji dotyczących zaprzeczenia macierzyństwa leży zasa-
da prawdy obiektywnej, która głosi, że nadrzędną wartością w zakresie praw 
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stanu cywilnego jest ustalenie rzeczywistego pochodzenia dziecka [por. Soko-
łowski, 2013, s. 124]. Oznacza to, że co do zasady, akt urodzenia powinen 
stwierdzać stan cywilny zgodnie z prawdą. W związku z powyższym, przyjmu-
je się, że w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa nie można powoływać się 
na klauzulę zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Jednakże, orzecznictwo 
Sądu Najwyższego dopuszcza w tej kwestii istotny wyjątek, tj. sytuację, w któ-
rej biologiczna matka dziecka chciałaby zaprzeczyć macierzyństwu kobiety, 
która wychowywała dziecko i jednocześnie wytworzyła się między tą kobietą 
a dzieckiem szczególna więź uczuciowa, jaka łączy matkę z dzieckiem [por. 
Sokołowski, 2013, s. 124]. W uchwale z dnia 7 czerwca 1971 roku [sygn. III 
CZP 87/70] Sąd Najwyższy przyjął, iż:

 Zasady współżycia społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
mogą stanowić podstawę do oddalenia powództwa o zaprzeczenie 
macierzyństwa tylko wyjątkowo. Może to w szczególności nastąpić 
wówczas, gdy macierzyństwu stwierdzonemu w akcie stanu cywilnego 
odpowiadają zgodnie z nim, od wielu lat istniejące stosunki rodzin-
ne, a poza przesłankami natury biologicznej brak innych przyczyn  
o charakterze niemajątkowym, które by mogły przemawiać za potrzebą 
zmiany stanu cywilnego.

Przed nowelizacją z 2008 roku chętnie powoływano się właśnie  
w takich przypadkach na klauzulę zasad współżycia społecznego. Jak zauważa 
to prof. Smyczyński: „Taka wyjątkowa ochrona stanu cywilnego niezgodnego 
z rzeczywistością miała na względzie spokój wewnętrzny rodziny i stabiliza-
cję statusu dziecka w rodzinieg – przekonanego, że wychowująca je kobieta 
jest jego prawdziwą matką.” [cyt. za Smyczyński, 2018, s. 213]. Powyższą 
argumentację należy uznać za godną aprobaty. Nie zawsze bowiem ustalenie 
rzeczywistego pochodzenia dziecka będzie zgodne z jego dobrem. 

Paradoksalnie nieuregulowanie kwestii macierzyństwa umożliwiało 
swobodne powoływanie się na klauzulę zasad współżycia społecznego, a tym 
samym czyniło zadość oczekiwaniom kobiet, które wychowywały dziecko, 
nie będąc przy tym jego matką biologiczną. Wprowadzenie przepisu art. 6112 
k.r.o. opartego na zasadzie prawdy obiektywnej przez znaczną część doktry-
ny interpretowane jest jako zakaz powoływania się na klauzulę zasad współ-
życia społecznego w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa [por. Wierciń-
ski, 2014]. Kwestia pozostaje jednak sporna. Mimo wszystko, należy uznać, 
że skoro ustawodawca zdecydował się wskazać expressis verbis matkę, czyli  
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kobietę, która urodziła dziecko, to brak jest podstaw do powoływania się na 
art. 5 k.c.

Grupa osób legitymowanych czynnie do wniesienia powództwa o za-
przeczenie macierzyństwa jest liczna. Są to, kolejno: dziecko; kobieta wpisana 
w akcie urodzenia dziecka jako jego matka; kobieta, która dziecko urodziła; 
mąż kobiety wpisanej w akcie urodzenia  dziecka jako matka; mężczyzna, któ-
rego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpi-
sanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka; prokurator [por. Smyczyński 
2018, s. 211]. Ustanowienie tak szerokiego kręgu podmiotów legitymowa-
nych w procesie o zaprzeczenie maierzyństwa winno być oceniane pozytywnie, 
szczególnie z perspektywy zasady prawdy obiektywnej. 

Początkowo wprowadzone do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sze-
ściomiesięczne terminy do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyń-
stwa przez rodziców zostały zmienione nowelizacją z października 2019 roku. 
Była to druga nowelizacja przepisów regulujących macierzyństwo w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym od czasów wprowadzenia ich nowelizacją z 2008 
roku. Pierwsza, z maja 2019 roku zmieniała regulacje dotyczące śmierci dziec-
ka w kontekście powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa (o tym później). 
Obecnie obowiązujący art. 6113 § 1 k.r.o. wskazuje, iż matka albo kobieta wpi-
sana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może wytoczyć powództwo 
o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia sporządzenia aktu uro-
dzenia dziecka. Natomiast zgodnie z art. 6113 § 2 k.r.o. mężczyzna, którego 
ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej 
w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć powództwo o za-
przeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że 
kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później 
jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Przyjęte w 2019 
roku przez ustawodawcę rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. Projektodaw-
ca nowych przepisów w uzasadnieniu swojego projektu ustawy argumentuje 
konieczność zmian następująco:

Rozwiązanie takie ma dać czas na podjęcie decyzji przez osoby naj-
bardziej zainteresowane co do akceptacji wytworzonego stanu praw-
nego lub też jego zakwestionowania. Projekt zachowuje konstrukcję 
terminów o charakterze prekluzyjnym, których upływ prowadzi do 
wygaśnięcia legitymacji czynnej. Należy uznać, że terminy roczne sta-
nowią propozycję kompromisową, z jednej strony dają realną szansę 
na podjęcie przemyślanej decyzji mającej niezwykle poważne i długo-
falowe konsekwencje, a z drugiej nie destabilizują nadmiernie sytuacji 
prawnej dziecka. [cyt. Druk nr 3573, 2019].
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Jeszcze bardziej doniosłe zmiany zostały wprowadzone nowelizacją 
z października 2019 roku w zakresie terminu do wytoczenia powództwa o za-
przeczenie macierzyństwa przez dziecko. Do chwili wejścia w życie przepisów 
wprowadzonych nowelizacją z października 2019 roku dziecko mogło wy-
toczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech lat od osią-
gnięcia pełnoletniości. Rozwiązanie to było przedmiotem żywej dyskusji już  
w toku prac nad nowelizacją z 2008 roku.  Przeciwstawiano sobie dwie warto-
ści: ustalenie własnego pochodzenia oraz stabilizację stanu rodzinnego i relacji 
niedotyczących samego zainteresowanego [por. Wierciński, 2014]. Przyjętej 
wówczas regulacji art. 6114 k.r.o, ograniczającej prawo do poznania własnej 
tożsamości trzyletnim terminem od osiągnięcia pełnoletniości, zarzucano nie-
zgodność z Konstytucją (m.in. art. 18 i 47 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 
ust. 3 Konstytucji], ponieważ przepis ten ingerował w sferę chronionego kon-
stytucyjnie życia rodzinnego [Stojanowska, 2011, s.133]. Pozytywną zmianę  
w tym zakresie wprowadziła nowelizacja z października 2019 roku, na mocy 
której obecnie obowiązujący przepis art. 6114 § 1  k.r.o. wskazuje, że: „Dziec-
ko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie 
macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie po-
chodzi od kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka. Jeżeli dziec-
ko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, 
termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.” 
[Dz.U.2019.2089  art. 1]. Wprowadzone zmiany były odpowiedzą na wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 roku [sygn. SK 18/17]. 
Nowe brzmienie art. 6114 § 1  k.r.o. należy ocenić pozytywnie, ze względu na 
realne umożliwienie dziecku podjęcia przemyślanej decyzji, niosącej za sobą 
przecież bardzo doniosłe skutki. 

Od chwili wprowadzenia do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego re-
gulacji dotyczących macierzyństwa ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa 
nie było dopuszczalne po śmierci dziecka. Jedynie w razie śmierci dziecka, 
które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogli dochodzić jego 
zstępni. Przyjęte rozwiązanie zostało przyjęte przez doktrynę z aprobatą. Za 
jego racjonalnością przemawiały dwa argumenty. Po pierwsze, umożliwienie 
zaprzeczenia macierzyństwa po śmierci dziecka mogłoby stwarzać  podsta-
wy do występowania z roszczeniami majątkowymi związanymi z porządkiem 
dziedziczenia, a nawet mogłoby w ten porządek godzić. Po drugie, kontynu-
owanie procesu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka po jego śmierci przez jego 
zstępnych naruszałoby stan cywilny nie tylko zmarłego dziecka, ale także jego 
zstępnych [por. Dolecki i Sokołowski, 2013].
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Względny spokój powyższego uregulowania zakłócił wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 26 listopada 2013 roku, o sygn. P 33/12, w którym 
Trybunał stwierdził, że art. 71 k.r.o. wskazujący, że zaprzeczenie ojcostwa nie 
jest dopuszczalne po śmierci dziecka, jest niezgodny z przepisami Konstytucji. 
Uchylenie zakazu dopuszczalności zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, 
przy jednocześnie obowiązującym zakazie dopuszczalności zaprzeczenia ma-
cierzyństwa po śmierci dziecka, doprowadziło do niespójności normatywnej  
i aksjologicznej prawa filiacyjnego. Jak słusznie zauważa prof. Smyczyński: 

„Regulacja ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka powinna cechować się 
o ile możliwe symetrycznością, ponieważ tworzą łącznie konstrukcję prawną 
ustalenia osób – rodziców człowieka” [cyt. za Smyczyński, 2018, s. 212]. 

W odpowiedzi na powyższe ustawodawca wprowadził nowe brzmienie 
art. 6115 k.r.o., regulującego dopuszczalność zaprzeczenia macierzyństwa po 
śmierci dziecka, nowelizacją z maja 2019 roku. Wedle obecnie obowiązują-
cego art. 6115 § 1 i 2 k.r.o. zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne 
po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania. Na-
tomiast w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, zaprzeczenia 
macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni. Zaproponowane przez ustawo-
dawcę rozwiązanie wydaje się być akceptowalne, zważając na fakt, iż odpowia-
da wcześniej wysnuwanym postulatom części doktryny [Smyczyński, 2018,  
s. 212]. 

Zgodnie z art. 6116 k.r.o.  powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ma-
cierzyństwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziec-
ka lub ochrona interesu społecznego. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem 
pełnoletności, prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macie-
rzyństwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Wytoczenie 
przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopusz-
czalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności.

Powyższy przepis zawdzięcza swoje aktualne brzmienie nowelizacji 
z maja 2019 roku. Należy uznać, że prokurator słusznie jest legitymowany 
czynnie do wytoczenia powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyń-
stwa, nie będąc przy tym ograniczony żadnym terminem, w przypadku, gdy 
dziecko nadal żyje. Ograniczenia legitymacji prokuratora związane ze śmiercią 
dziecka znajdują uzasadnienie w kontekście wcześniej przytoczonego proble-
mu stabilności stanu cywilnego zmarłego dziecka oraz jego zstępnych. Projek-
todawca nowelizacji z maja 2019 roku tak agrumentował konieczność zmian:
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Projektowane ograniczenia w zakresie możliwości wnoszenia określo-
nego powództwa po śmierci dziecka, o których mowa w art. 6115 § 1, 
art. 701 § 1 i art. 83 § 1 k.r.o., nie powinny jednak dotyczyć proku-
ratora. Nie da się bowiem przewidzieć wszystkich możliwych zdarzeń 
kiedy z punktu widzenia interesu społecznego lub dobra dziecka za-
sadne byłoby rozstrzygnięcie w zakresie filiacji, zaś strony utraciły już 
legitymację do wniesienia powództwa. Interwencja prokuratora jako 
strażnika praworządności byłaby wówczas pożądana. Mając jednak na 
uwadze potrzebę systemowego ujednolicenia projektowanej regulacji, 
w tym w kontekście obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwo-
ści uznania ojcostwa po śmierci dziecka (art. 76 k.r.o.), należało rów-
nież w przypadku możliwości wnoszenia przez prokuratora powództw 
o ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa 
lub ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, przy-
jąć ograniczenie czasowe, stąd propozycja zmiany projektowanego 
art. 86 k.r.o. i konsekwentnie projektowanego art. 6116 k.r.o., przez 
wskazanie, że jeżeli dziecko zmarło przed dojściem do pełnoletności, 
prokurator może wytoczyć powództwo do dnia, w którym dziecko 
osiągnęłoby pełnoletność. [cyt. Druk 3259, 2019, Uzasadnienie s. 4]. 

Należy przyjąć, że wprowadzone do kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego regulacje dotycące legitymacji czynnej prokuratora do wytoczenia po-
wództwa o zaprzeczenie lub ustalenie macierzyństwa nie powinny budzić za-
strzeżenia. 

charakter prawny wyrOku

Wyrok w sprawie o zaprzeczenie lub ustalenie macierzyństwa ma cha-
rakter deklaratywyny oraz moc wsteczną (skutek ex tunc), bowiem stwierdza 
stan rzeczy, który istniał już w chwili urodzenia dziecka [por. Sokołowski, 
2013, s. 125]. Przyczyną takiego założenia jest nierozerwalna relacja macie-
rzyństwa z biologicznym pochodzeniem od konkretnej osoby. Fakty wpły-
wające na stan cywilny powodują skutki od chwili, gdy zaistniały, nie zaś od 
momentu, w którym dokonano wpisu do aktów stanu cywilnego czy od wy-
dania orzeczenia rozstrzygającego o pochodzeniu dziecka [por. Smyczyński, 
2018, s. 214]. 

Co istotne, wyrok ustalający lub zaprzeczający macierzyństwu ustala 
stosunek prawny nie tylko między stronami, ale także jest skuteczny wzglę-
dem osób trzecich. 
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Jak zauważa prof. Sokołowski: 

Wyrok zmienia także podstawę ustalenia ojcostwa mężczyzny, który 
dotąd uznawany był za ojca dziecka. Dotyczy to zarówno męża do-
tychczasowej matki, jak i ojca pozamałżeńskiego. Zaprzeczenie macie-
rzyństwa obala przesłankę wnioskowania opartego na domniemaniu 
ojcostwa na podstawie przesłanki macierzyństwa kobiety, wspianej 
dotąd jako matka dziecka. Jednak z obalenia tej przesłanki nie wyni-
ka jeszcze niezbicie, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dzieka, 
ponieważ wniosek obalonego domniemania prawnego konstytuował 
tylko stosunek prawny ojcostwa, a nie orzekało rzeczywistym pokre-
wieństwie stron.” [cyt. za Sokołowski, 2013, s. 125]. 

pOdsumOwanie

Wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji doty-
czących macierzyństwa było długo wyczekiwaną zmianą w polskim systemie 
prawa rodzinnego. 

Nowelizacja z 2008 roku przyniosła szereg nowych rozwiązań oddzia-
ływujących na niezwykle doniosłe stosunki prawnorodzinne. Część z tych 
rozwiązań została poddana zdecydowanej krytyce, czego efektem były dwie 
następujące po sobie nowelizacje z maja oraz z października 2019 roku. Ich 
wpływ na kształtowanie stanu cywilnego człowieka należy ocenić pozytywnie. 
Jednak wciąż nieuregulowana zostaja m.in. kwestia macierzyństwa genetycz-
nego, co stanowczo zasługuje na dezaprobatę. Przyjęcie przez ustawodawcę 
prymatu macierzyństwa biologicznego nad macierzyństwem genetycznym 
uniemożliwiło matce genetycznej skutecznego dochodzenia swoich praw do 
dziecka. Nie skupiając się na krytyce w.w. założenia, należy przyjąć, że brak 
jakiejkolwiek regulacji macierzyństwa genetycznego w kodeksie rodzinnym  
i opiekuńczym powinien być oceniany negatywnie. 

Z perpsektywy 12 lat obowiązywania przepisów regulujących macie-
rzyństwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, mimo wszystko właściwym 
jest optymistyczne podejście do działań ustawodawcy. Wreszcie bowiem do-
strzeżono konieczność wprowadzenia adekwantych przepisów prawa dotyczą-
cych bardzo istotnej dla każdego człowieka kwestii, jaką jest macierzyństwo. 
Dyskusja nad charakterem przyszłych zmian pozostaje otwarta. 
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Przerwanie ciąży  
w świetle polskiego prawa

wprOwadzenie 

Ludzkie dążenie do wpływu na regulację poczęć legitymuje się niezwy-
kle długą historią. Jedną z najwcześniej podejmowanych w tym zakresie prak-
tyk stanowiło przerywanie ciąży [por. Tokarczyk 2012, s. 202-203]. Zjawisko 
to już w czasach starożytnych wzbudzało kontrowersje natury etycznej, cze-
go dowodem są liczne przykłady rozważań dotyczących tej kwestii, zapisane 
w literaturze antycznej [por. Kołosowski 2013]. Debata nad moralną oceną 
przerywania ciąży toczy się więc od wieków, absorbując wysiłki intelektual-
ne zwłaszcza filozofów, teologów, lekarzy oraz prawników. Niewymagającym 
szerszego uzasadnienia wydaje się stwierdzenie, że także i współcześnie proble-
matyka ta zajmuje istotne miejsce w dyskursie publicznym większości społe-
czeństw.  

Szczególnie podatną na kontrowersje płaszczyzną rozważań jest pro-
blem prawnego uregulowania przerywania ciąży. Choć bowiem trwające nie-
ustannie spory dalekie są od ostatecznych i budzących powszechną aproba-
tę rozstrzygnięć, prawo zmuszone jest do przyjęcia określonego rozwiązania 
w zakresie tak ważnej społecznie kwestii. Tekst niniejszy stawia sobie za cel 
przybliżenie prawnych uwarunkowań dotyczących przerywania ciąży w Polsce. 
Stanowi on nie tyle analizę obecnie obowiązujących ustawowych przesłanek 
dopuszczalności tego zabiegu, lecz wskazuje raczej na normatywne ramy, jakie 
stwarzają regulacje zawarte w Konstytucji RP, wytyczając pole działania usta-
wodawcy zwykłego.
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przerwanie ciąży jakO prOblem etyczny  

Argumentacje związane z moralną oceną przerywania ciąży budowane 
są często w oparciu o sylogizm (*):

1. Człowiekowi przysługuje prawo do życia, 
2. x jest człowiekiem, 

zatem:
3. x-owi przysługuje prawo do życia

Zagadnieniem o centralnym znaczeniu jest zatem kwestia ustalenia 
momentu fazy prenatalnej, od którego rozpoczyna się życie człowieka.

W myśl jednego z poglądów, momentem takim jest chwila „poczęcia”, 
czyli zapłodnienia komórki jajowej. Ważna wydaje się tu perspektywa biolo-
giczna - jak podkreślają bowiem zwolennicy tego ujęcia, powstająca wskutek 
zapłodnienia zygota zawiera w sobie zindywidualizowany, niepowtarzalny kod 
genetyczny, który posiadać będą także wszystkie kolejne komórki potomne, 
powstające w procesie rozwoju formującego się organizmu. [Muszala 2013, 
s. 108] Zygota jest zatem organizmem, którego DNA wskazuje na przyna-
leżność do gatunku homo sapiens. Charakteryzuje ją zarazem odrębność od 
organizmu kobiety, w ciele której się znajduje.

Pogląd ten spotyka się z wieloaspektową krytyką; szczególnie interesu-
jące wydają się trzy z podnoszonych przeciw niemu zarzutów. Pierwszy opiera 
się na odrzuceniu samego pojęcia „momentu zapłodnienia”. Zdaniem kryty-
ków, o zapłodnieniu nie należy bowiem mówić jako o zdarzeniu posiadają-
cym precyzyjną lokalizację czasową, ale raczej rozciągniętym w czasie procesie. 
[Klinowski 2008, s.18] Drugi z zarzutów wymierzony jest w przyznanie okre-
ślonych praw na skutek uznania potencjalności. Wskazuje się, że przypisanie 
zygocie praw przez wzgląd na jej potencjalność (rozwinięcia się w dojrzały or-
ganizm ludzki) ma charakter wyjątkowy - w żadnym innym przypadku poten-
cjalność nie stanowi dostatecznej racji przyznania praw właściwych temu na 
co potencjalność ta jest ukierunkowana; przykładowo, nie przyznajemy dzie-
ciom praw dorosłych, chociaż każde dziecko jest „potencjalnym dorosłym”. 
[Warren 2009, s. 358] Po trzecie wreszcie, zwraca się uwagę na zjawisko ciąży 
bliźniaczej. Jeżeli wskutek powstania zygoty mamy do czynienia z zaistnie-
niem człowieka, to czym jest wówczas podział zygoty na dwójkę bliźniąt - czy 
dochodzi do unicestwienia początkowo istniejącego człowieka, z którego po-
wstaje dwoje innych ludzi? [Juzaszek 2016]. 

Poglądem omijającym część omówionych wyżej trudności, jest utożsa-
mienie początku życia człowieka z momentem implantacji zarodka w ścianie 
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macicy. Od chwili implantacji niemożliwy staje się bowiem podział tarczki 
zarodkowej, co wyklucza tym samym problem ciąży bliźniaczej. Pogląd ten 
krytykowany jest z kolei często z pozycji zwolenników koncepcji początku 
w momencie poczęcia. Zauważają oni, że wskutek implantacji nie dochodzi 
do modyfikacji wewnętrznych cech stanowiących o istocie bytu, a jedynie 
do zmiany okoliczności zewnętrznych, podobnie jak dzieje się w przypadku 
porodu. [Muszala 2013, s. 90].

W poszukiwaniu początku życia człowieka, wskazuje się również na 
kryteria związane z powstawaniem mózgu. W myśl poglądów nawiązujących 
do takich kryteriów, przed wykształceniem się podstawowych struktur mózgo-
wych płodu nie można mówić o „istnieniu człowieka”. Mózg bowiem jest or-
ganem odpowiedzialnym za zdolność odczuwania i z nim wiązać należy ludzką 
tożsamość i podmiotowość. [Lockwood 2010, s. 303] Jednym z argumentów 
przemawiających na rzecz takiej koncepcji jest interesujący eksperyment my-
ślowy, dopuszczający teoretyczną możliwość przeprowadzania przeszczepów 
mózgu - wydaje się, że o ile w przypadku choroby sercowej, wszczepienie 
zdrowego serca osoby x osobie y, traktujemy jako ratowanie życia osobie y,  
o tyle w przypadku choroby mózgowej analogiczny zabieg skłonni bylibyśmy 
rozumieć jako ratowanie życia osoby x. Innymi słowy to nie dawca mózgu 
ratuje życie biorcy lecz odwrotnie; zabieg ten jest w istocie transplantacją ciała 
dla posiadacza zdrowego mózgu.  [tamże, s. 303-304]. Warto odnotować, że 
stosownie do obowiązujących obecnie standardów medycznych, odwołanie 
się do kryteriów mózgowych stanowi podstawę orzekania o śmierci człowieka. 
[Brzeziński 2012, s.187] Stąd też próba powiązania także i początków życia  
z tymi kryteriami wydaje się mieć pewne uzasadnienie. 

Również i takie postawienie sprawy zdaje się jednak być podatne na 
pewne problemy. Przywołuje w szczególności na myśl znane medycynie zja-
wisko braku istotnej części mózgu u osób dorosłych, których funkcjonowanie 
psychofizyczne nie wykazuje istotnych mankamentów [por. Feuillet, Dufour, 
Pelletier 2007]. Ponadto odwołanie się do zdolności odczuwania rodzi pytanie 
o status osób znajdujących się w długotrwałej śpiączce. 

Trudności w jednoznacznym określeniu momentu początkowego życia 
człowieka nie powinny dziwić. Samo wszakże pojęcie „człowiek” może być 
przedmiotem filozoficznych kontrowersji. Na konkluzji tej nie można jednak 
poprzestać z dość oczywistych powodów - nawet jeśli zarodek czy płód nie 
dysponują dostatecznie jasnym statusem ontologicznym, to stanowią, wszak-
że element obejmujący konkretne etyczne wybory. Próbą ominięcia bezpo-
średniej konfrontacji z pojęciem „początku życia człowieka” może być rozu-
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mowanie prowadzone w oparciu o nieco zmodyfikowany sylogizm (**):
1. Człowiekowi przysługuje prawo do życia,
2. x-owi przysługują te same prawa, co człowiekowi,

zatem:
3. x-owi przysługuje prawo do życia.

W myśl tego ujęcia rozważyć należy nie tyle kwestię statusu ontologicz-
nego, co moralnego płodu (bądź zarodka), tj. odpowiedzieć na pytanie jakie 
normy postępowania obowiązują w odniesieniu do niego. Innymi słowy, nie 
wiedząc nawet, czy „jest on człowiekiem”, należałoby zadać pytanie, czy ist-
nieją poważne racje, aby postępować z nim „jak z człowiekiem”. Podejście to 
dobrze obrazują słowa B. Steinbock, która posługuje się następującym przy-
kładem: 

Aby to zrozumieć, wyobraźmy sobie spotkanie z istotą pozaziemską, 
taką jak tytułowy bohater filmu E.T. Gdybyśmy mieli decydować  
o tym, jakie czyny względem niego byłyby moralnie dopuszczalne – 
powiedzmy, umieszczenie go w zoo czy przerobienie na hamburgera 

– z pewnością nie rozstrzygalibyśmy tej kwestii, badając liczbę chromo-
somów w jego komórkach (nawet jeśli miałby on chromosomy). Fakt, 
iż nie należy on do gatunku homo sapiens, nie przesądzałby o jego 
statusie moralnym. Prawdopodobnie, jak się zdaje, uważalibyśmy go 
za osobę – osobę niebędącą człowiekiem, ale posiadającą wszystkie te 
prawa, które nam przysługują.” [Steinbock, 2010 s.115]

Refleksja prowadzona w ramach takiego ujęcia zmierza do wskazania 
na relewantne cechy, decydujące o przyznawaniu statusu właściwego człowie-
kowi. 

W tym kontekście wskazuje się niekiedy na cechy, jakie powiązać moż-
na z pojęciem „osoby”. Za „osobę” mógłby być uznany podmiot świadomy, 
zdolny do autokreacji, będący w szczególności zdolny do bycia członkiem 

„wspólnoty moralnej” (nie działający jedynie na zasadzie instynktu, lecz ro-
zumiejący ideę prawa moralnego i zdolny do moralnej wzajemności). Oczy-
wiście tak wąsko zakreślone granice, muszą prowadzić do wysoce wątpliwych 
z punktu widzenia powszechnej akceptowalności konsekwencji. Kryterium 

„bycia osobą” w zarysowanym wyżej kształcie wykluczać musi przyznanie okre-
ślonych praw moralnych nie tylko płodom, ale i dzieciom w bardzo wczesnej 
fazie rozwoju, czy chorym umysłowo. [Warren 2009, s. 356] 

Przywołuje się także szersze kryterium, związane z odczuwaniem bólu, 
czy doznawaniem krzywdy. Ciekawym w tym kontekście przykładem posłu-
guje się J. Kis, rozważając teoretycznie laboratorium, w którym przechowywa-
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ne są utrzymywane przy życiu ludzkie płody oraz dorosłe szympanse. Filozof 
analizuje sytuację pożaru, w której możliwe jest uratowanie wyłącznie płodów, 
bądź wyłącznie szympansów, sugerując przy tym, że przez wzgląd na zdolności 
odczuwania bólu, ochrona w pierwszej kolejności przysługuje tym drugim. 
Trudno jednak nie dostrzec, że przyjęcie tego punktu widzenia nastręcza pro-
blemy podobne do rozpatrywanych przy okazji omawianych wyżej kryteriów 
mózgowych - aktualnym pozostaje choćby problem człowieka pozostającego 
w śpiączce. [Kis, 1993, s. 157]

W nieco odmiennej perspektywie rozważa problem D. Marquis, cen-
tralnym punktem swojego wywodu czyniąc kwestię „posiadania wartościowej 
przyszłości”. [Marquis 2010, s. 222] Wychodząc od pytania o rację, dla której 
za niemoralne uznalibyśmy zabicie nas samych, sugeruje, że jest nią przyszłość, 
którą tracimy wskutek śmierci. Cały wywód prowadzi do konkluzji o nie-
moralności przerywania ciąży, omijając przy tym kwestię statusu płodu jako 

„człowieka” bądź „osoby” - wskazuje się jedynie, że płód „posiada wartościową 
przyszłość”. [tamże, s. 224] Zasadniczym problemem koncepcji Marquisa wy-
daje się nie dość jasne określenie pojęcia „wartościowej przyszłości”. Czy war-
tościową przyszłość w rozumieniu filozofa stanowi perspektywa życia długiego 
z ciężką chorobą? Sam Marquis zdaje sobie sprawę z tego, że jego propozycje 
odnoszą się jedynie do określenia pewnej ogólnej zasady, która nie obejmuje 
wszystkich możliwych przypadków; w kontekście przerwania ciąży rozważa 
on bowiem „utratę przyszłości, jakiej doznaje normalny płód. [tamże, s.227]

Zgoła inne podejście prezentuje nauczanie Kościoła Katolickiego. Nie 
podejmując się rozstrzygnięcia kwestii początku życia człowieka, przyjmuje, iż 
z ostrożności moralnej zarodek należy objąć ochroną równoważną ochronie 

życia człowieka. Pogląd ten dobrze obrazują słowa Jana Pawła II:

Chodzi tu zresztą o sprawę tak wielką z punktu widzenia powinności 
moralnej, że nawet samo prawdopodobieństwo istnienia osoby wy-
starczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu 
wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego. 
Właśnie dlatego, niezależnie od dyskusji naukowych i stwierdzeń fi-
lozoficznych, w które Magisterium nie angażowało się bezpośrednio, 
Kościół zawsze nauczał i nadal naucza, że owoc ludzkiej prokreacji od 
pierwszego momentu swego istnienia ma prawo do bezwarunkowego 
szacunku, jaki moralnie należy się ludzkiej istocie w jej integralności 
oraz jedności cielesnej i duchowej. [Jan Paweł II, 1995, pkt. 60].
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Taki argument „z ostrożności” również wzbudza zastrzeżenia, m.in. dla-
tego, że moralność działania warunkuje on koniecznością całkowitej elimina-
cji ryzyka zabicia osoby. Zdaniem krytyków rozszerzenie takiego podejścia 
musiałoby wiązać się także z zakazem użytkowania samochodów czy podawa-
nia ludziom lekarstw, gdyż działania te stwarzają niezerowe prawdopodobień-
stwo zabicia osoby. [por. Żuradzki 2016] 

Jak widać, rozumowania prowadzone zarówno w oparciu o sylogizm (*) 
jak i (**) generują bardzo różne rozstrzygnięcia problemu przerywania ciąży. 
Należy jednak wskazać, że nie są jedyną perspektywą rozważania tego zagad-
nienia. Zwolennicy trzeciego podejścia, zwracają uwagę, że analizy związane 
z (*) i (**) pomijają zupełnie prawa kobiety - ich zdaniem to właśnie prawo 
kobiety do samostanowienia powinno być punktem wyjścia rozważań. Wy-
czerpującą analizę na rzecz słuszności obrania tej perspektywy przeprowadziła 
J.J. Thomson. 

W swoim artykule Thomson na wstępie przyjmuje założenie krańcowo 
dogodne dla przeciwników przerywania ciąży - prawo do życia obejmuje cały 
okres fazy prenatalnej. Następnie przytacza szereg barwnych i sugestywnych 
przykładów, w których czytelnik dostrzec ma podobieństwo do sytuacji kobie-
ty w ciąży. Rozważa m.in. sytuację kobiety, która budzi się obok sławnego, nie-
przytomnego skrzypka, do organizmu którego kobietę ową podłączyli człon-
kowie Towarzystwa Miłośników Muzyki. Odłączenie się kobiety od skrzypka 
miałoby być równoważne z jego śmiercią. Thomson analizując ten oraz nieco 
zmodyfikowane przykłady, przekonuje, że w tego typu sytuacji, kobieta nie 
ma obowiązku zaniechania odłączenia się od organizmu skrzypka. [Thomson 
2010, s. 146-147] Prowadzony w artykule wywód zmierza do stwierdzenia, 
że prawo do życia płodu błędnie utożsamiane jest z prawem do „korzystania”  
z organizmu matki, którego jest ona wyłącznym dysponentem na mocy pra-
wa do decydowania o sobie. Thomson wskazuje, że życie człowieka może być 
uzależnione od spełnienia pewnych warunków koniecznych, nie oznacza to 
jednak, jej zdaniem, nabycia prawa do ich spełnienia. Dla zobrazowania tego 

poglądu, sięga kolejny raz po równie jaskrawy przykład: 

Jeżeli jestem śmiertelnie chora, a jedyną rzeczą, która ocali mi życie, 
jest to, aby Henry Fonda dotknął swoją chłodną dłonią mojego roz-
palonego czoła, wówczas mimo to nie mam prawa do tego, aby Henry 
Fonda dotknął swoją chłodną dłonią mojego rozpalonego czoła. [tam-
że, s. 149-150] 
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Podkreślenia wymaga fakt, że rozważania zawarte w omawianym arty-
kule nie prowadzą do konkluzji o nieograniczonej dopuszczalności przerywa-
nia ciąży. Autorka dopuszcza możliwość zaistnienia przypadków, w których 
zabieg ten należałoby ocenić ujemnie z punktu widzenia moralnego. [por. 
tamże, s. 157] Stanowiłyby one jednak wyjątki od ogólnej reguły prawa ko-
biety do przerwania ciąży.   

Mimo wysokich walorów perswazyjnych, wywód Thomson nastręcza 
pewne wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do trafności proponowanych 
analogii. Czy rzeczywiście zasadnym jest porównanie odłączenia się od skrzyp-
ka w przytoczonym wyżej przypadku z zabiegiem przerwania ciąży, który ma 
charakter czynnego ataku na płód? Podobne zastrzeżenia budzić może zesta-
wienie relacji skrzypka i przypadkowej kobiety oraz płodu i kobiety, związa-
nych szczególnym charakterem pokrewieństwa biologicznego. [por. Galewicz 
2010, s. 22-28]. Wątpliwości te uzasadniają postulat szerszego uzasadnienia 
możliwości przeprowadzenia takiej analogii, czego brak w omawianym arty-
kule. Warto odnotować, że na niedogodności związane z argumentacją Thom-
son uwagę zwracają także zwolennicy szerokiej dopuszczalności przerywania 
ciąży. [por. Warren 2010, s. 204] 

Przywołane w niniejszej części pracy poglądy nie wyczerpują rzecz ja-
sna wszystkich ujęć problemu związanego z moralną oceną przerywania ciąży. 
Ukazują jednak pewną panoramę przekonań formułowanych w tej materii. 
Prowadzą zwłaszcza do możliwości wyodrębnienia dwóch typów poglądów.

W podejściu pierwszym, punktem wyjścia jest prawo do życia płodu 
(zarodka). Konsekwencją jego przyjęcia jest zazwyczaj przyjęcie niedopusz-
czalności przerywania ciąży jako ogólnej reguły, korygowanej ewentualnie 
pewnymi wyjątkami.

W podejściu drugim natomiast jako punkt wyjścia obiera się prawo 
kobiety do decydowania o swoim życiu, skąd wywodzi się prawo podmiotowe 
do przerwania ciąży. Prawu temu nie przypisuje się najczęściej charakteru ab-
solutnego, jednak w tym wypadku to niedopuszczalność przerwania ciąży jest 
traktowana jako wyjątek od reguły.   

Nietrudno dostrzec, że z punktu widzenia zbiorów sytuacji, w których 
dopuszczalne moralnie jest przerwanie ciąży, powyższa dystynkcja nie tworzy 
podziału w sensie logicznym, gdyż nie spełnia warunku rozłączności. Rozważ-
my bowiem pogląd dopuszczający możliwość przerwania ciąży do trzeciego 
miesiąca. Pogląd ten może posiadać uzasadnienie w obu podejściach, na przy-
kład:
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W trzecim miesiącu ciąży kształtuje się mózg płodu, nabywa on tym 
status moralny właściwy człowiekowi. Ponieważ prawo do życia posiada war-
tość wyższą niż prawo do samostanowienia, od tego momentu przerwanie 
ciąży jest niemoralne.

Kobieta dysponuje prawem do przerwania ciąży, jednak swoim zanie-
chaniem w pierwszych trzech miesiącach ciąży, świadomie z niego zrezygno-
wała.

Istotnym rozróżnieniem wskazanych podejść nie są zatem wyznacza-
ne przez nie przypadki dopuszczalności przerwania ciąży, ale sposób uzasad-
niania, obejmujący w szczególności stosunek do istnienia swoistego prawa 
podmiotowego do przerwania ciąży. O ile podejście drugie zakłada istnienie 
takiego prawa, o tyle w pierwszym warunki dopuszczalności przerwania ciąży 
zbliżone są konstrukcją do prawnokarnego kontratypu. 

przerwanie ciąży w perspektywie kOnstytucji rp 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia prawną ochronę życia 
człowieka (artykuł 38) jak i wolności samostanowienia (artykuł 47). Usta-
wa zasadnicza nie odnosi się natomiast bezpośrednio do kwestii przerywania 
ciąży. Nie wskazuje też granic ludzkiego życia, co zdaje się być standardem 
uregulowań na całym świecie - pojęcia takie jak „człowiek” i „życie ludzkie” 
nie doczekały się dotąd jednoznacznego ujęcia prawnego. [Zubik 2007, s. 21]

Orzeczeniem o centralnym znaczeniu dla poruszanej kwestii jest nie-
wątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku  
[K 26/96]. Należy zauważyć, że wyrok ten wydany został w szczególnym 
okresie - już po uchwaleniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (2 kwietnia 
1997 r.) i zatwierdzeniu jej w referendum (25 maja 1997 r.), ale jeszcze przed 
jej wejściem w życie, co nastąpiło (17 października 1997 r.).  

Trybunał wywiódł prawną ochronę życia ludzkiego z zasady demokra-
tycznego państwa prawnego, zawartej w artykule 1 obowiązującej w momen-
cie wydania orzeczenia tzw. Małej Konstytucji [Dz.U. 1992 poz. 426]. Jak 
stwierdził w uzasadnieniu, demokratyczne państwo prawne „realizuje się (...) 
wyłącznie jako wspólnota ludzi, i tylko ludzie mogą być właściwymi pod-
miotami praw i obowiązków stanowionych w takim państwie. Podstawowym 
przymiotem człowieka jest jego życie”.

 W analizowanym orzeczeniu Trybunał jednoznacznie stwierdził kon-
stytucyjną gwarancję prawnej ochrony życia w fazie prenatalnej, wielokrotnie 
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posługując się pojęciem „dziecko poczęte”. Uzasadnienie wyroku wskazuje 
także wyraźnie na sposób rozumienia początku ludzkiego życia, a tym samym 

dolnej granicy jego konstytucyjnej ochrony. Jak stwierdził Trybunał:

wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie 
ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być 
różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnio-
nych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania  
w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu po-
wstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie 
(...) ochrona życia przysługuje istocie ludzkiej od chwili poczęcia.

Wychodząc od gwarancji ochrony życia od chwili poczęcia, Trybunał 
stwierdził niekonstytucyjność przepisów w zakresie, w jakim odnosiły się do 
legalizacji zabiegów przerywania ciąży ze względu na ciężkie warunki życiowe 
lub trudną sytuację osobistą kobiety.

Podkreślenia wymaga fakt, że orzeczenie spotkało się z wielostronną 
krytyką. Zasadniczy zarzut wskazywał, że dokonując takiej wykładni Trybunał 
przypisał sobie w istocie kompetencje prawodawcze, gdyż przejście od ogól-
nej zasady demokratycznego państwa prawnego do szczegółowych wniosków, 
w postaci przyznania prawnej ochrony życia od poczęcia, przekracza granice 
procesu wykładni. [por. zdanie odrębne sędziego W. Sokolewicza] Podnoszo-
no wręcz, że taki sposób interpretacji sam w sobie może być naruszeniem 
rzeczonej zasady - z jej istoty wypływa bowiem przede wszystkim przeciwdzia-
łanie arbitralności w zakresie ingerencji w sytuację jednostki ze strony aktów 
władzy państwowej, w tym również Trybunału Konstytucyjnego, będącego 
elementem władzy sądowniczej. [zdanie odrębne sędziego Zdzisława Czeszej-
ko-Sochackiego]

Należy także odnotować, że Trybunał w uzasadnieniu wykazał się nie-
konsekwencją pojęciową; stosował bowiem w różnych fragmentach pojęcia 
takie, jak „dziecko poczęte”, „istota ludzka”, czy „początek życia” w sposób 
prowokujący wrażenie, że wymienione określenia traktuje synonimicznie. Po-
nadto przyjmując, że brak jest precyzyjnych kryteriów różnicujących stadia 
życia w okresie prenatalnymi, wywiódł wniosek, że wartość życia nie może 
być różnicowana - za trafne uznać należy jednak spostrzeżenie J. Woleńskie-
go, że „wniosek taki nie wynika z przyjętej przesłanki, bo różnicować można 
nawet w obliczu kryteriów nie do końca precyzyjnych. Równie dobrze można 
argumentować, że skoro nie ma precyzyjnych kryteriów, a jakieś są potrzebne, 
to trzeba zadowolić się tzw. definicjami regulującymi.” [Woleński 1998 s. 92]
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Jak wskazano wyżej, przywołany wyrok wydany został przed wejściem 
w życie obowiązującej obecnie Konstytucji RP, jednak podkreślenia wymaga 
fakt, że tezy w nim zawarte wpływają na rozumienie prawnej ochrony ży-
cia w obecnym stanie prawnym. Jak wskazał bowiem Trybunał „uchwalona 2 
kwietnia 1997 r. Konstytucja RP potwierdza w art. 38 prawną ochronę życia 
każdego człowieka. Podstawa konstytucyjna, na której oparł swoje orzeczenie 
Trybunał Konstytucyjny znalazła więc swoje potwierdzenie i wyraźne wyarty-
kułowanie w Konstytucji RP”.

W świetle powyższych ustaleń uznać należy, że mimo ważkich zarzutów 
kierowanych pod adresem wyroku, ustalił on punkt odniesienia dla konstytu-
cyjnej oceny przerywania ciąży. Zestawiając komentowane orzeczenie z typo-
logią poglądów sformułowaną w pierwszej części pracy stwierdzić można, że 
Trybunał, proklamując „konstytucyjny pogląd” na przerwanie ciąży opowie-
dział się za pierwszym ze wskazanych podejść - podstawowym wzorcem oceny 
tego zabiegu jest prawo do życia. Ze względu na granice zaskarżenia Trybunał 
nie wskazał okoliczności w jakich przerwanie ciąży jest dopuszczalne.    

Chcąc zidentyfikować sytuacje dopuszczalności przerwania ciąży, ana-
lizie poddać należy charakter ochrony przysługujący ludzkiemu życiu w fazie 
prenatalnej. Mimo określenia przez Trybunał momentu poczęcia jako dolnej 
granicy ochrony życia, sposób uzasadnienia wyroku pozostawił wątpliwości 
co do kwestii objęcia płodu podmiotowym prawem do życia. Ich źródłem 
jest prowadzenie zawartego w uzasadnieniu wywodu w odniesieniu do „życia 
ludzkiego” jako wartości konstytucyjnej, nie zaś w odniesieniu do „człowieka”, 
będącego podmiotem prawa do życia. Ujęcie takie może sugerować, że ochro-
na, o której mowa obejmuje jedynie pewien „stan rzeczy”, nie zaś prawo do 
życia rozumiane jako przyrodzone prawo podmiotowe.  

Zdaniem części doktryny jakkolwiek zatem „życie ludzkie” objęte jest 
ochroną od poczęcia, to ochrona ta ma naturę przedmiotową. Reprezentatyw-
nym w tym względzie pogląd, prezentuje E. Zielińska, która powołując się na 

odpowiednie fragmenty uzasadnienia wyroku wskazuje, że

świadczą [one] niezbicie o tym, że uznając, iż życie nienarodzone jest 
wartością konstytucyjną, której przysługuje ochrona prawna, [Trybu-
nał Konstytucyjny] nie zrównał tej ochrony z ochroną prawa do życia 
osoby już urodzonej. Innymi słowy nie uznał nasciturusa za podmiot 
prawa w rozumieniu Konstytucji, któremu nawet w sytuacji, gdy znaj-
duje się w macicy kobiety, przysługuje ochrona prawna równa ochro-
nie urodzonego dziecka [Zielińska 2007, s. 14]



311

PRZERWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA

Takie postawienie sprawy może budzić jednak wątpliwości. Zadając 
bowiem pytanie o źródło ochrony „życia ludzkiego w fazie prenatalnej” na 
gruncie omawianego orzeczenia, bez wątpienia wskazać należy na godność 
człowieka. Ujęcie tej ochrony jako przedmiotowej zdaje sprowadzać się do 
stwierdzenia, że „życie ludzkie” jako pewien stan rzeczy chronione jest ze 
względu na godność płynącą z „człowieczeństwa” tego życia. Z kilku powo-
dów pogląd ten podatny jest na pewne zastrzeżenia. 

Pierwsze z nich dotyczy ukrytego w nim założenia, że życie ludzkie jest 
zjawiskiem, o którym można mówić w oderwaniu od człowieka jako pod-
miotu. Odrzuca więc dość naturalną intuicję pojęciową, która nakazywałaby 
sądzić, że życie ludzkie zawsze jest życiem określonego człowieka. Na problem 
ten zwrócił uwagę T. Sokołowski, który trafnie podniósł, że „ochrona życia 
wymaga zawsze wskazania żyjącego podmiotu, ponieważ życia nie da się chro-
nić in abstracto. Przejście od koncepcji ochrony osoby do koncepcji ochrony 
życia (...) jest logicznie dyskusyjne z uwagi na brak wskazania podmiotu życia, 
czyli «żyjącego podmiotu»” [Sokołowski 2012, Lex p.23]

Inna uwaga odnosi się do pojęcia godności. Na gruncie art. 30 Kon-
stytucji RP przyrodzona i niezbywalna godność człowieka wskazana jest jako 
źródło praw i wolności konstytucyjnych. Godność ta zakłada zatem niejako 
automatycznie istnienie określonych praw, m.in. prawa do życia o którym 
mowa w art. 38. Przedmiotowe rozumienie ochrony ludzkiego życia ze 
względu na jego godność, musiałoby zatem oznaczać, że nie jest to godność 
tożsama z tą, o której mowa w art. 30. Prowadzi to w konsekwencji albo 
do dwojakiego rozumienia godności ludzkiej na gruncie Konstytucji, albo 
wskazuje na możliwość stopniowania godności ludzkiej. Konkluzje te wydają 
się być nieakceptowalne.  

Pozostaje wreszcie kwestia przywołanego wcześniej stwierdzenia Trybu-
nału Konstytucyjnego, który kończąc uzasadnienie wyroku, podkreślił zwią-
zek podstawy wydanego przez siebie orzeczenia z treścią art. 38 nowo uchwa-
lonej Konstytucji RP.  Przepis ten wyraźnie mówi o ochronie życia „każdego 
człowieka”. Odwołanie się do tej regulacji zdaje się zatem wskazywać, że życie 
w fazie prenatalnej jest chronione ze względu na to, że mieści się w pojęciu 

„życia kogoś” - innymi słowy w fazie prenatalnej mamy do czynienia z bytem, 
który stanowi element zbioru „wszystkich ludzi”. Przyjęcie innej koncepcji 
musi siłą rzeczy opierać się na stwierdzeniu, że art. 38 zawiera w sobie dwie 
różne normy - jedną, która chroni życie ludzkie w fazie prenatalnej (w sposób 
przedmiotowy) i drugą stanowiącą ochronę człowieka po urodzeniu (w spo-
sób podmiotowy). Taka interpretacja zaś wydaje się wątpliwa ze względu na 
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brzmienie art. 38 Konstytucji, który nie różnicuje dwóch różnych reżimów 
ochrony prawnej, jak ma to miejsce chociażby w przypadku art. 1 Konwencji 
bioetycznej, wskazującej na odmienną ochronę w przypadku „istoty ludzkiej” 
niż w przypadku „osoby”. [Sroka 2016]

Słusznym wydaje się zatem przyjęcie, że płód objęty jest prawem pod-
miotowym, które chroni art. 38 Konstytucji na zasadzie równorzędnej z czło-
wiekiem po urodzeniu. Rozważyć należy ewentualne możliwości ograniczenia 
tej ochrony, co w sposób naturalny odsyłać musi do art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Możliwość zastosowania klauzuli z tego przepisu do ograniczenia 
ochrony życia może wiązać się z pewnymi trudnościami. Przepis ten dopusz-
cza wszakże jedynie ograniczenia, które nie naruszają istoty konstytucyjnych 
wolności i praw. Twierdzenie o możliwości „ograniczenia ochrony życia” zdaje 
się nastręczać wątpliwości natury logicznej. Na czym miałoby bowiem po-
legać ograniczenie nienaruszające istoty ochrony życia? Trafnym wydaje się 
być stwierdzenie T. Sokołowskiego, że „życie jest dobrem niepodlegającym 
stopniowaniu, tak jak zdrowie czy wolność i w konsekwencji życie można 
chronić albo odmówić takiej ochrony i nie ma w tej mierze «trzeciej drogi»”. 
[Sokołowski 2012]  Problem ten pobrzmiewa także w poglądach P. Sarneckie-
go, który zauważa, że natura życia nie pozwala na wyodrębnienie jego „rdzenia” 
oraz „elementów dodatkowych, otoczki”, a zatem można je jedynie unice-
stwić, nie można zaś tylko ograniczyć” [Sarnecki 2004, s. 152]   

Zasadnym wydaje się również pytanie o możliwość utrzymania niena-
ruszalnego charakteru godności człowieka (artykuł 30 Konstytucji) przy jed-
noczesnym ograniczeniu prawa do życia. Dostrzegalny jest tu posmak zjawiska, 
które M. Królikowski określa mianem „dewitalizacji godności” - zakłada ono 
swoiste rozszczepienie pojęć godności i życia, z których jedynie to pierwsze 
ma charakter absolutny, drugie zaś zrelatywizowane zostaje względem innych 
wartości. [Królikowski 2017] Należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny 
wskazuje na prawo, któremu ze względu na szczególną relację z godnością 
człowieka, przypisać należy charakter nieograniczalny - stwierdza mianowicie, 
że 

prawo do traktowania humanitarnego, o którym mowa w art. 40 i art. 
41 ust. 4 Konstytucji, jako jedno z niewielu praw obywatelskich ma 
charakter absolutny i nie może być w żadnych warunkach ograniczone. 
Z tego też względu wzorce kontroli wyrażone w art. 40 i art. 41 ust. 4 
Konstytucji nie mogą być łączone z wzorcem art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji, który określa warunki i granice ograniczania konstytucyjnych praw  
i wolności. [Wyrok TK z 26 maja 2008 r., sygn. akt SK 25/07]
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 Czy zatem uzasadnionym nie byłoby także podobne odczytanie prawa 
do życia?

Wydaje się, że racją dla odmówienia prawu do życia charakteru ab-
solutnego jest przede wszystkim jego podatność na wchodzenie w kolizje  
w relacjach horyzontalnych; w szczególności możliwa jest jego kolizja z innym 
prawem do życia. Stąd też trudno byłoby uznać absolutny charakter prawa do 
życia bez ryzyka sprzeczności. Trzeba mimo to dostrzec, że z punktu widzenia 
ewentualnych ograniczeń ochrony życia istotne jest w jakich okolicznościach 
dokonuje się ważenia tej wartości względem innych - pod tym względem klau-
zula z art. 31. ust. 3 wydaje się wyjątkowo szeroka. [Piechowiak 2009, s. 56]

 Ze względu na wartość ludzkiego życia wymagania stawiane ograni-
czeniom ochrony życia muszą być z postawione wysoko i trafnym wydaje się 
przyjęcie, że nie każda z przesłanek zawarta w klauzuli ograniczającej może 
zostać zastosowana względem tej ochrony. Na aprobatę zasługuje pogląd wy-

rażony przez Trybunał Konstytucyjny, który w innym z orzeczeń wskazał, że

zdecydowanie nieakceptowane w demokratycznym państwie praw-
nym, realizującym zasady sprawiedliwości społecznej i chroniącym 
życie oraz niezbywalną godność człowieka, byłoby ograniczenie praw-
nej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się niżej  
w hierarchii konstytucyjnej, np. własności i innych praw majątkowych, 
moralności publicznej, ochrony środowiska czy nawet zdrowia innych 
ludzi. Warunkiem ograniczenia prawa do prawnej ochrony życia jest 
więc zaistnienie sytuacji, w której jest niewątpliwe, że nie da się ono 
pogodzić z analogicznymi prawami innych osób. Przesłankę tę można 
określić ogólnie jako wymaganie symetrii dóbr: poświęcanego i rato-
wanego. [K 44/07]

Powyższa konstatacja Trybunału dotycząca symetrii dóbr, wskazywa-
łaby zatem na możliwość limitowania ochrony życia jedynie przez wartość 
równorzędną bądź przewyższającą, czyli taką, jaka nie może podlegać ograni-
czeniom (godność oraz prawo do humanitarnego traktowania). 

wniOski 

Zawarte w niniejszej pracy rozważania wskazują wyraźnie, że zagadnie-
nie moralnej oceny przerywania ciąży pozostaje ciągle przedmiotem sporów. 
Trudno ponadto oprzeć się wrażeniu, że dowolny spośród formułowanych  
w tym względzie poglądów wykazuje podatność na sformułowanie przeciw 
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niemu racjonalnych zarzutów. Podkreślić jednak należy, że prawo, pełniąc 
funkcję regulacyjną stosunków społecznych, nie może wskutek tych kontro-
wersji pozwolić sobie na swoistą „abdykację”. Jednocześnie przyjmując okre-
ślone rozstrzygnięcie musi liczyć się z krytyką społeczną. 

W świetle analizowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego  
i wypowiedzi doktrynalnych, jako uzasadniony jawi się pogląd, że podsta-
wowym wzorcem konstytucyjnej oceny przerwania ciąży jest prawo do życia,  
a nie prawo do samostanowienia.1 Jako regułę przyjąć należy więc zakaz prze-
rywania ciąży, a nie swoiste prawo do dokonania tego zabiegu. W tym stanie 
rzeczy za niekonstytucyjną uznać należy w szczególności formułowaną niekie-
dy propozycję regulacji zakładającą ogólną dopuszczalność przerwania ciąży 
do 3 miesiąca. [por. Granat 2004, s. 145; Masternak-Kubiak 2004, s.120-
121; Piotrowski 2004, s. 153-156] 

Podkreślenia wymaga, że przez wzgląd na konstytucyjny status ochro-
ny życia wyjątki od zakazu przerywania ciąży muszą być traktowane wyjąt-
kowo restrykcyjnie - spełniać muszą zwłaszcza sformułowany przez Trybunał 
Konstytucyjny postulat symetrii dóbr. W tym kontekście nie wydaje się, aby 
katalog warunków dopuszczalności przerywania ciąży określonych przez art. 
4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży [Dz.U. 1993 r., poz. 78 z późn. zm.] mógł 
zostać poszerzony. Przesłanki obecnie obowiązujące powinny być zaś poddane 
kontroli konstytucyjności z punktu widzenia ich uzasadnienia w art. 30, 38, 
oraz 40.
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Obowiązek poddania dziecka 
szczepieniom ochronnym  
jako kryterium dostępu  

do publicznych placówek  
w Polsce w oparciu  

o orzecznictwo  
sądowoadministracyjne

wstęp

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH 
wzrasta liczba rodziców uchylających się od obowiązku poddania dziecka szcze-
pieniom ochronnym. W 2010 roku odnotowano 3 437 uchylających, w 2011 
roku – 4 689 uchylających, w 2012 roku – 5 340 uchylających, w 2013 roku 

– 7 248 uchylających, w 2014 roku – 12 681 uchylających, w 2015 roku – 16 
689 uchylających, w 2016 roku – 23 147 uchylających, w 2017 roku – 30 
090 uchylających, w 2018 roku 40 342 uchylających, a w 2019 roku – 48 
609 uchylających. Liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szcze-
pień w przeliczeniu na 1 000 osób w wieku 0-19 lat wynosiła w 2019 r. 6,6 
[Jaka jest liczba uchyleń…]. Z roku na rok obserwowane jest niebezpieczne 
zjawisko uchylania się rodziców od obowiązku poddania dzieci szczepieniom 
ochronnym co wpływa na zmniejszenie odporności zbiorowiskowej. Celem 
odporności zbiorowiskowej jest ochrona zdrowia publicznego, jak również 
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zdrowia każdej jednostki niemogącej się zaszczepić z powodu przeciwwskazań 
zdrowotnych. Zmniejszenie odporności zbiorowiskowej zagraża zdrowiu i ży-
ciu poszczególnej jednostki i całemu społeczeństwu. W związku z powyższym 
organy władzy publicznej w celu ochrony zdrowia wprowadziły wymóg obo-
wiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym jako kryterium dostępu 
do placówek publicznych, tj. żłobków i przedszkoli. Jest to działalność stano-
wiąca ochronę zdrowia publicznego podejmowana w zgodzie z Konstytucją 
RP. Analizie poddano prawo równego dostępu do edukacji oraz prawo do 
zdrowia i ochrony całego społeczeństwa. Rozważania oparto o przepisy ustawy 
w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych, prawa oświatowego, usta-
wy o opiece, Konstytucji, RODO oraz orzecznictwo administracyjne. 

zasada pOwszechnej dOstępnOści  
dO placówek publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe przedszko-
lem publicznym jest przedszkole, które przeprowadza rekrutację dzieci  
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności [Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.].  
W przypadku powszechnej dostępności przedszkola organy stanowiące jed-
nostki samorządu terytorialnego dokonują najwięcej uchybień [Pyter i Balicki 
2017, s. 51]. W związku z tym, iż publiczne placówki przedszkolne stanowią 
powszechną dostępność, regulacja ta uniemożliwia dokonywanie czynności 
dyskryminowania prawnego w zakresie dzieci przyjętych do publicznej pla-
cówki, a nie dzieci niebędących członkami wspólnoty samorządowej określo-
nej gminy. Nieprzyjęcie dziecka do określonego przedszkola może być uzasad-
nione okolicznościami obiektywnymi [Król, Kuzior i Łuszczarz 2009, s. 68]. 
Zastosowane przez placówki publiczne kryteria przyjmowania dzieci nie naru-
szają zasady powszechności, jak również zasady równości wynikającej z Kon-
stytucji. Ponadto w myśl art. 5 cyt. ustawy nauczyciel w swoich działaniach 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania 
się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,  
z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Dobrem całego społeczeństwa 
jest oświata. Dlatego też ustawa Prawo oświatowe odnosi się do zasad zawar-
tych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 
oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
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pOstępOwanie rekrutacyjne na  
pOdstawie prawa OświatOwegO

Prawo oświatowe reguluje przyjmowanie dzieci do publicznych placó-
wek. Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dzieci zamieszkałe 
na terenie danej gminy mają dostęp do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby dzieci w stosunku 
do wolnych miejsc w placówkach publicznych przeprowadzanie jest postępo-
wanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria o jednakowej wartości wskazane w art. 
131 ust. 2 cyt. ustawy, tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnospraw-
ność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata 
oraz rodzeństwa kandydata, a także samotne wychowywanie kandydata w ro-
dzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą [Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.].

W myśl art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe w przypadku rów-
norzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekru-
tacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, 
oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana pu-
bliczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwa-
gę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia 
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb 
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą 
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych 
potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów [Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.]. Kryteria 
określone przez organ na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą 
mieć różną wartość. Coraz częściej organy stanowiące gminy w drugim etapie 
rekrutacji wyznaczają na kryterium poddanie dziecka obowiązkowym szcze-
pieniom ochronnym. W takim przypadku wymagają, aby rodzice złożyli sto-
sowne oświadczenie dotyczące informacji, czy dziecko zostało poddane obo-
wiązkowym szczepieniom ochronnym. Przykładem zastosowania kryterium 
poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym jest uchwała 
Nr XVII/133/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.  
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekru-
tacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podsta-
wowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem 
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prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie [Uchwała RM Stronia Śląskiego  
nr XVII/133/20]. W § 1 cyt. uchwały w zakresie kryterium dotyczącego obo-
wiązkowych szczepień ochronnych wskazano, iż rodzice muszą przedłożyć 
oświadczenie posiadania przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych 
lub zaświadczenie od lekarza pediatry wystąpienia przeciwwskazań do szcze-
pień. Jeżeli rodzice nie poddali dziecka obowiązkowym szczepieniom ochron-
nym, wówczas taki kandydat traci szansę na dostęp do placówek publicznych. 
Wojewoda jako organ nadzorczy może stwierdzić nieważność uchwały. Taka 
sytuacja została opisana w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 489/19. WSA rozpoznał 
skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda wskazał, iż zastoso-
wane przez organ stanowiący gminy kryterium poddania dziecka obowiąz-
kowym szczepieniom ochronnym nie uwzględnia potrzeb dziecka i stanowi 
dyskryminację dzieci niezaszczepionych [Węgrzyn 2019, s. 71]. Wskazał 
również, że dane dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych określo-
nego kandydata stanowią dane wrażliwe, a organ nie jest upoważniony do 
przechowywania takich informacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny zbadał 
uwarunkowania materialnoprawne, w szczególności konstytucyjne [Węgrzyn 
2019, s. 71]. Wskazał, iż prawa jednostki powiązane są z nałożonymi na nią 
obowiązkami ustawowymi, w szczególności obowiązkiem poddania dziecka 
szczepieniom ochronnym. 

stanOwiskO wsa w sprawie przyjęcia kryterium pOddania dziecka 
ObOwiązkOwym szczepieniOm OchrOnnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, iż „przepisy 
u.z.z.z. to regulacja szczególna skierowana do wszystkich mieszkańców tery-
torium Polski, która powoduje, że przyjęcie kryterium potwierdzenia spełnie-
nia tego obowiązku nie jest kryterium dyskryminującym” [III SA/Gl 489/19]. 
Sąd wskazał, że zastosowane przez organ kryterium poddania się obowiązko-
wym szczepieniom ochronnym jest zapewnieniem doboru kandydata z jed-
norodnej grupy. Organ nie podejmuje czynności niezgodnych z przepisami 
prawnymi i nie pozbawia prawa do opieki przedszkolnej. Ponadto sąd orzekł, 
iż „nie można przyjąć, aby żądanie przedstawienia danych o poddaniu dziecka 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym w czasie trwania rekrutacji i stano-
wienie o takim obowiązku w akcie prawa miejscowego nie zostało określone 
na podstawie i w granicach prawa” [III SA/Gl 489/19]. WSA podkreślił, iż 



323

OBOWIĄZEK PODDANIA DZIECKA SZCZEPIENIOM OCHRONNYM ...

niepoddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym narusza prze-
pisy prawa, co powoduje powstanie sankcji prawnych. Sąd wskazał również, 
że prawo oświatowe zapewnia realizację systemu oświaty w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności, troski o zdrowie i zasad określonych w Konstytucji 
RP. Ponadto WSA orzekł, iż uchwała jako akt prawa miejscowego nie może 
zawierać przepisów dowolnie określonych przez radę gminy, ponieważ organ 
ten jest zobowiązany do działania na podstawie i w granicach prawa [III SA/
Gl 489/19]. Powyższe wynika z zasady legalizmu wskazanej w art. 7 i 194 
Konstytucji RP.

zarzuty Organu nadzOrczegO  
w pOstępOwaniu rekrutacyjnym dO żłObka

W przypadku żłobków zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o opiece, 
jednym z elementów, jaki musi zawierać statut żłobka i klubu dziecięcego są 
warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wie-
lodzietnych i dzieci niepełnosprawnych [Dz. U. z 2020, poz. 326 ze zm.]. 
W statucie rada miasta często uchwala obowiązek poddania dziecka szczepie-
niom ochronnym jako warunek przyjęcia dziecka do żłobka. Od rodziców 
lub opiekunów prawnych wymaga się złożenia potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem kserokopii dokumentu zawierającego informację o zrealizo-
waniu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych. W przypadku 
niemożliwości poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym  
z powodu przeciwskazań zdrowotnych należy przedłożyć odpowiednie za-
świadczenie. Wojewoda zakwestionował zapisy statutu, zarzucając niezgodność 
z prawem wymogu przedłożenia dokumentu potwierdzającego przeprowadze-
nie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenie o przeciwskaza-
niach zdrowotnych. Ponadto organ nadzoru wskazał, iż obowiązek poddania 
dziecka szczepieniom ochronnym jako kryterium dostępu do żłobka narusza 
przepisy RODO w zakresie konieczności przechowywania informacji wraż-
liwych [IV SA/Po 906/19]. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu  
w wyroku z dnia 12 lutego 2020 roku, sygn. akt IV SA/Po 906/19 stwierdził, 
iż jeżeli świadczeniobiorcy przysługuje uprawnienie do żądania przedłożenia 
zaświadczeń lekarskich w celu wzięcia udziału dzieci w zajęciach sportowych  
i zorganizowanym wyjeździe wypoczynkowym, to tym bardziej takich za-
świadczeń można żądać podczas rekrutacji do żłobka [IV SA/Po 906/19]. Po-
nadto wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 lu-
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tego 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 907/19 wskazał, że „podziela powszechne już 
stanowisko sądów administracyjnych, zgodne z którym wprowadzenie udo-
kumentowania informacji o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom, 
jako kryterium dostępu do publicznego przedszkola czy żłobka, nie jest dys-
kryminujące dla dzieci, których rodzice nie złożyli stosownego oświadczenia” 
[IV SA/Po 907/19].  Podobnie orzekł WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 29 
sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Gl 406/19 oraz WSA w Olsztynie w wyroku 
z 23 września 2019 r. 

ObOwiązek pOddania dziecka szczepieniOm  
OchrOnnym wynikający z ustawy O zapObieganiu  

i zwalczaniu zakażeń i chOrób zakaźnych u ludzi

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu z dnia 12 lutego 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 907/19 obowiązek pod-
dania się szczepieniom ochronnym wynika bezpośrednio z przepisów prawa, 
tj. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [IV SA/Po 907/19]. W przypadku uchy-
lania się od obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym nakładana jest 
sankcja egzekucyjna i karna. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o zapobie-
ganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby przebywające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych 
w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym [Dz. U. z 2019, poz. 
1239 ze zm.]. Zgodnie z art. 17 ust 1 cyt. ustawy osoby, określone na podsta-
wie ust. 10 pkt 2, są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym 
przeciw chorobom zakaźnym określonym na podstawie ust. 10 pkt 1. Nato-
miast zgodnie z art. 17 ust. 1a osoby przebywające na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące są zwolnione z obowiąz-
ku poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, z wyjątkiem 
szczepień poekspozycyjnych. Z powyższego przepisu wynika, iż obowiązek 
poddania się szczepieniom ochronnym dotyczy osób przebywających na tere-
nie państwa polskiego powyżej 3 miesięcy. Zgodnie z art. 5 ust.  2 cyt. ustawy 
w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych 
odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku poddania dziecka szczepieniom 
ochronnym ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małolet-
nią lub bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
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cjenta [Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.]. Obowiązek poddania dziec-
ka szczepieniom ochronnym wynika bezpośrednio z ustawy, dlatego też nie 
jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji nakazują-
cej rodzicom poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym jest 
rażącym naruszeniem prawa.  Niepoddanie dziecka szczepieniu ochronnemu 
w myśl art. 115 § 1 k.w. stanowi wykroczenie rodzica dziecka o charakte-
rze umyślnego zaniechania [Daniel 2014, s. 45-55]. Rodzice uchylając się od 
obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym narażają je na utratę 
zdrowia, a nawet życia. W stosunku do rodziców uchylających się od powyż-
szego obowiązku ustawodawca jest zobowiązany do zastosowania środków 
egzekucji administracyjnej. Natomiast jeżeli środki egzekucji administracyj-
nej okażą się bezskuteczne wówczas rodzice ponoszą odpowiedzialność karną 
[Daniel 2014, s. 45-55]. Nałożenie obowiązku poddania dziecka szczepieniu 
ochronnemu ma ścisły związek z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych u ludzi [Daniel 2014, s. 45-55]. Obowiązek ten zapewnia realizację 
obowiązku ochrony przed chorobami epidemicznymi, wynikającego z art. 68 
ust. 4 Konstytucji RP. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. 
sygn. akt VII SA/Wa 2445/18 orzekł, iż rodzice posiadający władzę rodziciel-
ską są odpowiedzialni za doprowadzenie dziecka do punktu przeprowadzenia 
obowiązkowych szczepień ochronnych [VII SA/Wa 2445/18]. To na nich cią-
ży ustawowy obowiązek. Każdy z rodziców jest przedstawicielem ustawowym 
dziecka dlatego też może działać samodzielnie. W przypadku niepoddania 
dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym może być wystawiony 
w stosunku do każdego rodzica tytuł wykonawczy w postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji [VII SA/Wa 2445/18]. Jego celem jest przymusowe 
doprowadzenie dziecka do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronne-
go. Wystawienie tytułu wykonawczego dla każdego z rodziców oznacza, iż  
w stosunku do każdego z nich jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne 
w związku z niepoddaniem dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym 
[VII SA/Wa 2445/18]. 

prawO dO OchrOny zdrOwia wynikające z kOnstytucji rp

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony 
zdrowia [Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.]. Z powyższego przepisu wy-
nika podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia. Obowiązkiem władz 
publicznych jest zapewnienie ochrony tego prawa. Z powyższego przepisu 
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wynika roszczenie gwarantujące urzeczywistnienie istoty prawa do ochrony 
zdrowia [Florczak – Wątor 2019, s. 230]. Z kolei w myśl art. 68 ust. 3 Kon-
stytucji władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom. Prawo do szczególnej opieki zdrowotnej oraz prawo do 
ochrony zdrowia nie są absolutne i mogą być ograniczane zgodnie z art. 31 
ust. 3 Konstytucji [Florczak – Wątor 2019, s. 230]. Przepis art. 68 ust. 4 
wskazuje na obowiązek władz publicznych dotyczący zapewnienia profilakty-
ki przed chorobami epidemiologicznymi [Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze 
zm.]. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lu-
tego 2018 r. sygn. akt II OSK 934/16 obowiązek poddania dziecka obowiąz-
kowym szczepieniom ochronnym realizuje wskazywane wyżej powinności 
państwa względem jednostki oraz ogółu społeczeństwa. Władze publiczne nie 
mogą zapewnić każdemu dobrego zdrowia, jednakże mogą skutecznie chronić 
zdrowie. Celem tej ochrony jest utrzymanie zdrowia w stanie niepogorszo-
nym poprzez przeprowadzanie obowiązkowych szczepień ochronnych, które 
stanowią działania profilaktyczne [Florczak – Wątor 2019, s. 231]. Działania 
mogą mieć również charakter leczniczy mający na celu poprawę stanu zdrowia. 
Dlatego też prawo do ochrony zdrowia stanowi prawo jednostek do korzysta-
nia z systemu ochrony zdrowia w celu zwalczania i zapobiegania chorobom 
zakaźnym [Florczak – Wątor 2019, s. 231]. 

 Obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym stanowi ochro-
nę zdrowia jednostki i zdrowia publicznego, którego celem jest utrzymywanie 
zdrowia w stanie niepogorszonym poprzez działania profilaktyczne [Tuleja 
2019]. Dlatego też prawo do ochrony zdrowia stanowi możliwość korzystania 
z systemu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie i zapobieganie powstawaniu 
zarażeń i chorób zakaźnych. Natomiast prawa do ochrony zdrowia nie należy 
łączyć z abstrakcyjnie wskazanym stanem zdrowia określonych jednostek [Tu-
leja 2019]. 

zasada równOści wynikająca z kOnstytucji rp

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. 
akt II OSK 934/16 zwrócił uwagę na to, iż z przepisu prawa dotyczącego 
obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym wynikają wartości aksjolo-
giczne [II OSK 934/16]. W art. 32 ust. 1 Konstytucji została wskazana zasada 
równości, z której wynika zobowiązanie do jednakowego postępowania wobec 
podmiotów prawa, należących do określonej kategorii [II OSK 934/16]. Każ-
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dy podmiot prawa charakteryzujący się określoną cechą powinien być trak-
towany w równym stopniu w stosunku do pozostałych podmiotów prawa. 
Nie powinno się różnicować podmiotów, dyskryminować i faworyzować [II 
OSK 934/16]. Odstępstwem od zasady równości jest różnicowanie przez usta-
wodawcę podmiotów prawa, które posiadają wspólną cechę. Podmioty, które 
w znacznym stopniu różnią się od siebie mogą być traktowane w różny sposób. 
Domniemaniem istnienia nierówności w prawie jest jednakowe postępowanie 
wobec podmiotów różniących się od siebie np. sytuacją prawną (wyrok TK 
z 11 lipca 2000 r. K 30/99, z 18 stycznia 2000 r., K 17/99, z 5 listopada 1997 
r. K 22/97, z 9 maja 2005 r., SK 14/04). NSA wskazał, iż cechy dyskrymina-
cyjne to cechy osobiste, indywidualne adresatów normy, jak płeć, pochodze-
nie społeczne, kolor skóry, na które nie mają wpływu i są od nich niezależne. 
NSA stwierdził, iż obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym nie jest 
cechą dyskryminacyjną, tj. osobistą i indywidualną adresatów normy [II OSK 
934/16]. Obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym wynika z usta-
wy. Natomiast odmowa poddania się obowiązkowym szczepieniom ochron-
nym z uwagi, na inne przyczyny niż przeciwwskazania zdrowotne różnicuje 
kandydatów. Stanowi odstępstwo od zasady równości, sprzeczne z przepisami 
prawa i nie mające charakteru racjonalnego. Trybunał Konstytucyjny w wy-
roku z dnia 9 maja 2005 r., sygn. akt SK 14/04 wskazał, iż zasada równości 
wynikająca z przepisów prawnych polega na wybraniu określonego kryterium 
zróżnicowania podmiotów prawa [OTK-A 2005/5/47]. Równość nie stanowi 
jednakowej sytuacji faktycznej i prawnej, ale oznacza jednakową dyspozycję 
do realizacji różnych praw określonych dla jednostki w społeczeństwie [Bory-
siak i Bosek, 2016, s. 832]. 

Wojewodowie jako organy nadzoru zaskarżając uchwały rady gminy 
w zakresie zastosowanego kryterium poddania dziecka obowiązkowym szcze-
pieniom ochronnym wskazują na naruszenie zasady równości wynikającej 
z Konstytucji. Zgodnie z art. 32 ust 1 Konstytucji wszyscy są wobec prawa 
równi [Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.]. Wszyscy mają prawo do rów-
nego traktowania przez władze publiczne. W myśl art. 32 ust. 2 Konstytucji 
nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny [Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze 
zm.]. Sąd Najwyższy w uchwale z 16 marca 2000 r., sygn. akt I KZP 56/99 
wskazał, iż zasada równości polega na równym traktowaniu obywateli, któ-
rzy znajdują się w tej samej sytuacji prawnej [Garlicki 2016]. Różnicowanie 
sytuacji prawnej podmiotów podobnych jest zgodne z konstytucją, gdy jest 
zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej. Celem różnicowania sytuacji 
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prawnej podmiotów musi być zapewnienie społeczeństwu sprawiedliwości. 
Jeżeli tego celu nie ma to wszelkie podejmowane działania, które nie zmierzają 
do zapewnienia zasady sprawiedliwości społecznej, są uznane za niezgodne  
z konstytucją [Garlicki 2016]. 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Go-
rzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 406/19, 

„rodzice, którzy odmawiają wykonania ustawowego obowiązku szczepień 
ochronnych dziecka nie mogą wymagać by były traktowane na równi z tymi, 
którzy przestrzegają obowiązków ustawowych. Nie mogą oni oczekiwać, że 
takie zachowanie będzie „premiowane” podczas rekrutacji do przedszkola”  
[II SA/Go 406/19]. Uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do przed-
szkoli kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom nie jest aktem dys-
kryminującym dzieci, których rodzice nie złożyli stosownego oświadczenia.

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia  
17 września 2018 r. sygn. akt IV SA/Gl 582/18 orzekł, iż „kryteria powin-
ny być określane z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 
potrzeb dziecka (kandydata, ubiegającego się o miejsce w przedszkolu) i jego 
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych” [IV SA/GI 582/18].

analiza przepisów rOdO

Wojewodowie często zarzucają, iż zastosowanie kryterium poddania się 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym narusza przepisy RODO. Wskazu-
ją, iż dane gromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczące informacji 
o poddaniu się szczepieniom ochronnym to dane wrażliwe, które nie powin-
ny być przetwarzane podczas postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z art. 
9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniają-
cych pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania re-
ligijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jedno-
znacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdro-
wia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [Dz. U. UE. L. z 2016 r.,  
nr 119, poz. 1]. W myśl art. 9 ust. 2 a) oraz i) ust. 1 nie ma zastosowania, 
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jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków, tj. osoba, której dane doty-
czą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jed-
nym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego przewidują, iż  osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić 
zakazu, o którym mowa w ust. 1; przetwarzanie jest niezbędne ze względów 
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich 
jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi 
lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdro-
wotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie 
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowied-
nie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane doty-
czą, w szczególności tajemnicę zawodową [Dz. U. UE. L. z 2016 r., nr 119, 
poz. 1]. Analogicznie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie z dnia 6 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 617/19 interesem 
publicznym jest dobro osób poddających się obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym [III SA/Wa 617/19]. Celem przetwarzania danych jest realizacja 
interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego. Powyższe oznacza, iż 
konieczne jest przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu dotyczącym 
wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych ze względu na ochronę 
przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, tj. epidemii, jak również 
zagwarantowanie dobrego systemu opieki zdrowotnej, produktów leczniczych 
lub wyrobów medycznych [Fajgielski 2018]. Niezbędny jest nadzór nad re-
alizacją świadczeń medycznych. Z przepisów prawa musi wynikać podstawa 
przetwarzania i zabezpieczenie praw osób, których dane dotyczą. Wniosek 
o przyjęcie dziecka do placówki publicznej zawiera dane osobowe komple-
towane przez komisję rekrutacyjną dla celów postępowania rekrutacyjnego. 
Jedynie do publicznej wiadomości podawane są wyniki danego postępowania. 
Zgodnie z powyższym ustawodawca zapewnił ochronę danych wrażliwych 
zgromadzonych w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z upoważnieniem do 
ich przetwarzania jedynie dla celów rekrutacyjnych [Węgrzyn 2019, s. 77]. 
Oświadczenie wymagane przy rekrutacji do placówek publicznych dotyczące 
wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych ma na celu potwierdzenie 
realizacji obowiązkowego szczepienia ochronnego oraz weryfikację przynależ-
ności dziecka do grupy podobnych kandydatów [Węgrzyn 2019, s. 80]. Zło-
żenie oświadczenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Zatem 
rodzic ma prawo wyboru w złożeniu oświadczenia. W związku z powyższym 
oświadczenie wymagane przy rekrutacji do placówek publicznych dotyczące  
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potwierdzenia wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych nie narusza 
przepisów RODO. 

zakOńczenie 

Mając na uwadze powyższe rozważania należy stwierdzić, iż obowią-
zek poddania dziecka szczepieniom ochronnym jako kryterium dostępu do 
publicznych placówek w Polsce nie stanowi istotnego naruszenia prawa, tzn. 
nie narusza zasady równości wynikającej z Konstytucji i zasady powszechno-
ści wskazanej w ustawie Prawo oświatowe. Kryterium przyjęte w dodatkowej 
rekrutacji nie narusza również przepisów RODO w zakresie przedłożenia wy-
maganego oświadczenia, które stanowi potwierdzenie realizacji obowiązko-
wych szczepień ochronnych. Wymóg przyjęcia dziecka poddanego obowiąz-
kowym szczepieniom ochronnym stanowi ważny interes publiczny, którym 
jest ochrona zdrowia każdej jednostki i zdrowia publicznego. Czynność po-
dejmowana przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest czynnością 
profilaktyczną, mającą na celu dobro całego społeczeństwa. Obowiązek pod-
dania się szczepieniom ochronnym wynika z mocy prawa, a organy władzy 
publicznej zobowiązane są do zapewnienia profilaktyki przed chorobami epi-
demiologicznymi. 
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Ewolucja zasad postępowania  
wobec nieletnich na przestrzeni 

ostatnich dwudziestu lat

wprOwadzenie

Popełnianie przez nieletnich czynów zabronionych, a także występują-
ca wśród nich demoralizacja, wciąż stanowią jeden z kluczowych, nierozwiąza-
nych problemów istniejących w społeczeństwie. W literaturze wskazuje się na 
wiele różnorodnych przyczyn mogących powodować zachowania sprzeczne 
z obowiązującymi normami, wśród których wymienia się m.in. funkcjonowa-
nie w rodzinach problemowych, kłopoty w szkole, czy negatywne oddziaływa-
nie grup rówieśniczych [Stańdo-Kawecka 2007, s.23; Rzeplińska 2008, s. 409]. 
Od wielu lat trwają debaty nad sposobami ograniczenia tzw. przestępczości 
nieletnich. Sformułowanie to, chociaż występujące powszechnie, zarówno  
w debatach naukowych, jak i wśród opinii publicznej, jest krytykowane, gdyż 
przyjmuje się, że nieletni, jako osoba niezdolna do zawinienia, nie może po-
pełnić przestępstwa [Mączyńska 2016, s. 34]. 

Celem niniejszego rozdziału będzie przedstawienie ewolucji za-
sad i sposobów postępowania z nieletnimi naruszającymi porządek praw-
ny i społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonywanych  
w polskich przepisach na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat oraz wskazanie 
pojawiających się postulatów de lege ferenda.
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tłO histOryczne

histOryczne kształtOwanie się prawa karnegO nieletnich

Pierwsze wzmianki dotyczące odmiennego traktowania nieletnich 
sprawców czynów zabronionych pojawiały się już w prawie starożytnym, jak 
choćby rzymska Ustawa XII Tablic [Cieślak 1973, s. 30]. Pomimo pojawia-
nia się już wcześniej wyspecjalizowanych instytucji mających służyć poprawie 
nieletnich, takich jak założony w 1736 r. w Warszawie przez biskupa Rostow-
skiego dom poprawczy [Grabarczyk 2010, s. 50], to jednak o rzeczywistym 
wyodrębnianiu się gałęzi prawa, jaką obecnie stanowi prawo karne nieletnich, 
można mówić dopiero od przełomu XIX i XX wieku, do czego istotnie przy-
czyniły się dokonania kryminologii. Zauważono, że nieletni nie jest po pro-
stu „małym dorosłym”, a osobą o odmiennie ukształtowanej psychice, która 
wymaga stosowania odpowiednich środków [Marek 1991, s. 9]. Do czasów 
zauważenia tej odrębności nie dążono do wypracowania odmiennych metod 
postępowania, opierano się raczej na wymierzaniu nieletniemu kary łagod-
niejszej, przede wszystkim z przyczyn natury humanitarnej [Konarska-Wrzo-
sek 2013, s.65]. 

Jako jedno z najważniejszych wydarzeń w procesie kształtowania się 
nowoczesnego postępowania wobec nieletnich wskazuje się utworzenie pierw-
szego sądu dla nieletnich sensu stricto w 1899 r. w Chicago. Funkcjonował 
on na podstawie The Act of Regulate the Treatment and Control of Dependent, 
Neglected and Delinquent Children (Ustawa o postępowaniu z zaniedbaną 
i przestępczą młodzieżą). Orzekający w nim sędziowie posiadali dodatkowe 
przygotowanie pedagogiczne, a sam sąd znajdował się w innym budynku niż 
sąd karny dla dorosłych sprawców [Bartha 2018, s. 10]. 

Do ewolucji koncepcji sądownictwa dla nieletnich wymiernie przyczy-
niła się również, rozwijająca się wówczas, socjologiczna szkoła prawa karnego. 
Postulaty dotyczące odejścia od prawa karnego jako odpłaty na rzecz skupie-
nia się na poprawie sprawcy stanowiły idealną podstawę dla stosowania wo-
bec nieletnich nie kar, a środków o charakterze wychowawczo-poprawczym 
[Cieślak 1973, s. 37]. Dokumentem, który całościowo przedstawiał postulaty 
tego nurtu wobec odpowiedzialności nieletnich był Program Marburski Fran-
za Liszta, w którym sugerowano stosowanie wobec nieletniego środków wy-
chowawczych i karnopoprawczych, które miały być adekwatne do cech jego 
osobowości i warunków środowiskowych [Marek 2009, s. 375].
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ewOlucja pOlskiegO prawOdawstwa

W II Rzeczypospolitej pierwsze sądy dla nieletnich powstały z dniem 
1 września 1919 r., na mocy Dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie 
utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. Praw P. Pol. Nr 14, poz. 171) oraz 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie 
urządzenia sądów dla nieletnich (Dz. Praw P Pol. Nr 63, poz. 378). Miały one 
rozpoznawać sprawy karne, w których oskarżonym lub pokrzywdzonym był 
nieletni w wieku do lat 17, a przy orzekaniu należało brać pod uwagę stronę 
wychowawczą i cel, jakim była poprawa sprawcy, co była podejściem nowo-
czesnym, jak na swoje czasy [Mączyńska 2017, s. 19].

W 1919 r. utworzono Komisję Kodyfikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej, 
która już dwa lata później, w 1921 r., przedstawiła „Projekt ustawy o sądach 
dla nieletnich”, będący kompleksową regulacją dotyczącą tej problematyki. 
Przyjęte tam rozwiązania odchodziły od represji karnej, postulując stosowanie 
środków wychowawczych obok, a najlepiej zamiast kary, co uznaje się za prze-
łom w podejściu do nieletnich [Tamże, s. 20]. Projekt ten nie wszedł nigdy  
w życie ze względu na sytuację finansową państwa. 

Rozwiązania postulowane w projekcie z 1921 r. zostały w znacznej 
mierze wykorzystane w kolejnych aktach prawnych. Przepisy proceduralne 
wprowadzono do kodeksu postępowania karnego z 1928 r. [Dz.U. Nr 33, 
poz. 314] oraz do prawa o ustroju sądów powszechnych z tego samego roku 
[Dz.U. Nr 12, poz. 93]. Wspomniane regulacje przyznawały szerokie upraw-
nienia sędziemu dla nieletnich, który był jednocześnie sędzią śledczym, pro-
kuratorem i sędzią rozpatrującym sprawę [Sawicki 2012, s. 294]. W zakresie 
prawa materialnego, warstwę jurydyczną projektu z 1921 r. przyjął kodeks 
karny z 1932 r. [Dz.U. Nr 60, poz. 571], który zawierał oddzielny rozdział 
zatytułowany „Postępowanie z nieletnimi”, jednak warstwa profilaktyczna 
pozostała niezrealizowana [Bojarski 2013, s. 3]. Wprowadzenie odmiennego 
traktowania nieletnich i dorosłych sprawców czynów zabronionych opierano 
na założeniu, że nieletni, oprócz niedojrzałości psychicznej, nie jest również 
zdolny do odpowiedzialności karnej i zawinienia [Kaczmarek 1990, s. 23]. 
W kodeksie karnym z 1932 r. przyjęto, że w razie popełnienia czynu karalnego 
przed ukończeniem 13 lat lub po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 
17 lat, jeżeli sprawca działał bez rozeznania, sąd stosuje jedynie środki wy-
chowawcze, bo taka osoba nie jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności 
prawnej. Nieletni, którzy po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat 
popełnili z rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary byli skazywani na 
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umieszczenie w zakładzie poprawczym [Sobolewski, Laniewski 1932, s. 43-
44]. Jako rozeznanie rozumiano wówczas m.in. stopień rozwoju umysłowego  
i moralnego umożliwiający rozpoznanie znaczenia czynu i pokierowanie swo-
im postępowaniem [Wolter 1947, s. 282-286]. 

Po zakończeniu II Wojny Światowej podjęto kolejne, liczne próby 
stworzenia nowej ustawy regulującej problematykę prawa i postępowania 
wobec nieletnich, jednak żadna z nich nie znalazła powszechnego uznania 
[zob. Mączyńska 2017, s. 23-26]. Kodyfikacja karna z 1969 r., która objęła 
nowy kodeks karny [Dz.U. Nr 13, poz. 94], kodeks postępowania karnego 
[Dz.U. Nr 13, poz. 96] i kodeks karny wykonawczy [Dz.U. Nr 13, poz. 98] 
praktycznie pomijała uregulowanie dotyczące nieletnich. Oddzielną ustawą 
o utrzymaniu w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych prze-
pisów prawa karnego [Dz.U. Nr 37, poz. 311] zachowano w niezmienionym 
kształcie większość przepisów dotyczących nieletnich, zawartych w kodeksach 
z 1928 r. i 1932 r. Rozwiązanie to, chociaż miało być tymczasowe, trwało 
trzynaście lat, aż do wejścia w życie nowej ustawy.

ustawa z dnia 26 października 1982 r.  
O pOstępOwaniu w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich [Dz.U. 2018 poz. 969], która weszła w życie dnia 12 maja 1983 r., 
stanowi efekt trwających w sumie ponad 60 lat prac (od powołania Komisji 
Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r.), podczas których ścierały 
się koncepcje: opiekuńcza, zgodnie z którą nieletniego, który popadł w kon-
flikt z prawem, należy traktować jak dziecko w niebezpieczeństwie, wymaga-
jące pomocy oraz jurydyczna, która postulowała traktowanie nieletnich jako 
specyficzną kategorię dorosłych sprawców [Stanowska, Walczak-Żochowska, 
Wierzbowski 1983, s. 52]. Stanowi ona pierwszy w polskim porządku praw-
nym odrębny akt, który całościowo normuje problematykę odpowiedzialności 
nieletnich. Już podczas procesu legislacyjnego ustawa była poddawana krytyce, 
chociażby ze względu na swój tytuł, który sugerował objęcie jej zakresem tylko 
przepisów proceduralnych [Ratajczak 1983, s.3], jednak ostatecznie pozostał 
on w pierwotnym brzmieniu. 

Chociaż ustawa w znacznej mierze nawiązuje do brzmienia przepisów 
kodeksu karnego z 1932 r., to jednak odróżnia ją od wcześniejszych regulacji 
przyjęcie znacznie większej liczby rozwiązań o charakterze opiekuńczo-wy-
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chowawczym [Sawicki 2012, s. 295; Bojarski 2013, s. 3]. Jako element mo-
delu jurydycznego należy uznać dopuszczenie w pewnych sytuacjach odpo-
wiedzialności za czyn zabroniony nieletniego, skutkujące wymierzeniem kary 
[Stanowska, Walczak-Żochowska, Wierzbowski 1983, s. 52-53].

Ustawodawca zamieścił w omawianym akcie prawnym preambułę, któ-
ra wskazuje ogólne cele przyświecające uchwaleniu ustawy oraz kierunek w ja-
kim powinno się dokonywać wykładni jego przepisów. Jak zauważają Gaberle  
i Korcyl-Wolska, preambuła ta ma charakter przepisu, z którego wynikają 
normy prawne. Poprzez swoją treść ogranicza ona swobodę wykładni, gdyż 
dokonywanie interpretacji sprzecznej z jej brzmieniem byłoby niedopuszczal-
ne. Na jej podstawie można wskazać następujące cele postępowania z nielet-
nimi: przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich, przeciwdziałanie przestęp-
czości nieletnich, stwarzanie nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem 
bądź z zasadami współżycia społecznego warunków powrotu do normalnego 
życia, dążenie do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia 
odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych 
obowiązków członków społeczeństwa [Dz.U. 2018 poz. 969]. Nie uległy one 
zmianie od czasu jej wprowadzenia. Również art. 3 formułuje zasadę, któ-
ra powinna być kluczowa przy stosowaniu przepisów ustawy. Stanowi on, że 
w sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem. 
W literaturze wskazuje się, że to właśnie powyższe zasady pozwalają na nałoże-
nie na rodziców i opiekunów pewne zobowiązania, których celem jest popra-
wa sytuacji nieletniego [Grabarczyk 2010, s. 53]. 

W celu właściwej interpretacji samej ustawy oraz dokonywanych 
w niej zmian, należy również przeanalizować trzy, kluczowe z punktu wi-
dzenia treści przepisów, pojęcia, do których należą „nieletni”, „czyn ka-
ralny” i „demoralizacja”. W art. 1 § 2 pkt 1 wskazano, że pod pojęciem 

„nieletni” należy rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy. Jest to 
osoba, która nie ukończyła 18 lat – w przypadku zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale 
przed ukończeniem 17 lat oraz osoba, względem której zostały orzeczone 
środki wychowawcze lub poprawcze, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez nią 21 lat. Pojęcie czynu karalnego zostało natomiast zdefiniowane 
w art. 1 § 2 pkt 2, jako czyn zabroniony przez ustawę, jako przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe oraz niektóre wykroczenia (katalog ten był 
modyfikowany). Ostatnim z kluczowych pojęć jest demoralizacja. Pomimo 
swojego znaczenia, pojęcie to nie zostało w ustawie zdefiniowane, ograniczono 
się jedynie do wymienienia przykładowych zachowań świadczących o jego 
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wystąpieniu. Jednocześnie pojęcie to doczekało się szerokiego omówienia  
w literaturze i orzecznictwie [zob. Sienkiewicz 1988]. Jako jedną z największych 
zalet omawianej ustawy wskazuje się właśnie możliwość reagowania na 
zachowania, które jeszcze nie łamią norm prawa karnego, spełniające właśnie 
kryteria demoralizacji [Kaczmarek 1990, s. 28; Bojarski 2013, s. 3]. Jednakże 
podnoszone są również wątpliwości, dotyczące otwartego katalogu zachowań 
mogących świadczyć o demoralizacji, ze względu na trudności interpretacyjne 
w stosunku do niektórych zachowań, jak np. przynależność do sekty [Kania 
2016, s. 88-89].

zmiany w zakresie prawa nieletnich

uwagi Ogólne

Ustawa, pomimo pewnych wspomnianych już zalet, doczekała się rów-
nież znacznej krytyki, która trwa, pomimo jej zmian, już ponad 25 lat. Zarzu-
ca się jej dualizm procedur, brak jasnego uregulowania w zakresie sytuacji nie-
letniego i innych uczestników postępowania, odesłania do innych ustaw, które 
nie są dostosowane do specyfiki tego typu postępowań [Korcyl-Wolska 2008, 
s. 361], niejasność pojęć [Ratajczak 1983, s. 11], czy zawiłość przyjętych roz-
wiązań [Kołakowska-Przełomiec 1983, s. 46 i n.]. Jednakże, jak zauważa Kor-
cyl-Wolska, dążenia doktryny i Sądu Najwyższego walnie przyczyniły się do 
stworzenia w Polsce stosunkowo klarownego systemu postępowania w spra-
wach nieletnich [Korcyl-Wolska 2008, s. 361].

W trakcie obowiązywania ustawa została poddana w sumie dwudzie-
stu czterem nowelizacjom, a także ogłoszono pięć tekstów jednolitych. Do 
tych liczb należy dodać również liczne projekty nowelizacji, a także projekty 
całkowicie nowych ustaw, które jednak nie weszły w życie. Pomimo faktu, 
że znaczna część nowelizacji miała charakter techniczny lub bardzo niewielki 
zakres, to jednak wciąż jest to niemalże jedna nowelizacja rocznie, a biorąc 
pod uwagę ostatnie dwadzieścia lat, więcej niż jedna rocznie. W dalszej części 
pracy zostaną omówione najważniejsze nowelizacje, a także projekty zmian, 
dotyczące postępowania w sprawach nieletnich.
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nOwelizacja z dnia 15 września 2000 r.

Pierwsza z istotnych, od momentu wejścia w życie, noweliza-
cji Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich została wprowadzo-
na Ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zmianie Ustawy o postępowaniu  
w sprawach nieletnich [Dz.U. 2000 nr 91, poz. 1010], która weszła w życie 
29 stycznia 2001 r. Chociaż nie zmieniła ona w drastyczny sposób całokształtu 
postępowania w sprawach nieletnich, to jednak wprowadziła szereg istotnych 
zmian. Ze względu na charakter opracowania, nie sposób omówić ani nawet 
wskazać wszystkich modyfikacji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć 
niewątpliwie: wprowadzenie postępowania mediacyjnego (art. 3a), poszerze-
nie katalogu środków wychowawczych (art. 6 pkt 2, 6, 9) oraz poprawę pozy-
cji pokrzywdzonego (art. 30 § 6, art. 31 § 3, art. 35 § 3, art. 36 § 2, art. 43 
§ 3). 

Wprowadzając do ustawy mediację, ustawodawca umożliwił roz-
wiązywanie występujących konfliktów w sposób uwzględniający intere-
sy obydwu stron – nie tylko sprawcy, ale również pokrzywdzonego, które-
go sytuacja procesowa wciąż była słabsza. Poprzez możliwość skupienia się 
na rekompensacie szkód i krzywd ofierze, w sposób ustalony przez uczest-
ników konfliktu, rodziła się większa szansa na wygaszenie problemu spo-
łecznego, który groziłby ponownym naruszeniem norm [Sitarska 2006, 
s. 57]. Również wyniki badań wskazują na wysoką skuteczność mediacji  
w sprawach dotyczących nieletnich [Czarnecka-Dzialuk 2008, s. 287]. Cho-
ciaż uregulowania te miały charakter bardzo ogólny, to jednak wprowadziły 
do postępowania w sprawach nieletnich elementy sprawiedliwości napraw-
czej, co wydaje się być rozwiązaniem zdecydowanie pozytywnym, szczególnie  
z punktu widzenia samych uczestników postępowania. 

Poszerzając katalog środków wychowawczych, m.in. o wykonanie okre-
ślonych prac lub świadczeń ustawodawca umożliwił sędziom indywidualizację 
działań i lepsze dostosowanie podejmowanego rozstrzygnięcia do okoliczności 
konkretnej sprawy, odchodząc w ten sposób od paternalistycznego modelu 
sprawiedliwości dla nieletnich [Jaros, Staniaszek, Szczepanik 2015, s. 83].

Wzmocnienie sytuacji pokrzywdzonego w postępowaniu wynikało nie 
tylko z konieczności jej synchronizacji z innymi aktami prawnymi, ale rów-
nież dostosowania do standardów i wymogów europejskich, które wyznacza 
przede wszystkim Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności [Dz.U. 1992 nr 85, poz. 427]. Wcześniejsze brzmienie przepisów, 
ustanawiające niemalże całkowitą bierność pokrzywdzonego i niewprowadza-
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jące obowiązku informowania go o prawach i obowiązkach, znacząco narusza-
ło jego prawo do rzetelnego procesu [Korcyl-Wolska 2008, s. 363]. Chociaż 
przepisy te nie zmieniły jego położenia w tym postępowaniu, to jednak przy-
znały mu znacznie większe uprawnienia [Tamże, s. 369]. 

prOjekt kOdeksu nieletnich z 2005 r.

W 2003 r. Minister Sprawiedliwości powołał zespół, którego celem 
było przygotowanie kompleksowej reformy prawa nieletnich. Wśród głów-
nych założeń projektu wymienia się dostosowanie go do standardów między-
narodowych, upodmiotowienie nieletniego oraz rezygnację z dualizmu proce-
dur [Korcyl-Worska 2015, s. 233 i n.]. W rezultacie działań zespołu, w 2005 
r. przedstawiono projekt Kodeksu nieletnich. W projekcie tym wprowadzono 
m.in. jednolitą definicję nieletniego jako osoby w wieku 10-18 lat, u któ-
rej wystąpiły przejawy demoralizacji, a także przyznano nieletniemu szerokie 
uprawnienia procesowe, jednocześnie wciąż pozostając przy zasadzie kierowa-
nia się dobrem nieletniego. Projekt ten nie został opublikowany ani poddany 
szerszej dyskusji, pomimo uzyskania licznych pozytywnych opinii [zob. Mą-
czyńska 2017, s. 48-50].

prOjekty z 2007 r.

Kolejny zespół, powołany do przygotowania nowego aktu prawnego 
dotyczącego sytuacji nieletnich, przedstawił w 2007 r. projekt Kodeksu nie-
letnich. Był on powszechnie krytykowany, zarówno ze względu na swoją treść, 
jak i sam tytuł, ze względu na fakt, że projekt nie spełniał wymogów kodyfi-
kacji, w znacznej mierze odsyłając do innych aktów prawnych. Tytuł projek-
towanej ustawy zmieniono na Prawo nieletnich, dokonano również korekt  
w zakresie jej treści. Ta wersja również spotkała się z krytyką, ponieważ pomi-
mo teoretycznie zbliżonego kształtu do projektu z 2005 r., w rzeczywistości 
znacząco się od niego różniła, nawet na poziomie ogólnej koncepcji postępo-
wania wobec nieletnich. O ile wcześniejszy o dwa lata projekt podtrzymywał 
model wychowawczy, o tyle najnowsza koncepcja powracała do modelu jury-
dycznego, co zostało powszechnie skrytykowane jako krok wstecz w podejściu 
do postępowania wobec nieletnich [Celej, 2007, Mączyńska 2017, s. 50-51].
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prOjekt prawa nieletnich z 2008 r.

Kolejny projekt Prawa nieletnich, przedstawiony w 2008 r. nawiązy-
wał w swojej treści do projektu z roku 2005, dodatkowo eliminując rozwią-
zania wcześniej krytykowane. Realizował on wiele postulatów wysuwanych 
przez ekspertów, m.in. dostosowując polskie prawo do standardów między-
narodowych, wprowadzając jednolitą definicję nieletniego, umacniał sytuację 
pokrzywdzonego, poszerzał uregulowania dotyczące mediacji. Był on uważa-
ny za regulację, która mogłaby zagwarantować nieletniemu postulowane po-
wszechnie prawo do rzetelnego procesu [zob. Mączyńska 2017, s. 76 i n.]. 

 Projekt wprowadzał znaczące zmiany w sytuacji prawnej pokrzyw-
dzonego. Zawarto w nim nowe rozwiązane, polegające na odejściu od pojęcia 

„stron postępowania”, na rzecz „uczestników postępowania”, którymi mieli 
być: nieletni, jego rodzice lub opiekun, prokurator i pokrzywdzony. Pozwala-
ło to na zerwanie z zasadą kontradyktoryjności, która była błędnie przypisy-
wana postępowaniu w sprawach nieletnich [Korcyl-Wolska 2008, s. 371-372]. 
Umożliwiał on również pokrzywdzonemu podejmowanie określonych działań 
w czasie postępowania. Całokształt projektu nie tylko niwelował liczne wąt-
pliwości interpretacyjne, dotyczące pozycji pokrzywdzonego, ale też wprost 
wzmacniał jego pozycję i poszerzał zakres uprawnień [Tamże, s. 374].

W projekcie rozbudowano znacznie zakres regulacji dotyczących po-
stepowania mediacyjnego. Poszerzono krąg osób, które mogły złożyć wniosek  
o przeprowadzenie mediacji do wszystkich uczestników postępowania, dyrek-
tora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, kuratora sądowego 
lub obrońcy nieletniego, a w postępowaniu wyjaśniającym także policji, po-
zostawiając jednocześnie decyzję sądowi, ze względu na jego wiodącą pozy-
cję. Wyraźnie sformułowano w przepisach zasadę poufności i dobrowolności, 
wskazano również cele mediacji, zwracając uwagę na kwestie wychowawcze, 
ale także dążenie do zadośćuczynienia pokrzywdzonemu [Czarnecka-Dzialuk 
2008, s. 288-289]. 

Również ten projekt, pomimo uzyskania licznych pozytywnych opinii 

ze strony ekspertów, nie trafił pod obrady Sejmu.



342

KRZYSZTOF WOREK

prOjekt nOwelizacji ustawy O pOstępOwaniu  
w sprawach nieletnich i ustawy prawO  

O ustrOju sądów pOwszechnych z 2010 r.

Kolejną próbę zmian postępowania w sprawach nieletnich podjęto 
w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2009 r., gdy został powołany kolejny ze-
spół. Jednakże, najważniejsza różnica w stosunku do poprzednich projektowa-
nych zmian, polegała na tym, że tym razem postanowiono odejść od projektu 
stworzenia kompleksowego, nowego aktu prawnego, na rzecz obszernej nowe-
lizacji dotychczas obowiązującej ustawy.

Planowane zmiany miały w znacznym stopniu zmienić dotychczaso-
we brzmienie ustawy. Zakładano nawet zmianę samej preambuły, poprzez 
usunięcie pojęcia „przestępczości nieletnich” i zastąpienie go „popełnianiem 
przez nieletnich czynów zabronionych”, co byłoby uzasadnione, ze względu 
na podnoszone powszechnie głosy dotyczące braku zdolności nieletnich do za-
winienia. Zmieniono również założenie dotyczące odpowiedzialności rodzin 
za wychowanie nieletniego na dobrego członka społeczeństwa, co była po-
zostałością wynikającą z poprzedniego ustroju, na rzecz wychowania go jako 
indywidualnej jednostki – podmiotu praw i obowiązków.

Proponowano również, postulowane już wielokrotnie, wprowadzenie 
dolnej granicy wiekowej, na poziomie 10 lat, a także zmianę ustawową w za-
kresie pojęcia „demoralizacji” i usunięcie pojęcia „czynu karalnego”. Zwięk-
szano również poziom gwarancji przysługujących nieletniemu, m.in. poprzez 
przyznanie mu prawa do milczenia i do korzystania z pomocy pełnomocnika 
[por. Mączyńska 2017, s. 34].

nOwelizacja z 2011 r.

Kolejna próba zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
została podjęta w 2011 r, poprzez senacki projekt nowelizacji. Chociaż nie 
przewidywała ona fundamentalnych modyfikacji, to jednak wprowadziła kil-
ka zmian, które miały przede wszystkim na celu usprawnienie postępowania.

Zakładała ona umożliwienie sporządzania opinii dotyczących nielet-
niego, nie tylko rodzinnym ośrodkom diagnostyczno-konsultacyjnym, ale 
również innym podmiotom wyspecjalizowanym, co miało zminimalizować 
zbyt długi czas oczekiwania na opinię [Uzasadnienie 2011, s. 1]. Zwiększo-
no również uprawnienia kuratorów sądowych, m.in. poprzez wprowadzenie 
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otwartego katalogu czynności, do których uprawniony jest kurator, a także 
przyznano uprawnienia kuratora określonym organizacjom społecznym.

Modyfikowała ona również regulacje dotyczące umieszczania nielet-
nich w hostelach, w których pobyt miałby ułatwiać usamodzielnienie się i roz-
poczęcie nowego życia. Rozwiązanie to, będące ważnym elementem probacji 
oceniano zdecydowanie pozytywnie [Uzasadnienie 2011, s. 5-6].

Nowelizacja ta weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 r. 

nOwelizacja z 2013 r.

Kolejne znaczące zmiany w Ustawie o postępowaniu w sprawach nie-
letnich wprowadzono ustawą nowelizacyjną z dnia 30 sierpnia 2013 r., która 
w większości weszła w życie dnia 2 stycznia 2014 r. Nowelizacja ta nie zmie-
nia ogólnego, dobrze ocenianego, modelu opiekuńczego, skupionego również 
na przeciwdziałaniu demoralizacji nieletniego, jednak nadal nie wprowadza, 
postulowanych powszechnie zmian w zakresie warstwy profilaktycznej, która 
nie jest dostatecznie rozbudowana [Strzembosz 1984, s. 34]. Nie dokonano 
również istotnych zmian podmiotowych ani przedmiotowych, najważniejsze 
pojęcia, takie jak „nieletni”, „demoralizacja”, „czyn karalny” pozostały nie-
zmienione.

Większość zmian, dokonanych omawianą nowelizację ma charakter 
procesowy. Należy zauważyć, że w znacznym stopniu zmieniły one model po-
stępowania w sprawach nieletnich. 

Doniosłe znaczenia dla kształtu nowelizacji miał wyrok Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie Adamkie-
wicz przeciwko Polsce, w którym stwierdzono naruszenie przez Polskę art. 6 
§ 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Wątpliwości wzbudziło ujawnienie przez sędziego swojego 
przekonania w zakresie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego na 
etapie wcześniejszym niż postanowienie kończące sprawę. W konsekwencji 
m.in. powyższego orzeczenia, w nowelizacji zrezygnowano z funkcjonującego 
dotychczas podziału na postępowanie wyjaśniające, opiekuńczo-wychowawcze 
i poprawcze, na rzecz modelu jednolitego [Bartha 2018, s. 17], co niektórzy 
krytykowali [Bojarski 2013, s. 4].

Zdecydowano się również na pozostawienie, pomimo licznych głosów 
przeciwnych, dualizmu procedury cywilnej i karnej. Takie połączenie, dwóch 
postępowań, które nie były tworzone z myślą o nieletnich, nie pozwala na 
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należyte uwzględnienie odpowiedniej specyfiki i odrębności tej problematyki 
[zob. Mączyńska 2016, s. 40]. 

Dokonano również modyfikacji w zakresie prawa nieletniego do obro-
ny. Wprost wskazano prawo nieletniego do odmowy udzielenia wyjaśnień lub 
odpowiedzi na poszczególne pytania, co umożliwiło realizowanie prawa do 
obrony w znaczeniu materialnym bez istniejących wcześniej wątpliwości in-
terpretacyjnych [Bojarski 2013, s. 5; Mączyńska 2016, s. 40-41]. 

prOjekt ustawy O nieletnich z 2019 r.

Najnowszym projektem kompleksowej zmiany prawa nieletnich jest 
ministerialny projekt Ustawy o nieletnich z dnia 8 marca 2019 r. Prace nad 
nim nie zostały ukończone w czasie, kończącej się w 2019 r., kadencji Par-
lamentu, jednak zapowiadano ich kontynuację po wyborach. Zakładał on 
stworzenie zupełnie nowej ustawy, która miała kompleksowo uregulować całą 
problematykę (projekt liczył 403 artykuły). Został on już ogólnie pozytyw-
nie zaopiniowany przez Radę Legislacyjną, jednak wskazano pewne pożądane 
zmiany [Rada Legislacyjna 2019, s. 1]. Swoje zastrzeżenia wyraził również 
Rzecznik Praw Obywatelskich [RPO 2019]  oraz organizacje pozarządowe 
[Rojek-Socha 2019]. 

Jako naczelną zasadę pozostawiono kierowanie się dobrem dziecka, ra-
tio legis projektu wskazuje praktycznie niezmieniona, w stosunku do obecnej, 
preambuła, która jednakże mówi o dopuszczaniu się przez nieletnich czynów 
karalnych, a nie demoralizacji, co należy ocenić pozytywnie, w świetle postu-
latów wysuwanych przez doktrynę [Rada Legislacyjna, 2019, s. 2]. Definicję 
nieletniego pozostawiono niemalże w obecnym kształcie, z jedną istotną zmia-
ną. Wprowadzono dolną granicę wieku (na poziomie 10 lat) w przypadku 
dopuszczania się demoralizacji. Zostało to pozytywnie ocenione, ponieważ 
doprecyzowuje przepisy i ogranicza ilość spraw, które mogą trafiać do sądów 
[Tamże, s. 3-4]. 

Zrezygnowano również z funkcjonującego dotychczas katalogu wykro-
czeń, które są „czynami karalnymi” w rozumieniu ustawy, na rzecz wskazania 
wszystkich wykroczeń (a także wykroczeń skarbowych). Rozwiązanie to jest 
różnie oceniane przez ekspertów [zob. Bojarski 2016, s. 29; RPO 2019].

Kontrowersyjna okazała się również kwestia zapewnienia gwaran-
cji proceduralnych nieletniemu. Omawiany projekt nakazuje pomocni-
cze stosowanie w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania cywilnego,  
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co pozbawia nieletnich korzyści, które przysługiwałyby im gdyby stosowano 
kodeks postępowania karnego [Rojek-Socha, 2019].

Projekt ten stanowi, pierwszą od wielu lat tak kompleksową propozycję 
uregulowania prawa nieletnich. Zamiast kolejnych nowelizacji ustawy z 1982 
r., stworzono projekt zupełnie nowego aktu prawnego, który, chociaż niepo-
zbawiony wad, m.in. wspomnianych powyżej, zawiera jednak wiele rozwiązań 
ocenianych zdecydowanie pozytywnie. Można jedynie mieć nadzieję, że nie 
podzieli on losu projektów z pierwszej dekady XXI w. i co najmniej trafi do 
szerszych konsultacji.

prOjekt nOwelizacji z 2020 r.

W styczniu 2020 r. do Senatu trafiła petycja Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, dotycząca nowelizacji Ustawy o postępowaniu w sprawach nie-
letnich, w którym organizacja ta zwraca uwagę na brak dostosowania przepi-
sów do zapadłego 30 czerwca 2015 r. wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie Grabowski przeciwko Polsce [skarga nr 57722/12].

W petycji, HFPC zwraca uwagę, że pomimo upływu czasu, polskie 
przepisy nadal nie spełniają wymogów wskazanych w orzeczeniu. Propono-
wane zmiany mają dotyczyć obowiązku okresowej kontroli przez sąd zasad-
ności pobytu nieletniego w schronisku, również po skierowaniu na rozprawę, 
obowiązek wydawania każdorazowego postanowienia w tej sprawie, zawierają-
cego uzasadnienie okoliczności przemawiających za danym rozstrzygnięciem, 
wprowadzenie kontroli instancyjnej stosowania tego środka oraz sprecyzowa-
nie maksymalnego czasu pobytu nieletniego w schronisku [Helsińska Funda-
cja Praw Człowieka, 2020].

Projekt ten obecnie jest procedowany przez Senat.

pOdsumOwanie

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r., pomimo 
licznych nowelizacji, czasami o nieznacznym zakresie, czasami zmieniających 
model postępowania w stosunkowo istotny sposób oraz licznych projektów 
zupełnie nowych aktów prawnych, wciąż zachowała znaczną część swojego 
pierwotnego kształtu. 

Jednak, zgodnie z pojawiającymi się od wielu lat postulatami doktry-
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ny, którym nie sposób odmówić zasadności, potrzeba wprowadzenia nowej, 
kompleksowej regulacji dotyczącej prawa nieletnich wciąż istnieje. Zwraca się 
uwagę na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych analiz, z udzia-
łem przedstawicieli wielu nauk [Grabarczyk 2010, s. 61], czy wprowadzenia 
regulacji zgodnych ze standardami europejskimi [Mączyńska 2017, s. 42]. 

Chociaż trudno odmówić racji Korcyl-Wolskiej, że „nowelizowanie 
negatywnie ocenianej przez doktrynę i praktyków ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich nie było właściwą drogą” [Korcyl-Worska 2015, s. 253], 
to jednak tworząc nowy akt prawny, nie należy odrzucać dorobku naukowego 
wypracowanego przez już ponad dwadzieścia pięć lat obowiązywania obecnej 
ustawy, lecz należy z niego skorzystać, aby przygotować nowy, jak najlepiej 
spełniający stawiane przed nim wymagania, akt prawny regulujący prawo nie-
letnich.
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Ewolucja praw reprodukcyjnych  
w Polsce w początkach XXI wieku

wprOwadzenie 

„Rodzice maja ̨ podstawowe prawo człowieka do swobodnego i odpo-
wiedzialnego decydowania o liczbie dzieci i odstępach czasu między ich naro-
dzinami oraz prawo do odpowiedniej edukacji i informacji w tych kwestiach” 

- tymi słowami prawa reprodukcyjne zostały wprowadzone do katalogu praw 
człowieka na arenie międzynarodowej. Stało się to w 1968 roku za sprawą 
Proklamacji Teherańskiej uchwalonej w ramach podsumowania Pierwszej 
Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka ONZ w Teheranie. I chociaż 
dokument ten nie stanowi prawnie wiążącego aktu prawnego, powszechnie 
uznawany jest obecnie za punkt przełomowy w myśleniu o prawach repro-
dukcyjnych i kształtowaniu się ich pojęcia, swoistą siłę napędową dla ich dal-
szej ewolucji. I tak, już 7 lat później, w 1975 roku Deklaracja Meksykańska 
w sprawie Równości Kobiet i ich Wkładu w Rozwój i Pokój poszerza krąg 
beneficjentów tychże praw, stanowiąc, że przysługują one już nie tylko ro-
dzicom jako parze, ale również jednostkom. W 1981 roku wchodzi w życie 
pierwszy w dziedzinie praw reprodukcyjnych międzynarodowy akt prawnie 
wiążący – Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji 
Kobiet uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, która nie ogranicza się 
już jedynie do zdefiniowania samych praw, ale „zobowiązuje państwa-strony 
do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do zapewnienia kobietom, na wa-
runkach równości z mężczyznami, praw w zakresie swobodnego i świadomego 
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decydowania o liczbie dzieci i odstępach czasu między ich narodzinami oraz 
równego dostępu do informacji, poradnictwa i środków umożliwiających ko-
rzystanie z tych praw”, obligując w ten sposób państwa ratyfikujące Konwen-
cję, w tym Polskę, do zagwarantowania kobietom odpowiedniego dostępu do 
ochrony zdrowia w kwestiach reprodukcyjnych [Różyńska 2015, s. 5-7]. 

Wykazanie w Konwencji nierozerwalnego związku prawa człowieka do 
planowania rodziny z prawem do ochrony zdrowia spowodowało koniecz-
ność zdefiniowania w dyskursie prawnospołecznym jeszcze jednego pojęcia 

– zdrowia reprodukcyjnego. Odpowiedzią na tę potrzebę stał się Kairski Pro-
gram Działania z 1994 roku, dokument podsumowujący Konferencję na te-
mat Ludności i Rozwoju zorganizowaną przez ONZ, w którym ustanowiono, 
że zdrowie reprodukcyjne oznacza „stan pełnego fizycznego, psychicznego 
i społecznego dobrostanu, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania, 
we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym, jego funkcjami  
i procesami. Zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, że ludzie są w stanie pro-
wadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne oraz że mają zdolność 
do reprodukcji i wolność decydowania o tym, czy, kiedy i jak często z niej ko-
rzystać”. Definicja ta jest obecnie uznawana m.in. przez Światową Organizację 
Zdrowia oraz Unię Europejską. [Tamże, s. 9-10]. 

Aktualnie, istnienie i potrzeba ochrony praw reprodukcyjnych rozumia-
nych jako suma uprawnień jednostek do planowania rodziny i podejmowania 
decyzji w sferze reprodukcji w sposób wolny od przymusu, dyskryminacji  
i przemocy, a także do zdrowia reprodukcyjnego [Federacja na Rzecz Kobiet  
i Planowania Rodziny 2017], nie budzi żadnych wątpliwości na arenie mię-
dzynarodowej, a ich realizacja jest zagwarantowana przez poszczególne ustawo-
dawstwa krajowe poprzez zapewnienie dostępności do usług wysokiej jakości 
związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, w ramach podstawowego systemu 
opieki zdrowotnej [Tamże, 2017], co oznacza zapewnienie m.in.: opieki nad 
kobietami podczas ciąży, w trakcie porodu i po nim, zapobiegania i leczenia 
niepłodności, bezpiecznego przerywania ciąży, dostępu do antykoncepcji i ba-
dań prenatalnych, a także szeroko rozumianego poradnictwa i edukacji [Tam-
że, 2017]. Normy prawne bezpośrednio odwołujące się do jakiegokolwiek 
aspektu praw reprodukcyjnych zawarte zostały w konstytucjach 27 państw, 
głównie afrykańskich i południowoamerykańskich. Pośród nich znajdują się 
zaledwie 2 kraje europejskie: Belgia i Portugalia [Pizzarossa, Perehudoff 2017]. 

Mimo tego, że Polska należy do grona licznych państw, które nie posłu-
gują się w swoim ustawodawstwie terminem „prawa reprodukcyjne”, nie ozna-
cza to, że uprawnienia objęte ich definicją nie podlegają ochronie. Ich ranga 
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prawa człowieka wywodzona jest z norm konstytucyjnych, takich jak ochrona 
macierzyństwa i rodzicielstwa (art. 18 Konstytucji RP), prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, rodzinnego oraz decydowania o życiu osobistym 
(art. 47), czy też prawo do ochrony zdrowia (art. 68), natomiast realizacja po-
szczególnych uprawnień zagwarantowana jest przepisami konkretnych ustaw, 
na czele z ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawą z 25 
czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności. To właśnie w tych aktach prawnych 
wprost wyrażone zostały, m.in.: prawo do planowania rodziny, prawo do swo-
bodnego dostępu do badań prenatalnych, prawo do przerwania ciąży, a także 
prawo do leczenia niepłodności [Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Ro-
dziny 2017]. 

Chociaż podstawowe założenia dotyczące praw reprodukcyjnych w Pol-
sce są zbieżne z polityką wyrażaną na arenie międzynarodowej konsekwentnie 
od czasu uchwalenia Proklamacji Teherańskiej, część szczegółowych rozwią-
zań przyjętych w polskich regulacjach prawnych znacznie odbiega od tych, 
które zostały ustanowione m.in. w pozostałych krajach europejskich. Proces 
kształtowania się kompleksowego systemu ochrony zdrowia reprodukcyjnego, 
który rozpoczął się w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, a nabrał rozpędu  
w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, nierzadko okazywał się praw-
dziwym wyzwaniem, wywołując przy tym liczne napięcia społeczne. Celem 
niniejszego artykułu jest przybliżenie tego procesu, uwzględniając zarówno 
kształtowanie się polskiego ustawodawstwa w zakresie praw reprodukcyjnych, 
jak i jego stosowanie w judykaturze, a także wspominając najbardziej znaczące 
z perspektywy opisywanej tematyki wydarzenia, które miały miejsce w deba-
cie publicznej. 

antykOncepcja, badania prenatalne i abOrcja,  
czyli ustawa O planOwaniu rOdziny i jej pOkłOsie 

Pierwszym aktem prawnym w dziedzinie praw reprodukcyjnych usta-
nowionym w Polsce po wejściu w życie omówionych na wstępie dokumentów 
międzynarodowych, a zatem Proklamacji Teherańskiej, Deklaracji Meksykań-
skiej i Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Ko-
biet, była ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. To właśnie 
w jej preambule uznano „prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania 
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o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa 
i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa” [Dz. U. 1993 poz. 78 
ze zm.], wyczerpując tym samym międzynarodową definicję praw reproduk-
cyjnych. Ustawa przyznała jednostkom szereg uprawnień, spośród których 
na pierwszy plan wysuwają się: prawo do antykoncepcji, prawo do badań 
prenatalnych, prawo do edukacji seksualnej oraz prawo do przerwania ciąży  
w określonych przypadkach. Każde z tych praw przeszło na przestrzeni ostat-
nich dwudziestu lat swoistą ewolucję, podczas której poddane zostało rozma-
itym interpretacjom, aktom wykonawczym, a także społecznym debatom. 

prawO dO antykOncepcji

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 1993 roku „organy administracji rzą-
dowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji okre-
ślonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić obywatelom 
swobodny dostęp do metod i środków służących dla świadomej prokreacji” 
[Dz. U. 1993 nr 17 poz. 78 ze zm,], które zostały wyprodukowane zgodnie 
ze stanem aktualnej wiedzy medycznej opartej na naukowych dowodach oraz 
dopuszczone do obrotu na terytorium RP. Środki te muszą być dostępne dla 
każdego polskiego obywatela, a obowiązkiem organów władzy publicznej jest 
zapewnienie swobody takiego dostępu. Gwarancja tego prawa może objawiać 
się na dwóch płaszczyznach: negatywnej, tj. polegającej na powstrzymaniu się 
aparatu państwowego od reglamentacji jakichkolwiek środków służących anty-
koncepcji, a także pozytywnej, związanej z koniecznością podejmowania dzia-
łań nakierowanych na umożliwienie jak najszerszemu gronu osób korzystania  
z nich, zwłaszcza poprzez zniesienie w tym zakresie bariery finansowej, a za-
tem m.in. refundację farmaceutycznych środków antykoncepcyjnych. 

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat z refundacją bywało jednak 
różnie. Kolejne sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o plano-
waniu rodziny obnażały ignorancję wobec tematu dostępności antykoncepcji 
hormonalnej. W 2002 roku była ona zapewniona jedynie w stopniu pod-
stawowym [Rada Ministrów 2003, s. 29], a badania społeczne – „Ankieta 
Macierzyństwa 2000/2001” - wskazywały ją jako metodę stosowaną rzadziej 
od metod naturalnego planowania rodziny, tj. kalendarzyka czy stosunku 
przerywanego [Rada Ministrów 2002, s. 39]. W sprawozdaniu za rok 2004 
przyznano, że dostęp do ówczesnych najnowocześniejszych środków antykon-
cepcyjnych był w pełni odpłatny [cyt. za Federacja na rzecz Kobiet i Plano-
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wania Rodziny 2013, s. 30]. W 2006 roku do obrotu dopuszczonych było 
38 farmaceutycznych środków antykoncepcyjnych, spośród których żaden 
z nich nie został objęty refundacją [Rada Ministrów 2007, s. 37]. Pięć lat 
później, częściowej refundacji doczekały się trzy produkty z grupy środków 
antykoncepcji hormonalnej, przy czym nie były to leki najnowocześniejszej 
wówczas generacji, zawierały bowiem lewonorgestrel – hormon wywołujący 
skutki uboczne znacznie częściej niż pozostałe hormony z grupy progestage-
nów stanowiące podstawę nowszych środków. W sprawozdaniu za 2011 roku 
podkreślono dodatkowo, że powyższe produkty zostały objęte refundacją ze 
względu na ich lecznicze działanie w przypadkach zaburzeń miesiączkowania, 
a nie w związku z ich zastosowaniem w obszarze antykoncepcji [Federacja na 
rzecz… 2013, s. 32], z kolei sprawozdanie za rok 2012 obejmowało stwier-
dzenie, że „co do zasady, dostępne w Rzeczypospolitej Polskiej leki antykon-
cepcyjne nie są finansowane ze środków publicznych” [Rada Ministrów 2014, 
s. 54]. Pewnym przełomem w podejściu do refundowania antykoncepcji oka-
zało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
wprowadzające do wykazu zabiegów finansowanych ze środków Narodowe-
go Funduszu Zdrowia usługę wprowadzenia i usunięcia wewnątrzmacicznej 
wkładki antykoncepcyjnej, z zastrzeżeniem, że koszt samej wkładki pokrywa 
pacjentka [Dz. U. 2013 poz. 1413]. Niemniej jednak, uwzględnienie zabiegu 
w rozporządzeniu zobowiązało wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-

-położnicze działające w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdro-
wia do wykonywania zabiegu. W ostatnich latach zwiększyła się też liczba 
środków antykoncepcji hormonalnej objętych częściową refundacją na po-
ziomie 30%: w roku 2016 było ich dziewięć [Rada Ministrów 2018, s. 88], 
natomiast aktualnie, zgodnie z treścią załącznika do obwieszczenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych na 1 marca 2020 r., refundacją na poziomie 30% objęto 8 leków 
hormonalnych o działaniu antykoncepcyjnym [Minister Zdrowia 2020].

Mimo zauważalnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat ewolucji  
w obszarze refundacji, realizującej dyspozycję art. 2 ust. 2 ustawy o plano-
waniu rodziny, dostępność do antykoncepcji w Polsce nadal stoi na wyjątko-
wo niskim poziomie. W 2019 roku jej wskaźnik wyniósł 31,5 % –najniższy  
w całej Europie [European Parliamentary Forum… 2019]. Jest to konsekwen-
cja nie tylko względnej niechęci organów administracji rządowej do refundacji 
leków hormonalnych o działaniu antykoncepcyjnym, ale także, a może na-
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wet przede wszystkim – umiejscowienia tychże środków w grupie produktów 
leczniczych dostępnych tylko na receptę. Konieczność częstych wizyt u leka-
rza ginekologa to dla wielu kobiet wyzwanie finansowe, tymczasem zgodnie  
z zaleceniami Amerykańskiego Kolegium Ginekologów i Położników (ACOG) 
z 2019 roku, nie ma przeszkód na gruncie medycznym, aby antykoncepcja 
hormonalna była dostępna bez recepty [The American College… 2019].

Niski wskaźnik dostępności antykoncepcji w Polsce uwarunkowany 
jest również utrudnionym dostępem do antykoncepcji awaryjnej. Mimo tego, 
że w 2015 roku jeden z jej środków - produkt o nazwie ellaOne – został do-
puszczony do powszechnego obrotu bez recepty, już dwa lata później, w roku 
2017, w życie weszła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, włączająca ów środek do grona pro-
duktów dostępnych tylko na receptę. Decyzja ta wywołała wiele kontrower-
sji i stała się przyczynkiem do debaty publicznej, w której podnoszone były 
zarówno głosy aprobujące nowelizację i uzasadniające ją tym, że ellaOne to 
w rzeczywistości środek o działaniu wczesnoporonnym, jak i opinie, że ko-
nieczność pozyskania na niego recepty niesie za sobą ryzyko powoływania 
się przez konsultujących lekarzy na tzw. „klauzulę sumienia” i odmawiania 
przepisania pacjentce ellaOne. Abstrahując jednak od wysokiej temperatury 
tego dyskursu, faktem pozostaje, że w roku 2017 Polska pozostawała jednym 
z czterech krajów, w których antykoncepcja awaryjna była dostępna jedynie 
na receptę [Central and Eastern… 2017]. 

Na marginesie należy zaznaczyć, że pewnym problemem w rozważaniu 
prawa do antykoncepcji i procesu jego rozwoju jest wciąż wątpliwy status 
prawny sterylizacji, zarówno męskiej (wazektomia), jak i kobiecej (podwią-
zanie jajowodów), pojmowanej jako permanentna metoda antykoncepcji. 
W sprawozdaniu Rady Ministrów za rok 2016 wyraźnie podkreślono, że „ste-
rylizacja bez wyraźnych wskazań medycznych jest w prawie polskim zabro-
niona i podlega karze zgodnie z art. 156 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. W świetle przedmiotowego przepisu spowodowa-
nie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci m.in. pozbawienia człowieka 
zdolności płodzenia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 
10” [Rada Ministrów 2018, s. 89-90]. Oznacza to, że aktualnie sterylizacja 
nie funkcjonuje w powszechnym rozumieniu polskiego prawa jako metoda 
antykoncepcji sensu stricto i możliwa jest tylko w razie szczególnych wskazań 
zdrowotnych, np. w przypadku, gdyby kolejna ciąża zagrażała życiu lub zdro-
wiu kobiety, choć od lat jest to przedmiotem głębokiego sporu doktrynalnego. 
[por. Warylewski 2000, s. 59; Świderska 2007, s. 330].
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Podsumowując ostatnie dwadzieścia lat ewolucji ustawowego prawa do 
antykoncepcji, należy przyznać, że jest ono w Polsce respektowane, jednak nie 
w pełni realizowane. Dostęp do środków służących do świadomej prokreacji 
jest swobodny w takim znaczeniu, że nie jest reglamentowany, a najnowocze-
śniejsze produkty są dopuszczane do obrotu. Bez recepty można kupić środki 
antykoncepcyjne mechaniczne oraz chemiczne. O pełnej swobodzie dostępu 
nie można jednak mówić w przypadku antykoncepcji hormonalnej. Koniecz-
ność każdorazowej konsultacji lekarskiej celem pozyskania recepty, ograni-
czona refundacja, utrudniony dostęp do środków antykoncepcji awaryjnej – 
wszystkie te czynniki sprawiają, że mimo całego procesu stosowania prawa do 
antykoncepcji jako takiej w praktyce na przestrzeni ostatnich lat, dostępność 
do jej różnych metod nadal pozostaje na bardzo niskim poziomie. 

prawO dO badań prenatalnych

Art. 2 ust. 2a ustawy o planowaniu rodziny z 1993 roku, który wszedł 
w życie w ramach jej nowelizacji w 1996 roku, gwarantuje obywatelom swo-
bodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy 
istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej 
lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu. 
Dostęp ten zobowiązane są zapewnić, podobnie jak w przypadku prawa do 
antykoncepcji, organy administracji oraz samorządu terytorialnego, w zakre-
sie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych [Dz. U. 1993 
nr 17 poz. 78 ze zm.]. 

Powszechnie przyjmuje się, że diagnostyka prenatalna służy kilku ce-
lom. Po pierwsze, zapewnia przyszłym rodzicom pewien komfort psychiczny, 
przynosząc im ulgę i pozwalając na wyzbycie się uczucia niepewności wzglę-
dem stanu zdrowia ich mającego przyjść na świat dziecka w przypadku pozy-
tywnych wyników badań, niewskazujących na żadne wady rozwojowe płodu, 
bądź dając im szansę na mentalne, jak również fizyczne i finansowe przygoto-
wanie się do wychowania dziecka z niepełnosprawnością w razie wyników ne-
gatywnych. Po drugie, w coraz większej ilości przypadków, diagnostyka prena-
talna pozwala na leczenie wad rozwojowych płodu. Tak dzieje się w przypadku 
wykrycia m.in. przepukliny przeponowej lub oponowo-rdzeniowej oraz nie-
których wad serca – schorzenia te można aktualnie wyeliminować operacyj-
nie, metodą in utero. Po trzecie, wyniki badań prenatalnych, wskazujące na 
wysokie prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia pło-
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du albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, stanowią podstawę do 
przerwania ciąży w myśl art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu rodziny 
[Boratyńska 2019, s. 216-239]. Zważywszy na wszystkie wymienione powyżej 
okoliczności, zagwarantowanie możliwie najpełniejszej realizacji prawa do ba-
dań prenatalnych jest kluczowe dla stwierdzenia, że w danym państwie prawa 
reprodukcyjne są respektowane. 

 W Polsce ta realizacja wyglądała na przestrzeni ostatnich dwudziestu 
lat następująco: w 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesie-
wowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane, określające 
m.in. zakres świadczeń opieki zdrowotnej polegających na badaniach prena-
talnych. W Załączniku nr 3 do wspomnianego rozporządzenia, zostały one 
zdefiniowane jako badania i procedury diagnostyczne wykonywane w 1 i 2 
trymestrze ciąży u kobiet o podwyższonym, w stosunku do populacyjnego, 
ryzyku wystąpienia choroby lub wady, w tym genetycznej, jednak nie później, 
niż do 22 tygodnia ciąży. Badania te objęły zarówno procedury nieinwazyjne, 
takie jak badania USG oraz badania biochemiczne, polegające na oznacze-
niach poziomów w surowicy krwi kobiety w ciąży, jak również procedury in-
wazyjne: biopsję trofoblastu, amniopunkcję, kordocentezę oraz badanie krwi 
pępowinowej. W rozporządzeniu wymieniono też główne wskazania do wy-
konania badań prenatalnych: wiek matki powyżej 40 roku życia, wystąpienie 
mutacji chromosomowej u płodu w poprzedniej ciąży, stwierdzenie występo-
wania takiej mutacji u jednego z przyszłych rodziców, stwierdzenie znaczne-
go ryzyka urodzenia się dziecka z chorobą uwarunkowaną monogenetycznie 
lub wieloczynnikową, a także nieprawidłowy wynik badania USG lub bada-
nia biochemicznego [Dz. U. 276 poz. 2740]. Rozporządzenie z 2004 roku  
w przejrzysty sposób doprecyzowało treść art. 2 ust. 2a ustawy o planowaniu 
rodziny, dokładnie definiując termin „badania prenatalne”, opisując wszystkie 
procedury z nimi związane oraz wymieniając najważniejsze, ale co istotne – 
nie wyłączne - przesłanki do ich przeprowadzenia. Tym samym, opisany wyżej 
akt wykonawczy, wygospodarował badaniom prenatalnym realną przestrzeń  
w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. 

 W roku 2006 nieinwazyjne procedury badań prenatalnych funkcjo-
nowały już jako standardowy element opieki medycznej nad kobietą ciężar-
ną, natomiast procedury inwazyjne przeprowadzane były na zlecenie lekarza 
ginekologa po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu USG lub badaniu 
biochemicznym. Łączna liczba wykonanych inwazyjnych badań prenatalnych 
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wyniosła wówczas 7739. Koszty obu typów badań pokrywane były przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia [Rada Ministrów 2007, s. 46]. 

 W 2009 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu 
świadczeń opieki zdrowotnej z 2004 roku zostało jednak uchylone, a zamiast 
niego, głównym aktem prawnym regulującym badania prenatalne stało się 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych [Dz. U. 2009 nr 
140 poz. 1148], które wprowadziło istotną zmianę rzutującą na ich dostęp-
ność. Ustanowiło bowiem wymóg, zgodnie z którym skierowanie na bada-
nie inwazyjne można było otrzymać tylko w sytuacji spełnienia co najmniej 
jednego z warunków, w zasadzie pokrywających się z przesłankami wymie-
nionymi w uchylonym rozporządzeniu z jedną różnicą – wiek matki został 
obniżony do 35 roku życia. Tym samym, przesłanki stanowiące dotąd jedynie 
główne wskazania do wykonania badań prenatalnych, zostały ujęte w ramy 
katalogu zamkniętego. Taki stan prawny został przyjęty również w kolejnych 
rozporządzeniach Ministra Zdrowia i obowiązuje do dzisiaj. Wyeliminowało 
to m.in. możliwość ubiegania się o skierowanie na badania prenatalne finanso-
wane przez NFZ „na życzenie”, a zatem w przypadku obaw o zdrowie mające-
go przyjść na świat dziecka, niewynikających z faktu występowania wcześniej 
chorób genetycznych w danej rodzinie. Badania prenatalne w Polsce przestały 
zatem w pełni realizować wspomnianą już funkcję zapewnienia komfortu psy-
chicznego przyszłym rodzicom. 

 Abstrahując jednak od kwestii zamknięcia katalogu przesłanek uza-
sadniających wydanie skierowania, co można uznać za jak najbardziej uzasad-
nione – wszak środki publiczne są ograniczone, w związku z czym w zasadzie 
wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ muszą opierać się 
na konkretnych kryteriach kwalifikacji i trudno czynić tu wyjątek względem 
dostępu do badań prenatalnych – dużym problemem na przestrzeni ostatnich 
dwóch dekad okazało się pozyskiwanie przez pacjentki tychże skierowań na-
wet przy spełnieniu wymogów wymienionych w rozporządzeniu. Poskutko-
wało to wieloma postępowaniami sądowymi, często bardzo silnie nagłośnio-
nymi w mediach. 

 Niewątpliwie najbardziej znaną sprawą w kwestii dostępu do badań 
prenatalnych była tzw. „sprawa łomżyńska”, w której w 2005 roku orzekł Sąd 
Najwyższy. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: pacjentka była w dru-
giej ciąży. Pierwsze dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą genetyczną 

– ciężką dysplazją kręgosłupowo-przynasadową, objawiającą się m.in. karło-
watością. Lekarz prowadzący ciążę uznał, że choroba ta nie stanowi wskazania 
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do wykonania badań prenatalnych. Kobieta wniosła skargę do zastępcy dy-
rektora szpitala, na którą otrzymała odpowiedź odmawiającą interwencji w jej 
sprawie, w związku z tym, że szpital „mógłby mieć problemy”, gdyby badania 
wykazały wadę genetyczną płodu. Pod koniec ciąży, kiedy badania USG ujaw-
niły już pewne nieprawidłowości, dyrektorka szpitala uspokajała pacjentkę, 
twierdząc, że dziecko z pewnością urodzi się zdrowe. Niestety tak się nie stało. 
Po porodzie okazało się, że drugie dziecko kobiety również cierpi na tę samą 
chorobę genetyczną, co jego starszy brat. Rodzice wystąpili z powództwem 
cywilnym, a po kilku latach sądowej batalii, sprawa trafiła na wokandę Sądu 
Najwyższego, który na podstawie opinii instytutów naukowo-badawczych 
orzekł, że choroba pierwszego dziecka stanowiła „przesłankę medyczną wska-
zującą na prawdopodobieństwo wystąpienia takiej wady także i u drugiego 
płodu, co powodowało konieczność skierowania pacjentki pod opiekę porad-
ni specjalistycznej (genetycznej). Zobowiązywało także pozwanego lekarza do 
udzielenia pacjentce wyczerpujących i zrozumiałych dla niej informacji o jej 
stanie zdrowia i genetycznych zagrożeniach płodu oraz konieczności opieki 
poradni genetycznej oraz konieczności wykonywania okresowych badań pło-
du z większą częstotliwością niż zazwyczaj i wskazania, w którym okresie ciąży 
badania te mogą wykryć ewentualną wadę genetyczną płodu.” [Sąd Najwyż-
szy 2005]. Należy tu na marginesie dodać, że drugie chore dziecko powódki 
urodziło się w 1999 roku, a zatem kilka lat przed wejściem w życie pierwszego 
rozporządzenia definiującego kryteria kwalifikacji do programu badań prena-
talnych. Natomiast tym, co stanowi o precedensowym charakterze wyroku, 
jest fakt, że zasądzając na rzecz powodów odszkodowanie i zadośćuczynienie, 
Sąd Najwyższy wywiódł bezpośrednio z ustawy z 1993 roku prawo rodziców 
do świadomego planowania rodziny o randze prawa podmiotowego, którego 
naruszenie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą [Justyński 2006]. 

 Taka interpretacja przepisów ustawy o planowaniu rodziny znalazła 
w judykaturze solidne ugruntowanie. Mimo tego, w Polsce nadal zdarzają 
się liczne przypadki nie tylko niewydawania skierowań na badania prenatal-
ne, ale także nieinformowania pacjentek o możliwych wadach płodu. Często 
wynika to niestety z zaniedbania lekarzy. W 2010 roku Sąd Najwyższy orzekł, 
że lekarz „dopuścił się czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym 
pozbawieniu powódki prawa do podjęcia decyzji o ewentualnym przerwaniu 
ciąży” poprzez niedochowanie należytej staranności o przy dokonywaniu ba-
dań USG i niepoinformowanie powódki o wadach płodu, co uniemożliwiło 
jej podjęcie świadomej decyzji dotyczącej ciąży.” W przytoczonym postępowa-
niu, pozwany lekarz przyznał, że nie poinformował powódki o nieprawidło-
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wościach, ponieważ mogłoby to pogorszyć stan płodu i wywołać wcześniejszy 
poród [Sąd Najwyższy 2009]. Z kolei w 2015 roku Sąd Apelacyjny w Krako-
wie orzekł w sprawie, w której powódka urodziła dziecko z otwartą przepu-
kliną oponowo – rdzeniową odcinka piersiowo – lędźwiowego z porażeniem 
i zniekształceniem w obrębie kończyn dolnych oraz poszerzeniem układu ko-
morowego mózgu. Mimo tego, że badanie USG wykonane w 22 tygodniu 
ciąży wykazało nieprawidłowości, nie zostały one dostrzeżone przez lekarza 
prowadzącego ciążę z powodu niedochowania należytej staranności. W konse-
kwencji, pacjentka nie otrzymała informacji o możliwych wadach płodu, a jak 
przyznał Sąd: „prawo decydowania o tym, czy kobieta jest w stanie podjąć się 
wychowywania głęboko niepełnosprawnego dziecka, jest dobrem osobistym 
najwyższego rzędu i wymaga podjęcia decyzji trudnej pod wieloma względami. 
Naruszenie dobra osobistego powódki spowodowało określone skutki, które 
ważą na całym jej życiu” [Sąd Apelacyjny w Krakowie 2015]. 

 Chociaż, jak pokazują przytoczone wyżej orzeczenia sądowe, prawo 
pacjentek do informacji o wadach płodu i możliwości wdrożenia diagnostyki 
prenatalnej oraz prawo do samego jej przeprowadzenia nie zawsze jest reali-
zowane, nie sposób nie zauważyć pozytywnych zmian w zakresie dostępu do 
badań prenatalnych w ostatnich dwudziestu latach. Podczas, gdy w 2006 roku 
wykonano zaledwie 7739 inwazyjnych badań prenatalnych i 17 922 porad 
genetycznych [Rada Ministrów 2007, s. 46], w 2014 roku programem ba-
dań prenatalnych objęto już 71 525 pacjentek [Rada Ministrów 2016, s. 64],  
a dwa lata później – 94 552 [Rada Ministrów 2018, s. 93]. 

prawO dO przerywania ciąży

 
Zgodnie z art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, aborcja jest w Polsce 

dopuszczalna w trzech przypadkach: kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia kobiety ciężarnej, kiedy badania prenatalne lub inne przesłanki 
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalne-
go upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu – do 
chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organi-
zmem kobiety ciężarnej, a także kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego – do 12 tygodnia ciąży [Dz. U. 
1993 nr 17 poz. 78 ze zm.]. Powyższy stan prawny utrzymuje się niezmien-
nie od 1997 roku, kiedy to moc utracił art. 4a pkt. 4, dopuszczający aborcję  
w przypadku ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej ko-
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biety ciężarnej. Tym samym polskie ustawodawstwo w zakresie dopuszczal-
ności przerywania ciąży pozostaje aktualnie jednym z najbardziej restrykcyj-
nych w całej Europie. W zdecydowanej większości państw europejskich, m.in.  
w Belgii, Francji, Finlandii, Danii oraz Szwecji, aborcji można dokonać 
w przypadku trudnej sytuacji kobiety. Wiele z nich, w tym Wielka Brytania 
i Portugalia, wyszczególnia przesłankę ochrony zdrowia psychicznego kobiety 
jako podstawę dla przerwania ciąży. Powszechnym rozwiązaniem przyjętym 
np. w Austrii, Danii, Finlandii i Portugalii, jest również dopuszczenie aborcji 

„na życzenie”, bez żadnych ograniczeń, w początkowej fazie ciąży, tj. do ok. 12 
tygodnia. Zupełnie przeciwne rozwiązania przyjęto z kolei w Irlandii, gdzie 
ciążę przerwać można tylko w sytuacji zagrożenia życia kobiety [Szelewa 2017, 
s. 4-8].

 Polska regulacja w zakresie przerywania ciąży nieustannie budzi emo-
cje w debacie publicznej. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat dochodzi-
ło do kilku znamiennych prób zmiany art. 4a ustawy o planowaniu rodziny. 
Pierwsza z nich miała miejsce w latach 2005-2007, kiedy to za rządów koalicji 
PiS-Samoobrona-LPR postulowano wprowadzenie całkowitego zakazu abor-
cji. Wówczas, projektu nowelizacji ustawy z 1993 roku nie poparł PiS, a tzw. 

„kompromis aborcyjny” ugruntował się na kolejne dziesięć lat [Tamże, s. 14-
15]. Debata rozgorzała na nowo w 2016 roku, kiedy to do Sejmu trafił projekt 
ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, całkowicie uchy-
lający art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, a zatem wprowadzający całkowity 
zakaz aborcji, penalizowany przepisami kodeksu karnego w każdej sytuacji,  
z wyjątkiem śmierci dziecka poczętego w wyniku podjęcia przez lekarza dzia-
łań leczniczych w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla ży-
cia matki. W odpowiedzi na tę próbę, miesiąc później złożony został projekt 
ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”, dopuszczający aborcję na życzenie kobie-
ty ciężarnej do końca 12 tygodnia i utrzymujący dotychczasowe warunki dla 
przerwania ciąży po upływie tego okresu. We wrześniu 2016 roku, po pierw-
szym czytaniu w Sejmie, projekt Komitetu „Stop Aborcji” został przekazany 
do rozpatrzenia przez komisję sejmową, z kolei projekt Komitetu „Ratujmy 
Kobiety” odrzucono, co wywołało falę manifestacji. Ostatecznie, również pro-
jekt wprowadzający całkowity zakaz aborcji został odrzucony. Wszystkie te 
wydarzenia przyczyniły się jednak do uchwalenia 4 listopada 2016 roku usta-
wy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mającej na celu zachęcenie 
kobiet do nieprzerywania ciąży z powodu nieuleczalnych wad płodu m.in. 
poprzez przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, 
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u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieule-
czalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4 000 zł [Dz. U. 2016 poz. 
1860]. Rozwiązanie to nie spotkało się jednak z powszechną społeczną apro-
batą, a na pewno nie pozwoliło zahamować dalszego ścierania się poglądów 
na temat prawa aborcyjnego w dyskursie publicznym. W latach 2017-2018 
doszło do ponownej konfrontacji, tym razem komitetów „Ratujmy Kobiety 
2017”, wysuwającego postulaty analogiczne do poprzednich, oraz „Zatrzymaj 
Aborcję”, wnoszącego o uchylenie przesłanki dopuszczalności przerywania cią-
ży w sytuacji dużego prawdopodobieństwa wad płodu. Podczas, gdy pierwszy 
z nich został odrzucony przez Sejm, drugi „zamarzł” na etapie jego rozpatry-
wania przez komisję sejmową. Temat powrócił zatem w kwietniu 2020 roku, 
w związku z tym, że postępowanie ustawodawcze wobec projektu „Zatrzymaj 
Aborcję” nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której go wnie-
siono. Dlatego też musiał on zostać rozpatrzony po raz kolejny, zgodnie z wy-
jątkiem od zasady dyskontynuacji w przypadku projektów obywatelskich. Do 
pierwszego czytania doszło 16 kwietnia 2020 roku, w wyniku którego projekt 
ponownie został skierowany do rozpatrzenia przez komisję sejmową. 

 Dane statystyczne pokazują, że w latach 2000-2020 ilość wykonywa-
nych zabiegów przerywania ciąży stale rosła. W roku 2002 aborcji zgodnie  
z ustawą o planowaniu rodziny poddało się 159 kobiet, w tym 71 z powodu 
zagrożenia swojego życia lub zdrowia, a 82 z powodu wad płodu. W póź-
niejszych latach stale zmniejszała się liczba aborcji wykonanych z powodu za-
grożeń dla kobiety, natomiast stale zwiększała się liczba zabiegów w związku  
z nieodwracalnymi upośledzeniami płodu. Dla przykładu, w 2010 roku aż 
614 z 641 przeprowadzonych aborcji była spowodowana wadami płodu, z ko-
lei w roku 2016 ich liczba wyniosła 1042 z 1098. Wyjątkowo mało zabiegów 
przerwania ciąży dokonywanych jest natomiast ze względu na podejrzenie, że 
powstała ona w wyniku czynu zabronionego – liczba takich aborcji wyno-
si zazwyczaj 0-3 rocznie [cyt. za Centrum Badania Opinii Społecznej 2013,  
s. 3]. Statystyki te powszechnie budzą jednak wiele wątpliwości, i szczególnie 
w środowiskach feministycznych są postrzegane jako dowód na to, że ograni-
czone możliwości dokonania aborcji przyczyniły się do rozwoju tzw. „podzie-
mia aborcyjnego”, turystyki aborcyjnej oraz aborcji farmakologicznej [Federa-
cja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 2013, s. 10-26]. 

 Lata 2000-2020 pokazały, że mimo legalności aborcji w ściśle określo-
nych przypadkach, aspekt jej dostępności pozostawia wiele do życzenia. Zna-
ne są liczne sytuacje, w których kobiety spotykały się z odmową wykonania 
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zabiegu przerwania ciąży. Niektóre z tych spraw trafiły ostatecznie do Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka i dzięki temu ujrzały światło dzienne.  
W 2007 roku zapadł wyrok w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce, w której ciąża 
kobiety mogła przyczynić się do znacznego pogłębienia jej poważnej wady 
wzroku. Lekarze nie byli pewni, czy ryzyko to kwalifikuje się pod ustawowy 
warunek zagrożenia dla zdrowia kobiety ciężarnej, przez co ostatecznie odmó-
wiono przeprowadzenia aborcji. ETPCZ w swoim wyroku przyznał, że prawo 
do legalnego przerwania ciąży mieści się w granicach prawa do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego, a także zwrócił uwagę na konieczność zagwa-
rantowania kobiecie realnej możliwości skorzystania z tego prawa [Tamże, 
s. 67-68]. Mimo przełomowego charakteru tego orzeczenia, zaledwie 4 lata 
później Trybunał musiał ponownie orzekać o prawie do aborcji w sprawie 
R.R. przeciwko Polsce. W tym przypadku, kobieta w ciąży dowiedziała się 
o istnieniu ryzyka wystąpienia wady genetycznej płodu – Zespołu Turnera  
i postanowiła, że w sytuacji jego potwierdzenia, będzie chciała dokonać abor-
cji. W związku z tym, lekarze przedłużali proces diagnostyczny do momentu, 
w którym przeprowadzanie zabiegu było już niemożliwe [Tamże, s. 68-69]. 

 W kwestii nierespektowania prawa do legalnego przerwania ciąży  
w Polsce wypowiadało się również wiele podmiotów poza ETPCZ, zarów-
no na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W 2017 roku, Rzecznik Praw 
Obywatelskich przyznał, że Polska ma problem z realizacją art. 33 Konstytucji 
RP, tj. prawa do równego traktowania kobiet i mężczyzn, właśnie w związ-
ku z brakiem poszanowania dla praw reprodukcyjnych kobiet, z prawem do 
aborcji na czele [Rzecznik Praw Obywatelskich 2017, s. 8]. Z kolei w roku 
2018, stanowisko zajął Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw 
praw człowieka, wzywając polski rząd do odrzucenia projektu ustawy „Zatrzy-
maj Aborcję” i poszanowania prawa kobiet do podejmowania autonomicz-
nych decyzji o swoim ciele i jego funkcjach reprodukcyjnych, które stanowi 
sedno fundamentalnego prawa do równości i prywatności [United Nations 
Human… 2018]. 

 Podsumowując, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, w Polsce 
zarysowały się dwa główne problemy w związku z prawem aborcyjnym. Po 
pierwsze, nadal trwa silny spór ideologiczny o to, jak to prawo powinno być 
ukształtowane, a tzw. „kompromis aborcyjny” z 1993 roku coraz częściej jawi 
się jako rozwiązanie niesatysfakcjonujące społeczeństwo, na co wskazują ko-
lejne obywatelskie projekty ustaw trafiające do Sejmu. Po drugie, dostęp do 
legalnej aborcji jest znacznie utrudniony, co sugerują wyjątkowo małe liczby 
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przeprowadzanych zabiegów przerwania ciąży w statystykach, a także co de-
maskują chociażby orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

In vItro w świetle ustawy O leczeniu niepłOdnOści

Mimo tego, że pierwsze na świecie dziecko z zapłodnienia pozaustro-
jowego in vitro urodziło się w Wielkiej Brytanii w 1978 roku, a pierwsze 
dziecko w Polsce - zaledwie dziewięć lat później, z uchwaleniem pierwszej 
krajowej regulacji prawnej w zakresie tej metody czekano aż do roku 2015. 
Do tego momentu, uwarunkowania prawne in vitro oceniane były jedynie 
przez pryzmat konstytucyjnego statusu jednostki i ogólnych zasad jego ochro-
ny, zarówno cywilnej, jak i karnej, z uwzględnieniem postulatów de lege fe-
renda wysuwanych na płaszczyźnie komparatystycznej [Gałązka 2016, s. 37]. 
Pierwsze próby uregulowania kwestii zapłodnienia pozaustrojowego i innych 
metod leczenia niepłodności, zostały podjęte na szeroką skalę w latach 2008-
2010, jednak ostatecznie spełzły na niczym w związku z zakończeniem kaden-
cji Sejmu [Tamże, s. 38]. W 2012 roku posłowie PiS wnieśli projekt ustawy  
o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych 
ustaw, który przewidywał całkowity zakaz in vitro. Projekt został skierowany 
do I czytania na posiedzeniu Sejmu, jednak nie podjęto wówczas żadnych 
konkretnych działań w kierunku uchwalenia ustawy.

 Do tematu powrócono na początku 2015 roku, kiedy to do Sejmu 
trafił rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności, mający na celu dostoso-
wanie polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej, w szczególności 
dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobiera-
nia, testowania przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybu-
cji tkanek i komórek ludzkich oraz dyrektywy Komisji 2012/39/UE z dnia 
26 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/17/WE w odniesieniu do 
niektórych wymagań technicznych dotyczących badania tkanek i komórek 
ludzkich w zakresie dotyczącym komórek rozrodczych i zarodków.

 Głównym założeniem projektu było zagwarantowanie dostępu do 
leczenia niepłodności, w tym w drodze medycznie wspomaganej prokreacji, 
prowadzonego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z poszanowaniem 
godności człowieka, prawa do życia prywatnego i rodzinnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawnej ochrony życia, zdrowia, dobra i praw dziecka. Pro-
jekt przewidywał możliwość wdrożenia procedury zapłodnienia pozaustrojo-
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wego po wyczerpaniu innych metod leczenia niepłodności, stosowanych przez 
okres co najmniej 12 miesięcy. Procedura ta miała dopuszczać zapłodnienie 
maksymalnie 6 żeńskich komórek rozrodczych, chyba że wiek biorczyni lub 
wskazania medyczne uzasadniałyby zapłodnienie większej liczby. Projekt gwa-
rantował możliwość poddania się procedurze zapłodnienia pozaustrojowego 
zarówno w ramach dawstwa partnerskiego, jak i dawstwa innego niż part-
nerskie – anonimowego dawstwa gamet. W ramach projektu dopuszczono 
również stosowanie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej w przypadku 
występowania ku niej wskazań medycznych. 

 9 kwietnia 2015 roku, podczas posiedzenia Sejmu, odrzucono projekt 
ustawy o ochronie genomu ludzkiego z 2012 roku, z kolei rządowy projekt 
ustawy o leczeniu niepłodności skierowany został do rozpatrzenia przez sej-
mową Komisję Zdrowia. W ramach pracy w komisji, doszło do konfrontacji 
rozmaitych poglądów na temat zapłodnienia in vitro, co poskutkowało próbą 
wprowadzenia do projektu ustawy zmian, przewidujących finansowanie le-
czenia niepłodności w drodze procedury zapłodnienia ustrojowego jedynie 
osobom pozostającym w związku małżeńskim, dopuszczenie tworzenia jed-
nego zarodka zamiast sześciu, a także wykreślenie dawstwa innego niż part-
nerskie [Komisja Zdrowia Sejmu RP 2015]. Zmiany te zostały jednak odrzu-
cone i ustawa o leczeniu niepłodności została podpisana przez Prezydenta RP 
22 lipca 2015 roku w formie zbliżonej do wniesionego projektu, a jej przepisy 
w zakresie m.in. pobierania komórek rozrodczych, wkrótce zostały doprecyzo-
wane rozporządzeniami Ministra. 

 Osobną kwestią w zakresie zabiegów in vitro pozostaje ich finanso-
wanie. Pierwszy w Polsce rządowy program finansowania tychże zabiegów ze 
środków publicznych ruszył już w 2013 roku, a zatem przed wejściem w życie 
ustawy o leczeniu niepłodności. Wygaszono go jednak w roku 2016. Od tego 
czasu, na dofinansowanie zabiegów zaczęły decydować się niektóre samorządy. 
Miejskie programy oferuje aktualnie m.in. Gdańsk, Warszawa, Wrocław oraz 
Szczecin, a wysokość dofinansowania wynosi ok. 5 000 zł, podczas gdy koszt 
całej procedury to ok. 12 000 zł. 

 Podsumowując, rozwiązania przyjęte przez Polskę zarówno w ustawie 
o leczeniu niepłodności, jak i w programach finansowania procedury in vitro, 
okazały się zbliżone do regulacji funkcjonujących w znacznej części państw 
europejskich, m.in. w Niemczech. Obecnie, Polska jest jednym z 11 krajów 
zastrzegających procedurę wspomaganej medycznie prokreacji wyłącznie dla 
par heteroseksualnych, jednym z 32 zezwalających na dawstwo gamet, jed-
nym z 39 finansujących in vitro na poziomie lokalnym oraz jednym z 41 do-
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puszczających preimplantacyjną diagnostykę genetyczną [European Society… 
2020]. Dane te prowadzą do pozytywnych wniosków, że prawo do leczenia 
niepłodności i dostępu do procedur medycznie wspomaganej prokreacji 
ukształtowało się w ostatnich latach w Polsce na dość powszechnie akcepto-
wanym poziomie.

klauzula sumienia w kOntekście praw reprOdukcyjnych

 
Na kształtowanie się praw reprodukcyjnych w ostatnich dwudziestu la-

tach ogromny wpływ miała konstrukcja tzw. klauzuli sumienia. Rozwiązanie 
to, przyjęte w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 1996 roku, pier-
wotnie zakładało, że lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń 
zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem (z wyjątkiem przypadków nie-
bezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstro-
ju zdrowia oraz innych sytuacji niecierpiących zwłoki), z tym że ma obowiązek 
wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub 
w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji 
medycznej [Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152]. Analogiczne rozwiązanie przyjęto 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Klauzula znalazła szczególne za-
stosowanie w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych, które często rodziły 
spory światopoglądowe. Powołując się na nią, lekarze odmawiali pacjentkom 
przepisywania recept na środki antykoncepcyjne, wydawania skierowań na 
badania prenatalne, przeprowadzania zabiegów przerywania ciąży w przy-
padkach wskazanych w ustawie o planowaniu rodziny, a także zastosowania 
procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Niektóre odmowy stały się 
podstawą postępowań sądowych, zwykle rozstrzyganych na korzyść pacjentek,  
w tym spraw opisanych już w niniejszym artykule.

 W 2010 roku swoje zastrzeżenia względem stosowania klauzuli sumie-
nia w Polsce zgłosił Komitet Praw Człowieka ONZ, zalecając wprowadzenie 
regulacji ograniczających niewłaściwe powoływanie się przez lekarzy na art. 
39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty [za Komitet Bioetyki przy 
Prezydium PAN 2013, s. 1]. W 2013 roku stanowisko w sprawie nadużywa-
nia klauzuli sumienia zajął Komitet Bioetyki PAN, reagując bezpośrednio na 
przywołany już w artykule wyrok ETPCZ w sprawie R.R. przeciwko Polsce. 
Komitet zwrócił uwagę na to, że klauzula sumienia jako konstrukcja sama 
w sobie realizuje potrzebę zapewnienia „równowagi między szacunkiem dla 
przekonań moralnych żywionych przez przedstawicieli zawodów medycznych 
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a koniecznością zagwarantowania pacjentom dostępu do zgodnych z prawem 
i należnych im świadczeń zdrowotnych”, pozostając tym samym w zgodzie 
z art. 53 Konstytucji RP, ustanawiającym wolność sumienia. W stanowisku 
wyraźnie podkreślono jednak, że klauzula sumienia może zwolnić przedsta-
wiciela zawodu medycznego jedynie z osobistego udziału w danym zabiegu, 
nie może jednak prowadzić do odmowy udzielenia pacjentowi informacji  
o „skutecznych, dostępnych i uznanych metodach planowania rodziny, meto-
dach leczenia niepłodności, w tym technikach zapłodnienia pozaustrojowego, 
metodach diagnostyki i terapii prenatalnej oraz o warunkach dopuszczalności 
legalnego przerwania ciąży”. Według Komitetu, klauzula nie obejmuje rów-
nież odmowy wydania skierowania na badania prenatalne, a także recepty na 
środki antykoncepcyjne [Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN]. 

 Należy jednak pamiętać, że ani zastrzeżenia Komitetu Praw Człowie-
ka ONZ, ani stanowisko Komitetu Bioetyki PAN nie miały mocy prawnie 
wiążącej, a lekarze nadal powoływali się na klauzulę sumienia, często uchy-
biając ustawowemu obowiązkowi udzielenia informacji o realnych możliwo-
ściach uzyskania odmówionego świadczenia u innego przedstawiciela zawodu 
medycznego. Jedną z najgłośniejszych sytuacji tego typu była sprawa prof. 
Chazana – lekarza, który w 2014 roku odmówił przeprowadzenia zabiegu 
przerwania ciąży w związku z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem pło-
du. Odmowa ta stała się przyczynkiem do intensywnej debaty na temat kon-
strukcji art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i obowiązku 
wskazania przez osobę powołującą się na klauzulę sumienia innego lekarza, 
który wykona świadczenie. Cała sytuacja, jak również towarzysząca jej dysku-
sja, doprowadziły do skierowania przez Naczelną Radę Lekarską wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 39 ustawy z Konstytu-
cją RP. W 2015 roku zapadł w tej sprawie wyrok stwierdzający, że art. 39 w za-
kresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego 
sumieniem świadczenia zdrowotnego w przypadkach niecierpiących zwłoki 
oraz w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wskazania realnych 
możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym pod-
miocie leczniczym, jest niezgodny z art. 53 Konstytucji RP. Trybunał Konsty-
tucyjny wskazał w uzasadnieniu wyroku, że „konstytucyjna gwarancja wolno-
ści sumienia chroni bowiem jednostkę nie tylko przed przymusem podjęcia 
bezpośredniego zamachu na chronione dobro, lecz także przed takim postę-
powaniem niezgodnym z sumieniem jednostki, które pośrednio prowadzi do 
nieakceptowalnego etycznie skutku, w szczególności przed przymusem współ-
działania w osiąganiu celu niegodziwego” [Trybunał Konstytucyjny 2015]. 
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 W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, art. 39 w wy-
żej opisanym zakresie stracił moc i klauzula sumienia funkcjonuje aktualnie  
w rozszerzonej formie, pozwalającej lekarzowi zarówno na odmowę wykona-
nia niezgodnego z jego światopoglądem świadczenia, jak i na niewskazanie 
pacjentowi podmiotów gotowych do jego wykonania. 

 Na marginesie należy wskazać, że w ostatnich dwudziestu latach podej-
mowane były próby rozszerzenia możliwości powołania się na klauzulę sumie-
nia również na przedstawicieli innych zawodów, poza lekarzami, pielęgniarka-
mi i położnymi. W 2012 roku planowano w tym celu m.in. nowelizację Prawa 
farmaceutycznego, co poskutkowało licznymi odmowami sprzedaży środków 
antykoncepcyjnych przez aptekarzy. Nowelizacja nie została jednak ostatecz-
nie uchwalona, a Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że odmowy 
farmaceutów były niezgodne z prawem [Federacja na Rzecz Kobiet i Planowa-
nia Rodziny 2013, s. 33]. 

pOdsumOwanie

 Prawa reprodukcyjne zyskały uznanie na szeroką skalę w drugiej po-
łowie XX wieku. Liczne akty międzynarodowe, zarówno te o mocy prawnie 
wiążącej, jak i te pozbawione charakteru stricte normatywnego, pokazały, że 
konieczne jest zagwarantowanie realizacji prawa do świadomego planowania 
rodziny na gruncie ustawodawstw krajowych. W Polsce, prawa reprodukcyj-
ne wywodzone są bezpośrednio z Konstytucji RP, a szczegółowe rozwiązania 
prawne zostały przyjęte w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 roku oraz 
w ustawie o leczeniu niepłodności z 2015 roku. Proces stosowania tych ak-
tów prawnych przebiegał w sposób szczególnie ciekawy w pierwszych dwóch 
dekadach XXI wieku. Liczne rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie re-
fundacji leków pokazują, jak kształtowało się podejście do antykoncepcji. Po-
stępowania sądowe ujawniają, jak wyglądała dostępność badań prenatalnych. 
Kolejne projekty ustaw regulujących aborcję wpływające do Sejmu, obrazują 
proces ścierania się dwóch przeciwstawnych sobie światopoglądów w debacie 
publicznej. Regulacje dotyczące zabiegów in vitro wskazują z kolei na zbliża-
nie się polskich rozwiązań do tych, powszechnie przyjmowanych w Europie, 
co należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.

 Regulacje w zakresie praw reprodukcyjnych z pewnością pozostają po 
minionych dwudziestu latach kwestią otwartą. Opisane w artykule wydarze-



370

KINGA ROZBICKA

nia, zarówno te o znaczeniu normatywnym, jak i te o zabarwieniu stricte spo-
łecznym, pokazują, że prawo obejmujące zagadnienia takie jak antykoncepcja, 
badania prenatalne, aborcja, czy in vitro, będzie nadal podlegać ewolucji, re-
agując na zmiany światopoglądowe polskiego społeczeństwa, a także na roz-
wiązania przyjmowane w Europie i na całym świecie. 
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Stosowanie klauzuli porządku  
publicznego (ordre public)  

w postępowaniach  
sądowoadministracyjnych  

z zakresu transkrypcji  
zagranicznego aktu urodzenia 

dziecka par jednopłciowych

wstęp

Stosowanie klauzuli porządku publicznego stanowi ważne, z perspek-
tywy praw człowieka, a w szczególności dziecka, zagadnienie ze względu na 
spór w judykaturze oraz doktrynie co do możliwości dokonania transkrypcji 
zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym to ujawniono rodziców tej 
samej płci.

Celem przeprowadzonych badań jest ustalenie, w jaki sposób orzecz-
nictwo rozważa stosowanie klauzuli porządku prawnego przy transkrypcji 
zagranicznego aktu stanu cywilnego. Ponadto, zakresem badania objęto pro-
blematykę możliwości dokonania transkrypcji aktu urodzenia dziecka pary 
jednopłciowej, która to potencjalnie narusza podstawowe zasady porządku 
prawnego, co w konsekwencji może powodować odmowę takiej transkrypcji.

Udzielenie odpowiedzi na tak postawione problemy badawcze, zostało 
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poprzedzone analizą, w której to poddano przede wszystko orzecznictwo, lite-
raturę oraz obowiązujące przepisy prawa. 

W wyniku badań ustalono, że judykatura stosuje klauzulę porządku 
prawnego w sposób generalny in abstracto, pomimo nakazu stosowania ordre 
public w sposób wąski oraz in concreto.

zagadnienia Ogólne

Należy wpierw rozpocząć od przytoczenia istoty transkrypcji, która jest 
zawarta w art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego (T. j. Dz. U. 2020 r. poz. 463, dalej jako PrASC). Transkrypcja to 
przeniesienie zagranicznego aktu urzędu stanu cywilnego, który jest dowodem 
zdarzenia i jego rejestracji, do polskiego rejestru stanu cywilnego. Transkrypcja 
polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumen-
tu stanu cywilnego [Art. 104 ust. 1 oraz ust. 2 Dz.U. 2020 poz. 463]. Tran-
skrypcja jest, co do zasady, fakultatywną instytucją przewidzianą w polskim 
porządku prawnym, jednakże obok jej fakultatywnej wersji istnieje również 
obligatoryjna [Art. 104 ust. 5 Dz.U. 2020 poz. 463]. Kwestią sporną było, 
w jakich przypadkach występuje obowiązek obligatoryjnego transkrybowania 
zagranicznego aktu stanu cywilnego, gdyż można dojść do dwojakiej wykład-
ni owego przepisu.

Pierwsza interpretacja tego przepisu może skierować do wniosku, że 
transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagra-
niczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdza-
jący zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i jednocześnie żąda przynajmniej jednej z wymienionych czynności: 

1. Dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cy-
wilnego lub 

2. Ubiega się o polski dokument tożsamości lub 
3. Nadanie numeru PESEL.

Wydaje się, że taka interpretacja owego przepisu jest błędna, gdyż wy-
maga ona istnienia wcześniejszego aktu stanu cywilnego potwierdzającego 
zdarzenie wcześniejsze co wykluczałoby tych obywateli polski z możliwości 
dokonania jednej z trzech powyższych czynności, którzy urodziliby się za gra-
nicą i tam zostaliby zarejestrowani w urzędzie stanu cywilnego.

Druga zaś interpretacja owego przepisu zakłada, że transkrypcja jest 
obligatoryjna w 3 przypadkach:
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1. Gdy obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny 
dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwier-
dzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego lub 

2. Ubiega się o polski dokument tożsamości lub 
3. Nadanie numeru PESEL.

Uznaje się, że takie rozumienie tego przepisu jest prawidłowe, co zo-
stało również wskazane w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy Prawo 
o aktach stanu cywilnego [Druk sejmowy…, s. 49]. Ponadto, orzecznictwo 
Naczelnego Sądu Administracyjnego przychyla się do takiego stanowiska [II 
OSK 2552/16, II OPS 1/19]. Należy również wskazać pogląd M. Zachariasie-
wicza, który stoi na stanowisku, że transkrypcja jest obligatoryjna w 2 grupach 
przypadków [Zachariasiewicz 2019, s. 7], jednakże koncepcja M. Zacharia-
siewicza jest co do istoty zgodna z drugim, zaprezentowanym rozumieniem 
tego przepisu.

Owa norma prawna może nastręczyć kolejnych problemów interpre-
tacyjnych, gdyż należy zastanowić się nad jej zakresem zastosowania. Tutaj 
ponownie można dojść do różnych stanowisk. Pierwszy z nich jest taki, że 
obligatoryjność dokonania transkrypcji jest kierowana wyłącznie do podmio-
tów, które starają się o dokonanie jednej powyżej wymienionych czynności 
i oznacza to wyłącznie podwyższony standard dowodowy. Taki pogląd jest 
prezentowany przez P. Mostowika [Mostowik 2019, s. 135] oraz został przy-
jęty w uchwale składu siedmiu sędziów NSA [II OPS 1/19]. Drugi pogląd 
stanowi, że obligatoryjność jest pewnym rodzajem obowiązku skierowanym 
do kierownika urzędu stanu cywilnego (dalej jako USC) przez ustawodawcę 
[II OSK 2552/16].

Uznaje się, że oba poglądy są częściowo trafne, jednakże nie wypełnią 
w pełni treści przepisu art. 104 ust. 5, który statuuje instytucję obligatoryj-
nej transkrypcji. Proponuje się przyjęcie stanowiska, który łączy powyższe. 
W takim rozumieniu, obligatoryjność oznacza nałożony przez ustawodawcę 
obowiązek do podmiotów występujących z wnioskiem w zakresie trzech, wy-
żej wymienionych czynności oraz do podmiotów władzy publicznej – kie-
rowników USC, którzy są obowiązani do dokonania transkrypcji w takich 
sytuacjach. Problem stanowi kwestia w jakich okolicznościach taka transkryp-
cja powinna być owym obowiązkiem skierowanym do kierowników USC 
[Zachariasiewicz 2019, s. 10], proponuje się, aby do wniosku o transkrypcję 
zagranicznego aktu stanu cywilnego dołączać wniosek o dokonanie jednej 
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z wyżej wymienionych czynności. Zaproponowane rozwiązanie, bezspornie 
wskazuje cel dokonania transkrypcji tj. dokonanie jednej z trzech czynności, 
których to nie sposób dokonać bez uprzedniej transkrypcji, co wynika wprost 
z art. 104 ust. 5 PrASC. 

Ważnym zagadnieniem związanym z problematyką instytucji przeno-
szenia zagranicznych dokumentów urzędów stanu cywilnego do polskiego 
rejestru jest charakter transkrypcji, który wydaje się, że może przybrać dwo-
jaką postać. Pierwszy pogląd stoi na stanowisku, że transkrypcja ma charakter 
rejestracyjny, co oznacza konstytutywny charakter wpisu do polskiego rejestru 
stanu cywilnego [Tak np. III CKN 260/00, II CR 386/72]. (Nie ma tutaj 
znaczenia, iż orzeczenia dotyczą poprzednio obowiązującej ustawy tj. Dz.U. 
2011 poz. 1264 ze zm., gdyż takowa również przewidywała możliwość doko-
nania transkrypcji zob. art. 73 wymienionej ustawy). Drugi zaś, że transkryp-
cja ma charakter wyłącznie reprodukcyjny czyli deklaratoryjny [Tak np. V CK 
6/02 III CZP 58/12]. W literaturze przedmiotu, przeważające jest stanowisko 
przychylające się do uznania charakteru transkrypcji za deklaratoryjny [Pacu-
ra 2015, s. 3]. Słusznym wydaje się ugruntowany pogląd o deklaratywnym 
charakterze wpisu transkrybowanego aktu, w szczególności mając na wzglę-
dzie regulację stworzoną przez ustawodawcę, która nadaje dokumentom za-
granicznym moc dowodową równą polskim dokumentom urzędowym (Art. 
1138 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego) 
[Dz.U. 2019, poz. 1460 ze zm., dalej: k.p.c.].

Klauzula porządku publicznego jest instrumentem chroniącym podsta-
wowe zasady porządku prawnego, który jest stosowany przez sędziego w sytu-
acji zderzenia się prawa obcego oraz prawa krajowego i braku możliwości po-
godzenia następstw wynikających z owego zdarzenia [Zachariasiewicz 2018b]. 
Klauzula ma charakter ogólny i blankietowy [Zachariasiewicz 2018b], jednak-
że jest o tyle specyficzna, o ile odnosi się do generalnie rozumianego porządku 
publicznego. Ów porządek zmienia się pod wpływem czasu, nastawienia ludzi, 
zmian o charakterze ustrojowym, społecznym i kulturowym [Sośniak 1961, 
s. 77–80, 133]. Klauzula powinna być stosowana z rozwagą, w konkretnym 
stanie faktycznym, po uwzględnieniu przez sędziego ewentualnych skutków 
zastosowania prawa obcego [Zachariasiewicz 2018b]. Instrument ten jest nie-
zwykle delikatny i należy się z nim obchodzić ostrożnie inaczej może dopro-
wadzić do poważnego naruszenia podstawowych praw człowieka, które po-
winny mieć pierwszeństwo przed prawami państwa. W szczególności, organy 
stosujące prawa nie mogą „zamykać oczu na stan polskiego ustawodawstwa  
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w chwili orzekania i nie dostrzegać, że odmowa transkrypcji będzie miała 
określone skutki” [Zachariasiewicz 2018a].

Przy uwzględnianiu podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczy-
pospolitej należy kierować się przede wszystkim normami konstytucyjnymi. 
Przed dokonaniem oceny, jakie zasady mogą zostać naruszone poprzez do-
konanie transkrypcji aktu urodzenia dziecka, w którym to wskazano jako 
rodziców osoby tej samej płci, należy w sposób holistyczny odczytać normy 
konstytucyjne. Ustrojodawca w art. 72 Konstytucji zawarł normą zadaniową, 
która nakazuje zapewnić ochronę praw dzieci oraz konstytuuje specjalny or-
gan poświęcony tej specjalnej grupie społecznej – Rzecznika Praw Dziecka. 
Szereg norm konstytucyjnych wskazuje na uprzywilejowaną pozycję dziecka 
np. poprzez wprowadzenie zakazu stałego zatrudnienia dzieci do lat 16, wy-
rażoną w art. 65 ust. 3 Konstytucji czy obowiązek zapewnienia szczególnej 
opieki zdrowotnej dzieciom wynikający z art. 68 ust. 3 Konstytucji. Ponad-
to, należy wskazać umowy międzynarodowe, takie jak Konwencja o Prawach 
Dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) oraz Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 202), które nakładają na m.in. sądy 
podejmowania takich działań, które mają na celu zabezpieczenie najlepszego 
interesu dziecka czy też uwzględnianie najlepszego interesu dziecka we wszyst-
kich działaniach dotyczących dzieci. „Najlepszy interes dziecka” to klauzula 
generalna, nigdzie nie skonkretyzowana, jednakże jest ona drogowskazem 
dla wszelkich praw dziecka. Ma ona zastosowanie w wykładni prawa oraz do 
przepisów prawa materialnego, ma wpływać na wszystkie sądy w sprawach  
z udziałem dziecka [Majkowska-Szulc i Tomaszewska 2020].

W analizowanych orzeczeniach przytacza się kwestię potrzeby bądź za-
sadę sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców różnopłciowych, jed-
nakże nie zostały przedstawione argumenty na potwierdzenie poglądu jakoby 
dobro dziecka zostało najlepiej ochronione poprzez wymóg rodziców różnej 
płci. Należy jednak opowiedzieć się za tezą, że to czy dziecko jest wychowywa-
ne przez rodziców jednopłciowych czy różnej płci nie wpływa na ich ogólny 
rozwój jak i ich seksualności oraz tożsamości płciowej [Harper et al. 2005; 
Crowl, Ahn, Baker 2008]

Klauzula porządku publicznego jest zawarta w kilku aktach prawnych, 
w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne między-
narodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792, dalej jako p.p.m.), która to w art. 7 
stanowi, iż prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki 
sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej 
Polskiej. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że ustawodawca zawarł w owym 
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przepisie dyspozycję dotyczącą zastosowania prawa obcego, a więc na pew-
no nie dotyczącą uznania zagranicznego aktu stanu cywilnego, który jest do-
kumentem [Zachariasiewicz 2012, s. 94 i n; Wojewoda 2015]. Wydaje się  
w takim razie, że postępowanie Sądów przed wejściem w życie obecnie obo-
wiązującego PrASC, polegające na odmowie dokonania transkrypcji jest nie-
słuszne jako działania niemające podstawy prawne. Zasada legalizmu wyra-
żona w art. 7 Konstytucji oraz zasada niezawisłości sędziowskiej, która jest 
zawarta w art. 178 Konstytucji jednoznacznie wskazują, że brak podstawy 
prawnej powinien skutkować wyrokiem nakazującym dokonania transkrypcji. 
Należy podkreślić, że w poprzednio obowiązującej ustawie istniał brak pod-
stawy nadania kompetencji organowi do odmowy transkrypcji zagranicznego 
aktu stanu cywilnego ze względu na niezgodność z podstawowymi zasadami 
porządku prawnego. Ponadto, wydaje się niedopuszczalnym taka wykładnia 
rozszerzająca art. 7 p.p.m., która obejmowałaby w zakresie normowania rów-
nież sytuacje związane z zagranicznymi dokumentami urzędów stanu cywil-
nego. 

Następnym aktem prawnym, w którym ustawodawca zawarł klauzulę 
porządku publicznego jest kodeks postępowania cywilnego. W art. 1146 § 1 
pkt. 7 k.p.c. zawarto kolejną klauzulę porządku publicznego, jednakże należy 
zauważyć, że ponownie ta klauzula nie powinna mieć zastosowania, ponieważ 
brak jest przesłanek do zrównania ze sobą konstytutywnego orzeczenia sądu 
państwa obcego z dokumentem, który będzie podstawą deklaratoryjnego wpi-
su do polskiego rejestru stanu cywilnego [Zachariasiewicz 2012, s. 94]. 

Ostatnim aktem prawnym poddanym analizie w zakresie ordre public 
to Prawo o aktach stanu cywilnego, który to zawiera klauzulę porządku pu-
blicznego w art. 107 pkt. 3. W przepisie tym zawarto normę prawną, która 
nakazuje odmówić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokonania tran-
skrypcji, jeżeli takowa byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku 
prawnego Rzeczypospolitej polskiej. Ową normę należy interpretować midi-
kontekście [Zieliński 2017, s. 268], toteż winno się ją sprężyć z art. 104 ust. 
5 PrASC, który wskazuje sytuacje nakazujące dokonania transkrypcji danego 
aktu w trzech, wyżej wymienionych przypadkach.

Uznając istnienie racjonalnego ustawodawcy, wątpliwym byłoby przy-
znanie racji zwolennikom poglądu, iż art. 107 pkt 3 PrASC jest lex specialis 
względem art. 104 ust. 5 PrASC. Wydaje się, że takie rozumienie owych norm 
jest sprzeczne z racjonalnością ustawodawcy, który obok przesłanek negatyw-
nych, prowadzących do odmowy dokonania transkrypcji, umieściłby wyjątek 

– obligatoryjną instytucję transkrypcji [II OSK 2552/16].
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Jak już wcześniej wskazano, porządek prawny podlega zmianom, toteż 
niemożliwym jest używanie klauzuli w sposób automatyczny, bez wnikliwej 
analizy skutków i tego czy możliwe naruszenie owego porządku w istocie nie 
naruszy podstawowej wartości jakim jest dobro dziecka [Tamże].

stOsOwanie ordre publIc w sprawach  
z zakresu transkrypcji zagranicznegO  

aktu urOdzenia dziecka pary jednOpłciOwej 

Na początek należy powtórzyć, że istnieje niewielka ilość stanów fak-
tycznych, które zakończyły się orzeczeniem sądu w sprawach z zakresu tran-
skrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym to wpisano jako 
rodziców osoby tej samej płci. Są to sprawy wyjątkowe, rzadkie, jednakże ze 
względu na coraz większą ilość krajów, które dopuszczają jednopłciowe związ-
ki partnerskie czy małżeństwa [Recognition of same…] należy przypuszczać, 
że będą się one zdarzały częściej. Ponadto, zwiększa się ogólna akceptacja dla 
związków homoseksualnych w krajach Unii Europejskiej [Eurobarometer on 
Discrimination 2019] co może przyczynić się do zmiany ustawodawstwa kra-
jów członkowskich, w tym Polski.

pOd rządami starej ustawy prawO  
O aktach stanu cywilnegO

Pierwsze z omawianych orzeczeń zapadło na gruncie poprzednio obo-
wiązującej ustawy z dnia 29 września 1986 Prawo o aktach stanu cywilnego 
(T. j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1264 ze zm., dalej jako PrASC86). W wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z dnia 14 lutego 
2013 r., III SA/Łd 1100/12 można dopatrzyć się szeregu uchybień w związku 
z zastosowaniem klauzuli porządku publicznego. 

Należy rozpocząć od zgodzenia się z Sądem, że kierownik USC co do 
zasady nie bada pod względem merytorycznym przedstawionego dokumentu, 
jednakże na gruncie PrASC86 nie sposób doszukać się konstrukcji przesłanek 
negatywnych (tak jak w obecnym art. 107 PrASC) czy też instytucji klauzuli 
porządku publicznego. Sąd w swojej ocenie odwołał się do art. 7 p.p.m., toteż 
należy zastanowić się czy wystąpiła przesłanka do zastosowania owej klauzuli. 
Jak już wcześniej wskazano, klauzula porządku publicznego zawarta w art. 7 
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może mieć stosowanie wyłącznie w przypadku zetknięcia się z prawem obcym. 
W omawianym stanie faktycznym, Sąd miał do czynienia z dokumentem –  
zagranicznym aktem urodzeniem dziecka, toteż bezzasadnym było użycie 
klauzuli porządku publicznego dotyczącej zastosowania prawa obcego. 

Sąd w stosowaniu klauzuli porządku publicznego nie zajął wyraźnego 
stanowiska jakie wartości czy zasady porządku prawnego mogłyby zostać na-
ruszone oraz jakie skutki dla polskiego systemu prawnego miałoby rozstrzy-
gnięcie nakazujące np. dokonanie transkrypcji. Powtórzmy raz jeszcze, Sąd 
w stosowaniu klauzuli musi wykazać ewentualne następstwa, które wynika-
ją z dopuszczenia obcego prawa czy też dokumentu do ingerencji w polski 
porządek publiczny. W omawianym wyroku Sąd zaniechał wykazania takich 
następstw, toteż można przyjąć, że w ocenie Sądu nie wystąpią negatywne na-
stępstwa przetransportowania zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w któ-
rym jako rodziców ujawniono osoby tej samej płci. 

 Sąd również nie rozważył kwestii dobra dziecka. Szereg regulacji 
prawnych wskazuje, że organy władzy publicznej w sprawach, które dotyczą 
dzieci powinny kierować się ich dobrem, bądź najlepszym interesem. Przy-
kładowymi konsekwencjami transkrybowanego aktu są: brak wymogu posłu-
giwania się tłumaczeniem przysięgłym w sprawach przed organami władzy 
publicznej oraz zmniejszenie nieufności organów co do zagranicznego doku-
mentu [Wojewoda 2016, s. 58-59].

Kolejnym omawianym orzeczeniem jest wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r., II OSK 1298/13, który został wy-
dany w drodze skargi kasacyjnej od wyżej omawianego wyroku. Naczelny Sąd 
Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie  
z powodu bezzasadności podnoszonych zarzutów. Znamiennym jest, że NSA 
podzielił zdanie sądu I instancji w zakresie prawidłowości zastosowania ordre 
public właściwą dla prawa obcego, a nie dla dokumentów. 

Należy zauważyć, że i w tym wyroku, brak jest konstytutywnych prze-
słanek zastosowania klauzuli porządku publicznego, albowiem NSA nie wy-
kazało jakie następstwa dla polskiego porządku prawnego będzie miał taki 
transkrybowany akt. Sąd ograniczył się do podzielenia argumentacji sądu  
I instancji poprzez wskazanie, że polskie normy zawarte w ustawie z dnia 25 
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (T. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2086, 
dalej jako KRO) poprzez pojęcie „rodzic” zawsze odwołują się do osób różnej 
płci. Należy jednak zauważyć, że KRO wskazuje wyłącznie sposoby ustalania 
macierzyństwa oraz ojcostwa, przez co uznaje się, że owe pojęcie jest pojem-
niejsze i może również oznaczać osoby tej samej płci.
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Z punktu widzenia poprzedniego stanu prawnego, można zauważyć, że 
w PrASC86 brak jest innych norm powiązanych z transkrybowanym aktem, 
tak jak w obecnie obowiązującej ustawie (art. 104 ust. 5), toteż brak istnie-
nia prima facie następstw, które wynikają z odmowy transkrypcji. W związku 
z tym, należy odnieść się do przepisów zawartych poza PrASC86, w ustawie 
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 
ze zm.), które regulują m.in. nadawanie numeru PESEL. Zgodnie z art. 16 
ustawy o ewidencji ludności, numer PESEL nadaje się z urzędu, a organami 
uprawnionymi zgodnie z art. 10 owej ustawy są m.in. kierownik urzędu stanu 
cywilnego. Brak możliwości rejestracji – transkrypcji zagranicznego aktu sta-
nu cywilnego skutkuje niemożnością nadania numeru PESEL, co przekłada 
się na utrudnienia związane z dostępem do edukacji, żłobków, ubezpieczenia 
społecznego. Dodatkowo jedynym dokumentem, potwierdzającym obywa-
telstwo takiego dziecka jest paszport tymczasowy (Art. 24 ustawa z dnia 13 
lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych) [Dz. U. 2020 poz. 617], który 
jest obarczony poważnym ograniczeniem czasowym związanym z jego ważno-
ścią tj. maksymalnie 12 miesięcy od daty dnia jego wydania (Art. 33 ustawy  
o dokumentach paszportowych). Brak odpowiednich dokumentów tożsamo-
ści może znacząco utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić swo-
bodę przepływu osób wynikającą z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2) oraz art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/30), co może prowadzić do naruszenia praw 
obywatela Unii Europejskiej.

pOd rządami nOwej ustawy

Kolejnym omawianym orzeczeniem jest wyrok WSA siedziba w Gliwi-
cach z dnia 6 kwietnia 2016 r. II SA/Gl 1157/15. Na początek warto zauwa-
żyć, że w stanie faktycznym, będącym podstawą wydanego wyroku, kierownik 
urzędu stanu cywilnego posłużył się przepisami PrASC, jednakże WSA uznał, 
że „organy prawidłowo przyjęły, że podstawą prawną rozstrzygnięcia jest usta-
wa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, która reguluje 
sprawy związane m.in. z rejestracją urodzeń (art. 1 PrASC11).”. Uznaje się 
jednak, że doszło do pomyłki, gdyż NSA w skardze kasacyjnej wprost stwier-
dził naruszenie prawa materialnego poprzez oparcie rozstrzygnięcia jedynie na 
przepisach PrASC86, jednakże w skardze nie zawarto tego zarzutu, toteż nie 
było to przedmiotem rozstrzygnięcia podjętego przez NSA.
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Ponownie można zauważyć, że Sąd w rozstrzygnięciu odwołał się do or-
dre public zawartej w p.p.m., co zasługuje na szczególną krytykę, gdyż rozstrzy-
gnięcie zapadło na kanwie stanu faktycznego, któremu właściwym była nowa 
ustawa PrASC. Jak wcześniej przedstawiono, PrASC wprowadziło klauzulę 
odpowiednią dla transkrybowanych aktów, toteż postuluje się, aby wyłączną 
i jedynie właściwą podstawą prawną rozstrzygnięć związanych z transkrypcją 
zagranicznych aktów urzędu stanu cywilnego była norma zawarta w art. 107 
PrASC. Wydaje się, że w orzeczeniach, które podlegają nowej ustawie PrASC, 
odwoływanie się do klauzul poza PrASC jest pewną formą braku staranności 
sędziów oraz próbą wyręczenia ustawodawcy, który poprzednio nie przewi-
dział klauzuli odpowiedniej do dokumentów, a obecnie tak – poprzez zawar-
cie jej w art. 107 PrASC.

Znamiennym jest, że Sąd przytoczył art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c., zawiera-
jący klauzulę odpowiednią wyłącznie dla zagranicznego orzeczenia sądowego. 
Raz jeszcze powtórzmy, istnieje brak normatywnych przesłanek, nakazujących 
zrównanie dokumentu z orzeczeniem sądowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r., 
II OSK 1808/16, który był rozstrzygnięciem skargi kasacyjnej od wyżej wy-
mienionego wyroku Sądu w Gliwicach, nie odniósł się do przytoczonej ar-
gumentacji co do klauzuli porządku publicznego odpowiedniej dla uznania 
zagranicznego orzeczenia sądowego (art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c.), natomiast 
podzielił wnioski WSA w zakresie prawidłowego zastosowania klauzuli po-
rządku publicznego co do zastosowania prawa obcego (art. 7 p.p.m.). To co 
można już zauważyć, NSA „schematycznie” podeszło do tematu, używając 
terminu „klauzula porządku publicznego” in abstracto, nie wskazując jakie 
wynikną konsekwencje dla porządku publicznego ani dla dziecka tak prze-
transkrybowany akt urodzenia dziecka

Następnym analizowanym orzeczeniem jest wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2016 r. III SA/Kr 
1400/15. Ponownie została użyta klauzula porządku publicznego odpowied-
nia dla prawa obcego, ale również właściwa klauzula porządku publicznego 
odpowiednia dla transkrypcji, tj. zawarta w art. 107 pkt. 3 PrASC. Ocenia 
się, że Sąd w zastosowaniu klauzul użył ich in abstracto, pomimo dalszej próby 
ukazania jakie zasady porządku publicznego taka transkrypcja może naruszać. 
Wydaje się, że próba argumentacji odnosząca się do wykładni terminu „rodzic” 
jest wątpliwa, gdyż Sąd przedstawia wyłącznie sposoby ustalania pokrewień-
stwa według KRO. Dodatkowo, art. 18 Konstytucji wskazuje jakim warto-
ściom zagwarantowana jest szczególna ochrona, przy czym warto zauważyć, 
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że ustrojodawca zawarł tam m.in. rodzicielstwo. Rodzicielstwo nie może być 
ograniczone do faktu ściśle biologicznego [Borysiak 2016], ponieważ oznacza 
również więź ściśle prawną [Tamże]. Przyjęcie poglądu jakoby pojęcia „ro-
dzicielstwo” i „rodzina” odnoszą się do osób różnej płci, nie ma uzasadnienia, 
a tym bardziej wskazanie małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny nie 
wyklucza małżeństwa jednopłciowego [Łętowska i Woleński 2013] czy innej 
formy prawnej, która jest przyjęta w innych państwach członkowskich UE np. 
związek partnerski.

Kolejnym powziętym pod rozważania orzeczeniem jest wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2016 
r. IV SA/Wa 1784/16, którego następstwem było podjęcie uchwały składu 
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 
r., II OPS 1/19.

Rozpoczynając od wyroku WSA należy wskazać, że Sąd wskazał po-
prawną klauzulę porządku publicznego, odpowiednią dla transkrypcji (art. 
107 pkt 3 PrASC), jednakże „dorzucił” do tego klauzule związane z prawem 
obcym (art. 7 p.p.m.) oraz uznaniem zagranicznego orzeczenia (art. 1146  
§ 1 pkt 7 k.p.c.). Wydaje się niemożliwym, aby w jednym stanie faktycznym 
zastosować tak odrębne od siebie klauzule porządku publicznego, co może 
sugerować brak odpowiedniej wiedzy sądów administracyjnych jak należy 
postępować w sprawach związanych z transkrypcją dokumentów urzędo-
wych. Ponownie Sąd zastosował wiele klauzul in abstracto nie wykazując jakie 
podstawowe zasady prawne taka transkrypcja naruszy ani nie poddając pod 
rozwagę jakie konsekwencje in concreto wynikną dla dziecka oraz porządku 
publicznego. 

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA nie powinna zasługiwać na apro-
batę, gdyż pozostawiła wszystkie dzieci w „próżni prawnej” przez odmowę 
transkrypcji, ale również nakazała organom działanie w oparciu o nie-prawo 
tj. wydanie obywatelowi polskiemu dowodu tożsamości albo nadanie nume-
ru PESEL bez dokonania transkrypcji, chociaż ustawodawca literalnie zawarł 
obligatoryjność dokonania transkrypcji w art. 104 ust. 5 PrASC, gdy podmiot 
wnioskuje o wydanie dowodu tożsamości czy nadanie numeru PESEL. Przed-
stawione zagadnienie prawne obejmowało m.in. wykładnię art. 107 PrASC 
w związku art. 7 p.p.m. Na aprobatę zasługuje użycie klauzuli porządku pu-
blicznego związanej z transkrypcją, jednak duże wątpliwości budzi rozważanie 
możliwości zastosowania klauzuli odpowiedniej dla prawa obcego. 

Wydaje się, że ordre public została ponownie zastosowana w sposób in 
abstracto, gdyż nie wykazano jakie podstawowe zasady porządku publicznego 
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taka transkrypcja może naruszać. Odwołanie się do ogólnych zasad dotyczą-
cych ustalania tożsamości matki i ojca czy też treści art. 18 Konstytucji nie 
może zostać uznane za wykazanie negatywnych skutków transkrybowanego 
aktu dla forum [Zachariasiewicz 2018a], gdyż przesłanką konstytutywną jest 
wskazanie konkretnych skutków zastosowania prawa obcego sensu largo tj. 
dokumentów, orzeczeń sądów i norm prawnych [Zachariasiewicz 2018b]. 

Orzeczenia, w których nakazanO dOkOnanie transkrypcji

Wyłomem w praktyce orzeczniczej dotyczącej transkrypcji zagranicz-
nego aktu urodzenia dziecka, w którym to jako rodzice ujawniono osoby tej 
samej płci są dwa orzeczenia sądów administracyjnych, które nie odmówiły 
możliwości dokonania transkrypcji takiego aktu. Pierwszym z nich jest wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 
r. II SA/Po 1169/17, który wykluczył prawidłowość zdekodowania normy za-
wartej w art. 107 pkt. 3 PrASC tj. możliwość naruszenia podstawowych zasad 
porządku prawnego. Takie stanowisko zasługuje na szczególną aprobatę, gdyż 
Sąd kierował się przede wszystkim dobrem dziecka i konsekwencjami nega-
tywnymi, które wynikają z odmowy dokonania transkrypcji. 

Spostrzeżeniem zasługującym na wyróżnienie, jest wyciągnięcie z prze-
pisów zawartych w KRO ustalających ojcostwo oraz kim jest matka, wnio-
sku o nadrzędności interesu dziecka w zderzeniu się z zasadami forum oraz 
obowiązku ochrony konstytucyjnej wartości jaką jest dobro dziecka. Jednakże 
ważnym jest, że WSA nakazał pozostawienie rubryki „ojciec” pustą, a uzupeł-
nienie tak transkrybowanego aktu o obligatoryjną adnotację o transkrypcję 
(art. 105 PrASC). Dokonanie takiej transkrypcji stoi w opozycji do istoty 
owej instytucji, toteż wskazane przez Sąd rozwiązanie zasługuje na dezaproba-
tę, gdyż takowa czynność materialno-techniczna nie byłaby wiernym i literal-
nym przeniesieniem treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. 

Ostatnim orzeczeniem poddanym pod analizę, jest wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r. II OSK 2552/16(Wy-
rok ten wynika ze skargi kasacyjnej od omawianego wyżej orzeczenia o sygn. 
akt III SA/Kr 1400/15), który nakazał dokonanie transkrypcji, w taki spo-
sób, że powstał polski akt stanu cywilnego, który zawierał rubrykę matka  
z danymi kobiety oraz rubrykę „rodzic” a w nim dane drugiej kobiety. Należy 
przytoczyć fakt, że NSA nie zakwestionował zasadności zastosowania klauzuli 
porządku publicznego w ogólności. Jednakże wskazuje, że ordre public należy 



387

STOSOWANIE KLAUZULI PORZĄDKU PUBLICZNEGO (ORDRE PUBLIC)

rozumieć w sposób wąski, a jej użycie winno być poprzedzone wnikliwą ana-
lizą tego czy dana sprawa stanowi „realne i poważne zagrożenie dla jednego 
z podstawowych interesów społeczeństwa w konkretnym przypadku”. Sąd 
przyjął stanowisko, że w sytuacjach w których mamy do czynienia z instytucją 
obligatoryjnej transkrypcji, należy wyłączyć stosowanie art. 107 pkt. 3 PrASC 
tj. zastosowania ordre public odpowiedniej dla transkrypcji. Ocenia się, że te 
orzeczenie zawiera rozważania na temat istoty klauzuli porządku publicznego 
i trafnie wskazuje, że w przypadku ochrony praw dziecka poprzez transkrypcję 
obligatoryjną należy wyłączyć możliwość użycia ordre public ze względu na to, 
że dana sprawa dotyczy dziecka. 

zakOńczenie

Istota klauzuli porządku publicznego jest niewątpliwie trudna do 
uchwycenia, ponieważ z jednej strony stoi na straży pewnego porządku fo-
rum, a z drugiej wymaga wnikliwej analizy słuszności jej zastosowania, jakie 
konsekwencje dla porządku publicznego będzie miało zastosowanie obcego 
prawa, orzeczenia sądowego, dokumentu. W przeważającej mierze sądy w po-
stępowaniach sądowoadministracyjnych w przypadku zetknięcia się ze sprawą, 
która dotyczy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym to wpi-
sano jako rodziców osoby tej samej płci, stosują klauzulę porządku publicz-
nego in abstracto bez uprzedniej analizy jak dana transkrypcja może wpłynąć 
na porządek publiczny Rzeczypospolitej, jakie wartości mogą być naruszo-
ne oraz jakim dać prymat. Postuluje się de lege ferenda, aby obligatoryjność 
transkrypcji połączyć z uprzednim wnioskiem do odpowiedniego organu  
o dokonanie jednej z trzech czynności przewidzianych w art. 104 ust. 5 PrASC 
co da pewność kierownikowi USC, że dana transkrypcja jest wymagana do 
celów przewidzianych przez ustawodawcę. Ponadto postuluje się, aby w spra-
wach z zakresu transkrypcji zagranicznych dokumentów urzędu stanu cywil-
nego stosować wyłącznie ordre public odpowiednią dla transkrypcji, jednakże  
w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka nadać pry-
mat wartości jaką jest dobro dziecka i wyłączyć stosowanie art. 107 pkt. 3 
PrASC. Ocenia się, że tak proponowane rozwiązania ochronią porządek praw-
ny Rzeczypospolitej, ale również zapewnią szczególną opiekę dziecku.
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Regulacje prawne związane  
z karceniem małoletnich  

w prawie polskim  
i międzynarodowym

wstęp

Problem stosowania fizycznego karcenia wobec małoletnich jest w pol-
skim społeczeństwie nadal dość wyraźny. Według sondażu z 2018 roku prze-
prowadzonego przez SW Research dla serwisu rp.pl aż 47,6 procent Polaków 
akceptuje stosowanie klapsów wobec dzieci [Badania przeprowadzone na gru-
pie…]. Niepokojące dane wynikają także z raportu Rzecznika Praw Dziecka. 
Aż 22 procent ankietowanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie: 
„Czy zgadza się pan/pani ze stwierdzeniem: lanie jeszcze nikomu nie zaszkodzi-
ło”, 43 procent badanych uważa, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecku 
dać klapsa, a według 19 procent osób, które odpowiadały na pytania ,,zbicie 
dziecka jest w niektórych sytuacjach najbardziej skuteczną metodą wycho-
wawczą”. Ponadto należy wskazać, iż 20 procent ankietowanych twierdzi, że 

bicie dzieci nie jest niezgodne z prawem [Bukowiecka-Janik 2018].
Istotnym problemem w polskim społeczeństwie jest również stosowa-

nie przemocy psychicznej. Aż 58 procent badanych uważa, że w wychowaniu 
wykorzystywane mogą być taki metody jak nakrzyczenie na dziecko, według 
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30 procent badanych w wychowaniu wykorzystywane może być wielogo-
dzinne przetrzymywanie dziecka w pokoju oraz grożenie zastosowania wobec 
niego przemocy fizycznej. Ponadto 14 procent ankietowanych stosuje wobec 
dzieci obraźliwe słowa jak choćby ,,ciamajda” [Tamże]. 

Według Marka Michalaka, który w latach 2008-2018 sprawował 
funkcję Rzecznika Praw Dziecka: ,,Budowanie świata bezpiecznego dla dzie-
ci wymaga konsekwencji i skoordynowanych działań… Dzieci zasługują na 
podjęcie działań, które służyć będą lepszej ich ochronie przed przemocą, okru-
cieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem” [Tam-
że]. Odnosząc się do fizycznego karcenia małoletnich sprawujący od 2018 
roku funkcję Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak stwierdził, że „nie wol-
no bić dzieci i koniec pieśni” [Oświadczenie Rzecznika Praw Dziecka…].

10 czerwca 2010 roku została uchwalona ustawa o zmianie usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 
[Dz.U. 2010 poz. 842] na mocy, której wprowadzono do ustawy z dnia 25 
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Dz.U. 2019 poz. 2086] art. 
961. Zgodnie z tymże artykułem: ,,Osobom wykonującym władzę rodzicielską 
oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania 
kar cielesnych”. Choć przepis ten zakazuje stosowania kar cielesnych wobec 
małoletnich to nie brakuje wątpliwości dotyczących tejże regulacji. Niejasne 
jest chociażby pojęcie kary cielesnej, która to kara jest zakazana przez po-
wyższą regulację prawną. Rzecznik Praw Dziecka stwierdził, że wykładni tego 
pojęcia należy dokonywać w sposób wyważony i w odniesieniu do konkretnej 
sytuacji [Rzecznik Praw Dziecka…]. Przy analizie regulacji polskich nie moż-
na również pominąć norm prawnych zawartych w aktach prawa międzynaro-
dowego w szczególności w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i 
Politycznych [Dz.U. 1977 poz. 167] czy Konwencji o prawach dziecka [Dz.U. 
1991 poz. 526].

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń polskich i mię-
dzynarodowych regulacji prawnych związanych z karceniem małoletnich. Au-
tor zamierza rozstrzygnąć pewne wątpliwości związane z wykładnią art. 961 

KRiO, odnoszące się chociażby do pojęcia kary cielesnej. Powyższe cele zosta-
ną zrealizowane poprzez analizę poglądów przedstawicieli doktryny polskiego 
prawa cywilnego i rodzinnego.
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regulacje prawne dOtyczące zakazu karcenia małOletnich  
w prawie pOlskim

Okres powojenny

Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do unifikacji prawa 
polskiego w tym prawa rodzinnego. W przeciągu kilkunastu miesięcy uchwa-
lono cztery akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny. Były to: dekret 
z dnia 25 września 1945 r. - Prawo małżeńskie [Dz.U. 1945 poz. 270], dekret 
z dnia 22 stycznia 1946 r. - Prawo rodzinne [Dz.U. 1946 poz. 52], dekret 
z dnia 14 maja 1946 r. - Prawo opiekuńcze [Dz.U. 1946 poz. 135] oraz dekret 
z dnia 29 maja 1946 r. - Prawo małżeńskie majątkowe [Dz.U. 1946 poz. 196]. 
Tak szybka unifikacja była możliwa dzięki temu, iż przed II wojną światową 
opracowano projekty aktów prawnych, które nie weszły jednak w życie. Co 
prawda niektóre regulacje mogły nie odpowiadać modelowi państwa socjali-
stycznego, jednakże w ciągu kilkunastu miesięcy po zakończeniu wojny nie 
przywiązywano do tego aż takiej uwagi jak w okresie późniejszym. 

Dekret Prawo rodzinne w części dotyczącej władzy rodzicielskiej za-
wierał przepis odnoszący się do karcenia małoletnich. Art. 25 § 2 stanowił: 
,,Rodzice mogą karcić dzieci, będące pod ich władzą, jednak bez szkody dla 
ich zdrowia fizycznego lub moralnego i w granicach wskazanych celem wy-
chowania”. Tym samym karcenie dzieci było w polskim prawie dopuszczalne, 
jednakże musiały zaistnieć trzy warunki, czyli: istnienie władzy rodzicielskiej, 
brak szkody dla zdrowia fizycznego i moralnego dziecka, stosowanie karcenia 
w celu wychowania dzieci. Bardziej szczegółową regulację prawną odnoszącą 
się do karcenia małoletnich zawierał dekret Prawo opiekuńcze. Art. 22 § 2 
stanowił: ,,Opiekunowi nie służy jednak prawo karcenia cielesnego; w razie 
potrzeby opiekun zwraca się do władzy opiekuńczej, która zastosuje odpo-
wiednie środki wychowawcze, nie wyłączając umieszczenia w zakładzie wy-
chowawczym”. Należy jednakże podkreślić, iż przepis ten odnosił się do opie-
kunów, czyli osób powołanych przez właściwy sąd do sprawowania opieki nad 
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niepełnoletnimi, którzy nie pozostawali pod władzą rodzicielską lub władza 
rodzicielska nie mogła być w stosunku do nich wykonywana, a przepisy prawa 
rodzinnego przewidywały ustanowienie opieki (Art. 4 pkt 1 Dekretu z dnia 14 
maja 1946 r. - Prawo opiekuńcze (Dz.U. 1946 poz. 135). Opiekę ustanawiało 
się również nad osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie (Art. 4 pkt 2 De-
kretu z dnia 14 maja 1946 r. - Prawo opiekuńcze (Dz.U. 1946 nr 20 poz. 135). 

Dekrety, w których znajdowały się przepisy odnoszące się do karcenia 
małoletnich obowiązywały w polskim prawie dość krótko. Na mocy art. 1 
ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny 
[Dz.U. 1950 nr 34 poz. 309] utraciły one moc obowiązującą. W ustawie 
z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny [Dz.U. 1950 poz. 308], która 
weszła w życie 1 października 1950 roku [Dz.U. 1950 poz. 308] postanowio-
no nie zamieszczać przepisów odnoszących się do karcenia małoletnich. Jak 
wskazuje się w doktrynie zrezygnowano z tego typu przepisów ze względu na 
ich wysoką niedoskonałość i brak równowagi pomiędzy przepisem dopusz-
czającym karcenie małoletnich, który spowodował stosowanie zbyt surowych 
metod wychowawczych, a przepisem zakazującym fizycznego karcenia mało-
letnich [Dolecki, Sokołowski 2013]. 

 Obecnie obowiązujące polskie regulacje prawne  
dotyczące zakazu fizycznego karcenia małoletnich

Dnia 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nie-
których innych ustaw [Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842]. Na mocy art. 2 tejże 
ustawy do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego został dodany art. 961, który 
stanowi: ,,Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opie-
kę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”.

 Wprowadzenie tego typu regulacji do prawa polskiego stanowi 
niejako podkreślenie zawartego w Konstytucji RP [Dz.U. 1997 poz.  483 z 

późn. zm ] zakazu stosowania kar cielesnych. Art. 40 Konstytucji RP stano-
wi: ,,Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. 
Niektórzy przedstawiciele doktryny twierdzą, że przepis ten odnosi się także 
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do stosunków międzyludzkich, czyli także do stosunków między rodzicami, 
a dziećmi. Tym samym wywodzą oni z powyższego przepisu również zakaz 
stosowania kar cielesnych wobec dzieci [Skrzydło 2013]. Według większości 
przepis ten odnosi się jednak głównie do ochrony obywateli przed określony-
mi w przepisie działaniami władzy [Piasecki 2011, Zatorska 2011, Gromek 
2018].

 Pod pojęciem zakazu stosowania kar cielesnych należy rozumieć 
zakaz jakiegokolwiek fizycznego karcenia małoletnich. W polskim prawo-
dawstwie nie ma znajduje się żadna definicja kary cielesnej. Przedstawiciele 
doktryny posiłkują definicją kary cielesnej stworzoną przez Komitet Praw 
Dziecka. KPD za karę cielesną uważa użycie siły fizycznej w celu wywołania 
w określonym, nawet niewielkim zakresie, bólu lub dyskomfortu [Wierciński 
2014]. Oznacza to, że niedopuszczalne jest nie tylko ,,bicie dziecka”, ale także 
stosowanie tzw. klapsów [Piasecki 2011]. Podkreśla się, iż wychowywać nale-
ży poprzez stosowanie perswazji. Tym samym należy tłumaczyć, wyjaśniać i 
uczyć zaś stosowanie ,,klapsów” uznaje się za przejaw bezradności rodziców 
[Tamże]. Zawartą w art. 961 KRiO normę uzasadniają ustalenia współczesnej 

psychologii wychowawczej i rozwojowej [Osajda 2019]. 
Pogląd wedle którego zakazuje się stosowania tzw. ,,klapsów” nie jest 

jednak jednoznaczny w doktrynie. Niektórzy twierdzą bowiem, że w sytu-
acjach, w których ,,perswazja nie znajduje zastosowania z uwagi na niedo-
stateczny jeszcze stopień rozwoju intelektualnego najmłodszych dzieci” tzw. 
klaps jest dopuszczalny celem okazania dezaprobaty wobec postępowania 
dziecka [Dolecki, Sokołowski 2013]. Jest to według nich uzasadnione, w 
szczególności w sytuacji, kiedy dziecko pomimo wielokrotnego zwrócenia mu 
uwagi nie stosuje się do poleceń i np. usiłuje dotknąć ręką włączonej płyty 
kuchennej czy też manipuluje przy instalacji gazowej bądź elektrycznej albo 
bawi się zapałkami w stodole [Tamże].

 Karcenia małoletnich nie należy natomiast utożsamiać z dopusz-
czalnym stosowaniem wobec dziecka przymusu fizycznego celem np. poda-

nia lekarstwa [Pietrzykowski 2018] czy też zaprowadzenia do szkoły [Dolec-
ki, Sokołowski 2013]. Rodzice mają również obowiązek obrony młodszych 
dzieci przed starszym rodzeństwem. Mogą zatem w takim przypadku użyć 
siły fizycznej [Tamże]. Dozwolone jest użycie przymusu fizycznego także w 
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sytuacji ,,nagłej potrzeby powstrzymania dziecka przed działaniami zagraża-
jącymi bezpieczeństwu, powstrzymania dziecka od ataku na inną osobę itp.” 

[Osajda 2019]. Podkreślenia wymaga fakt, iż art. 961 KRiO zakazuje jedynie 
stosowania kar cielesnych. Tym samym poza jego zakresem pozostawione są 
inne formy poniżania [Zatorska 2011]. 

regulacje prawne dOtyczące  
zakazu karcenia małOletnich w prawie międzynarOdOwym

 Konwencja o prawach dziecka

W prawie międzynarodowym regulacje prawne odnoszące się do karce-
nia małoletnich zawiera m.in. Konwencja o prawach dziecka. Art. 19 wspo-
mnianej konwencji stanowi: ,,Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie 
właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz 
wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fi-
zycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania 
lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostają-
cych pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby 
sprawującej opiekę nad dzieckiem”. Wykładnia tegoż przepisu rodzi pewne 
wątpliwości w doktrynie. Według niektórych przedstawicieli doktryny pra-
wa rodzinnego przepis ten nie wyklucza karcenia dziecka. Karcenia nie na-
leży według nich utożsamiać z przemocą. Karzący musiałby jednak działać 
zgodnie z obiektywnym dobrem dziecka w sposób niezagrażający godności 
czy zdrowiu dziecka [Smyczyński 1999, s. 380 za: Kosek, Stojanowska 2011]. 
Inni przedstawiciele doktryny stoją natomiast na stanowisku, że według tego 
przepisu sprzeczne z  prawem jest zarówno przemoc fizyczna nieracjonalna i 
nieumiarkowana jak i przemoc fizyczna racjonalna i umiarkowanie stosowa-
na w celach wychowawczych. Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci nawet 
tych racjonalnie uzasadnionych i umiarkowanych należy według nich uznać 
za relikt poglądu wedle którego dziecko to należąca do rodziców ruchomość 
[Łopatka 2000, s. 51].

 Konwencja o prawach dziecka zawiera również przepis odnoszący 
się do karania małoletnich. Art. 37 lit. a stanowi: 

,, Państwa-Strony zapewnią, aby:
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a)  żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nie-
ludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmier-
ci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego 
zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej 
osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa”. Przepis ten od-
nosi się jednak głównie do zakazu stosowania tortur czy |niewłaści-
wego karania dzieci, a także zakazu stosowania określonych rodzajów 
kar wobec osób poniżej 18 lat. Powyższa regulacja nie dotyczy raczej 
stosunków rodzinnych.

Międzynarodowy Pakt Praw  
Obywatelskich i Politycznych

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych nie 
zawiera regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio do karcenia ma-
łoletnich. Zawiera jednak kilka przepisów odnoszących się bezpośrednio do 
ochrony praw osób niepełnoletnich. Są to: art. 6 ust. 5 zakazujący skazania na 
śmierć osoby poniżej 18 lat, art. 10 ust. 3 nakazujący oddzielenie przestępców 
młodocianych od dorosłych i traktowanie ich stosownie do swego wieku i sta-
tusu prawnego, art. 14 ust. 1 i ust. 4 odnoszący się do ochrony praw młodo-
cianych w postępowaniu sądowym, art. 23 ust. 4 nakazujący podjęcie kroków 
w celu zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony w przypadku rozwiązania 
małżeństwa, a także art. 24 ust. 1 przyznający każdemu dziecku bez żadnej 
dyskryminacji prawo do środków ochrony, jakie wymaga status małoletniego 
[Wieruszewski 2012]. Ze względu na tematykę artykułu analizie zostanie po-
dany ostatni z wyżej wymienionych przepisów. 

 Inicjatorem włączenia art. 24 do Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych była Polska [Tamże]. Art. 24 ust. 1 stanowi: ,, 
Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, 
język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub 
urodzenie, ma prawo do środków ochrony, jakich wymaga status małoletnie-
go, ze strony rodziny, społeczeństwa i Państwa”. Dzieci bowiem jako osoby 
bezbronne wymagają szczególnej ochrony, gdyż nie są w stanie samodziel-
nie dochodzić swoich praw [Tamże]. Pakt nie wskazuje jednak konkretnych 
środków, które mają podjąć państwa w celu ochrony praw dziecka. Jedna-
kowoż wskazuje się, że państwo powinno zastosować każdy możliwy środek 
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o charakterze ekonomicznym bądź społecznym w celu ochrony dzieci przed 
różnymi niebezpieczeństwami m.in. przemocą [Tamże]. Jak wskazano w po-
wyższym przepisie małoletni ma prawo do środków ochrony ze strony rodziny, 
społeczeństwa i państwa. Nie zostało co prawda określone w jakim stopniu 
poszczególne podmioty są odpowiedzialne za ochronę praw dziecka, jednakże 
Komitet Praw Człowieka wskazał, że obowiązek ochrony w pierwszej kolejno-
ści spoczywa na rodzinie, w szczególności zaś na rodzicach [Tamże]. Komitet 
Praw Człowieka dokonując wykładni art. 24 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, wskazał, że państwa mają obowiązek wprowa-
dzania zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci [Wieruszewski 2012, 
CCPR/C/NIC/CO/3, pkt 15], a także zapobiegania temu zjawisku w prakty-
ce [Wieruszewski 2012, CCPR/C/ECU/CO/5, pkt 14].

pOdsumOwanie

Zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletnich w polskim prawie, 
który wynika z art. 961 KRiO należy uznać za słuszny. Jak wskazano w niniej-
szym artykule świadczą o tym nie tylko względy moralne, ale przede wszyst-
kim wyniki badań współczesnej psychologii.

 Powyższy przepis zawiera jednak pewne mankamenty, które po-
winny być przez polskiego ustawodawcę usunięte. Pierwszym problemem jest 
brak zdefiniowania pojęcia kary cielesnej. Nie ma bowiem w polskim prawie 
ani definicji tego pojęcia ani chociażby przykładowego katalogu tego typu za-
chowań. Ponadto norma wynikająca z art. 961 KRiO stanowi tzw. lex imper-
fecta, czyli normę bezsankcyjną. Oznacza to, że każdy naruszający powyższy 
przepis nie ponosi odpowiedzialności. Jedynie w przypadku wielokrotnego 
naruszenia powyższego zakazu należy liczyć się z sankcjami przewidzianymi 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny [Dz.U. 2019 poz. 1950 
z późn. zm.] lub w KRiO. Pewne wątpliwości budzi również kwestia adresata, 
czyli podmiotu/podmiotów, do których kierowany jest art. 961 KRiO.

 Pomimo pewnych błędów i wątpliwości związanych z zakazem fi-
zycznego karcenia małoletnich w polskim prawie działania zmierzające do wy-
eliminowania tegoż procederu jak wskazują przywołane we wstępie badania 
przynoszą wymierne skutki. Tym samym należy docenić pozytywne skutki 
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wprowadzenia art. 961 KRiO, jednakowoż ustawodawca powinien wprowa-
dzić pewne zmiany polegające na np. zdefiniowaniu pojęcia kary cielesnej czy 
podaniu przykładowego, otwartego katalogu kar cielesnych. Rozważenia wy-
maga również problem ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie powyż-
szego przepisu. Działania tego typu mogłyby przybliżyć polskiego ustawodaw-
cę do jeszcze znaczniejszego ukrócenia zakazanych praktyk, co niewątpliwie 
było celem wprowadzenia art. 961 KRiO. 

Działania podjęte przez polskiego ustawodawcę należy uznać za słusz-
ne i zgodne z prawem międzynarodowym w szczególności z Konwencją o 
prawach dziecka. Dzieci bowiem ze względu na bezbronność, słabość i wrażli-
wość powinny być szczególnie chronione przez prawo.
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Zapobieganie i zwalczanie  
przemocy wobec kobiet  

i przemocy domowej w myśl  
prawa międzynarodowego  

publicznego

wstęp

Rozważania dotyczące zapobiegania i zwalczania przemocy wobec ko-
biet i przemocy domowej w myśl prawa międzynarodowego zostaną zaprezen-
towane w trzech płaszczyznach.

Pierwszą z nich stanowić będzie szczegółowa analiza statystyk dotyczą-
cych przemocy, rozumianej zarówno jako przemoc wobec kobiet jak i szeroko 
pojęta przemoc domowa. Statystyk opracowanych zarówno na poziomie Unii 
Europejskiej jak i tych o zasięgu ogólnoświatowym zaprezentowanych na pod-
stawie badań w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Następnie zaprezentowanie zostanie pojęcie przemocy, czynników ją 
wyzwalających, a także cech charakterystycznych każdego z aktów przemocy.

Najpełniejsze rozważania bazować będą na podstawie analizy postano-
wień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i prze-
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mocy domowej z dnia 11 maja 2011 r. dalej nazywana Konwencja Stambulska 
[Dz.U. 2015 r., poz. 961]. Można je ująć jako zbiór zobowiązań Państw – 
Stron w przedmiocie zapobiegania i zwalczania przemocy. Omówione zostaną 
przepisy prawa materialnego zawarte w Konwencji Stambulskiej dotyczące za-
równo cywilnoprawnego dochodzenia roszczeń przeciwko sprawcy przemocy, 
przepisów prawa karnego – w Konwencji zaprezentowano katalog przestępstw 
opartych na przemocy, a także gwarancji procesowych chroniących ofiary i za-
pewniających poszanowanie ich praw. Następnie decydując się na omówienie 
przepisów dotyczących zapewnienia ofiarom możliwości złożenia wniosków 
o zezwolenie na pobyt czy też nabycia statusu uchodźcy. 

występOwanie zjawiska przemOcy wObec kObiet  
i przemOcy dOmOwej – perspektywa statystyczna.

Zagadnienia powiązane z tematyką zapobiegania i zwalczania różnych 
rodzajów przemocy, zwłaszcza przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 
zwykły budzić kontrowersje. Nie inaczej było w przypadku mechanizmu 
ochronnego wyznaczonego przez postanowienia zawarte w Konwencji o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 
11 maja 2011 r., która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2014 r. po dokonaniu 
ratyfikacji przez 10 Państw [Chart of signatures...]. 

„Prace nad Konwencją trwały od 2009 roku, jej przyjęcie było jednak 
uwieńczeniem różnych innych prac nad tym problemem prowadzonych na 
forum Rady Europy przez blisko dwie dekady” [Zielińska, Opinia…]. 

Konwencji, która zawiera pełne uregulowanie form przemocy wobec 
kobiet oraz przemocy domowej. „Przemocy, która w ocenie twórców Kon-
wencji ma strukturalny charakter uwarunkowany płcią ofiary i wynika z hi-
storycznie nierównych relacji władzy między kobietami a mężczyznami, które 
doprowadziły do dominacji mężczyzn oraz stanowi jeden z głównych mecha-
nizmów społecznych wykorzystywanych do zmuszania kobiet do podległości. 
W konsekwencji tego założenia Konwencja uznaje, że osiągnięcie de iure i de 
facto równości między kobietami i mężczyznami stanowi kluczowy element 
zapobiegania przemocy wobec kobiet” [Zielińska, Opinia…].
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Wiele z Państw dość długo rozważało możliwość ratyfikowania Kon-
wencji Stambulskiej. Wśród tych państw odnaleźć można również Polskę. Roz-
ważając tę decyzję z punktu widzenia Polski również istniały pewne dylematy 
powodujące, iż Państwo to dokonało ratyfikacji 27 kwietnia 2015 r. [Chart 
of signatures...] Wątpliwości budziło zagadnienie zgodności tego aktu prawa 
międzynarodowego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. [Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483] (dalej nazywana KRP) zwłaszcza za-
gadnień powiązanych z konstytucyjną zasadą równości płci (podnoszono tutaj 
zarzut, iż Konwencja w swej treści wywyższa kobiety, a mężczyzn, którzy tak-
że stanowią pewien odsetek ofiar przemocy dyskryminuje), a także równości 
wobec prawa czy problemów powiązanych z zachowaniem tajemnicy (przy-
kładowo tajemnicy adwokackiej). Konwencji zarzucono również dyskryminu-
jących charakter. Inne rozważania dotyczyły samej konieczności związania się 
postanowieniami tejże Konwencji. Takie stanowisko zaprezentował Instytut 
na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris [Banasiuk 2014]. Pomijając powody 
zarzuty natury prawnej, „Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania 
i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej stała się w Polsce 
już po otwarciu jej do podpisu przedmiotem krytyki z wielu różnych punktów 
widzenia. Atakowano jej założenia (a przynajmniej część głównych założeń) 
jako niezgodne z prawdą, tradycją i przyjętymi w Polsce wartościami moral-
nymi” [Czarny 2013, s. 95].

Jednakże pomimo tych wątpliwości Konwencja Stambulska została 
ratyfikowana. Sejm dnia 11 czerwca 2014 r. opowiedział się za ratyfikacją 
Konwencji Stambulskiej – uznając za słuszne ratyfikowanie tegoż aktu prawa 
międzynarodowego w całości oraz rozbijając jej treść na poszczególne posta-
nowienia – jednoznacznie kończąc debatę na temat rzekomych niezgodności 
z Konstytucją RP czy też z wartościami wyznawanymi w Państwie. 

Konwencja Stambulska spełnia funkcję mechanizmu, stworzonego 
w celu zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domo-
wej. Jednakże rozważania w tym temacie należy poprzedzić kilkoma ważny-
mi zagadnieniami, powiązanymi z sytuacją kobiet na zarówno na świecie jak 
i w Państwa Europejskich. 

W marcu 2014 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency 
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for Fundamental Rights) - powstała na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
168/2007 z dnia 15 lutego 2007. Działa w Wiedniu od 1 marca 2007 jako 
niezależna instytucja finansowana z budżetu Unii. Celem agencji, zgodnie 
z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007, jest: ”(...) zapewnianie po-
mocy oraz wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim 
instytucjom, organom, biurom i agencjom Wspólnoty i Państw Członkow-
skich przy wykonywaniu prawa wspólnotowego (...)”. Nie są jej obce zagad-
nienia powiązane z wszelkimi przejawami dyskryminacji, nietolerancji i ra-
sizmu.) opublikowała raport pod tytułem „Przemoc wobec kobiet: badania 
przeprowadzone w skali UE” [Agencja Praw Podstawowych 2014]. Raport 
ten obejmuje swą treścią skalę przemocy przed wejściem w życie Konwencji  
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
choć i tego nie można upraszczać, gdyż Konwencja Stambulska została uchwa-
lona w systemie Rady Europy (organizacji skupiającej większość Państw Eu-
ropy), a nie Unii Europejskiej. Raport ten stanowić będzie pewnego rodzaju 
wstęp do zrozumienia zjawiska przemocy, czynników ją wywołujących, a tak-
że posłuży za odzwierciedlenie częstotliwości występowania tegoż zjawiska.  

Raport oparto na podstawie wywiadów z 42 tysiącami kobiet pocho-
dzącymi z 28 krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z raportem „przemoc wobec 
kobiet, zwłaszcza przemoc ze względu na płeć doświadczana w przeważającej 
mierze przez kobiety, to poważne naruszenie praw człowieka, którego UE nie 
może lekceważyć” [Agencja Praw Podstawowych 2014, s. 3]. Na podstawie 
uzyskanych danych podzielono przemoc jakiej doświadczają kobiety na kil-
ka kategorii. Po pierwsze kobiety doświadczają zarówno przemocy seksualnej,  
w tym także molestowania seksualnego oraz przemocy fizycznej, niestety kate-
goria ta rozszerza się również na przemoc domową. Następnie wskazuje się na 
przemoc psychiczną, doświadczaną głównie ze strony partnera danej kobiety 
oraz zjawisko tzw. stalkingu, czyli nękania. Ostatnią wyróżnioną kategorią jest 
przemoc doświadczana w dzieciństwie.

Zgodnie z omawianym raportem „W ciągu 12 miesięcy poprzedzają-
cych rozmowy prowadzone w ramach badania około 8% kobiet doświadczyło 
przemocy fizycznej lub seksualnej, natomiast jedna na trzy kobiety doświad-
czyła pewnej formy napaści fizycznej lub napaści na tle seksualnym od czasu 
ukończenia 15 roku życia” [Agencja Praw Podstawowych 2014, s. 9]. Wynika 
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z tego, że skala tych rodzajów przemocy jest jednak znaczna, natomiast jej 
ofiarami padają najczęściej młode kobiety. Wskazania co do dalszych rodza-
jów przemocy nie są niestety pozytywne. Wywnioskować to można z faktu, iż 

„skala przemocy w rodzinie wymaga nowej strategii politycznej na poziomie 
UE i państw członkowskich. Przemocy fizycznej i /lub seksualnej doświad-
czyło 22% kobiet będących w związkach z mężczyznami […]. Około jednej 
trzeciej (31%) kobiet objętych badaniem, które przyznają, że zostały zgwał-
cone przez swoich partnerów, wyznaje, że została zgwałcona przez partnera 
sześć lub więcej razy” [Agencja Praw Podstawowych 2014, s. 10]. Zjawisko 
przemocy w rodzinie zarówno fizycznej jak i psychicznej nie zależy od charak-
teru związku – ich ofiarami padają zarówno kobiety zamężne jaki i pozostające  
w związkach partnerskich. 

W celu zniwelowania lub chociażby ograniczenia danego zjawiska na-
leży stworzyć instrumenty prawne nie tylko zakazujące i piętnujące przemoc, 
lecz także nakierowane na zapewnienie odpowiedniej pomocy ofiarom. Ko-
biety doświadczające przemocy uzależnione w jakikolwiek sposób od sprawcy 
(zarówno w sposób ekonomiczny jak i uczuciowo), Którym towarzyszy uczu-
cie strach, pozostawione same bez odpowiedniej pomocy będą trwać w takim 
dysfunkcyjny związku. W przypadku, gdyby pomoc zapewniania przez dane 
Państwo była wystarczająca, zapewniająca poczucie bezpieczeństwa i możli-
wość uwolnienia się z takowej sytuacji odsetek tych kobiet z pewnością byłby 
mniejszy.

Z tych samych powodów odsetek zgłaszanych aktów przemocy jest na-
dal stosunkowo niewielki. Co odzwierciedla prawidłowość, iż „skala zgłaszania 
policji i innym służbom przypadków przemocy wobec kobiet jest niewielka 
i trzeba ją zwiększyć. Ostatnio doświadczony poważny przypadek przemocy 
zgłosiła policji lub innym służbom jedna na trzy ofiary przemocy ze strony 
partnera i jedna na cztery ofiary przemocy pozadomowej. Wyższa liczba zgło-
szonych przypadków wynika z faktu, że kobiety często doświadczają złego 
traktowania ze strony partnera wielokrotnie, zanim zdecydują się to zgłosić, 
natomiast przemoc pozadomowa to często przypadek jednorazowy” [Agencja 
Praw Podstawowych 2014, s. 11].

W raporcie wyszczególniono również kategorię przemocy psychicznej 
wobec kobiet, często utożsamianej z przemocą doświadczaną ze strony partne-



408

JUSTYNA WAWRZECKA

ra. „Przemoc psychiczna ze strony partnera to zjawisko szeroko rozpowszech-
nione i wymagające uwagi ze względu na swe skutki. Badania wskazują na 
przykład, że przemocy psychicznej ze strony aktualnego lub byłego partnera 
doświadczyły dwie na pięć kobiet (43%). Dla przykładowego zobrazowania 
należy wspomnieć, że na podaną wartość złożył się odsetek kobiet, które są 
poniżane lub upokarzane przez partnerów na osobności (25%), kobiet, któ-
re doświadczyły ze strony swoich partnerów gróźb w celu zadania bólu psy-
chicznego (14%), oraz kobiet, którym partnerzy zabronili wychodzić z domu, 
zabrali im kluczyki od samochodu lub je więzili (5%)” [Agencja Praw Podsta-
wowych 2014, s. 12]. 

Wymieniowe wyżej zjawiska nie wyczerpują jednak katalogu aktu prze-
mocy wobec kobiet. Na podstawie omawianego raportu do grupy zwanej ak-
tami przemocy zaliczono zjawisko nękania, czyli tzw. stalkingu. „Wyniki ba-
dania wskazują, że jedna na pięć kobiet doświadczyła nękania po ukończeniu  
15. roku życia, przy czym 5% tych kobiet doświadczyło takiego nękania 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie” [Agencja Praw Podstawo-
wych 2014, s. 12]. 

Dalsze dane statystyczne dotyczą przemocy, przemocy znanej jako 
molestowanie seksualne. „Molestowanie seksualne to dla wielu kobiet w UE 
doświadczenie wszechobecne i nagminne. Przykładowo jedna na pięć kobiet 
po ukończeniu 15. roku życia doświadczyła niechcianego dotykania, przy-
tulania lub całowania, natomiast 6% wszystkich kobiet padło ofiarą tego 
rodzaju molestowania co najmniej sześć razy od czasu ukończenia 15. roku 
życia. 32% kobiet, które doświadczyły molestowania seksualnego, wska-
zało, że sprawcą był ich kolega, szef lub klient. Według wyników badania, 
molestowania seksualnego kobiet dopuszczają się różni sprawcy i  może 
ono przybierać formę z zastosowaniem nowych technologii. Jedna na 10 
kobiet (11%) doświadczyła niestosownych zalotów na portalach społecz-
nościowych lub otrzymywała e-maile albo SMS-y o jednoznacznie seksual-
nym charakterze. Takich form molestowania seksualnego w przeważającej 
mierze doświadczają kobiety młodsze” [Agencja Praw Podstawowych 2014,  
s. 13].

Zjawisko przemocy nie dotyczy tylko dorosłych kobiet, jej ofiarami 
równie często padają dzieci. Dzieci będące ofiarami przemocy w czasie, gdzie 
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powinny zostać otoczone opieką ze strony dorosłych. „Ponad jedna na 10 
kobiet (12%) doświadczyła przed ukończeniem 15. roku życia pewnej formy 
wykorzystywania seksualnego lub innego tego typu zdarzenia ze strony osoby 
dorosłej (…). Około 27% kobiet doświadczyło w dzieciństwie (przed ukoń-
czeniem 15. roku życia) pewnej formy fizycznego znęcania się przez osobę 
dorosłą” [Agencja Praw Podstawowych 2014, s. 17].

Można wysnuć następujące wnioski w przedmiocie skali zjawiska prze-
mocy wobec kobiet, a także przemocy domowej. Posiada to swe odzwierciedle-
nie w przypadku tworzenia klasyfikacji form przemocy, niestety z przykrością 
należy stwierdzić, iż badania przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawo-
wych w pełni nie odzwierciedlają zasięgu danego zjawiska. Jednakże z analizy 
tego raportu można wywnioskować jednoznacznie, iż kobiety doświadczają 
przemocy. Przemocy sklasyfikowanej w kilku kategoriach: przemocy fizycz-
nej, seksualnej, psychicznej, nękania, przemocy w rodzinie, przemocy domo-
wej – zarówno tej doświadczanej przez dorosłe kobiety jak i tej doświadczanej  
w dzieciństwie, niezależnie od osoby sprawcy i jego łączących go związków  
z ofiarami. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (dalej nazywana ONZ) również 
pochyliła się nad zjawiskiem przemocy wobec kobiet oraz podjęciem dzia-
łań zmierzających do wyeliminowania zjawiska przemocy, tworząc zajmują-
cą się tą dziedziną jednostkę pomocniczą - UN Woman (UN Woman – jest 
to jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Równości Płci 
i Wzmocnienia Kobiet. Wspiera ona Państwa Członkowskie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, głównie poprzez ustanawianie standardów do-
tyczących równości płci. Jak również na podstawie współpracy z rządami, a 
także społeczeństwami w dziedzinie ustalenia polityk, przepisów, programów 
i usług koniecznych dla wdrożenia standardów przynoszących korzyści dla 
dziewcząt i kobiet na całym świecie. Postulując zapewnienie równego rozwoju 
kobiet i dziewcząt w każdej dziedzinie życia. Działania tej jednostki pomoc-
niczej można sklasyfikować, bazując na czterech płaszczyznach odniesienia. 
Pierwszą z nich stanowić będzie dążące do zapewnienia równego dostępu do 
najwyższych stanowisk, na których kobiety będą mogły pełnić rolę zarządzają-
cą. Kolejno wskazując na konieczność równego dostępu do pracy, pracy, któ-
rą charakteryzują następujące cechy: godziwa zapłata, zapewniająca poczucie 
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bezpieczeństwa, a także autonomię ekonomiczną. Po trzecie podjęcie działań 
w celu wyeliminowania z życia kobiet i dziewcząt wszelkich form przemocy. 
Jak również ostatni postulat dotyczący udziału kobiet w zapobieganiu kon-
fliktom zbrojnych i degradacji środowiska naturalnego. Celem tej jednostki 
jest również czuwanie nad zapewnieniem we wszelkich pracach sytemu ONZ 
równości płci. Podmiot ten wspiera również wszelkie organy międzyrządowe, 
przykładowo można zaliczyć tu Komisję do spraw Statusu Kobiet.) [About 
UN Woman].

Zgodnie z danymi zebranym w trakcie prac tej jednostki pomocniczej 
– opracowanymi również danych opracowanych przez inne organizacje wy-
specjalizowane, jednostki pomocnicze lub fundusze kooperujące w systemie 
ONZ, wysnuć można wniosek, iż zjawisko przemocy wobec kobiet jest zjawi-
skiem powszechnym oraz występującym na całym świecie.

„Szacuje się, że 35% kobiet na świecie doświadczyło przemocy. Prze-
mocy zarówno fizycznej jak i seksualnej ze strony swego partnera lub prze-
mocy seksualnej, której sprawcą była osoba niebędąca partnerem danej ko-
biety. Zwraca się również uwagę na fakt, iż niektóre badania przeprowadzane 
na poziomie Państwa Członkowskiego wykazały, iż skala tego zjawiska jest 
nieporównywalnie większa. Mowa to o przemocy seksualnej lub fizycznej 
ze strony partnera, której doświadczyło około 70% kobiet” [WHO 2013, 
s.2]. Wnioski jakie można wysnuć na podstawie raportów dotyczących prze-
mocy wobec kobiet są następujące: przemoc fizyczna i seksualna najczęściej 
przybierają formę, w której w roli oprawcy występuje bliska osoba, , zwykle  
w tej roli występuje partner kobiety. Choć nie można lekceważyć przepadków,  
w których kobiety stają się ofiarami przemocy ze strony osób obcych osób. Są 
to jedne z najpowszechniejszych form przemocy wobec kobiet. Podkreśla to 
zarówno Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej jak również jednost-
ki, organizacje wyspecjalizowane Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Przemoc wobec kobiet przybiera również dużo brutalniejszą formę. 
Naruszającą najbardziej fundamentalne z praw człowieka, mianowicie prawo 
do życia. „Szacuje się, że około 87 000 kobiet na świecie staje się ofiarami 
umyślnego zabójstwa, zarówno tego będącego efektem eskalacji przemocy jak 
i tzw. zabójstw honorowych. Zgodnie ze statystykami ponad połowa z nich 
(58%) zostaje zabita przez swych partnerów lub członków rodziny. Oznacza, 



411

Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet ...

to iż 137 kobiet na całym świecie każdego dnia jest zabijana przez osobę, która 
z definicji powinna być dla niej najbliższa – partnera czy innego z członków 
rodziny” [UNDOC 2019, s. 10]. 

Kolejnym przejawem przemocy wobec kobiet jest proceder handlu 
ludźmi. „Kobiety i dziewczynki stanowią łącznie 72% wszystkich ofiar han-
dlu ludźmi. Z czego dorosłe kobiety to prawie połowa wszystkich ofiar tego 
procederu (49%). Natomiast jeżeli rozważymy dane statystyczne dziewczęta 
stanowią 3 na 4 ofiary handlu dzieci. Ponad 4 na 5 ofiar handlu kobietami 
i ponad 3 na 4 ofiary handlu ludźmi są przeznaczone w celu wykorzystania 
seksualnego” [UNDOC 2018, s. 25 - 28].

Do katalogu wyczerpującego znamiona przemocy wobec kobiet moż-
na zaliczyć również zjawisko małżeństw zawieranych pod przymusem, bardzo 
często z osobami w wieku poniżej 18 roku życia. „Zgodnie z szacunkami na 
świecie żyje obecnie 650 milionów kobiet i dzieci, które wyszły za mąż przed 
ukończeniem 18 roku życia. Choć w tej kwestii można zauważyć pewien spa-
dek małżeństw wśród dzieci. Konsekwencją zawarcia małżeństw przez oso-
by poniżej 18 roku życia może być chociażby ograniczony dostęp do nauki,  
a w późniejszych czasach do pracy dającej niezależność finansową i poczucie 
bezpieczeństwa. Jak wiadomo, często uzależnienie finansowe od partnera staje 
się przyczyną powodującą zwiększenie ryzyka doświadczenia przemocy domo-
wej” [UNICEF 2017, UNICEF 2019].

Przemoc wobec kobiet przyjmuje również formę okaleczania narządów 
płciowych. Zjawisko powiązane jest często z rytuałami przejścia dziewcząt 
w wiek dorosły. Jednakże postrzegane jest jako naruszenie praw człowieka. 

„Znów bazując na danych szacunkowych można wskazać, iż co najmniej 200 
milionów kobiet i dziewcząt na świecie, w przedziale wiekowym od 15 do 
49 lat doświadczyło okaleczenia narządów płciowych. Statystyki te oparto na 
danych z ponad 30 krajów (głównie dotyczy państw Afryki – niektórych lu-
dów afrykańskich, Azji Południowo – Wschodniej, zwłaszcza regionu Borneo, 
Jawy, Nowej Gwinei, Wysp Pacyfiku; Bliskiego Wschodu, czy też niektórych 
ludów Ameryki Południowej). Zjawisko to dotyczy nie tylko kobiet z poda-
nego wyżej przedziału wiekowego, proceder ten dotyczy również dziewczynek, 
które  okaleczeniu poddano gdy miały mniej niż 5 lat” [UNICEF 2016, UNI-

CEF 2017, UNICEF 2018].
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Przemoc przyjąć może także formę nękania. Biorąc pod uwagę raport 
obejmujący swym zasięgiem Unię Europejską – nasuwają się jednoznaczne 
wnioski, iż pewna część kobiet doświadczyła nękania. „Jedna na 10 kobiet 
w Unii Europejskiej donosi o nękaniu w sieci, począwszy od ukończenia przez 
nie 15 roku życia. Przejawiającego się w otrzymywaniu obraźliwych, niechcia-
nych wiadomości, również tych dotyczących sfery seksualnej. Jak wynika nę-
kanie w sieci dotyczy w znacznej mierze kobiet młodszych, zwykle w przedzia-
le wiekowym od 18 do 29 lat” [Agencja Praw Podstawowych 2014, s. 104].

Z uwagi na powyższe dane zawarte zarówno w raportach zaprezento- 
wanych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej – obejmującą 
swym zasięgiem kraje członkowskie Unii Europejskiej jak również pozostałe 
raporty udostępnione przez UN Women – o znacznie szerszym zasięgu nasu-
wa się jeden wniosek. Wiele kobiet w różnych Państwach świata doświadcza 
przemocy, nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć. Wśród nich można 
wyróżnić jako najpowszechniejsze formy przemocy: przemoc fizyczną, seksual-
ną (zalicza się tu również molestowanie seksualne) oraz psychiczną. Doświad-
czaną zarówno ze strony partnera danej kobiety, jej najbliższej rodziny czy też 
obcych osób. Drastycznie prezentują się również statystyki dotyczące umyśl-
nego pozbawiania życia kobiet przez ich partnerów czy też członków rodzin. 
Kolejnie wskazuje się, iż w większość ofiar handlu ludźmi to kobiety, zarówno 
te dorosłe jak i dziewczęta. Uzupełniając katalog form przemocy wobec kobiet 
można wskazać na kolejne z jej przejawów, mianowicie na małżeństwa zawie-
rane pod przymusem, a także małżeństwa dzieci. Nieodosobnionym przypad-
kiem kwalifikowanym jako przemoc wobec kobiet naruszających prawa czło-
wieka jest zjawisko okaleczania narządów płciowych. Katalog form przemocy 
zamyka nękanie, zarówno to rozumiane jako stalking, jak i to przejawiające się  
w otrzymywaniu niechcianych wiadomości w sieci. 

przemOc – perspektywa definicyjna

Analizę postanowień zawartych w Konwencji Stambulskiej powinno 
poprzedzić również zaprezentowanie podstawowego znaczenia pojęcia prze-
mocy. Pojęcia co warto podkreślić nie związanego z treścią tego aktu prawa 
międzynarodowego, mającego, jednakże walor poznawczy, pozwalający na 
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przybliżenie mechanizmów powstawania przemocy, jej cech czy też charakte-
rystyki motywacji sprawcy.

Jako pierwszą przytoczę definicję przemocy, wyodrębnioną na podsta-
wie kryterium relacji mięludzkich. Oznacza to, iż „pod pojęciem przemocy 
najczęściej rozumie się relację między ludźmi, która opiera się na użyciu prze-
ważającej siły” [Rudniański 1997, s. 5]. Rozumienie przemocy jako relacji, 
opartej na użyciu przeważającej siły posiada swe uzasadnienie we wcześniej za-
prezentowanych statystykach, z których wynika, iż kobiety częściej doświad-
czają przemocy ze strony osób, z którymi łączą je ścisłe relacje. Osób występu-
jących w postaci partnera czy członka rodziny. Przemocy w formie znęcania 
się psychicznego, fizycznego, seksualnego czy też nawet pozbawienia życia. 
Życia, którego pozbawione zostają zarówno dorosłe kobiety jak i dziewczynki.  
Należy również zwrócić uwagę, iż dane dotyczące przemocy jednoznacznie 
wskazują, iż przemoc doświadczana od obcych osób jest zjawiskiem o znacz-
nie mniejszym nasileniu, stąd też przemoc może stanowić jeden z elemen-
tów relacji międzyludzkich, zwłaszcza tych bliskich. Asymetria sił jest również 
widoczna w przypadku przemocy wobec kobiet, dziewcząt czy też przemocy  
w rodzinie. Sprawca znajduje się na silniejszej pozycji niż jego ofiara. Silniej-
szej nie tylko ze względów fizycznych, ale także psychologicznych, ekonomicz-
nych czy też bytowych.

Należy zwrócić również uwagę na czynniki, którymi kieruje się spraw-
ca przemocy. „Przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem czło-
wieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary” [Łuba 2016].  

„Dokonuje się ona poprzez naruszenie praw osobistych drugiego człowieka, 
manipulowanie, nieliczenie się z dobrem ofiary przemocy, powodowaniem 
cierpienia” [Młyński 2012, t. 4, nr 2 (7), s. 143]. 

Przemoc można również zdefiniować jako „wszelkie i nieprzypadkowe 
akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, 
a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wza-
jemnej relacji” [Pospiszyl 1994, s. 7]. 

Definicje przemocy wskazują na intencyjne działanie sprawcy przemo-
cy, polegające najczęściej na naruszeniu praw, wolności, godności innego czło-
wieka, ingerencję w jego życie poprzez zadawnienie cierpienia, wywoływanie 
poczucia strachu oraz realizacji swego zamiaru szkodzenia ofierze. 
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Na podstawie kryterium podstawowych cech przemocy, wskazuje 
się iż, „jest to proces, nie pojawia się znienacka, jest cykliczny, ma tenden-
cję do powtarzania, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile, przebiega  
w wymiarze dominacji – uległość nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału 
człowieka, przejawia się w różnorodnych formach” [Kmiecik – Baran 1998, 
s.366]. „Przemoc rozumiana jest także jako akt godzący w wolność osobistą 
jednostki i zmuszający ją do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przenosi 
się ona także na grunt rodzinny i jest w nim często spotykanym zjawiskiem, 
niezależnym od kultury, wyznania, środowiska, wykształcenia, poziomu in-
telektualnego czy przynależności do grupy społecznej. Przemoc w rodzinie 
bez wątpienia jest zachowaniem poniżającym jednostkę, powodującym obra-
żenia fizyczne, często równocześnie naruszając w ten sposób przepisy prawa. 
Rzadko bywa to incydent jednorazowy, zwykle staje się jednym z wielu ogniw  
w łańcuchu agresji” [Ackerman, Pickering 2002, s.160]. Wskazano dość zło-
żoną naturę zjawiska przemocy. Zjawiska nie powstającego nagle, nieposia-
dającego charakteru incydentalnego. Jest to proces, który rozpoczyna się od 
drobnych przejawów by z czasem eskalować. Te cechy również przemawiają za 
koniecznością wdrożenia odpowiednich mechanizmów zapobiegających prze-
mocy, wdrażających instrumenty mające na celu zwalczanie niepożądanych  
i niebezpiecznych zjawisk, a także zapewnienia pomocy ofiarom.

uregulOwania prawne w przedmiOcie zapObiegania  
i zwalczania przemOcy wObec kObiet i przemOcy dOmOwej.

Istnienia zjawiska przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu 
na płeć nie można negować. Z tegoż względu w pełni uzasadnione będzie 
pochylenie się nad treścią postanowień Konwencji Stambulskiej. Uregulowań 
prawa międzynarodowego publicznego, w przedmiocie zapobiegania i zwal-
czania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„Rozważania na temat ochrony praw kobiet należy rozpocząć od kon-
statacji, że postanowienia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach, jak też, że 
każdy ma prawo do korzystania ze wszystkich proklamowanych w niej wolno-
ści i praw bez względu na jakiekolwiek różnice, w tym różnice ze względu na 
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różnice płci nie stało się rzeczywistością. Mimo istnienia różnych dokumen-
tów poświęconych międzynarodowej ochronie praw człowieka kobiety nadal 
doświadczają dyskryminacji ze względu na płeć” [Wojnowska – Radzińska 
2013, s. 39]. Nierówna pozycja członków społeczeństwa ze względu na płeć 
ma również swe odzwierciedlenie w statystykach dotyczących przemocy. Ko-
biety znacznie częściej niż mężczyźni padają ofiarą przemocy, często wynikają-
cej z mniej korzystnej sytuacji ekonomiczno – bytowej kobiety czy też innego 
rodzaju uzależnienia od sprawcy. 

W tym przedmiocie uchwalono akt prawa międzynarodowego – Kon-
wencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 

Konwencja wpisuje się w powszechnie znane standardy ochrony praw 
człowieka, w tym również kobiet i dzieci. 

Zgodnie z Preambułą Konwencji Stambulskiej wskazano na potępie-
nie wszelkich form przemocy, przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 
W celu zapobieżenia tej przemocy koniecznością jest dążenie do zapewnia 
równości kobiet i mężczyzn. Uzasadniając tym samym, iż na podstawie do-
robków wieków pozycja kobiet i mężczyzn cechowała się nierównościami, sta-
wiając często mężczyznę na pozycji uprzywilejowanej.

W Preambule wskazano cele uwzględnianie w procesie tworzenia Kon-
wencji, wyróżnić wśród nich można: ochronę kobiet i dziewczynek przed naj-
drastyczniejszymi formami przemocy, takimi jak przemoc domowa, molesto-
wanie seksualne, gwałt, małżeństwa z przymusu często zawierane z dziećmi, 
umyślne pozbawienia życia przez członków rodziny czy partnera, tzw. zabój-
stwa honorowe, okaleczenie narządów płciowych czy też handlu ludźmi, a do-
kładniej kobietami i dziećmi. W Preambule zwrócono uwagę, iż te wszystkie 
wymienione przejawy naruszają godność człowieka i tym samym stanowią po-
ważne zagrożenie dla praw człowieka – kobiet i dzieci. W Konwencji wskaza-
no również na zjawisko przemocy wobec kobiet w trakcie trwania konfliktów 
zbrojnych jak i po ich zakończeniu. 

W art. 1 Konwencji Stambulskiej zawarto cele tegoż aktu prawa między-
narodowego. Dotyczą one wprowadzenia instrumentów ochrony kobiet przed 
przemocą oraz przemocy domowej, jak również obowiązków z tym związa-
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nych, takich jaki chociażby zapobiegania, ścigania i eliminacji form przemocy 
(art. 1 lit. a). Wyeliminowanie zjawiska przemocy jak już zwracano uwagę  
w Preambule powinno rozpocząć się od usunięcia wszelkich form nierówności 
ze względu na płeć, dążąc do zapewnienia kobietom możliwości rozwoju co 
spowoduje umocnienie samodzielnej pozycji kobiety (art. 1 lit. b). Wśród ce-
lów wskazano również na działania leżące w gestii Państw –Stron Konwencji, 
przejawiających się w utworzeniu ogólnych ram, polityk i działań na rzecz 
ochrony i wsparcia ofiar przemocy (art. 1 lit. c). Ważnym celem konwen-
cji jest również wspierania współpracy międzynarodowej, a także organizacji  
i organów ścigania dla skutecznej współpracy mającej na celu wyeliminowanie 
przemocy domowej i przemocy wobec kobiet (art. 1 lit d-e). 

Konwencja Stambulska jest aktem uniwersalnym w swym zakresie 
przedmiotowym – ma ona zastosowanie do wszelkich form przemocy w sto-
sunku do kobiet jak i przemocy domowej, przemocy ze względu na płeć, nie-
zależnie od tego czy występuje w czasie pokoju czy w trakcie konfliktu zbroj-
nego (art. 2).

W niniejszym opracowaniu pochylono się na kwestią zdefiniowania 
przemocy, jednakże omawiając standardy prawnomiędzynarodowej ochro-
ny kobiet przed przemocą, konieczne jest przybliżenie definicji zawartych  
w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej. W tym akcie zdefiniowano trzy pojęcia powiązane z zagadnieniem 
przemocy, mianowicie pojęcie przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, 
a także przemocy ze względu na płeć. 

Zgodnie z art. 3 lit. a „przemoc wobec kobiet rozumie się jako narusze-
nie praw człowieka i formę dyskryminacji kobiet i oznacza wszelkie akty prze-
mocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, 
seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, 
w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wol-
ności, zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym”.

Definicję przemocy domowej statuuje art. 3 lit. b Konwencji Stam-
bulskiej, stanowiąc, iż „oznacza wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej 
lub psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub gospo-
darstwie domowym, lub miedzy byłymi lub obecnymi małżonkami, lub part-
nerami niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce 
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zamieszkania czy też nie”. 
Ostatecznie pozostaje jeszcze kwestia zdefiniowana przemocy ze wzglę-

du na płeć. Gdyż jak podkreślono w Preambule to właśnie nierówności zacho-
dzące ze względu na płeć mogą być katalizatorem przemocy. Na podstawie 
art. 3 lit. d przemoc wobec kobiet ze względu na płeć „oznacza przemoc skie-
rowaną przeciwko kobiecie, ponieważ jest kobietą lub która dotyka kobiety  
w nieproporcjonalnie większym stopniu”.

Art. 3 rozjaśnia wszelkie wątpliwości co do perspektywy definicyjnej, 
statuując co wypełnia znamiona przemocy. Przemoc w myśl Konwencji Stam-
bulskiej to zjawisko określane w czterech głównych kategoriach, pośród któ-
rych wyróżnia się przemoc fizyczną, seksualną, psychologiczną i ekonomiczną. 
Kategoryzowanie tego zjawiska w następujący sposób znajduje swe potwier-
dzenie w przywoływanych wcześniej statystykach zazębiających się w swej 
przedmiotowej treści z treścią Konwencji – wskazujących wprost, iż wśród 
wszelkich przejawów przemocy, każdy z nich może zostać zaliczony do którejś 
z kategorii. Co do odróżnienia przemocy w rodzinie od „zwykłej” przemocy, 
głównie wskazać można, iż dotyka ona osób zamieszkujących we wspólnym 
gospodarstwie lub w obrębie jednej rodziny – niezależnie od tego czy przemo-
cy doświadcza się ze strony partnera czy też innego członka rodziny. Ostatecz-
nie wyróżniono również przemoc wobec kobiet jako formę przemocy, której 
kryterium wyboru ofiary przez sprawcę jest płeć. Należy zwrócić uwagę, że 
mówiąc o przemocy wobec kobiet, nie dotyczy ona tylko i wyłącznie pełnolet-
nich kobiet, lecz określenie to zarezerwowano również do dziewczynek.

Art. 4 Konwencji Stambulskiej zawiera zobowiązania Państw – Stron. 
Zobowiązania w przedmiocie przyjęcia środków ustawodawczych mających 
na celu: promowanie podstawowych praw człowieka (zwłaszcza praw kobiet) 
do życia wolnego od jakichkolwiek form przemocy; przeciwdziałanie dyskry-
minacji ze względu na płeć – przykładowo może to odbyć się poprzez wpisanie 
do ustawy zasadniczej lub innego powszechnie i bezpośrednio obowiązujące-
go aktu prawnego postulatu równości kobiet i mężczyzn, zakazu dyskrymi-
nacji wraz z sankcjami za ich załamanie, a także uchylenie wszelkich praktyk  
i regulacji prawnych dyskryminujących kobiety. Zobowiązania Państw – Stron 
dotyczyć powinny również wdrażania postanowień Konwencji Stambulskiej.

Państwa – Strony obarczono również odpowiedzialnością za poszano-
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wanie przepisów Konwencji Stambulskiej.  Nakładając obowiązek powstrzy-
mywania się od udziału we wszelkich przejawach przemocy wobec kobiet, 
a także ponoszenia odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy państwo-
wych dotyczące przestrzegania tego zakazu. Obowiązek dotyczy również 
przyjęcia środków ustawodawczych w określonym zakresie. Art. 5 Konwencji 
Stambulskiej przenosi odpowiedzialność na Państwo – Stronę za respektowa-
nie podstawowych założeń Konwencji. 

Rozdział II Konwencji Stambulskiej zawiera postanowienia w przed-
miocie tzw. zintegrowanej polityki i gromadzenia danych. Art. 7-11 dotyczą 
zobowiązań Stron Konwencji w przedmiocie wprowadzenia ogólnych stan-
dardów i polityk zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy wobec 
kobiet, przy jednoczesnym respektowaniu praw ofiar, wiążąc to z zasobami 
finansowymi, które mogą zostać rozdysponowane na wcześniej wspomniany 
cel, a także poprzez zapewnienie wsparcia organizacjom pozarządowym. Na 
Stronach ciąży również obowiązek stworzenia instytucji odpowiedzialnej za 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę polityki i działań zgodnych z celami Kon-
wencji Stambulskiej. Art. 11 dotyczy natomiast mechanizmu gromadzenia 
danych i analizy danych w przedmiocie skali zjawiska i form przemocy, a także 
badań poświęconych temu zjawisku. 

Rozdział III Konwencji Stambulskiej dotyczy Zapobiegania. Art. 12 
Konwencji zawiera zobowiązania Państw – Stron. Zalicza się do nich m.in. 
konieczność pojęcia wszelkich działań mających na celu zapobieżenie promo-
wania wszelkich wzorów stawiających kobiety na pozycji poddanej w stosun-
ku do mężczyzn lub pozostawiających kobiety w pewnych stereotypowych 
rolach (art. 12 ust.1). Na Stronie ciąży również obowiązek podjęcia działań 
ustawodawczych – wdrażających normy Konwencji Stambulskiej mające na 
celu zapobieganie wszelkich formą przemocy. Z poszanowaniem wszystkich 
praw człowieka przynależnych ofiarom przemocy. Zgodnie z art. 12 ust. 5 
Konwencji „Strony zapewniają by kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. 
honor nie były uznawane za usprawiedliwiające wszelkie akty przemocy objęte 
zakresem niniejszej konwencji”. Postanowienie to wprowadza pewnego rodza-
ju zakaz usprawiedliwiania przemocy, a także umyślnych zabójstw kobiet na 
podstawie jakiś czynników łagodzących odpowiedzialność sprawców. Chro-
niąc tym samym chociażby prawo do życia jako podstawowe prawo człowieka. 
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Art. 13 – art. 17 stanowią o edukacyjnej funkcji Państw – Storn. Za-
równo w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczeństw w celu lepszego 
zrozumienia problemu przemocy, jej konsekwencji, wpływu na życie innych 
osób, piętna i szkody jaką wyrządza ofiarom, a także śladów pozostawianych 
na najmłodszych osobach, które również stają się ofiarami przemocy, osta-
tecznie skupiając się na metodach zapobiegania temu zjawisku. Działalność 
edukacyjna polegać będzie na wprowadzeniu do programów nauczania – nie-
zależnie od etapu edukacji, treści dotyczących równości, bez względu na płeć, 
wzajemnego szacunku, metod rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do 
przemocy, przemocy wobec kobiet ze względu na płeć oraz gwarancji nie-
naruszalności osoby ludzkiej. Kolejne postanowienia dotyczą wykształcenia 
kadry specjalistów mających zawodowy kontakt z ofiarami przemocy lub jej 
sprawcami. Program szkoleń będzie opierała się głównie na przybliżeniu me-
tod zapobiegania i wykrywania aktów przemocy, równości kobiet i mężczyzn, 
potrzeb i praw ofiar przemocy oraz sposób zapobiegania wtórnej wiktymiza-
cji.  Art. 16 i art. 17 stanowią po pierwsze o pewnych walorach programów 
wdrożenia przepisów dotyczących zapobiegania przemocy poprzez edukowa-
nie sprawców, iż przemoc nie jest jedynym i najlepszym sposobem na odna-
lezienie się w kontaktach międzyludzkich.  W przypadku edukacji sprawców 
istotne jest również podjęcie wszelkich działań zapobiegawczych – tak aby 
sprawcy nie popełniali ponownie tego samego czynu (dotyczy to w znacznym 
stopniu przestępstw na tle seksualnym „przemocy seksualnej”). Skupiając się 
na resocjalizacji sprawców, nie można zapomnieć o drugiej stronie, pokrzyw-
dzonej zachowaniem sprawcy. Podejmując się wspomnianych wcześniej środ-
ków Państwa – Strony powinny zapewnić pełne wsparcie i poszanowanie praw 
człowieka ofiarom. Po drugie dotyczący udziału sektora prywatnego i mediów 
we wdrażaniu standardów dotyczących zarobieniu przemocy wobec kobiet.  

Rozdział IV dotyczy ofiar pokrzywdzonych aktami przemocy, uściślając 
zapewnienia ochrony i wsparcia. Postanowienia te zawarto w art. 18-28 Kon-
wencji Stambulskiej. Można je podzielić na kilka grup. Do pierwszej z nich 
zalicza się podstawowe zobowiązania Państw – Stron w dziedzinie zapewnia-
nia pomocy ofiarom (art. 18 Konwencji Stambulskiej). Bazują na treści art. 
18 ust. 1 wnioskuje się, że zapewnienie pomocy ofiarom jako zobowiązanie 
Państwa – Strony polegać będzie na podjęciu wszelkich środków mających 
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uchronić ofiary przed kolejnym aktami przemocy. Standardy dotyczące za-
pobiegania przemocy i ochrony ofiar powinny zostać wdrożone mechanizmy 
gwarantujące skuteczną współpracę organów (takich jak sądy, prokuratura, 
organy ścigania, władze państwowe i samorządowe oraz organizacje działające 
na rzecz ofiar przemocy). Jest konieczne z bardzo prostego względu – część 
ofiar przemocy kierowana strachem i wstydem nie szuka pomocy u organów, 
pozostając tym samym w relacji z oprawcą lub nie mogąc poradzić sobie  
z traumą nabytą podczas aktu przemocy. Zapewnienie świadomych  
 
i przygotowanych organów może przekładać się na zmniejszenie współczynni-
ka przemocy i zapewnienie pożądanego standardu ochrony praw ofiar. 

Wszelkie środki podjęte przez Państwo – Stronę na podstawie rozdziału 
IV muszą spełniać wymogi określone w art. 18 ust. 3. Wśród nich wskazuje 
się chociażby na uwzględnienie aspektu płci w zjawisku przemocy zarówno 
tej stosowanej wobec kobiet jak i przemocy domowej. Zdeterminowano tu 
również obowiązek zapewnienia poszanowania praw człowieka ofiar wraz  
z budowaniem w nich poczucia bezpieczeństwa, a także mając na uwadze 
stosunki ofiara – sprawca. Powtórzono tu również postulat podjęcia dążeń do 
uniknięcia wtórnej wiktymizacji ofiar przemocy. Dla wyeliminowania zjawi-
ska przemocy wobec kobiet jak już podkreślano w Preambule, a powtórzono 
w art. 18 ust. 3 Konwencji Stambulskiej niezbędne jest budowanie samodziel-
nej pozycji kobiet – tak aby nie były one już uzależnione od kogokolwiek, 
czego najlepszym przejawem będą dążenia do niezależności ekonomicznej ko-
biet. Bardzo często to właśnie ta zależność kobiet bez względu na jej charakter 
była katalizatorem dla aktów przemocy. Skupiając się na kobietach nie można 
zapominać, iż dzieci również doświadczają przemocy, przemocy pozostawia-
jącej znacznie poważniejsze piętno niż w przypadku osoby dorosłej. Strony 
Konwencji powinny zapewnić tej kategorii ofiar szczególne wsparcie i opiekę. 
Przejawia się to w ukierunkowaniu organów na pomoc ofiarom przemocy. 

Zgodnie z art. 19 Konwencji Stambulskiej „Strony podejmują ko-
nieczne środki prawne lub inne działania gwarantujące przekazanie ofiarom 
odpowiednich i aktualnych informacji dotyczących możliwego wsparcia oraz 
dostępnych środków prawnych w zrozumiałym dla nich języku”. Z prawa-
mi ofiar i standardami pomocy ze strony Państwa łączy się również art. 21 
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Konwencji Stambulskiej, na podstawie którego „Strony gwarantują ofiarom 
dostęp do odpowiednich regionalnych i międzynarodowych mechanizmów 
składania skarg oraz informacje na ich temat. Strony promują profesjonalną  
i wrażliwą formę pomocy ofiarom w składaniu skarg”. 

Podobne standardy powiązane z prawem zawiera art. 29-30, rozdział V, 
stanowiąc w przedmiocie postępowania cywilnego. Zapewniającym tym sa-
mym ofierze prawo dochodzenia roszczeń przeciwko sprawcy w postępowaniu 
cywilnym, respektując tym środki cywilne przeciwko władzy państwowej za 
jej zaniechania w dziedzinie konieczności podjęcia działań zapobiegawczych 
lub ochronnych. Do środków tych zalicza się również możliwość dochodzenia 
odszkodowania bezpośrednio od sprawcy czy też z odpowiednich środków 
państwowych. 

W rozdziale IV zdecydowano się również na zawarcie zobowiązania 
Stron w dziedzinie zapewnienie ofiarom pomocy – ułatwiając dostęp do 
usług pomocnych w przezwyciężeniu się następstw przemocy (art. 20), wspar-
cia doraźnego dostępnego dla każdej z ofiar przemocy (art. 22), utworzenia 
schronisk przeznaczonych zwłaszcza dla kobiet i dzieci dających możliwość 
zakwaterowania i ucieczki od sprawcy przemocy (art. 23), telefonu zaufa-
nia udzielającego bezpłatne, całodobowe porady dla osób doświadczających 
przemocy (art. 24); wsparcia ze strony Państwa dla ofiar przemocy seksualnej,  
a także dla najmłodszych pokrzywdzonych (art. 25). 

Art. 26-27 Konwencji Stambulskiej zawiera postanowienia w przed-
miocie zgłaszania aktów przemocy. Zachęcając tym samym świadków tych 
aktów do zgłoszenia tego odpowiednim organom. Zgłoszenia dotyczące ak-
tów przemocy przez specjalistów powinny stanowić odstępstwo od zasady po-
ufności. 

Rozdział IV zawiera postanowienia w przedmiocie zobowiązań Państw 
w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy. Zobowiązań zapewniających rzetelne 
wsparcie i możliwość wyleczenia się z traumy jaką zapewnia przemoc, uwol-
nienia się od sprawców. Dbając o poszanowanie praw człowieka danej osoby.

Rozdział V Konwencji Stambulskiej zawiera przepisy prawa material-
nego w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i prze-
mocy domowej.

Podczas wyznaczania wszelkich standardów dotyczących zapobiegania 



422

JUSTYNA WAWRZECKA

i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nierozerwalnie 
związane pozostają kwestie prawa wewnętrznego Państw i działania jego orga-
nów niezależnie od ich charakteru i zdań. Przykładowo można tu posłużyć się 
art. 31, na podstawie którego organ (najczęściej jest to sąd) podczas rozpatry-
wania spraw dotyczących opieki i prawa spotykania nad dzieckiem powinien 
brać pod uwagę przypadki przemocy, tak aby to postanowienie zapewniało 
poszanowanie praw i bezpieczeństwo dziecka. Również do kwestii regulowa-
nych zazwyczaj przez prawo wewnętrzne Państwa należy prawo małżeńskie.  
W przypadku postanowień Konwencji Stambulskiej dotyczy to głównie mał-
żeństwa zawartych pod przymusem. Państwo – Strona powinno w swym pra-
wie zapewnić możliwość unieważnienia, anulowania lub rozwiązania takich 
małżeństw, w sposób jak najmniej uciążliwy dla ofiary (zarówno na płaszczyź-
nie finansowej jak i administracyjnej). 

Zobowiązania Państw nie dotyczą tylko szeroko pojętego prawa cy-
wilnego, rodzinnego i opiekuńczego, lecz także prawa karnego. Zawarto je 
w art. 33-43 Konwencji Stambulskiej. Państwa – Strony zobowiązują się do 
przyjęcia środków ustawodawczych w dziedzinie odpowiedzialności karnej za 
następujące czyny: 

•	 nękania, czyli umyślnego powtarzającego się zastraszania innej oso-
by powodujące, że obawia się ona o własne życie (art. 34) 

•	 umyślnego dopuszczenia się przemocy fizycznej wobec innej osoby 
(art. 35)

•	 szeroko pojmowanej przemocy seksualnej, w tym gwałtu, kryterium 
ocennym tych czynów jest brak zgody wyrażonej przez ofiarę (Zgodę – w myśl 
art. 36 ust. 2 Konwencji Stambulskiej - statuuje udzielenie jej dobrowolnie 
jako wyrazu wolnej woli danej osoby). Postanowienia te mają również zasto-
sowanie do czynów podejmowanych przez byłych partnerów lub małżonków 
(art. 36)

•	 umyślnego działania polegającego na zmuszaniu osoby dorosłej lub 
dziecka do zawarcia małżeństwa. Przymusowe małżeństwa dotycząc również 
sytuacji, w której dana osoba została zwabiona do innego Państwa – Strony  
w celu zawarcia małżeństwa – takie działanie podlegać powinno również od-
powiedzialności karnej (art. 37);

•	 umyślnego dokonania któregokolwiek z przejawów okaleczania na-
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rządów płciowych kobiet i dziewczynek, zmuszenia, zachęcania lub doprowa-
dzenia do okaleczania narządów płciowych (art. 38);

•	 umyślnego przeprowadzenia aborcji u kobiety bez jej świadomej 
i uprzedniej zgody lub przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego u kobiety, 
którego celem jest uniemożliwienie jej dalszej naturalnej prokreacji bez jej 
uprzedniej oraz świadomej zgody, a także w przypadku, gdy nie rozumie ona 
tego zabiegu. Znów kryterium wprowadzenia odpowiedzialności karnej za 
dany czyn jest brak zgody kobiety (w tym wypadku świadomej i uprzedniej) 
 
lub niemożność zrozumienia na czym polegać będzie dany zabieg i jakie skut-
ki wywoła w jej przypadku w przyszłości. (art. 39)

•	 niepożądane zachowania werbalne, niewerbalne lub fizyczne o cha-
rakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
osoby, zwłaszcza poprzez tworzenie atmosfery zastraszania, wrogości, upodle-
nia, poniżania lub obrazy. Czyny te stanowią szeroko pojęte molestowanie 
seksualne (art. 40).

Art. 42 Konwencji Stambulskiej wprowadza również pewne standar-
dy w prawie proceduralnym. Zwłaszcza w postępowaniu karnym wszczętym 
w wyniku popełnienia któregokolwiek z aktów przemocy tzw. zbrodni ho-
norowych– tych czynów wymienionych jako te, za które powinna w prawie 
Państwa – Stron grozić odpowiedzialność karna, na podstawie standardów 
wprowadzonych w Konwencji Stambulskiej. Akty takie nie będą usprawie-
dliwiane względami kulturowymi, zwyczajowymi, religijnymi, tradycyjnymi 
ani tzw. względami „honoru”. Akty te często tłumaczono zawinieniem ofiary, 
przejawiającym się w szczególności w przekroczeniu norm społecznych, trady-
cyjnych, religijnych, kulturowych czy też na dopuszczeniu się przez ofiarę na-
ruszenia zasad właściwego zachowania. Takiej samej odpowiedzialności pod-
legać będzie również osoba podżegająca dziecko do popełnienia tzw. zbrodni 
honorowych.  

Konwencji Stambulskiej zaprezentowano szeroki katalog przestępstw 
bazujących na aktach przemocy wobec kobiet. Przestępstw, za które powinna 
zostać wprowadzona w ustawodawstwie wewnętrznym   Państw – Stron od-
powiedzialność karna.

Odpowiedzialności tej, a dokładniej jej zakresu dotyczy art. 43. Zgod-
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nie z jego treścią „przestępstwa, o których mowa w niniejszej Konwencji, są za 
takie uznawane bez względu na charakter relacji pomiędzy ofiarą a sprawcą”. 
Wprowadzając tym samym gwarancje, iż sprawca przemocy będący partne-
rem, mężem lub innym członkiem rodziny ofiary zostanie pociągnięty do od-
powiedzialności, nie czyniąc w tym zakresie żadnych wyjątków.

Postanowienia art. 44 Konwencji Stambulskiej dotyczą jurysdykcji 
Państw – Stron w przedmiocie ścigania przestępstw. Jurysdykcja Państwa 
obejmuje przestępstwa popełnione na terytorium Państwa – Strony, jak rów-
nież na pokładzie statku pływającego pod jego banderą, na pokładzie samolo-
tu zarejestrowanego zgodnie z ich prawem, przez obywateli danego Państwa 

– Strony, a także przez osobę zamieszkująca na jego terytorium. W przypadku 
następujących przestępstw: przestępstw seksualnych (w tym gwałtu), przymu-
sowych małżeństw, okaleczania narządów płciowych kobiet, a także przymu-
sowej aborcji lub sterylizacji – w przedmiocie jurysdykcji wobec wymienio-
nych przestępstw – nakłada na Państwo – Stronę zobowiązanie, iż jurysdykcja 
nie będzie uzależniona od faktu, czy dane przestępstwo podlega odpowie-
dzialności karnej na danym obszarze. Wprowadzenie takowego zobowiązania 
wprowadza kolejny ze standardów zwalczania i zapobiegania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej.  

Pozostając w tematyce odpowiedzialności karnej za przestępstwa wy-
mienione w Konwencji Stambulskiej pozostaje do wyjaśnienia jeszcze pewna 
kwestia. Kwestia dotycząca sankcji i środków stosowanych wobec sprawców 
przemocy. Zgodnie z art. 45 Konwencji Stambulskiej sankcję powinny mieć 
charakter proporcjonalny i odstraszający pozostając w nierozerwalnym sto-
sunku z popełnionym przestępstwem. Sankcje powinny również obejmować, 
jeżeli będzie to pożądane kary pozbawienia wolności, mogące być podstawami 
ekstradycji. Przepis ten nie dotyczy tylko sankcji, umożliwia również Pań-
stwom podjęcie odpowiednich środków wobec sprawców przemocy. Środków 
przykładowo takich jak monitorowanie lub nadzór nad osobami skazanymi, 
pozbawienia praw rodzicielskich – jeżeli dobro dziecka jako ofiary nie może 
zostać zagwarantowane w inny sposób. 

W Konwencji Stambulskiej, w art. 46 wprowadzono okoliczności ob-
ciążające. Spełniające swą rolę w procesie orzekania w przedmiocie popełnienia 
przestępstw objętych zakresem Konwencji. Do pierwszej grupy okoliczności 
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obciążających zalicza się te powiązane ze sprawcą aktu przemocy – okoliczność 
występuje w przypadku gdy sprawcą przemocy była osoba bliska ofierze (mał-
żonek, partner, członka rodziny, osobę współzamieszkującą lub taką, która 
nadużyła władzy). Następna okoliczność dotyczy częstotliwości aktów prze-
mocy, czyli przypadków, w których dany akt przemoc został popełniony wie-
lokrotnie. Również jako okoliczność obciążającą uznano wykorzystanie szcze-
gólnego położenia ofiary czyniącego ją tym samym bardziej podatną na akty 
przemocy, można tu również zaliczyć przestępstwa popełnione w stosunku 
do dziecka lub w obecności dziecka. Następnie wskazuje się na współdziała-
nie osób popełniających przestępstwo. Obciążająca okolicznością jest również 
wystąpienie dodatkowych lub poprzedzających aktów okrucieństwa wobec 
ofiary czy też użyto podczas tego aktu broni lub grożono jej użyciem. Kolejnie 
wskazać można na przesłankę obciążającą występującą po stronie ofiary, Kon-
wencja stanowi o spowodowaniu przez przestępstwo istotnego uszczerbku na 
zdrowiu psychicznym lub fizycznym ofiary. Katalog zamyka przesłanka doty-
cząca recydywy, czyli wcześniejszego skazania sprawcy za przestępstwo podob-
nego rodzaju.  

Rozdział V zawiera przepisy prawa materialnego, stanowiącego  
w przedmiocie wprowadzenia standardów prawa wewnętrznego Państwa – 
Strony dotyczących zarówno prawa i postępowania cywilnego, jak również 
prawa i procesu karnego. W celu zapewnia ofierze po pierwsze środków do-
chodzenia roszczeń przeciwko sprawcy na drodze cywilnoprawnej, by następ-
nie wprowadzić katalog czynów, za które powinna grozić odpowiedzialność 
karna, postanowieniami dotyczącymi jurysdykcji, sankcji i działań podejmo-
wanych w stosunku do sprawców czy też katalogu okoliczności obciążających 
sprawcę. 

Rozdział VI stanowi w przedmiocie postanowienia w przedmiocie po-
stępowania przygotowawczego, ścigania, przepisów proceduralnych jak i środ-
ków ochronnych. 

Wśród standardów dotyczących postępowań (zarówno postępowania 
przygotowawczego jak i sądowego) wprowadzono postulat prowadzenia ich 
bez nieuzasadnionego opóźnienia, a także z poszanowaniem praw ofiar prze-
mocy, dodatkowo na organy nałożono pewien obowiązek. Obowiązek szyb-
kiego reagowania na akty przemocy oraz powiązanych z nim standardów za-
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pewnienia ofierze natychmiastowej i stosownej pomocy. 
Doniosłym w przypadku podjęcia próby zaprezentowania metod zapo-

biegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest pod-
jęcie się przedstawienia każdego z zobowiązań Państw – Stron spełniających 
wymagania stawiane przez postanowienia Konwencji Stambulskiej. 

Na uwagę zasługuje art. 52 tejże Konwencji. Stanowiąc, iż „Strony po-
dejmują konieczne środki prawne lub inne działania mające na celu zagwa-
rantowanie, że odpowiednie władze są uprawnione do wydania nakazu, w sy-
tuacjach bezpośredniego zagrożenia, opuszczenia miejsca zamieszkania ofiary 
lub osoby narażonej przez sprawcę przemocy domowej na odpowiedni okres 
czasu oraz zakazu nachodzenia ofiary lub osoby zagrożonej w jej miejscu za-
mieszkania lub kontaktowania się z ofiarą lub osobą zagrożoną przez sprawcę 
(…)”. Zawierając tym samym postanowienia ochronne w stosunku do ofiar 
przemocy, pozwalając na odizolowanie sprawcy przemocy od ofiary. Ochrona 
ofiar ma swe uzasadnienie również z tego powodu, iż odizolowanie sprawcy 
w przeważającej większości przypadków pozwoli na ocalenie życia ludzkie-
go, uniknięcie szkód zdrowotnych (nie tylko tych fizycznych, lecz także psy-
chicznych) ze strony sprawcy zamieszkującego wspólnie z ofiarą. Pojawienie 
się możliwości odizolowania sprawcy od ofiary może pozytywnie odzwiercie-
dlić się w przypadku statystyk dotyczących zgłaszania odpowiednim organom  
i ujawienia przestępstw opartych na przemocy. To właśnie ten brak poczucia 
bezpieczeństwa wpływał w niepożądany sposób na wykrywalność aktów prze-
mocy, zastraszone ofiary – często zamieszkujące wspólnie z oprawcami w oba-
wie o własne życie czy też zdrowie nie podejmowały żadnych środków pozwa-
lających na uwolnienie się od sprawcy oraz doprowadzenie do jego skazania. 

Konieczne jest również omówienie art. 56 Konwencji Stambulskiej 
zawierającego katalog środków ochronnych stosowanych w postępowaniu za-
równo sądowym jak i przygotowawczym. Można tu wskazać na:

•	 ochronę ofiar, ich rodzin, a także świadków przed zastraszaniem, 
odwetem lub ponowną wiktymizacji;

•	 informowanie wyżej wymienionych osób o następujących sytu-
acjach: ucieczki sprawcy przemocy, tymczasowego zwolnionego lub „wyjścia 
na wolność”, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu tych osób. Obowiązek informo-
wania ofiar dotyczy również ich praw, dostępnych świadczeń, statusu skargi 
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czy też podstawach oskarżenia; 
•	 poszanowanie praw ofiar, zwłaszcza w przedmiocie umożliwienia 

gwarancji procesowych, takich jak prawo do wysłuchania, przedstawiania 
dowodów, opinii, potrzeb lub obaw wraz z zapewnieniem ich wysłuchania; 
ochrona prywatności ofiar wraz z ograniczeniem spotkań ze sprawcą 

•	 umożliwienie ofiarom skorzystania z pomocy tłumacza, a także 
składania zeznań na Sali sądowej, poza nią lub chociażby w sytuacji nieobec-
ności sprawcy. 

W Konwencji Stambulskiej można wyróżnić kilka działów tożsamych 
ze względu na treść. Po pierwsze wskazywano na ogólne zobowiązania Państw 

– Stron, następnie na przepisy prawa materialnego stanowiące w przedmiocie 
przestępstw opartych na przemocy, postanowienia dotyczące gwarancji pro-
cesowych oraz standardów tworzonych z myślą o organach ścigania. Katalog 
ten zamykają kwestie powiązane ze zjawiskiem migracji oraz instytucją azylu. 

W art. 59 zawarto postanowienia w przedmiocie prawa pobytu. Do-
tyczące sytuacji, w których prawo to jest uzależnione od prawa pobytu mał-
żonka lub partnera. Konwencja wprowadza regulację, w której kobieta/ofiara 
może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt – nawet jeżeli małżeństwo lub 
związek zostały rozwiązane i niezależnie od długości trwania danego związku. 
Wniosek miałby być składany w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych 
okoliczności. Wiązałoby się to również z wprowadzeniem mechanizmu zawie-
szenia postępowania w sprawie o wydalenie w celu umożliwienie ofierze zło-
żenia wniosku o wydanie odrębnego zezwolenia na pobyt. Na podstawie art. 
59 ust. 3 Państwa mogą wydawać odnawialne zezwolenia na pobyt. Zasadność 
wydanie takie zezwolenia uzasadniają dwie grupy przesłanek. Po pierwsze  
w przypadku uznania przez władze, iż pobyt jest konieczny ze względu na 
sytuacje osobistą ofiary (art. 59 ust. 3 lit. a). Natomiast druga sytuacja wiąże 
się z koniecznością zachowania prawa do pobytu, w sytuacji współpracy ofiar 
w trakcie postępowania przygotowawczego lub w postępowaniu karnym (art. 
59 ust. 3 lit. b).

Na podstawie art. 60 przemoc wobec kobiet ze względu na płeć powin-
na zostać uznana za formę prześladowania oraz formę poważnej szkody dającej 
podstawy do przyznania ochrony uzupełniającej lub dodatkowej na podstawie 
innych aktów prawa międzynarodowego publicznego (Aktem tym jest Kon-
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wencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 
1951 r.). Wydźwięk tego postanowienia dotyczy głównie interpretacji prze-
słanek Konwencyjnych dotyczących statusu uchodźca tak aby uwzględnione 
zostały przesłanki powiązane z płcią, co spowodowałoby, iż ofiarom przemocy 
ze względu na płeć został udzielony status uchodźcy. 

Art. 61 statuuje zasadę non – refoulemnet. Stanowi ona, iż ”strony po-
dejmują konieczne środki prawne lub inne działania mające na celu zapewnie-
nie, że ofiary przemocy wobec kobiet potrzebujące ochrony, niezależnie od ich 
statusu czy miejsca pobytu, w żadnym przypadku nie są odsyłane z powrotem 
do jakiegokolwiek kraju, w którym ich życiu zagrażałoby niebezpieczeństwo, 
lub w którym byłyby torturowane, traktowane w sposób nieludzki lub poni-
żający bądź karane”.

Art. 59-61 zawierają postanowienia powiązane ze zjawiskiem migracji 
i prawem pobytu, nadaniem statusu uchodźcy i prawem azylu, a także ochro-
ną przed odesłaniem do kraju, w którym istnieje zagrożenia dla życia lub ła-
mania praw człowieka poprzez tortury czy nieludzkie lub poniżające sposoby 
karania. Łączy je to, iż stanowią o pewnych mechanizmach ochronnych ofiar, 
ofiar przemocy – najczęściej przemocy ze względu na płeć. 

Kończąc rozważania na temat zapobiegania i zwalczania przemocy wo-
bec kobiet i przemocy domowej konieczne jest zwrócenie uwagi na jeszcze jed-
ną kwestię, zawartą w art. 66 Konwencji Stambulskiej, statuując tym samym 
mechanizm monitorujący.  Utworzono Grupę ekspertów ds. przeciwdziałania 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO). Jej głównym za-
daniem jest monitorowanie wdrażania postanowień Konwencji Stambulskiej  
w Państwa – Stronach. Komitet składa się z 10-15 członków z uwzględnie-
niem równości płci i równowagi geograficznej. Utworzenie takiego ponad-
państwowego mechanizmu monitorującego może pozytywnie wpływać na 
wypełnianie celów i postanowień Konwencji Stambulskiej. 

zakOńczenie

Podsumowując, rozważania dotyczące zapobiegania i zwalczania prze-
mocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jednoznacznie można stwierdzić, iż 
zostały one przybliżone i podzielone na trzy płaszczyzny. 
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Pierwsza z płaszczyzn – statystyczna pozwoliła na przybliżenie skali zja-
wiska jakim jest przemoc. Zjawiska posiadającego wiele odmian i cech. Wska-
zuje się na przemoc fizyczną, seksualną, psychiczną, gdzie sprawcą najczęściej 
jest osoba bliska – mąż, partner czy inny członek rodziny. Bardziej brutalną 
formą przemocy fizycznej są tzw. zabójstwa honorowe – dokonywane również 
przez najbliższe kobiecie osoby. Następnie wskazuje się, iż to właśnie kobiety 
i dziewczynki są najliczniejszą grupą ofiar handlu ludźmi. Formy przemocy 
przybierają również odmienną postać – kwalifikuje się tu również przymu-
sowe małżeństwa, małżeństwa często zawierane z dziećmi. Bezdyskusyjny jest 
również fakt okaleczani narządów płciowych kobiet będący elementem da-
nego zwyczaju jakiejś grupy ludności, a postrzeganego jako naruszenie praw 
człowieka. Zamyka ten katalog nękanie, przyjmujące formę najczęściej nie-
chcianych i obraźliwych wiadomości na portalach społecznościowych. Można 
jednoznacznie wskazać, iż kobiety na całym świecie padają ofiarami przemocy 
znacznie częściej niż mężczyźni, a przemoc ta przybiera mnóstwo form. 

Następnie zdefiniowano pojęcie przemocy w celu ukazania pewnych jej 
cech, przyczyn, skutków. Należy podkreślić, iż nie są to definicję utworzone 
na podstawie Konwencji Stambulskiej, jednakże ich zaprezentowanie posiada 
walor naukowy. Na podstawie tychże definicji można wywnioskować, iż prze-
moc jest zjawiskiem występującym często, będącym ściśle związanym z sferą 
relacji międzyludzkich. Jest ona zjawiskiem przemyślanym, ukierunkowanym 
na zadanie cierpienia, a także manifestację siły sprawcy. Te cechy stanowią, iż 
jest to zjawisko bardzo niepożądane, stąd powstała konieczność wprowadze-
nia mechanizmu zapobiegawczego – takowym został uregulowany na mocy 
Konwencji Stambulskiej.

Jak już podkreślano wielokrotnie Konwencja ta posiada bardzo rozległy 
katalog zobowiązań Państw – Stron, których głównym celem jest wypracowa-
nie standardów ochrony przed przemocą wobec kobiet. Dotyczą one zarówno 
zobowiązań państwa w myśl prawa międzynarodowego, jak również tych do-
tyczących prawa wewnętrznego Państwa (prawa i procedury zarówno cywilnej 
jak i karnej).  
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Rozwój regulacji prawnych  
dotyczących przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w Polsce

wstęp

Przemoc w rodzinie jest w Polsce poważnym problemem społecznym, 
który przez wiele dziesięcioleci postrzegany był jako kwestia prywatna, nie-
wymagająca interwencji ze strony państwa. Jest to dostrzegalne szczególnie 
wyraźnie w kontekście karcenia dzieci. Jeszcze do niedawna stosowanie kar 
cielesnych wobec dziecka było dopuszczalne w celach wychowawczych. Wielu 
przedstawicieli prawa karnego uważało, że istnieje kontratyp karcenia małolet-
nich [zob. Hypś 2012, s. 163 - 174]. Miał on polegać na prawie do fizycznego 
i innego karania dzieci, o ile nie przekraczało ono społecznie akceptowalnego 
stopnia intensywności [Dudziak i Boniek 2015, s. 85]. Karcenie dzieci uspra-
wiedliwiano również normą prawną wskazaną w art. 48 Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej [Dz. U. z 1997 r., poz. 483 ze zm.], która miała gwarantować 
rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami, a więc 
umożliwiać im stosowanie samodzielnie wybranych metod wychowawczych. 
W społeczeństwie polskim można było zatem dostrzec przyzwolenie na stoso-
wanie przemocy wobec członków rodziny. 

Należy jednak podkreślić, iż przemoc w rodzinie jest złożonym zjawi-
skiem, które wymaga permanentnej aktywności ze strony ustawodawcy. Za-
chowanie sprawcy przemocy w rodzinie jest wszakże przeważnie działaniem 
bezprawnym, zawinionym oraz wypełniającym znamiona czynów zabronio-
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nych wskazanych w Kodeksie karnym [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444, zob.: 
Stożek 2009, s. 70; Michałowska 2012, s. 130 - 131; Kruk 2016, s. 85; To-
karska 2017, s. 12]. Ponadto przemoc w rodzinie wpływa negatywnie na zdro-
wie fizyczne i psychiczne osób jej doświadczających, a także funkcjonowanie 
całego społeczeństwa [zob.: Ritter i in. 2002, s. 114 – 115; Bednarski 2012, 
s. 155 – 160; Dąbrowska 2012, s. 21 – 25; Nylor, Petch i Ali 2012, s. 109].

W Polsce do 2005 r. brakowało odrębnej regulacji prawnej, która 
w sposób całościowy ujmowałaby problematykę przeciwdziałania przemocy 
w polskich rodzinach. Zwalczanie tego zjawiska pozostawało co do zasady 
w gestii wymiaru sprawiedliwości. Sytuacja ta zmieniła się wraz z uchwale-
niem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – dalej zwanej u.p.p.r. 
[t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218]. Na jej podstawie, do wykonywania zadań  
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zobowiązane organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa ta w la-
tach 2009 – 2019 była sześciokrotnie nowelizowana i implikowała jednocze-
śnie zmiany do innych aktów prawnych. 

Celem prowadzonych badań jest analiza procesu kształtowania się 
w Polsce regulacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz oce-
na wybranych regulacji prawnych wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie i jej nowelizacjach. Prowadzone badania oparto także na 
analizie danych dotyczących realizowania przez administrację publiczną zadań 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz danych pochodzących 
z badań opinii społecznej. 

 rOzumienie pOjęcia przemOc w rOdzinie

Przemoc jest terminem, którego nie da się zdefiniować w sposób pre-
cyzyjny. Jak podkreśla S. D. Herzberger, przemoc może przybrać wiele form, 
a zatem występować nie tylko w postaci fizycznego bądź seksualnego ataku, 
ale również emocjonalnego poniżenia [Herzberger 2002, s. 12]. B. Hołyst 
pod pojęciem przemocy rozumie określoną relację zachodzącą między jednym 
człowiekiem, a drugim, między grupą ludzi lub zespołem ludzkim, a jednost-
ką bądź między jednym zespołem ludzkim, a drugim. Według tego badacza 
stosowanie przemocy oznacza stosowanie siły lub groźbę użycia przeważającej 
siły, różnego rodzaju i o różnym stopniu [Hołyst 2007, s. 826].  Podobnie 
pojmuje to zjawisko J. Garniewicz, który określa je jako bezpośrednie od-
działywanie jednego człowieka na drugiego, w celu zmuszenia go do doko-
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nania zmiany zachowania, systemu wartości bądź poglądu [Garniewicz 1995, 
s. 5]. A. Hankała wskazuje natomiast, iż przemoc to fizyczna przewaga, która 
jest wykorzystywana do dokonywania na kimś bezprawnych czynów [Hanka-
ła 1997, s. 67]. Definicje te zazwyczaj koncentrują się zatem na podobnych 
aspektach, a więc nadużywaniu przewagi czy też własnej siły nad drugą osobą, 
a także celowości działania sprawcy. Jak podkreśla I. Pospiszyl [Pospiszyl 1999, 
s. 16], są to dwa podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby 
konkretne zachowanie mogło być określone jako przemoc.

Zanim uchwalono u.p.p.r. w polskiej doktrynie funkcjonowała ro-
bocza definicja przemocy domowej wykorzystywana przez Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, która określała 
to zjawisko jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpie-
nie i szkody [Halicka i Halicki 2010, s. 20]. Zauważyć zatem można, że ta 
definicja zwracała uwagę na intencjonalność przemocy w rodzinie, istnienie 
dysproporcji sił pomiędzy ofiarą a sprawcą, a także skutki zachowania sprawcy 
w postaci naruszania praw i dóbr osobistych osób doświadczających przemocy 
w rodzinie, które w konsekwencji prowadzą do odczuwania przez nie cierpie-
nia i szkód. 

Ustawowa definicja przemocy w rodzinie zawarta została w art. 2 pkt. 
2 u.p.p.r. Stanowi ona, iż poprzez przemoc w rodzinie rozumieć należy jed-
norazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, narusza-
jące prawa lub dobra osobiste członków rodziny tj. osób najbliższych w ro-
zumieniu art. 115 § 11 k.k. (małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, 
powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej we wspólnym 
pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdro-
wia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wy-
wołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Jak słusznie wskazuje P. Kobes [Kobes 2011, s. 26], inną osobą wspól-
nie zamieszkującą lub gospodarującą może być osoba należąca do rodziny, 
lecz nie związana węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa, o którym mówi 
przepis w art. 115 § 11 k.k., a także osoba niespokrewniona, która zamieszku-
je ze sprawcą np. koleżanka. Ponadto może być to także taka osoba, która tyl-
ko gospodaruje w mieszkaniu sprawcy. Pojęcie członka rodziny określone na 
potrzeby tej definicji ustawowej jest zatem bardzo szerokie, lecz dzięki temu 
zdaje się spełniać swoje funkcje z uwagi na to, iż obejmuje faktyczne stosunki 
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występujące we wspólnotach określanych jako rodziny [Komandowska 2017, 
s. 116]. Co wymaga podkreślenia, analizowana definicja została skonstruowa-
na specjalnie na potrzeby u.p.p.r. i ma znaczenie z punktu widzenia obowiąz-
ku realizacji przez organy administracji publicznej zadań w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie [Spurek 2011, s. 72 - 73]. Dla prawa karnego 
nie jest to zatem definicja wiążąca.  

Wskazana definicja ustawowa pozwala dostrzec, iż przemoc w rodzinie 
może występować w postaci przemocy fizycznej, psychicznej czy też seksualnej 
[szerzej: Kobes 2011, s. 28 – 30; Jarosz i Nowak 2012, s. 20 – 22; Kałdon 
2014, s. 59 - 65; Cichy i Szyjko 2015, s. 13 – 19; Hołyst 2015, s. 74 -78; 
Arczewska 2017, s. 86 – 88; Helios i Jedlecka 2017, s. 18 – 29]. Ponad-
to zaznaczyć trzeba, iż definicja ta składa się z kilku elementów. Przemocą  
w rodzinie można nazwać nie tylko powtarzające się zachowanie sprawcy, ale  
i działanie pojedyncze. Może ona wystąpić zarówno w formie wykonania okre-
ślonej czynności jak i zaniechania. Co nader istotne, zachowanie takie ma być 
umyślne. Ostatni element dotyczy zaś naruszenia praw lub dóbr osobistych 
członków rodziny [Spurek 2013, s. 26]. Zauważyć zatem należy, iż pewne 
elementy roboczej definicji przemocy w rodzinie zostały zawarte w defini-
cji ustawowej, a mianowicie kwestie dotyczące intencjonalności zachowania 
sprawcy oraz naruszania przez niego praw i dóbr osobistych członków rodziny. 

ustawa O przeciwdziałaniu przemOcy  
w rOdzinie i jej nOwelizacje

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu u.p.p.r. z 2004 r. [druk sej-
mowy nr 3639], przemoc w rodzinie jest jedną z najcięższych form naruszenia 
praw człowieka. Przemoc taka każdorazowo jest naruszeniem godności i in-
nych praw człowieka, takich jak prawo do zdrowia, prawo do wolnego wyko-
nywania zawodu, prawo do swobodnego decydowania o miejscu pobytu czy 
też prawo do ochrony przed pracą przymusową. Zwrócono również uwagę na 
to, iż prawo do bezpieczeństwa i nie poddawania się przemocy jest naczelnym 
elementem godności ludzkiej i kwestia ta powinna być traktowana jako prio-
rytet przy ustalaniu polityki państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Projektodawcy u.p.p.r. zdecydowali się na unormowanie kwestii prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie odrębną regulacją prawną z powodu spo-
łecznej wagi problemu przemocy w rodzinie, potrzeby objęcia ochroną jej ofiar, 
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a także interdyscyplinarności proponowanych działań. Sam projekt u.p.p.r. 
opierał się na czterech założeniach, a mianowicie: uznaniu przemocy w rodzi-
nie za przestępstwo, podkreśleniu odpowiedzialności państwa za zapobieganie 
i karanie aktów przemocy w rodzinie, wskazaniu odpowiedzialności sprawcy 
za popełniane czyny oraz zaakcentowaniu prawa ofiary do bezpieczeństwa. 

O uznaniu przez ustawodawcę doniosłości problemu przemocy w ro-
dzinie i konieczności przeciwdziałaniu temu zjawisku świadczyło to, iż zde-
cydował się on na wprowadzenie do u.p.p.r. preambuły. Określono w niej,  
iż przepisy u.p.p.r. ustanowione zostały „w celu zwiększenia skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań 
polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn 
i skutków przemocy w rodzinie”. 

Pierwotny tekst u.p.p.r nie stanowił obszernej regulacji prawnej. Za-
kres przedmiotowy wskazany w art. 3 u.p.p.r. obejmował trzy podstawowe 
kwestie: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady 
postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zasady po-
stępowania wobec osób dotkniętych tym zjawiskiem. Ustawa ta w art. 6 ust. 
1 zobowiązała organy administracji rządowej i jednostki samorządu teryto-
rialnego do realizowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej [t.j.  
Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.] lub ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [t.j. Dz.U. 2019  poz. 2277], z wyjątkiem 
sytuacji, gdy przepisy u.p.p.r. stanowią inaczej. Ponadto art. 9 ust. 1 u.p.p.r. 
wyznaczał obowiązek współdziałania organów administracji rządowej i jedno-
stek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami  
i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotknię-
tym przemocą w rodzinie, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz 
podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków tego zjawi-
ska. Należy zauważyć, iż kwestie te stanowiące niejako podstawę konstrukcji 
u.p.p.r., obowiązują aktualnie w niezmienionej postaci. 

W pierwotnej wersji u.p.p.r. ustawodawca w bardzo lakoniczny sposób 
wskazał konkretne zadania jakie miały być wykonywane jednostki samorzą-
du terytorialnego i organy administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Wdrożone rozwiązania prawne cechowały się przy tym 
niekonsekwencją ustawodawcy. Przykładowo wskazać można, iż u.p.p.r. na-
kładała wówczas na gminę i województwo obowiązek tworzenia programów 
dotyczących ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nie przewidywała natomiast 
konieczności opracowywania takich programów na poziomie powiatu. Co 
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istotne, w art. 10 ust. 1 pierwotnego tekstu u.p.p.r. ustawodawca zobligował 
Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, który miał określać szczegółowe działania podejmowane w zakresie 
udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, oddziaływania na osoby sto-
sujące przemoc, a także podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn  
i skutków przemocy w rodzinie. Należy jednak podkreślić, iż w ówczesnej 
wersji u.p.p.r. brakowało przepisów dotyczących koordynowania i monitoro-
wania realizacji takiego ogólnokrajowego programu. 

U.p.p.r. w pierwotnym brzmieniu zawierała w art. 13 i 14 rozwiązania 
prawnokarne, które zostały uchylone na mocy jej nowelizacji z 5 listopada 
2009 r. i 10 czerwca 2010 r. Ponadto u.p.p.r. implikowała zmiany do Kodeksu 
karnego. Dotyczyły one środków karnych oraz środków związanych z podda-
niem sprawcy próbie w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania kar-
nego bądź zawieszenia wykonania kary [szerzej: Spurek 2013, s. 155 – 177]. 

Jak wspomniano, u.p.p.r. była sześciokrotnie nowelizowana [na mocy 
ustaw: z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Ko-
deks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, usta-
wy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, z 22 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz niektórych innych ustaw, z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, 
z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z 21 
lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem sto-
sowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych]. 

Przedmiotowe nowelizacje dotyczyły najczęściej zmiany brzmienia po-
jedynczych przepisów u.p.p.r. w kontekście dostosowania ich do zmian poczy-
nionych w innych aktach prawnych, niejako z nią powiązanych (m.in. zmiana 
art. 9 ust. 2 u.p.p.r. na mocy ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych 
ustaw, który od jej wejścia w życie stanowi, iż organy administracji rządo-
wej lub samorządowej mogą zlecać realizację zadań określonych w ustawie  
w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie). 
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Najważniejsze znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania u.p.p.r. 
miały zmiany implikowane do niej ustawą z 10 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 
(zwanej dalej: z.u.p.p.r.). Projektodawcy z.u.p.p.r. wskazali, iż nowelizacja 
przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie miała sprawić, 
że u.p.p.r. będzie skuteczniej walczyć ze zjawiskiem przemocy w rodzinie 
[druk sejmowy 1698]. Zmiany wprowadzone w u.p.p.r. były ukierunkowa-
ne na: rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku prze-
mocy w rodzinie, zmianę świadomości społeczeństwa, skuteczniejszą ochro-
nę ofiar przemocy, w tym w szczególności dzieci, stworzenie mechanizmów 
ułatwiających izolację sprawców przemocy od ofiar oraz zmianę postaw osób 
stosujących przemoc w rodzinie przez poddanie ich oddziaływaniom korek-
cyjno - edukacyjnym.

Nowelizacja z 10 czerwca 2010 r. zmieniła treść preambuły określonej 
w u.p.p.r. Wskazano w niej, iż przepisy określone w u.p.p.r. zostały ustano-
wione z powodu uznania, że […] „przemoc w rodzinie narusza podstawowe 
prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności 
osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywate-
lom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu 
zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Preambuła 
ta została zatem znacznie rozbudowana. Zaakcentowano w niej dwie podsta-
wowe kwestie, a mianowicie: doniosłość problemu przemocy w rodzinie, któ-
ry związany jest z naruszaniem podstawowych praw doświadczającego jej czło-
wieka oraz obowiązek ochrony tych praw przez państwo. Jak słusznie zauważa 
M. Czarkowska, preambuła ta wskazuje strategię przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, w postaci dążenia do ochrony praw człowieka, a nie integralności 
rodziny [Czarkowska 2014, s. 98 – 99]. 

Z.u.p.p.r. poszerzyła zakres zadań realizowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego i organy administracji rządowej w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 u.p.p.r. gminy zosta-
ły obowiązane do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, a więc struktur 
złożonych z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświa-
ty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych. 
Fakultatywnie w ich skład mogą wchodzić również prokuratorzy i przedsta-
wiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, co wynika z art. 9a ust. 3 - 5 u.p.p.r. We wskazanym uzasadnieniu 
projektu z.u.p.p.r. określono, że zespoły te zostały utworzone w celu podejmo-
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wania wspólnych działań przez przedstawicieli służb zajmujących się przeciw-
działaniem przemocy w rodzinie. Jak wynika z art. 9b u.p.p.r., obowiązkiem 
zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie podmiotów 
wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, w szczególności poprzez m.in. diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym prze-
mocą, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą czy też 
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Jego celem jest 
zatem działalność profilaktyczna i udzielanie rodzinom pomocy w celu poko-
nywania trudnych sytuacji życiowych [zob. Dudziak 2015, s. 20]. 

Co istotne, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy  
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Jej skład osobowy został ukształ-
towany w sposób analogiczny, jednakże nie przewidziano w nim miejsca dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Fakultatywnie w pracach grupy 
roboczej uczestniczyć mogą kuratorzy oraz przedstawiciele innych podmio-
tów wykonujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie, na co wskazuje art. 9a ust. 10 - 12 u.p.p.r. [szerzej: Kobes 2011, s. 88 

– 89; Czarkowska 2014, s. 103 – 108]. Jak podkreśla A. Dudziak, tworzenie 
grup roboczych jest konieczne w dużych zbiorowiskach (zwłaszcza miejskich), 
gdzie zespół interdyscyplinarny nie jest w stanie zajmować się sprawami in-
dywidualnymi, bez pomocy ze strony policjantów dzielnicowych, komórek 
patologii nieletnich, pracowników socjalnych czy też asystentów rodzin [Du-
dziak 2015, s. 20 – 21]. 

Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze należy uznać za struktury 
wyjątkowo istotne w kontekście skutecznego zwalczania przemocy w polskich 
rodzinach. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, która może wpływać na traf-
niejszą diagnozę problemu przemocy w rodzinie. Przepisy dotyczące tworze-
nia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych budzą 
jednak wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie zbyt ogólnego określenia ich 
składu i częstotliwości zwoływania posiedzeń. Ponadto problemem wydaje 
się być ukształtowanie tych struktur w taki sposób, że zgodnie z art. 9a ust. 
13 u.p.p.r., wykonują one swoje zadania w ramach obowiązków służbowych 
bądź zawodowych. Można założyć, iż osoby wchodzące w skład zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych, wykonując równolegle inne zadania  
i obowiązki, nie są w stanie w sposób dostateczny monitorować rodzin do-
tkniętych przemocą.  
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Nowelizacja z 10 czerwca 2010 r. implikowała do u.p.p.r. przepisy do-
tyczące procedury „Niebieskie Karty” [szerzej: Kruk 2012, s. 88 – 91; Spurek 
2013, s. 228 – 230; Czarkowska 2014, s. 108 – 132]. Zgodnie z art. 9d 
u.p.p.r., w oparciu o nią odbywa się podejmowanie interwencji wobec rodzi-
ny dotkniętej przemocą. Procedura ta obejmuje ogół czynności inicjowanych  
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, 
oświaty i ochrony zdrowia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnie-
nia przemocy w rodzinie. W art. 9d ust. 5 u.p.p.r. ustawodawca zawarł de-
legację ustawową, która nałożyła na Radę Ministrów obowiązek utworzenia 
rozporządzenia dotyczącego procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów for-
mularzy wykorzystywanych przy jej podejmowaniu.

 Wskazana nowelizacja sprawiła zatem, że procedura „Niebieskie Karty” 
stała się interdyscyplinarnym narzędziem przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Za słuszne należy uznać rozwiązanie polegające na zaangażowaniu w ową 
procedurę nie tylko funkcjonariuszy Policji, ale także innych przedstawicieli 
instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Procedura ta jest jednak nazbyt formalistyczna, a interpretacja przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego procedury „Niebieskie Karty” 
[Dz.U. 2011, nr 209 poz. 1245] budzi wiele wątpliwości, m.in. w zakresie 
przesłanek zakończenia tej procedury. Ponadto E. Kruk zwraca uwagę na brak 
instrumentów dyscyplinujących w stosunku do osób, które deklarują wolę 
przystąpienia do programów pomocowych [Kruk 2012, s. 90].

Analizowana nowelizacja implikowała również do u.p.p.r. obowiązek 
tworzenia i realizowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 
programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemo-
cy. Zadania powiatu poszerzono o powinność tworzenia programów służących 
działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej po-
mocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wy-
chowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w ro-
dzinie, a także zapewniania ofiarom przemocy miejsc w ośrodkach wsparcia 
i ośrodkach interwencji kryzysowej. Zadania te wynikają bezpośrednio z art. 
6 ust. 2, 3 i 6 u.p.p.r. Ponadto ustawodawca postanowił, iż zadanie powiatu 
polegające na tworzeniu i prowadzeniu przez tę jednostkę samorządu teryto-
rialnego specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Jak wskazuje  
A. Sęk, jest to korzystne dla samorządów powiatowych, ponieważ realizacja 
tego zadania jest obecnie finansowana z budżetu państwa [Sęk 2011, s. 110]. 
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Nowelizacja ta wprowadziła do u.p.p.r. zasadnicze zmiany w zakresie 
funkcjonowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Utworzono wówczas stanowiska: koordynatora tego programu na szczeblu 
centralnym, który jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwe-
go do spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewódzkiego koordynatora 
programu na szczeblu województwa, który jest powoływany i odwoływany 
przez wojewodę, na co wskazują art. 10 ust. 2 i 3 u.p.p.r. Należy podkreślić, 
iż program kreuje uprawnienia i obowiązki jedynie dla wskazanych w nim 
jednostek organizacyjnych, a nie obywateli. Jest to spowodowane problemem 
natury formalnej, a mianowicie art. 10 ust. 1 u.p.p.r. nie przewiduje, aby pro-
gram ten mógł zostać wydany w formie rozporządzenia [Spurek 2006, s. 12]. 
Jest on wydawany w formie załącznika do uchwały, a zgodnie z art. 93 Konsty-
tucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwała jest aktem prawnym o charakterze we-
wnętrznym i nie może być źródłem praw i obowiązków dla jednostek [Kobes 
2011, s. 85 – 86]. Aktualnie obowiązuje Krajowy Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 [Uchwała nr 76 Rady Ministrów  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.]. 

Trzeba także zaznaczyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 u.p.p.r., woje-
wodę zobowiązano do pełnienia nadzoru nad realizacją zadań z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego, 
a także sprawowania kontroli nad realizacją zadań wykonywanych przez pod-
mioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej 
i samorządowej. Uszczegółowienie tych zadań znajduje się w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2011 r. [Dz.U. 2011, nr 126 poz. 718]. 
Jak podkreślili projektodawcy z.u.p.p.r., zmiana ta miała na celu wzmocnienie 
pozycji wojewody, który obok monitorowania zjawiska przemocy, ma aktual-
nie również możliwość kontrolowania podmiotów, którym samorządy zlecają 
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie wskazanej nowelizacji dodano także do u.p.p.r. przepi-
sy dotyczące Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w rodzinie, który jako organ opiniodawczo – doradczy ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego zajmuje się m.in. inicjowaniem, wspie-
raniem i monitorowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących u.p.p.r. i propono-
wania zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
a także opracowywaniem standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
i pracy z osobami stosującymi przemoc, co wynika bezpośrednio z art. 10a 
u.p.p.r. Ponadto w u.p.p.r. znalazły się wówczas uregulowania dotyczące: zo-
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bowiązania do opuszczenia mieszkania członka rodziny wspólnie zajmującego 
mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy, 
czyni uciążliwym wspólne zamieszkiwanie (art. 11a u.p.p.r.) oraz uprawnienia 
pracownika socjalnego do odebrania dziecka z rodziny dotkniętej przemocą 
w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka (art. 12a 
u.p.p.r.; zob. Zając 2012, s. 100 – 106). 

Warto również wskazać, iż nowelizacja z 10 czerwca 2010 r. wprowa-
dziła istotne zmiany także do innych aktów prawnych. Na jej mocy w polskim 
systemie prawnym po raz pierwszy pojawił się przepis zakazujący wprost sto-
sowania kar cielesnych wobec dzieci. Do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
[t.j. Dz.U. 2020, poz. 360 ze zm.] dodano bowiem art. 961, który stanowi, iż 
osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pie-
czę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. W ustawie o Poli-
cji [t.j. Dz.U. 2020, poz. 360 ze zm.] natomiast wprowadzono art. 15a, który 
wyposażył funkcjonariuszy Policji w uprawnienie do zatrzymania sprawców 
przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego. 

Co równie istotne, implikowano szereg zmian w Kodeksie karnym, Ko-
deksie postępowania karnego [t.j. Dz.U. 2020, poz. 30 ze zm.] oraz Kodeksie 
karnym wykonawczym [t.j. Dz.U. 2020, poz. 523 ze zm.]. Celem przykładu 
wskazać można, iż z.u.p.p.r. zmieniła postać środka karnego określonego w art. 
39 pkt 2b k.k. oraz implikowała nowy środek karny w postaci nakazu opusz-
czenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 39 pkt 2e k.k.). 
Obecnie, przepisy te sformułowane są w sposób odmienny [zob. Komandowska 
2017, s. 120 – 130]. W Kodeksie postępowania karnego dodano m.in. art. 244  
§ 1a, który stanowi o możliwości zatrzymania osobę podejrzanej, jeżeli ist-
nieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem 
przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej [Piech 2017, s. 31 – 40]. 
Do Kodeksu karnego wykonawczego implikowano natomiast m.in. art. 160  
§ 1a, który dotyczy obowiązku odwołania przez Sąd warunkowego zwolnienia, 
jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub 
groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej za-
mieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek 
prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby 
najbliższej lub innej osoby małoletniej. Zmiany te w założeniu projektodaw-
ców miały przyczynić się do skuteczniejszej ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  
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Nowelizacja z 10 czerwca 2010 r. implikowała do tych aktów prawnych in-
strumenty pozwalające na izolowanie sprawcy przemocy od osób pokrzyw-
dzonych na wszystkich etapach postępowania karnego [Jarosz i Nowak 2012, 
s. 86].  

analiza danych dOtyczących realizOwania przez administrację 
publiczną zadań z zakresu przeciwdziałania przemOcy w rOdzinie 

Oraz badań Opinii spOłecznej

W art. 11 u.p.p.r. wskazano, iż Rada Ministrów składa corocznie Sej-
mowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie z realizacji Krajo-
wego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w terminie do dnia 
30 września. Coroczna ewaluacja programu jest przygotowywana w oparciu 
o analizy dotyczące jakościowej i ilościowej realizacji programu wykony-
wane przez resorty odpowiedzialne za jego monitorowanie. Podstawą tych 
analiz są dane przekazane przez podległe resortom jednostki [Kobes 2011,  
s. 85]. Na potrzeby niniejszego opracowania analizie zostaną poddane dane 
statystyczne wynikające ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - zwanego dalej sprawoz-
daniem [zob. sprawozdania z realizacji Krajowego…].

Poważnym problemem w kontekście skutecznego przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie jest to, iż jak wynika ze sprawozdania, nie wszystkie 
gminy opracowały i wdrożyły w 2018 r. gminne programy przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało [odpowiedź na interpelację nr 
1496 z dnia 10. 02. 2020 r.], że zadanie to nie zostało zrealizowane przez 156 
gmin. W związku z tym, wskazane ministerstwo planuje ponowić apel do wo-
jewodów jako organów nadzorujących działania jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o podjęcie działań 
mających na celu opracowanie i realizację takich programów. Ponadto należy 
zaznaczyć, iż gmina Zakopane jako jedyna nie podjęła uchwały o powołaniu 
zespołu interdyscyplinarnego. W 2019 r. po raz dziesiąty gmina ta odmówiła 
również przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Jak podkreślił Rzecznik Praw Obywa-
telskich [wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 18.04.2019 r.] ta-
kie postępowanie nie tylko narusza przepisy u.p.p.r. i ratyfikowanych przez  
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Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, ale także świadczy o lekce-
ważeniu potrzeb osób potrzebujących wsparcia.

Ponadto należy zwrócić uwagę na wskazaną w sprawozdaniu licz-
bę posiedzeń grup roboczych. Sama u.p.p.r. dość lakonicznie wypowiada 
się o częstotliwości posiedzeń tych struktur. W art. 9a ust. 14 ustanowiono, 
iż prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb 
zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów 
występujących w indywidualnych przypadkach. Jak wynika ze sprawozdania,  
w 2018 r. utworzono 76 553 grup roboczych, które spotykały się na 262 091, 
a więc średnio co 3 – 4 miesiące. Wydaje się, iż taka częstotliwość posiedzeń 
jest zbyt mała, aby skutecznie monitorować sytuację w danej rodzinie. 

Kolejnym problemem związanym z przemocą w rodzinie w Polsce jest 
niska świadomość społeczna dotycząca przyczyn i skutków przemocy w ro-
dzinie, a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Z raportu 
Rzecznika Praw Dziecka „Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć!” 
[raport Rzecznika Praw Dziecka z 2017 r.] wynika, wszakże, że aż 27% uczest-
ników badania, które dotyczyło akceptacji zachowań przemocy wobec dzieci 
akceptuje bicie dzieci. Dezaprobatę wobec tego typu zachowań wyraziło nato-
miast 33% badanych. Ponadto aż 52% uczestników tego badania zadeklaro-
wało, iż są sytuacje, kiedy dziecko powinno zostać ukarane klapsem, a jedynie 
21 % badanych określić można jako stanowczych przeciwników stosowania 
takich form przemocy wobec dzieci. Zaakcentować także należy, iż 66% ba-
danych akceptuje krzyczenie na dziecko, 42% wielogodzinną izolację bądź 
zamknięcie dziecka w odosobnieniu, a 37 % grożenie dziecku biciem - jako 
sposób postępowania z dzieckiem wykorzystywany w wychowaniu. Ważne 
jest również to, że niniejsze badanie ukazało, iż jedynie 35% procent rodziców 
ma świadomość tego, iż w Polsce od 2010 r. obowiązuje zakaz stosowania 
wobec dzieci kar cielesnych. Potwierdza to niewątpliwie fakt, iż świadomość 
społeczna dotycząca przemocy w rodzinie jest wciąż za niska i upowszech-
nianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz regulacji prawnych w za-
kresie jej przeciwdziałania przez administrację publiczną jest niewystarczająca. 
Zbieżne z tym poglądem wydają się być dane wynikające ze sprawozdania.  
W 2018 r. przeprowadzono bowiem jedynie 946 lokalnych kampanii dotyczą-
cych podniesienia wiedzy i świadomości społecznej Polaków w zakresie przemocy  
w rodzinie. 
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pOdsumOwanie

Przemoc w rodzinie jest negatywnym zjawiskiem, które w destrukcyjny 
sposób wpływa na funkcjonowanie osób jej doświadczających. Przemoc upo-
karza, powoduje cierpienie, nieobliczalne szkody, rodzi nienawiść i pragnienie 
odwetu, tworzy błędne koło w stosunkach międzyludzkich i wcześniej czy 
później odciska na ofierze piętno [Pospiszyl 1995, s. 5]. Co jednak istotne, 
przemoc w rodzinie ma również niebagatelny wpływ na ogół społeczeństwa. 
Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, iż jest to problem, który wymaga po-
dejmowania zintensyfikowanych i systematycznych działań ze strony państwa. 

W Polsce, regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie nie mają długiej historii. U.p.p.r. była pierwszym aktem w polskim 
systemie prawnym, który w sposób kompleksowy miał ujmować instrumenty 
prawne mające na celu zwalczanie tego zjawiska. Była ona zatem regulacją klu-
czową w kontekście dalszego rozwoju działań związanych z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie w naszym kraju. Przez 15 lat funkcjonowania u.p.p.r. 
wprowadzono w niej liczne zmiany, które miały na celu uskutecznienie walki 
z przemocą w rodzinie. Szczególnie istotne w tym zakresie okazały się prze-
pisy implikowane do u.p.p.r. na podstawie nowelizacji z 10 czerwca 2010 r., 
dotyczące tworzenia zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, proce-
dury „Niebieskie Karty”, konieczności opracowywania przez gminę, powiat  
i województwo programów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
wzmocnienia pozycji wojewody jako organu nadzorującego wykonywanie przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie czy też funkcjonowania Krajowego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie. Za istotne trzeba również uznać zmiany w Kodeksie 
karnym, Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym,  
a także dodanie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przepisu, który 
wprost zakazuje stosowania kar cielesnych wobec dzieci. 

Należy jednak podkreślić, iż funkcjonujące w polskim systemie praw-
nym regulacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadal wyma-
gają zmian. Analiza przepisów zawartych w u.p.p.r. ukazuje, iż normy doty-
czące funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych budzą 
wątpliwości w zakresie ich stosowania. W u.p.p.r. należałoby dokonać zmian 
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mających na celu dokładniejsze wskazanie grupy podmiotów, które mogą 
brać udział w pracach obu struktur. Ponadto ustawodawca powinien uściślić 
kwestię częstotliwości posiedzeń grup roboczych. Istotne wydaje się również 
odformalizowanie procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzenie obszernej do-
kumentacji utrudnia bowiem możliwość udzielania ofiarom przemocy w ro-
dzinie realnego wsparcia. Poprawy wymaga również kwestia egzekwowania 
obowiązków nałożonych przez u.p.p.r. na gminy. Niepokojące jest bowiem 
to, iż nie wszystkie gminy opracowują programy przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, a gmina Zakopane po raz kolejny uchyla się od powołania zespołu 
interdyscyplinarnego. Z pewnością słuszne byłoby również poszerzenie zadań 
dotyczących edukowania o problemie przemocy w rodzinie i podniesienia 
świadomości społecznej w tym zakresie. Badania opinii społecznej ukazują 
bowiem, iż wiedza Polaków na temat przemocy w rodzinie jest wciąż niewy-
starczająca. 
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prawo do sądu  
w orzecznictwie Trybunału  

Konstytucyjnego  
w drugiej dekadzie XXI w.

prOces kształtOwania się prawa dO sądu  
w Orzecznictwie trybunału kOnstytucyjnegO

 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
[Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483, z późn. zm.] prawo do sądu zostało wyrażone 
w art. 45 ust. 1, zgodnie z którym: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jaw-
nego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależ-
ny, bezstronny i niezawisły sąd”. Przed uchwaleniem obecnie obowiązującej 
ustawy zasadniczej prawo do sądu w doktrynie rozumiane było jako generalna 
gwarancja sądowego rozstrzygania wszelkich spraw i sporów, które odnosiły 
się do jednostki, przeważnie było ono jednak akcentowane na tle spraw kar-
nych [Garlicki 1990, s. 61].

 Prawo do sądu jako zasada konstytucyjna zostało wyprowadzone 
w drodze orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, dalej: TK, w latach 1991-
1992. Na wykształcenie się prawa do sądu wpłynęło wiele czynników, zarówno 
zewnętrznych, np. rozwój prawa międzynarodowego, jak również wewnętrz-
nych, do których można zaliczyć przemiany polityczne, które zainicjowane 
zostały w 1989 r. Zasadnicze znaczenie miały jednak zmiany, które wprowa-
dzone zostały do tekstu ustawy zasadniczej, przede wszystkim wprowadzenie 
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konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Nie można przy 
tym pominąć istotnego wpływu, jakim był fakt powstania, a także podjęcia 
działalności przez TK oraz politycznej woli podnoszenia pozycji ustrojowej 
sądownictwa [Czeszejko-Sochacki 1992, s. 20].

 Jednym z pierwszych orzeczeń, w którym TK wskazał na istnienie 
w polskim porządku prawnym prawa do sądu jako jednego z fundamental-
nych założeń demokratycznego państwa prawnego, było orzeczenie z dnia  
7 stycznia 1992 r., sygn. akt K 8/91. W orzeczeniu tym TK podkreślił, iż jed-
nym z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa prawnego jest za-
sada dostępu obywateli do sądu, której celem jest umożliwienie obywatelom 
ochrony ich interesów przed niezawisłym organem kierującym się wyłącznie 
obowiązującym prawem. Według TK prawo do wymiaru sprawiedliwości zaj-
muje tak ważne miejsce, że jakakolwiek wykładnia, która ścieśniałaby treść art. 
1 Konstytucji w tym zakresie nie odpowiadałaby ani celowi, ani też ustrojowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo jednostki do rzetelnego i publicznego pro-
cesu, w którym rozstrzygane są jej prawa mające charakter administracyjny, 
cywilny, a także do postępowania, w którym przedstawiane są przeciwko niej 
zarzuty karne, wynika z zasady zawartej w art. 1 Konstytucji, iż Polska jest 
państwem prawnym. Za taką wykładnią art. 1 Konstytucji przemawia także 
treść art. 56 ust. 1 Konstytucji, stanowiąca, że wymiar sprawiedliwości w Rze-
czypospolitej Polskiej sprawowany jest przez: Sąd Najwyższy, sądy powszech-
ne, a także sądy szczególne. Przepis ten, zdaniem TK udostępnia obywatelowi 
szeroko drogę do wymiaru sprawiedliwości [K 8/91, OTK 1992, cz. I, poz. 
5]. W powołanym orzeczeniu prawo do sądu zostało określone jako prawo do 
wymiaru sprawiedliwości, a następnie jako prawo do rzetelnego i publicznego 
procesu.

Natomiast w orzeczeniu z dnia 25 lutego 1992 r., sygn. akt K 3/91, 
TK doszukał się istnienia prawa do sądu w treści jednej z konstytucji okresu 
międzywojennego. Zdaniem TK prawo do sądu najdobitniej było wyrażone 
w art. 98 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r., zgodnie z którym: „Nikt nie 
może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega (...). Żadna ustawa nie 
może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy i stra-
ty”. W orzeczeniu tym TK podkreślił, iż obowiązująca wówczas Konstytu-
cja nie wypowiadała wprost prawa do sądu. Prawo to zostało wyprowadzone 
z art. 1 Konstytucji w brzmieniu, które ustalone zostało przez ustawę z dnia 
29 grudnia 1989 r., jako jeden z zasadniczych składników demokratycznego 
państwa prawnego. Za taką interpretacją art. 1 Konstytucji, zdaniem TK prze-
mawiały także przepisy art. 14 i 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
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skich i Politycznych, ratyfikowanego przez Polskę. W dalszej części orzeczenia 
TK, podkreślił, iż prawo do sądu wyprowadzane z art. 1 Konstytucji skonkre-
tyzowane jest w art. 56 ust. 1 Konstytucji, który wymienia sądy sprawujące 
wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym podtrzymu-
jąc swoje wcześniejsze stanowisko zawarte w orzeczeniu z dnia 7 stycznia 1992 
r., sygn. akt K 8/91 [orzeczenie z 25 II 1992 r., K 3/91, OTK 1992, cz. I, poz. 
1].

Zdaniem TK w państwie prawnym prawo do sądu nie może być rozu-
miane jedynie formalnie jako dostępność drogi sądowej w ogóle, lecz musi być 
rozumiane również materialnie, jako możliwość prawnie skutecznej ochro-
ny praw na drodze sądowej. Nie ma jednak podstaw do tego, by całkowicie 
odmawiać ustawodawcy zwykłemu możliwości wyboru sądów powszechnych, 
bądź sądów szczególnych przy kształtowaniu drogi sądowej, jednak konieczne 
jest, aby sądowa ochrona miała charakter rzeczywisty, oznacza to m.in. pra-
wo do dochodzenia przez uprawnione podmioty ochrony ich interesów przed 
sądem, wyposażonym w kompetencję rozpoznania sprawy ze skutkiem, który 
zapewnia realizację ich roszczeń [uchwała z 25 I 1995 r., W 14/94, OTK 
1995, cz. I, poz. 19]. 

Z prawem do sądu, według TK związane jest także prawo do zaskar-
żania rozstrzygnięć sądu, które wydane zostały w pierwszej instancji. Pogląd 
taki został wyrażony w orzeczeniu z dnia 27 czerwca 1995 r., sygn. akt K 4/94, 
w którym TK poruszając kwestie związane z trójpodziałem władzy oraz z wy-
miarem sprawiedliwości, wskazał na istnienie w polskim porządku prawnym 
zasady dwuinstancyjność postępowań sądowych. Z treści przywołanego wyżej 
orzeczenia wynika, iż Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. 
ustanowiła ustrojowy model trójpodziału władzy, w którym władzy sądow-
niczej przypada równorzędna pozycja z władzą ustawodawczą oraz z władzą 
wykonawczą. Art. 56 ust. 1 pozostawionych w mocy przepisów konstytucyj-
nych stanowi, iż wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej sprawowany jest 
przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz sądy szczególne. Natomiast ustro-
jowy model władzy sądowniczej oparty jest na systemie sądów powszechnych,  
w którym zakodowane jest prawo do środka odwoławczego, przysługujące 
od orzeczeń sądu pierwszej instancji, do sądu drugiej instancji. Zasadniczą 
cechą polskich procedur sądowych jest zatem zasada dwuinstancyjności. Zda-
niem TK uregulowania, które uniemożliwiają zaskarżenie do sądu wyższej 
instancji rozstrzygnięcia sądu niższej instancji ograniczają prawo do sądu, co 
w konsekwencji jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego,  
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a tym samym narusza art. 1 oraz art. 56 pozostawionych w mocy przepisów 
Konstytucji RP [orzeczenie z 27 VI 1995 r., K 4/94, OTK 1995, cz. I, poz. 
16].

W orzeczeniu wydanym dnia 8 kwietnia 1997 r., sygn. akt K 14/96, 
czyli kilka dni po uchwaleniu tekstu obecnie obowiązującej ustawy zasad-
niczej, TK podkreślił, że prawo do sądu zagwarantowane jest w konstytucji, 
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie 
z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej każdy ma prawo do sprawiedliwego i jaw-
nego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, nieza-
leżny, bezstronny i niezawisły sąd. Natomiast wyłączenie jawności rozprawy 
może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek 
publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny 
interes osoby prywatnej (art. 45 ust. 2). W orzeczeniu tym TK podkreślił 
ponadto, że prawo do sądu sformułowane jest również w wiążących Rzecz-
pospolitą Polską normach prawa międzynarodowego [orzeczenie z 8 IV 1997 
r., K 14/96, OTK 1997, nr 2, poz. 16]; w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284,  
z późn. zm.], zgodnie z treścią którego: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego 
i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawi-
sły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach  
i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia  
w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”, a także w art. 14 ust. 1 Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych [Dz.U. z 1977 nr 
38, poz. 167], zgodnie z którym: „Każdy, przy rozstrzyganiu o zasadności każ-
dego skierowanego przeciwko niemu oskarżenia o popełnienie czynu zagrożo-
nego karą, albo przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach w sprawie 
o charakterze cywilnym, ma prawo do uczciwego i publicznego rozpatrzenia 
swojej sprawy przez właściwy, niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony usta-
wą”.

Z kolei w wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97, TK 
podkreślił, że prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw jednostki, 
a także jest jedną z fundamentalnych gwarancji praworządności. Na grun-
cie przepisów konstytucyjnych, które obowiązywały przed wejściem w życie 
konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., prawo do sądu zostało wyprowadzane 
w drodze orzecznictwa TK z art. 1 i art. 56 ust. 1 przepisów konstytucyjnych 
utrzymanych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z 17 października 
1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonaw-
czą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, tzn. z zasady 
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demokratycznego państwa prawnego oraz z przepisu stanowiącego, iż wymiar 
sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy 
powszechne oraz sądy szczególne. W Konstytucji RP prawo do sądu zostało 
wyrażone expressis verbis w art. 45 ust. 1 oraz w art. 77 ust. 2. Zgodnie z art. 
45 ust. 1 „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawi-
sły sąd”. Z kolei art. 77 ust. 2 stanowi, że „Ustawa nie może nikomu zamykać 
drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”. Na konstytucyj-
ne prawo do sądu składa się w szczególności: prawo dostępu do sądu, tj. prawo 
uruchomienia procedury przed sądem - organem o określonej charakterystyce 
(niezależnym, bezstronnym i niezawisłym); prawo do odpowiedniego ukształ-
towania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawno-
ści, a także prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego 
rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd. Podmiotem konstytucyjnego prawa 
do sądu, jest „każdy”, tzn. każda jednostka, a także osoby prawne prawa pry-
watnego. Prawo do sądu obejmuje „sprawy”, które dotyczą jednostki i innych 
podmiotów tego prawa. Konstytucyjny termin „sprawa” należy przede wszyst-
kim odnieść do sporów prawnych, które powstały pomiędzy osobami fizycz-
nymi i prawnymi. Prawo do sądu nie obejmuje natomiast sporów, w które 
nie jest uwikłany choćby jeden z podmiotów prawa prywatnego. W szczegól-
ności odnosi się to do sporów powstałych wewnątrz aparatu państwowego, 
np. spraw ze stosunków nadrzędności i podporządkowania pomiędzy orga-
nami państwowymi oraz spraw podległości służbowej między przełożonymi, 
a podwładnymi w organach państwowych. Zakres przedmiotowy prawa do 
sądu obejmuje spory ze stosunków cywilnoprawnych, administracyjnopraw-
nych oraz rozstrzyganie o zasadności zarzutów karnych [wyrok z 9 VI 1998 r.,  
K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50]. 

prawO dO sądu w Orzecznictwie  
trybunału kOnstytucyjnegO pO rOku 2010

W wyroku z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt SK 14/18, TK zwrócił uwagę 
na to, że prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw jednostki, a także 
jedną z fundamentalnych gwarancji praworządności. W dalszej kolejności, za-
znaczył, iż na gruncie przepisów konstytucyjnych z dnia 22 lipca 1952 r. [Dz. 
U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.], w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 
grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Dz. 
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U. Nr 75, poz. 444, ze zm.], prawo do sądu zostało wyprowadzane w drodze 
orzecznictwa TK z treści art. 1 i art. 56 ust. 1, tj. z zasady demokratycznego 
państwa prawnego oraz z przepisu stanowiącego, iż wymiar sprawiedliwości  
w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a tak-
że sądy szczególne [wyrok z 3 VII 2019 r., SK 14/18, OTK 2019 Seria A, poz. 
35], podtrzymując tym samym swoje wcześniejsze poglądy na temat genezy 
prawa do sądu.

Z kolei w wyroku z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt P 11/10, TK za-
znaczył, że przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który został zamieszczony 
przez ustrojodawcę w rozdziale poświęconym wolnościom i prawom osobi-
stym człowieka i obywatela, statuuje prawo podmiotowe przysługujące jedno-
stce. Miejsce art. 45 w systematyce Konstytucji RP wskazuje na autonomicz-
ny charakter prawa do sądu. Prawo do sądu nie jest jedynie instrumentem 
gwarantującym wykonywanie innych praw i wolności konstytucyjnych, lecz 
posiada byt samoistny, podlegając ochronie niezależnie od naruszenia innych 
praw podmiotowych [wyrok z 15 V 2012 r., P 11/10, OTK 2012 Seria A,  
nr 5, poz. 50].

Należy także dodać, iż według TK prawo do sądu nie ma charakteru 
abstrakcyjnego, nie stanowi ono także wartości absolutnej, gdyż może zostać 
ograniczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji RP. Zakres gwarancji, który wynika z prawa do sądu zależy od charakteru, 
a także funkcji postępowania, w którym powinno być ono realizowane [wyrok 
z 25 VI 2012 r., K 9/10, OTK 2012 Seria A, nr 6, poz. 66].

W wyroku z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt SK 39/09, TK 
podkreślił, że na konstytucyjne prawo do sądu składa się w szczególności: pra-
wo dostępu do sądu, tj. prawo do uruchomienia procedury przed sądem –  
organem o określonej charakterystyce (właściwym, niezależnym, bezstronnym 
i niezawisłym); prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, 
zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności, a także prawo do wyroku 
sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy 
przez sąd. Kończąc rozważania dotyczące poszczególnych elementów pra-
wa do sądu, Trybunał zaznaczył, iż zostały one sformułowane w wyroku TK  
z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97 [wyrok z 18 X 2011 r., SK 39/09, 
OTK 2011 Seria A, nr 8, poz. 84].

Stanowisko powyższe zostało podtrzymane w wyroku TK z dnia 
21 czerwca 2015 r., sygn. akt SK 2/15, w którym Trybunał zaakcentował,  
iż konstytucyjne gwarancje prawa do sądu obejmują trzy uprawnienia: prawo 
dostępu do sądu, czyli uruchomienia procedury sądowej, prawo do rzetelnej 
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procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwości, jawności oraz dwu-
instancyjności (tzw. sprawiedliwość proceduralna), a także prawo do uzyska-
nia wiążącego rozstrzygnięcia, czyli wyroku. Zdaniem TK ustrojodawca pra-
wem do sądu objął możliwie, jak najszerszy zakres spraw, natomiast z zasady 
demokratycznego państwa prawnego wynika dyrektywa interpretacyjna, 
która zakazuje ograniczającej wykładni prawa do sądu. Treść Konstytucji RP 
nie wyklucza z kolei ustanawiania pewnych, ustawowych ograniczeń prawa 
do sądu. Ustawodawca w szczególności może wprowadzać pewne ogranicze-
nia o charakterze formalnym, określające reguły dochodzenia praw przed są-
dem, przy czym posługiwanie się elementami formalizmu procesowego jest 
ważnym elementem sprawnego i rzetelnego postępowania, które konieczne 
jest ze względu na inne wartości wymagające ochrony w państwie prawnym, 
w szczególności bezpieczeństwo prawne, zasadę legalizmu czy też zaufanie 
do prawa [wyrok z 21 VI 2015 r., SK 2/15, OTK 2016 Seria A, poz. 45]. 

Z kolei w wyroku z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt K 6/14, TK 
zaznaczył, że prawo do sądu przejawia się w pięciu wymiarach, tj.: po pierwsze 

– prawie do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organu rozpozna-
jącego sprawę; po drugie – prawie do uruchomienia procedury przed właści-
wym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem; po trzecie – prawie 
do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami 
sprawiedliwości i jawności – sprawiedliwego, rzetelnego postępowania sądo-
wego; po czwarte – prawie do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy 
przez sąd; po piąte zaś – prawie do skutecznego wykonania orzeczenia [wy-
rok z 23 XI 2016 r., K 6/14, OTK 2016 Seria A, poz. 98]. Należy przy tym 
zaznaczyć, iż w orzecznictwie TK utrwalony został pogląd, zgodnie z którym 
prawo do sądu składa się z czterech zasadniczych elementów. W tym miej-
scu trafnym przykładem będzie wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r., sygn. akt  
P 19/16, w którym TK podkreślił, iż na konstytucyjne prawo do sądu składa 
się w szczególności: prawo dostępu do sądu (uruchomienia procedury przed 
sądem); prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej (zgodnej 
między innymi z wymogami sprawiedliwości i jawności; inaczej: sprawiedli-
wość proceduralna); prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozy-
cji organów rozpoznających sprawy oraz prawo do wyroku sądowego (uzyska-
nia wiążącego rozstrzygnięcia sprawy) [wyrok z 29 IV 2020 r., P 19/16, OTK 
2020 Seria A, poz. 12].

W wyroku z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt SK 39/09, TK 
podkreślił natomiast, iż z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wynika jednoznacz-
nie wola ustrojodawcy, by prawem do sądu objąć możliwie jak najszerszy za-
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kres spraw, natomiast z zasady demokratycznego państwa prawnego płynie 
dyrektywa interpretacyjna, która zakazuje zawężającej wykładni prawa do 
sądu. Ustawa zasadnicza wprowadza domniemanie drogi sądowej, w związ-
ku z czym wszelkie ograniczenia sądowej ochrony interesów jednostki muszą 
wynikać z postanowień ustawy zasadniczej. W przypadku kolizji prawa do 
sądu z inną normą konstytucyjną, poddającą pod ochronę wartości o równym 
lub nawet większym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub rozwoju jed-
nostki i konieczności uwzględnienia obu norm konstytucyjnych, może dojść 
do wprowadzenia pewnych ograniczeń zakresu przedmiotowego prawa do 
sądu. Takie ograniczenia dopuszczalne są jednak tylko w niezbędnym zakresie, 
w przypadku, gdy urzeczywistnienie danej wartości konstytucyjnej nie jest 
możliwe w inny sposób [wyrok z 18 X 2011 r., SK 39/09, OTK 2011 Seria 
A, nr 8, poz. 84]. 

Natomiast, jeżeli chodzi o zakres podmiotowy prawa do sądu, to pod-
miotem prawa wyrażonego w art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej jest „każdy”. 
Według TK znaczy to, iż w sferze podmiotowej prawo to ma bardzo szeroki 
charakter, obejmując swym zakresem wszystkie „sprawy”, dotyczące zarówno 
jednostki, jak i osób prawnych prawa prywatnego. Ochrona, którą przewiduje 
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP dotyczy nie tylko postępowania głównego, ale 
może obejmować także inne postępowania, w których sąd rozstrzyga o pra-
wach i obowiązkach danego podmiotu [wyrok z 8 X 2013 r., K 30/11, OTK 
2013 Seria A, nr 7, poz. 98].

Z kolei w wyroku z dnia 18 lipca 2011 r., sygn. akt SK 10/10, TK pod-
trzymał swój pogląd zawarty w wyroku wydanym dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. 
akt K 28/97, zgodnie z którym prawo do sądu nie obejmuje sporów wewnątrz 
aparatu państwowego, czyli m.in. spraw dotyczących stosunków nadrzędności 
i podporządkowania pomiędzy organami państwowymi oraz z pewnymi wy-
jątkami spraw, które dotyczącą podległości służbowej między przełożonymi,  
a podwładnymi w państwowych urzędach [wyrok z 18 VII 2011 r., SK 10/10, 
OTK 2011 Seria A, nr 6, poz. 58].

Zdaniem TK treść normatywna pojęcia prawnego „rozpatrzenie spra-
wy”, które zawiera art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, obejmuje rozstrzyganie o pra-
wach lub obowiązkach jakiegoś podmiotu, na podstawie norm prawnych, 
które wynikają z przepisów prawa. Istotą „rozpatrzenia sprawy” jest prawna 
kwalifikacja konkretnego stanu faktycznego, zawarta w wydanej normie kon-
kretnej i indywidualnej, skierowanej do określonego podmiotu, z której wyni-
kają określone skutki prawne, tzn. uprawnienia lub obowiązki. Istotne jest, że 
wszystkie elementy stanu faktycznego dotyczą konkretnej sprawy, a także two-
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rzą pewną całość związaną z podmiotem, którego uprawnienia lub obowiąz-
ki zostają określone w wyniku kwalifikacji prawnej stanu faktycznego. Dla 
kwalifikacji danego stanu jako „sprawy” w znaczeniu konstytucyjnym istotne 
jest przede wszystkim, by zachodziła konieczność władczego rozstrzygnięcia 
w warunkach niezawisłości, o prawach i wolnościach oznaczonego podmiotu, 
w sytuacji wykluczającej arbitralność rozstrzygnięcia oraz możliwość rozstrzy-
gnięcia przez drugą stronę. Konstytucyjne pojęcie „sprawy” dotyczy nie tylko 
wąsko rozumianego postępowania głównego, lecz może obejmować również 
inne postępowania, w których sąd rozstrzyga o prawach i obowiązkach da-
nego podmiotu [wyrok z 17 VII 2013 r., SK 9/10, OTK 2013 Seria A, nr 6, 
poz. 79].

W celu ustalenia zakresu przysługującego jednostce prawa do sądu TK 
w swoim orzecznictwie doprecyzowywał pojęcie „sprawy” w rozumieniu art. 
45 ust. 1 ustawy zasadniczej, oznaczające kwestię, której rozpatrzenia przez 
sąd może domagać się uprawniony podmiot. Zdaniem TK pojęcie „sprawy” 
nie jest definiowane przez przepisy konstytucyjne, jednak zakres przedmioto-
wy prawa do sądu należy określać przez odniesienie do podstawowej funkcji 
sądów, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Prawo do sądu nie 
obejmuje jednak sporów wewnątrz aparatu państwowego, czyli m.in. spraw 
dotyczących stosunków nadrzędności oraz podporządkowania między organa-
mi państwowymi, a także z pewnymi wyjątkami – spraw podległości służbowej 
między przełożonymi i podwładnymi w urzędach państwowych [por. wyrok  
z 9 VI 1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50]. Ustalenie znaczenia poję-
cia „sprawa” na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wymaga uwzględnienia 
szerszego kontekstu normatywnego. Pojęcie sprawy jest autonomiczne, przez 
co nie można go wyjaśniać wyłącznie przez odniesienie do pojęcia sprawy, któ-
re funkcjonuje w prawie karnym, cywilnym czy administracyjnym. Wąskie 
ujęcie funkcji wymiaru sprawiedliwości, przez pryzmat przepisów rangi usta-
wowej, determinowałoby bowiem zakres gwarancji konstytucyjnych, a także 
mogłoby skutecznie zablokować urzeczywistnianie prawa do sądu. Skierowa-
nie sprawy do sądu musi przy tym prowadzić do wymierzenia sprawiedliwości, 
czyli do rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach danego podmiotu. Dodać 
należy, że do kategorii praw, o których rozstrzyga sąd sprawujący wymiar spra-
wiedliwości, należą nie tylko prawa konstytucyjne. Treść art. 45 ust. 1 ustawy 
zasadniczej pozwala skonstatować, iż wolą ustrojodawcy było objęcie prawem 
do sądu możliwie jak najszerszego zakresu spraw. Z zasady demokratycznego 
państwa prawnego wynika dyrektywa interpretacyjna, która zakazuje zawęża-
jącej wykładni tego prawa. Ustawa zasadnicza wprowadza więc domniema-
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nie drogi sądowej. Nie oznacza to jednak, iż wszelkie ograniczenia sądowej 
ochrony praw jednostki są niedopuszczalne. Kwestię tę należy analizować  
w kontekście art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, przewidującego zakaz zamyka-
nia drogi sądowej. Regulacja ta jest jedną z podstawowych, konstytucyjnych 
gwarancji prawa do sądu. Treść artykułu 77 ust. 2 ustawy zasadniczej należy 
przy tym traktować jako rozwinięcie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż mię-
dzy wskazanymi postanowieniami ustawy zasadniczej istnieje organiczna więź,  
a zakaz zamykania drogi sądowej stanowi dopełnienie prawa do sądu [wyrok  
z 18 VII 2011 r., SK 10/10, OTK 2011 Seria A, nr 6, poz. 58].

Należy także przytoczyć wyrok TK z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt 
SK 28/10, w którym Trybunał podkreślił, że zakres konstytucyjnego terminu 

„sprawa” obejmuje dwa odrębne obszary, do których należy zaliczyć wszelkiego 
rodzaju spory prawne z udziałem podmiotów prywatnych, a także rozstrzyga-
nie o zasadności zarzutów karnych. Zdaniem TK dopiero zakończenie postę-
powania przygotowawczego i wniesienie aktu oskarżenia konstytuuje sprawę 
w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. W świetle art. 45 ust. 1 ustawy 
zasadniczej, tylko wtedy, gdy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania 
jurysdykcyjnego, pokrzywdzony będzie mógł realizować swoje prawo do sądu 
w procesie karnym. TK, rozwijając, a także uzupełniając swoje dotychczasowe 
orzecznictwo, stanął na stanowisku, że sprawa karna jest sprawą oskarżone-
go. Toczące się postępowanie sądowe w sprawie karnej może jednak dotykać 
różnego rodzaju interesów pokrzywdzonego, dlatego też z chwilą wniesienia 
aktu oskarżenia przez uprawnionego oskarżyciela staje się również w pewnym 
sensie sprawą pokrzywdzonego. Z tego względu pokrzywdzony może zostać 
uznany za szczególnego rodzaju podmiot objęty odpowiednimi gwarancjami, 
które wynikają z konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpa-
trzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bez-
stronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) [wyrok z 25 IX 2012 
r., SK 28/10, OTK 2012 Seria A, nr 8, poz. 96].

Z kolei w wyroku z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt P 5/14, TK 
podkreślił, że konstytucyjne prawo do sądu wiąże się z pojęciem „sprawy”. 
Zdaniem TK „sprawą” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP są wszyst-
kie chronione prawem interesy jednostki, których ochrony jednostka może 
dochodzić na drodze sądowej. Art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej nie określa 
gałęzi prawa, do których odnosi się prawo do sądu, jednak zakres przedmio-
towy tego prawa musi uwzględniać kontrolę działalności władzy publicznej 
przez sądy, co znajduje umocowanie w zasadzie demokratycznego państwa 
prawnego [wyrok z 6 IV 2016 r., P 5/14, OTK 2016 Seria A, poz. 15].
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relacje zachOdzące między art. 45 ust. 1,  
a art. 77 ust. 2 kOnstytucji rzeczypOspOlitej pOlskiej

Związki, które zachodzą między proklamowanym w art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji RP prawem do sądu, a statuowanym w art. 77 ust. 2 ustawy zasadni-
czej zakazem zamykania drogi sądowej są bardzo ścisłe, przez co powszechnie 
są podkreślane w doktrynie, a także w judykaturze [np. wyrok z 16 IX 2008 
r., SK 76/06, OTK 2008 Seria A, nr 7, poz. 121]. Ich praktycznym wyrazem 
jest to, iż przepisy te nierzadko stanowią kumulatywnie wzorce kontroli kon-
stytucyjności, przez co są równolegle rozpatrywane przez TK przy ocenie kwe-
stionowanych rozwiązań ustawowych. Do utrwalonych należy zapatrywanie, 
że o ile art. art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej ujmuje prawo do sądu od strony 
pozytywnej, o tyle w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP zawarta została strona ne-
gatywna tego prawa, którą jest zakaz zamykania drogi sądowej. Niezależnie od 
tego wskazuje się, że związki, jakie zachodzą między wskazanymi przepisami 
ustawy zasadniczej są trojakiego rodzaju: po pierwsze, prawo do sądu wyrażo-
ne jest nie tylko w art. 45 ust. 1, ale także w art. 77 ust. 2; po drugie, art. 77 
ust. 2 należy rozumieć jako szczegółowe rozwinięcie art. 45 ust. 1; po trzecie, 
pomiędzy art. 45 ust. 1, a art. 77 ust. 2 istnieje organiczna więź, natomiast 
treść art. 77 ust. 2 stanowi dopełnienie konstytucyjnego prawa do sądu [Grze-
gorczyk i Weitz 2016, s. 1092-1093].

W wyroku z dnia18 lipca 2011 r., sygn. akt SK 10/10, TK podkreślił, 
że treść art. 45 ust. 1 Konstytucji RP pozwala skonstatować, iż wolą ustrojo-
dawcy było objęcie prawem do sądu możliwie, jak najszerszego zakresu spraw 
[wyrok z 18 VII 2011 r., SK 10/10, OTK 2011 Seria A, nr 6, poz. 58]. Z zasa-
dy demokratycznego państwa prawnego wynika zarazem dyrektywa interpre-
tacyjna, która zakazuje zawężającej wykładni tego prawa. Ustawa zasadnicza 
wprowadza więc domniemanie drogi sądowej. Nie oznacza to jednak, że wszel-
kie ograniczenia sądowej ochrony praw jednostki są niedopuszczalne. Kwestię 
tę należy analizować w kontekście art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej przewidu-
jącym zakaz zamykania drogi sądowej. Regulacja ta jest jedną z podstawowych, 
konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu. Artykuł 77 ust. 2 Konstytucji RP 
należy przy tym traktować jako rozwinięcie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż 
między wskazanymi postanowieniami ustawy zasadniczej istnieje organiczna 
więź, natomiast zakaz zamykania drogi sądowej stanowi dopełnienie prawa 
do sądu. Należy przyjąć, że art. 45 ust. 1 Konstytucji RP dotyczy docho-
dzenia przed sądem wszelkich praw, natomiast art. 77 ust. 2 Konstytucji RP 
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obejmuje swym zakresem jedynie prawa i wolności, które są zagwarantowa-
ne konstytucyjnie. W tym znaczeniu art. 77 ust. 2, stanowiąc uzupełnienie 
oraz rozwinięcie ogólniejszego art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej, zawiera zara-
zem w stosunku do niego regulację szczególną. Ograniczenia prawa do sądu, 
które ustanawiane są w drodze ustawy, zgodnie z wymogami, które wynikają  
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, muszą uwzględniać kategoryczny zakaz zamy-
kania drogi do sądu, który wyrażony został w art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej  
w zakresie dochodzenia konstytucyjnych wolności i praw. W uzasadnieniu 
wyroku z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie o sygn. akt SK 2/09, TK zajął 
stanowisko, że ustawodawca może przyznać prawo do zaskarżania orzeczeń, 
które nie rozstrzygają sprawy w rozumieniu konstytucyjnym, a dotyczą jedy-
nie tzw. kwestii incydentalnych, jak również orzeczeń, które zostały wydane  
w drugiej instancji lub zapadają w postępowaniu o charakterze nadzwyczajnym 
[wyrok z 12 I 2010 r., SK 2/09, OTK 2010 Seria A, nr 1, poz. 1]. TK dostrzegł, 
że nie sposób a priori wykluczyć obowiązywania norm konstytucyjnych, które 
w odniesieniu do konkretnej regulacji będą uzasadniać wymóg wprowadzenia 
odpowiedniego środka kontroli sądowej, podtrzymując zarazem swój wcze-
śniejszy pogląd, iż konieczność ustanowienia takich środków w niektórych 
kwestiach wpadkowych, niemających charakteru odrębnej sprawy w rozumie-
niu ustawy zasadniczej, może wynikać z ogólnego wymogu ukształtowania 
procedury sądowej zgodnie z zasadami sprawiedliwości proceduralnej [wyrok 
z 31 III 2009 r., SK 19/08, OTK 2009 Seria A, nr 3, poz. 29].

Dla ustalenia treści konstytucyjnego prawa do sądu istotne znaczenie 
ma art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z treścią którego ustawa nie może 
nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub 
praw. Przepis ten zabrania zamykania sądowej drogi do dochodzenia wolności 
i praw konstytucyjnych. Ustawa zasadnicza nie wyklucza natomiast ustana-
wiania w ustawie pewnych ograniczeń prawa do sądu, jeżeli nie prowadzą 
one do zamknięcia drogi sądowej do dochodzenia konstytucyjnych wolności 
i praw, a także mieszczą się w ramach określonych przez treść art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, który wyznacza granice ingerencji organów władzy publicznej 
w sferę wolności i praw konstytucyjnych. Ze stanowiska TK wynika, iż usta-
wa zasadnicza nakłada na prawodawcę z jednej strony, obowiązki pozytywne, 
polegające na utworzeniu sprawnie funkcjonujących sądów oraz ustanowienia 
sprawiedliwej procedury sądowej, natomiast z drugiej strony, obowiązki ne-
gatywne, które polegają na zakazie zamykania lub nadmiernego ograniczania 
dostępu do sądu [wyrok z 18 VII 2012 r., K 14/12, OTK 2012, Seria A, nr 7, 
poz. 82]. W swoich orzeczeniach TK podkreślał ścisłą więź w zakresie treści 
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materialnych między art. 45 ust. 1, a art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. W wyroku 
z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt SK 57/06, TK stwierdził m.in., że dokonując 
wykładni art. 77 ust. 2, w związku z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej, należy 
wziąć pod uwagę, iż przepis ten nie stanowi prostego powtórzenia treści art. 
45 ust. 1 Konstytucji RP [wyrok z 27 V 2008 r., SK 57/06, OTK 2008, Seria 
A, nr 4, poz. 63]. Art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej, w myśl przyjętej przez TK 
szczególnej interpretacji, dotyczy dochodzenia przed sądem wszelkich praw, 
także tych, które ustanowione zostały w aktach normatywnych innych, niż 
ustawa zasadnicza, natomiast art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, obejmuje swym 
zakresem jedynie prawa i wolności, które są zagwarantowane konstytucyjnie. 
W tym znaczeniu art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, stanowiąc uzupełnienie i roz-
winięcie ogólniejszego ujęcia z art. 45 ust. 1, zawiera zarazem swoistą regulację 
szczególną, w stosunku do art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej. Płynie stąd istot-
ny wniosek, co do zakresu dopuszczalnych ograniczeń prawa do sądu. Ograni-
czenia prawa do sądu ustanawiane normą ustawową, stosownie do art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP, muszą uwzględniać kategoryczny zakaz zamykania drogi 
sądowej zawarty w art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej w zakresie dochodze-
nia konstytucyjnych wolności i praw. Znaczy to, że wyłączenie drogi sądowej  
w sprawach związanych z naruszeniem wolności i praw, może być ustanowione 
jedynie wprost przepisami konstytucyjnymi. Podsumowując analizę dotyczącą 
relacji zachodzących między art. 45 ust. 1, a art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, TK 
podkreślił, że prawo do sądu, wyrażone w art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej, nie 
może zostać ograniczone w postaci zamknięcia przez ustawę drogi sądowej do 
dochodzenia naruszonych wolności i praw konstytucyjnych, gdyż takie ogra-
niczenie byłoby oczywiście sprzeczne z treścią art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.  
W tym sensie art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej wyznacza, oprócz art. 31 ust. 3, 
zakres dopuszczalnych ograniczeń prawa do sądu. Określone przez art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP przesłanki ustawowego ograniczenia konstytucyjnych praw 
i wolności należy odnosić również do prawa do sądu, wynikającego z art. 45 
ust. 1 ustawy zasadniczej. W świetle treści normatywnych art. 45 ust. 1 i art. 
77 ust. 2 Konstytucji RP ustawa nie może nikogo pozbawić prawa do sądu  
w dochodzeniu ochrony jego wolności lub praw konstytucyjnych. Oznacza to, 
że w dochodzeniu swoich praw i wolności jednostka powinna mieć zagwaran-
towaną możliwość drogi sądowej. Jedynie niezależny, bezstronny i niezawisły 
sąd może ostatecznie rozstrzygać o prawach lub wolnościach jednostki [wyrok 
z 18 VII 2012 r., K 14/12, OTK 2012, Seria A, nr 7, poz. 82].

W wyroku z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt P 5/14, TK podkreślił, 
iż dla określenia treści konstytucyjnego prawa do sądu, oprócz art. 45 ust. 1, 
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zasadnicze znaczenie ma także art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej. Zakaz za-
mykania drogi sądowej dotyczy kwestii dochodzenia wolności i praw konsty-
tucyjnych. Konstytucja RP nie wyklucza możliwości ustanawiania w ustawie 
pewnych ograniczeń prawa do sądu, jeżeli nie prowadzą one do zamknięcia 
sądowej drogi do dochodzenia konstytucyjnych wolności i praw. Ogranicze-
nia te muszą jednak mieścić się w ramach określonych w treści art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, wyznaczającym granice ingerencji organów władzy publicz-
nej w sferę wolności i praw. Należy przy tym podkreślić, że ustawa zasad-
nicza nakłada na prawodawcę obowiązek pozytywny utworzenia sprawnie 
funkcjonujących sądów, a także ustanowienia sprawiedliwej procedury oraz 
obowiązek negatywny, polegający na zakazie zamykania lub nadmiernego 
ograniczania dostępu do sądu. TK podkreślając związek między art. 45 ust. 1  
i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, powołując się na wyrok z dnia 27 maja 2008 
r., sygn. akt SK 57/06 podkreślił, że w wykładni art. 77 ust. 2, w związku  
z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej należy wziąć pod uwagę, iż przepis ten 
nie stanowi prostego powtórzenia treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP [wyrok  
z 27 V 2008 r., SK 57/06, OTK 2008, Seria A, nr 4, poz. 63]. Art. 45 ust. 1 
ustawy zasadniczej dotyczy dochodzenia przed sądem wszelkich praw, także 
tych, które ustanowione zostały w aktach normatywnych innych niż Konsty-
tucja, natomiast art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej obejmuje swym zakresem 
jedynie prawa i wolności, które są zagwarantowane konstytucyjnie. Art. 77 
ust. 2 Konstytucji RP stanowi uzupełnienie i rozwinięcie ogólniejszego ujęcia 
art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej. Zawiera on swoistą regulację, szczególną 
w stosunku do treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ograniczenia prawa do 
sądu ustanawiane normą ustawową, stosownie do treści art. 31 ust. 3 ustawy 
zasadniczej, muszą uwzględnić zakaz zamykania drogi sądowej, który zawar-
ty został przez ustrojodawcę w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie do-
chodzenia konstytucyjnych wolności i praw. Znaczy to, że wyłączenie drogi 
sądowej w sprawach, które związane są z naruszeniem wolności i praw może 
zostać ustanowione jedynie wprost przepisami konstytucyjnymi. W ocenie 
TK prawo do sądu wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP nie może zostać 
ograniczone przez zamknięcie ustawą drogi sądowej do dochodzenia naru-
szonych wolności i praw konstytucyjnych, gdyż ograniczenie takie sprzeczne 
byłoby z treścią art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej. Art. 77 ust. 2 Konstytucji RP 
wyznacza zatem obok art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej zakres dopuszczalnych 
ograniczeń prawa do sądu. Określone w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
przesłanki ustawowego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności należy 
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bowiem odnosić również do prawa do sądu, które wynika z art. 45 ust. 1 usta-
wy zasadniczej [wyrok z 6 IV 2016 r., P 5/14, OTK 2016 Seria A, poz. 15].

O ile treść art. 45 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje prawo do sądu 
w ujęciu pozytywnym, o tyle art. 77 ust. 2 Konstytucji RP wyraża jego aspekt 
negatywny. Adresatem normy, która wyrażona została w art. 77 ust. 2 ustawy 
zasadniczej jest ustawodawca, któremu norma ta zakazuje stanowienia prze-
pisów zamykających sądową drogę do dochodzenia naruszonych konstytu-
cyjnych wolności i praw. Związek, który zachodzi między art. 45 ust. 1 oraz 
art. 77 ust. 2 Konstytucji RP wyraża się także w tym, że wykluczenie sądowej 
ochrony naruszonych wolności i praw jest zawsze pozbawieniem jednostki 
prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, zagwa-
rantowanego przez art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej. Ograniczenie prawa do 
sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP nie musi jednak prowadzić  
w konsekwencji do pogwałcenia art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej, gdyż w tre-
ści art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP występują ponadto inne, niż 
wskazane wcześniej różnice. Po pierwsze, w art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej 
jest mowa wyłącznie o konstytucyjnych wolnościach i prawach, podczas gdy 
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP odnosi się do wszelkich prawnie chronionych 
praw, wolności, a także interesów jednostki. Po drugie, art. 77 ust. 2 ustawy 
zasadniczej odnosi się jedynie do wolności i praw naruszonych, podczas gdy 
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje również sytuacje, w których nie do-
szło jeszcze do naruszenia praw, lecz zainteresowany podmiot poszukuje drogi 
sądowej w celu ustalenia swego statusu prawnego [wyrok z 15 IV 2014 r., SK 
12/13, OTK 2014, Seria A, nr 4, poz. 41].

Na koniec należy wskazać wyrok TK z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt SK 
14/18, w którym Trybunał podkreślił, że prawo do sądu jest jednym z podsta-
wowych praw jednostki, a także jedną z fundamentalnych gwarancji prawo-
rządności. Na gruncie przepisów konstytucyjnych z dnia 22 lipca 1952 r. [Dz. 
U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.], w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 
grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Dz. 
U. Nr 75, poz. 444, ze zm.], prawo do sądu zostało wyprowadzane w drodze 
w orzecznictwa TK z art. 1 oraz z art. 56 ust. 1, tj. z zasady demokratycznego 
państwa prawnego oraz z przepisu stanowiącego, iż wymiar sprawiedliwości 
w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy 
szczególne. W obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej prawo do sądu zo-
stało wyrażone przez ustrojodawcę w art. 45 ust. 1 oraz w art. 77 ust. 2. Na 
konstytucyjne prawo do sądu składa się w szczególności: prawo dostępu do 
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sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem - organem o określonej 
charakterystyce (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym); prawo do odpo-
wiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawie-
dliwości i jawności; prawo do orzeczenia sądowego, tj. prawo do uzyskania 
wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd, w rozsądnym terminie oraz 
prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpozna-
jących sprawy. Podmiotem konstytucyjnego prawa do sądu, które wyrażone 
zostało w art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP jest „każdy”, tzn. każda 
jednostka, a także osoby prawne prawa prywatnego. Z brzmienia powołanych 
przepisów ustawy zasadniczej wynika, że prawo do sądu obejmuje „sprawy”, 
które dotyczą jednostki, a także innych podmiotów tego prawa. TK wskazał 
ponadto, iż między art. 77 ust. 2, a art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zachodzi 

„ścisły związek” polegający na tym, że pierwszy z nich stanowi dopełnienie,  
a także gwarancję prawa zagwarantowanego w drugim. W konsekwencji art. 
77 ust. 2 Konstytucji RP pełni rolę środka ochrony przed ingerencją w konsty-
tucyjne prawo do sądu, jest jego gwarancją oraz wiąże się ze wszystkimi jego 
elementami [wyrok z 3 VII 2019 r., SK 14/18, OTK 2019 Seria A, poz. 35]. 
Należy także zaznaczyć, iż we wskazanym wyroku TK podtrzymał swoje wcze-
śniejsze stanowisko dotyczące m.in. zakresu podmiotowego prawa do sądu, 
które zawarte zostało w wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. akt K 28/97 
[wyrok z 9 VI 1998 r., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz. 50].
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Orzecznictwo sądowe  
w sprawach zwierząt  

w latach 2009-2019

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco zmieniło się podejście ludzi 
do zwierząt i ich praw. Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do słyn-
nego wyroku w sprawie karpi, 

(…) w ostatnich latach doszło do radykalnego przewartościowania 
w stosunkach człowieka do zwierząt, które przeciwstawiono rzeczy  
i uznano ich przynależność do świata istot żyjących oraz zdolnych do 
odczuwania cierpienia, a człowieka zobowiązano do poszanowania 
zwierząt, ich ochrony i zagwarantowania opieki [II KK 281/16]. 

Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie czterech wyroków sądo-
wych orzeczonych przez polskie sądy w latach 2009-2019, które w sposób 
znaczący przyczyniły się do poprawy losów zwierząt w naszym kraju. W swojej 
pracy chciałabym nieco uważniej spojrzeć na dwa wyroki Sądu Najwyższego 

– w sprawie niedźwiedzia brunatnego Mago oraz w sprawie znęcania się nad 
karpiami, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. statusu organi-
zacji społecznej w procedurze interwencyjnego odbioru zwierzęcia oraz orze-
czeniu Sądu Okręgowego w Krakowie, który uznał więź między człowiekiem 
a psem za dobro osobiste wymagające ochrony prawnej. 
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O znęcaniu się nad misiem magO

Wyrok Sądu Najwyższego uchylający orzeczenie uniewinniające dyrek-
tora wrocławskiego zoo w sprawie „misia” Mago [V KK 187/09] to jeden 
z pierwszych tak głośnych wyroków zapadłych w sprawie znęcania się nad 
zwierzętami w Polsce. Do dużego rozgłosu ( Proces dotyczący znęcania się 
nad misiem Mago był szeroko komentowany w mediach ogólnopolskich oraz 
prasie lokalnej we Wrocławiu.) [Sąd za cierpienia…, Sąd: Gucwiński przez 
lata…, Antoni Gucwiński winny…,] z pewnością przyczyniła się „egzotycz-
ność” ofiary (Mago jest pięknym reprezentantem niedźwiedzia brunatnego) 
oraz duża popularność oskarżonego, czyli wieloletniego dyrektora ZOO we 
Wrocławiu oraz Antoniego Gucwińskiego. 

W 1997 roku Antoni Gucwiński, będąc Dyrektorem wrocławskiego 
ogrodu zoologicznego zdecydował o umieszczeniu niedźwiedzia Mago w be-
tonowym pomieszczeniu pod ziemią na terenie zoo. Zdaniem Gucwińskiego 
jego decyzja wiązała się z faktem, iż Mago przebywał na jednym wybiegu ze 
swoją siostrą i w związku z szybkim osiągnięciem dojrzałości płciowej do-
szło do kopulacji między rodzeństwem. Zdaniem Gucwińskiego wrocławskie 
ZOO nie dysponowało wówczas odpowiednim wybiegiem, na który Mago 
mógłby zostać przeniesiony, dlatego umieścił zwierzę w takich warunkach. Jak 
wskazała Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA, pełniąca 
rolę oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie, niedźwiedź przebywał w ciasnej 
podziemnej klatce uniemożliwiającej swobodne poruszanie się, pozbawionej 
wybiegu oraz dostępu do światła słonecznego. Zwierzę przebyło również w cał-
kowitej izolacji względem świata zewnętrznego – nie miało kontaktu z innymi 
przedstawicielami swojego gatunku, innymi zwierzętami oraz zwiedzającymi. 

Zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy uniewinniły dyrektora zoo od 
zarzucanego mu czynu znęcania się nad zwierzęciem z art. 35 ust. 1 w zw. 
Z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt (dalej jako uoz). Oba sądy 
przyjęły, iż zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów przestępstwo znę-
cania się nad zwierzętami można popełnić jedynie umyślnie oraz tylko w za-
miarze bezpośrednim. Dyrektor ZOO przenosząc niedźwiedzia na podziemny 
wybieg miał nie chcieć spowodować u zwierzęcia bólu i cierpienia, a jedynie 
podjąć niezbędną decyzję podyktowaną okolicznościami sprawy. Dodatkowo 
sąd II instancji stwierdził, iż przebywając w niedostosowanym do wymagań 
gatunku pomieszczeniu zwierzę nie doznało cierpienia fizycznego, a wystąpie-
nie cierpień psychicznych zdaniem sądu nie było to możliwe do ustalenia. Ka-
sację od wyroku sądu okręgowego wniosła występująca w charakterze oskarży-
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ciela posiłkowego Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!. 
W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 35 

ust 1 uoz zgodnie z którą przestępstwo znęcania się nad zwierzętami można 
popełnić jedynie umyślnie w zamiarze bezpośrednim, jednakże, jak podkreślił 
Sąd Najwyższy 

(…) za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami odpowiada nie tylko 
osoba, która osobiście zadaje ból lub cierpienie zwierzęciu, ale również 
ten, kto świadomie dopuszcza do zadawania przez inną osobę bólu lub 
cierpienia zwierzęciu. 

Zdaniem Sądu Najwyższego, zamiar bezpośredni odnosi się w tym 
przypadku jedynie do czynności sprawczej znęcania, nie zaś do spowodowa-
nia bólu lub cierpienia zwierzęcia. Oznacza to, że sprawca nie musi dążyć do 
zadania cierpienia zwierzęcia – jego intencje powinno się analizować szerzej  
z uwzględnieniem art. 5 uoz (Art. 5 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz.U. 1997 poz. 724] w brzmieniu 

„Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.”), który obliguje 
do humanitarnego traktowania zwierząt. Jak podkreśla K. Kuszlewicz, przed-
miotem ochrony jest tak naprawdę ochrona zwierząt przed doświadczaniem 
bólu i cierpienia i fakt ich ostatecznego wystąpienia nie zmienia w żaden spo-
sób motywacji sprawcy [Kuszlewicz 2018].

Powyższy wyrok zmienił podejście polskiego sądownictwa oraz proku-
ratury do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Mimo iż nadal część 
sędziów i prokuratorów w sposób nieprawidłowy interpretuje znamiona prze-
stępstwa znęcania nad zwierzętami i ścignie lub ukaranie warunkuje dążeniem 
sprawcy do zadania zwierzęciu bólu i cierpienia, wyrok Sądu Najwyższego po-
szerzył zakres ochrony zwierząt w kontekście uprzednio stosowanych wykład-
ni. Z definicji znęcania nad zwierzętami skonstruowanej przez Sąd Najwyż-
szy w tym orzeczeniu (Fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt V KK 187/09: „Użyte w definicji z art. 
6 ust. 2 tej ustawy sformułowanie pozwala na jednoznaczne przyjęcie, iż za 
przestępstwo znęcania się nad zwierzętami odpowiada nie tylko osoba, która 
osobiście zadaje ból lub cierpienie zwierzęciu, ale również ten, kto świadomie 
dopuszcza do zadawania przez inną osobę bólu lub cierpienia zwierzęciu. Znę-
caniem się jest natomiast każde z wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy spo-
sobów bezpośredniego postępowania w stosunku do zwierzęcia, które muszą 
być objęte zamiarem bezpośrednim sprawcy, zamiar odnosi się więc do samej 
czynności sprawczej, a nie do spowodowania cierpień lub bólu. Dopuszczanie 
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polega w praktyce na nieprzeciwdziałaniu, czyli przyzwoleniu i jest świadome, 
gdy sprawca zdaje sobie sprawę z następstw swego zachowania się, czyli że 
inna osoba zachowa się w jakikolwiek sposób wskazany w ust. 2 art. 6.”) sko-
rzystał chociażby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdzając, 
iż przesłanki znęcania nad zwierzętami z art. 6 ust. 2 uoz spełnia również 
psychiczne zaniedbywanie zwierzęcia, w tym przypadku pozostawianie psa  
w osamotnieniu [IV SA/Wa55/17].

O humanitarnym traktOwaniu karpi

13 grudnia 2016 roku Sąd Najwyższy uwzględnił kasację złożoną 
przez Fundację „Noga w Łapę. Razem idziemy w świat” i uchylił wyrok Sądu 
Okręgowego w Warszawie uniewinniający trzech pracowników jednego z sie-
ci sklepów wielkopowierzchniowych w związku z zarzutem znęcania się nad 
karpiami oraz zwrócił sprawę Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpatrze-
nia. Sprawa odbiła się głośnym echem w mediach ogólnopolskich, do czego 
przyczyniła się data zapadnięcia wyroku (grudzień, czas okołoświąteczny, czyli 
czas największej konsumpcji karpi w Polsce), jak i głównych bohaterów spra-
wy, czyli ryb. 

W grudniu 2010 roku trzech pracowników działu rybnego jednego 
z sieci sklepów wielkopowierzchniowych przetrzymywało żywe karpie bez 
wody w okratowanych skrzynkach, a następnie sprzedawało je w nieprzy-
stosowanych do tego workach foliowych, tj. żywe ryby były umieszczane  
w zwykłych workach foliowych bez wody i tym samym uniemożliwiało im od-
dychanie przez skórę. Takie warunki bytowania ryb kończyło się ich śmiercią 
w wyniku uduszenia. 

Zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy nie stwierdziły spełnienia prze-
słanek znęcenia się nad zwierzętami z art. 35 ust. 1 w zw. z art. 6 ust 2 uoz. Po 
pierwsze obie instancje błędnie założyły, iż art. 6 ust. 2 uoz zawiera katalog za-
mknięty zachowań uznanych przez prawodawcę za akty znęcania się nad zwie-
rzętami, mimo iż artykuł wyraźnie stanowi o ich przykładowym charakterze 
(zastosowanie określenia „a w szczególności”). Co ciekawe, oba sądy zwróciły 
również uwagę na fakt, iż w momencie sprzedaży ryb obowiązywał przepis  
w brzmieniu sprzed nowelizacji z roku 2016, która to dodawała do art. 6  
ust. 2 punkt 18, który stanowi, iż za znęcanie należy uznać „transport żywych 
ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody 
umożliwiającej oddychanie”. (Mowa o ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zmia-
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nie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2018.663). 
W ramach nowelizacji do art. 6 ust. 2 dodany został pkt 18 „18) transport 
żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilo-
ści wody umożliwiającej oddychanie;”) Co istotne, Sąd Najwyższy poddał  
w wątpliwość bezkrytyczne podejście obu sądów do opini biegłego, który za-
kwestionował zdolność ryb do odczuwania bólu i strachu. Przytoczona opinia 
biegłego wpisuje się w spór o zdolność ryb do odczuwania bólu, który już od 
wielu lat toczy się zarówno w środowiskach naukowych, jak i w społeczeń-
stwie w ogóle. Mimo to, w uzasadnieniu do analizowanego wyroku Sąd Naj-
wyższy wyraźnie podkreślił fakt, iż prawodawca ochroną prawną przed bólem 
i cierpieniem obejmuje wszystkie kręgowce, do których ryby bezsprzecznie się 
zaliczają. W związku z tym, nawet jeśli ryby ze względu na budowę swojego 
ciała nie są przystosowane do odczuwania bólu, to na mocy przepisów usta-
wy o ochronie zwierząt, a zwłaszcza art. 4 pkt 2 uoz (Zgodnie z brzmieniem 
art. 4 pkt 2 uoz: „Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 2) „humanitar-
nym traktowaniu zwierząt” – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające 
potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.”) przetrzymywanie 
ryb bez wody (stanowiącej naturalne środowiska życia karpi) będzie stało  
w sprzeczności z zasadami humanitarnego traktowania tych zwierząt. 

Sąd Najwyższy podkreślił fakt obowiązywania w momencie sprzedaży 
ryb wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z ży-
wymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej [Wytyczne Głów-
nego Lekarza Weterynarii…], który powołując się na badania przeprowadzone 
przez Polską Akademię Nauk rekomendowały specjalnie zaprojektowana do 
transportu ryb opakowania foliowe z plastikowym „koszyczkiem” wewnątrz. 
Takie rozwiązanie, nawet w przypadku przenoszenia ryb bez wody, nie blo-
kuje zwierzętom możliwości oddychania przez skórę. Mimo istnienia zaleceń, 
sprzedawcy nie pakowali ryb w rekomendowane torby tłumacząc się prefe-
rencjami klientów, którzy z takiego rozwiązania nie chcieli korzystać. Zda-
niem K. Kuszlewicz [Kuszlewicz 2017], wobec klientów przenoszących ryby 
w nieprzystosowanych do tego torbach foliowych i bez wody zastosowanie 
znalazłby art. 6 ust. 6 uoz (Art. 6 ust. 2 pkt 6 uoz stanowi, iż „Przez znęcanie 
się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie 
do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: transport zwierząt, w tym 
zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie 
lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres”). 

Nie należy zapominać również, iż Sąd Najwyższy w powyższym wy-
roku po raz potwierdził przyjętą linię orzeczniczą, zgodnie z którą przestęp-
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stwo znęcania się nad zwierzętami powinno być rozumiane jako zadawanie 
albo świadome dopuszczanie do zadawania im bólu lub cierpień, a zamiar 
bezpośredni w tym przypadku powinien badany w odniesieniu do samej 
czynności sprawczej, a nie woli zadania cierpień lub bólu zwierzęciu [V KK 
187/09]. Ten wyrok, podobnie jak wspomniane w niniejszej pracy orzeczenie 
Sądu Najwyższego w sprawie Mago ugruntowuje wykładnię art. 35 ust. 1 uoz  
i bezpośredni zamiar sprawcy – po raz kolejny podkreślone zostało, iż zamiar 
bezpośredni będzie dotyczył czynności sprawczej, a nie samej woli sprawcy 
[Kuszlewicz 2019, s. 50].

Ostatecznie Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i orzekł, iż 

naturalnym środowiskiem ryb jest środowisko wodne, a więc zasa-
dą winno być transportowanie, przetrzymywanie i przenoszenie ryb  
w środowisku wodnym, a więc takim, które zapewnia im właściwe wa-
runki bytowania, czyli możliwość egzystencji, zgodnie z ich potrzeba-
mi gatunkowymi. 

Powyższy wyrok znacząco zmienił podejście do prawnej ochrony karpi 
(ryb) w Polsce, bardzo często traktowanych jako zwierzęta „drugiej kategorii” 
w stosunku do ssaków. Sam fakt dyskusji nad faktem odczuwania bólu przez 
ryby i bezkrytyczne przyjęcie takiego stanowiska przez sądy rejonowy i okrę-
gowy wskazują, iż sądy „nie przejęły” intencji prawodawcy dążącego do obję-
cia ochroną prawną jak największej liczby gatunków zwierząt, bez względu na 
obecność bezdyskusyjnych dowodów na odczuwanie bólu lub cierpienia przez 
dane gatunki. 

Wydanie powyższego orzeczenia poskutkowało daleko idącymi zmia-
nami społecznymi. W związku z akcjami protestacyjnymi większość najwięk-
szych sieci hipermarketów całkowicie wycofała się ze sprzedaży żywych karpi 
w okresie około bożonarodzeniowym lub zastrzegła sprzedaż żywych ryb jedy-
nie w przystosowanych do tego plastikowych torbach z koszyczkiem. Mimo 
wielu pozytywnych zmian, nadal można jednak zauważyć przejawy złego trak-
towania ryb w sklepach (przenoszenie ryb w zwykłych „foliówkach”, nadmier-
ne stłoczenie ryb w zbiornikach wodnych, skutkujące ranami i stresem) czy 
zabijanie ryb z sposób niehumanitarny. 
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więź człOwieka z psem jakO dObrO OsObiste

Kolejnym w omawianych przeze mnie wyroków będzie ten wyda-
ny przez Sąd Okręgowy w Krakowie 7 września 2017 roku, sygn. akt II Ca 
1111/17 dotyczący odpowiedzialności za śmierci psa powoda w wyniku do-
tkliwego pogryzienia przez psa sąsiadki i związanego z tym zadośćuczynienia. 

W czerwcu 2015 roku pies powoda, po wydostaniu się z ogrodzonej 
posesji na drogę publiczną został dotkliwie pogryziony przez psa powódki, 
sąsiadki powoda. Należy zaznaczyć, iż pies pozwanej przebywał na nieogro-
dzonym terenie bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony właścicieli. Usłyszaw-
szy walczące psy, żona powoda wybiegła na drogę i przegoniła psa pozwanej. 
Krótki po zdarzeniu pozwana potwierdziła, iż pies, który zaatakował psa po-
woda należy do niej i przekazała żonie powoda 150,00 zł na poczet leczenie 
weterynaryjnego. W konsekwencji pogryzienia pies przez cztery dni walczył  
o życie w pobliskiej klinice weterynaryjnej, ostatecznie jednak zmarł na skutek 
poniesionych obrażeń. 

Powód we wniesionym pozwie zażądał od pozwanej nie tylko pozo-
stałych kosztów leczenie weterynaryjnego, ale domagał się również 2 500 zł 
tytułem „odszkodowania utraty psa wg cen rynkowych” oraz 5 539,15 zł za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z utraty psa.

Jako że w swojej pracy chciałabym się skupić głównie na interpretacji 
przed sądy relacji między zwierzęciem a człowiekiem i przyjętych do tej oceny 
przesłankach, nie będę skupiać się na kwestiach proceduralnych czy innych 
aspektach powyższego wyroku.  

Sąd I instancji [I C 1521/16] uznał powództwo za zasadne w części 
dotyczącej zwrotu kosztów leczenia weterynaryjnego oraz „utraty psa rasy (…) 
wg cen rynkowych”, nie przystał jednak na zwrot powodowi ponad 5 000 zł 
tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wynikającą z utraty psa. Sąd 
zauważył, iż na powyższą kwotę składają się kwoty leczenie weterynaryjnego, 
zabiegów pielęgnacyjnych i wyżywienia psa przez cały okres jego życia (Do-
mniemywać można, iż takie wyliczenia powoda zostały poczynione na podsta-
wie art. 481 k.p.c.). Zwłaszcza ten ostatni element wydaje się być interesujący 
z punktu widzenia tematyki poruszonej w niniejszej pracy. Sąd podkreślił, iż 

powód (…) nie wskazał wyraźnie, jakie jego dobro osobiste zostało na-
ruszone w wyniku utraty psa w związku z jego śmiertelnym pogryzie-
niem przez psa pozwanej. Z zeznań powoda wnioskować by można, że 
jego zdaniem naruszone zostało jego dobro osobiste w postaci więzów 



480

KLARA WALKOWICZ

rodzinnych; w depozycjach powoda można odnaleźć stwierdzenia, że 
psa traktował jak pełnoprawnego członka rodziny, <<swoje pierwsze 
dziecko>>. 

Co więcej, zdaniem Sądu 

takie deklaracje (…) stoją w oczywistej sprzeczności z żądaniem pozwu 
zasądzenia równowartości ceny nabycia psa, wskazującym na trakto-
wanie go jak rzeczy, przedmiotu, a nie podmiotu. 

Zdaniem Sądu zatem, powód po pierwsze nie nazwał dobra osobistego, 
które zostało naruszone w związku ze śmiercią psa, a po drugie żądanie zwrotu 
ceny rynkowej psa takiej samej rasy stoi w sprzeczności z jego statusem „człon-
ka rodziny”, ponieważ podkreśla materialny aspekt tejże relacji. 

Co istotne, Sąd w uzasadnieniu do opisywanego wyroku wyraźnie pod-
kreślił wyjątkowy charakter psa psa jako gatunku towarzyszącego człowiekowi 
w życiu codziennym i dodał, iż „nie sposób kwestionować tego, że pomiędzy 
człowiekiem i psem mogą wytworzyć się szczególne relacje, oparte na wzajem-
nym przywiązaniu”. W dalszej części uzasadnienia sąd przywołuje brzmienie 
art. 1 uoz, zgodnie z którego brzmieniem zwierzę jako istota zdolna do od-
czuwania cierpienia, nie jest rzeczą oraz podkreśla zarówno majątkowy, jak  
i niemajątkowy wymiar relacji między zwierzęciem a człowiekiem. Co wię-
cej, w ocenie Sądu powód w sposób dostateczny wykazał szczególnie silną 
więź łączącą go z psem, wskazując zarówno na ogromne przywiązanie powoda  
i jego rodziny do zwierzęcia, ale również przejawy sympatii ze strony psa wo-
bec swoich właścicieli (czekanie w domu na powrót powoda, przynoszenie 
mu pantofli). Ostatecznie Sąd przyznał powodowi zadośćuczynienie w kwocie 
5 000 zł za naruszenie jego dobra osobistego w postaci relacji z psem. 

Zwierzęta w relacji z ludźmi mają dwojaki, przedmiotowo-podmioto-
wy charakter – z jednej strony, zgodnie z mechanizmem dereifikacji zwierząt 
(Zgodnie z mechanizmem dereifikacji zakłada się, iż zwierzęta nie są rzeczami 
i stanowią odrębną kategorię przedmiotów w stosunkach cywilnoprawnych. 
Wyrazem tegoż mechanizmu jest art. 1 uoz, zgodnie z którego brzmieniem 
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”) [Zob, Jedlecka 
2017] podkreśla się ich podmiotowość jako nie-rzeczy, z drugiej jednak strony 
na gruncie prawa cywilnego w ogromnej większości zwierzę jest traktowane 
jak rzecz i człowiek może nim rozporządzać tak jak rzeczą (Art. 1 ust. 2 ustawy 
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz.U. 
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1997 poz. 724] w brzmieniu „W sprawach nieuregulowanych w ustawie do 
zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy). Dobrym przy-
kładem tego dwojakiego charakteru będzie kwestia zwrotu ceny psa zgodnie 
z cenami rynkowymi poruszona w omawianym wyroku. Należy pamiętać, 
że zwierzę poza tym, że jest istotą czującą, zdolną do odczuwania cierpienia  
i poniekąd kierującą swoim zachowaniem [Patrz: Helios, Jedlecka, Ławniczak 
2016] ma określoną wartość materialną. Na gruncie prawa cywilnego, zwie-
rzę jako przedmiot obrotu gospodarczego może być oznaczone albo co do 
tożsamości, biorąc pod uwagę jego specyficzne i indywidualne cechy, albo 
co do gatunku, jeśli  będzie dotyczyło wielu zwierząt określonego rodzaju 
(Nie powinien dziwić fakt, iż ludzie są w stanie kupować zwierzęta o znacz-
nej wartości kierując się nie tylko cechami wyglądu czy właściwościami (np. 
zakup psa określonej rasy z rodowodem w obecnych czasach to koszt około 
2 000 – 5 000 zł), ale również lokować w ten sposób swój kapitał (np. zakup 
utytułowanego konia wyścigowego za setki tysięcy złotych). W tej jednak sy-
tuacji trudno byłoby uznać psa za lokatę kapitału). W związku z powyższym 
żądanie powoda wydaje się zasadne biorąc pod uwagę fakt, iż mimo że pies 
był członkiem rodziny powoda i z pewnością dla całej jego rodziny był „wy-
jątkowy”, nie posiadał żadnych cech mogących istotnie zwiększyć jego wartość 
względem innych psów tej rasy posiadających rodowód. Żądnie zwrotu ceny 
psa nie powinno przysłaniać jednak niematerialnego charakteru relacji psa 
z powodem, czyli omawianej tutaj relacji i obustronnego przywiązania, po-
nieważ fakt emocjonalnej straty nie wyklucza również straty o charakterze 
materialnej po stronie powoda.

Kolejnym interesującym aspektem powyższego wyroku są przesłanki, 
jakimi kierował się sąd drugiej instancji uznając więź powoda z psem za dobro 
osobiste. Można wyróżnić tutaj trzy płaszczyzny: 

Odczucia leżące po stronie człowieka wynikające z faktu, iż pies jest 
istotą żyjącą, składające się na (i) negatywne odczucia takie jak smutek, tę-
sknotę lub poczucie straty związane z zerwaniem relacji per se oraz emocje 
towarzyszące człowiekowi w związku ze współprzeżywaniem cierpienia i bólu 
zwierzęcia;

Dwustronność relacji pies-człowiek - istnienie systemu wzajemnych 
uczuć pomiędzy dwoma istotami, takich jak przywiązanie, przyzwyczajenie, 
sympatia zarówno ze strony człowieka, jak i zwierzęcia;

Szczególny charakter psa jako gatunku wyjątkowo bliskiemu człowie-
kowi. Jak podkreśla sąd okręgowy: 
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nie może ulegać wątpliwości, że pies uważany jest w społeczeństwie 
za zwierzę szczególne, które towarzyszy człowiekowi. W potocznym 
odbiorze pies jest symbolem wierności i bezinteresownej przyjaźni,  
a lojalność i oddanie, jakie okazuje człowiekowi, stanowią część jego 
naturalnego instynktu, ściśle związanego z ludzkim poczuciem miło-
ści i przyjaźni. Dlatego nie sposób kwestionować tego, że pomiędzy 
człowiekiem i psem mogą wytworzyć się szczególne relacje, oparte na 
wzajemnym przywiązaniu.

Zwłaszcza druga i trzecia przesłanka wydają się interesujące na gruncie 
definiowania dobra osobistego. Dzięki przyjęciu dwustronności relacji, kiedy 
zarówno człowiek, jak i zwierzę „wkłada” w relację pewien ładunek emocjo-
nalny, objawiający się wzajemnym przywiązaniem i sympatią, wyklucza się 
uznanie za dobro osobiste relację człowieka z przedmiotem nieożywionym, 
takimi jak samochody czy motory. Dzięki przyjęciu takiej przesłanki relację 
człowiek-zwierzę można przyrównać do więzi rodzinnych, uznawanych już 
od wielu lat za dobro osobiste w ramach katalogu otwartego z art. 23 kc. [III 
CZP 76/10]. Jeszcze ciekawsze wydaje się przyjęcie przez sąd okręgowy za-
łożenia uprzywilejowanej pozycji psa jako symbolu wierności i oddania. Sąd  
w omawianym orzeczeniu nie wyklucza jednak innych zwierząt jako podmio-
tów zdolnych do nawiązania zintensyfikowanej relacji z człowiekiem i zosta-
wia na tym polu furtkę do dalszych rozważań:

nie sposób kwestionować tego, że za dobro osobiste człowieka, podle-
gające ochronie na gruncie prawa cywilnego, może zostać uznana jego 
więź ze zwierzęciem, w szczególności z psem.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że naszym kręgu kulturowym nie 
znajdziemy wielu gatunków zwierząt mogących aspirować do statusu psa -  
to właśnie ten gatunek zwierząt jest jednym z najczęściej posiadanych w Polsce 
i ponad 80% z nas uważa go za najbliższy człowiekowi [TNS Polska 2014]. 
W tym miejscu jednak warto zastanowić się nad tym, czy więź człowieka z ja-
kimkolwiek innym zwierzęciem mogłaby być potraktowana w podobny spo-
sób. Bazując na przyjętych przez sąd przesłankach musiałoby to być zwierzę 
inteligentne oraz zdolne do emocjonalnego przywiązania, oddane oraz zasłu-
żone człowiekowi. Najbardziej oczywistym wyborem wydawałby się kot, po-
zostający drugim najchętniej posiadanym przez Polaków zwierzęciem [TNS 
Polska 2014]. Kot jednak bardziej kojarzony jest ze zwierzęciem chodzącym 
własnymi ścieżkami i zdecydowanie mniej posłusznym od psa, dodatkowo 
nie jest używany w pracach użytecznych dla ludzi (pomoc osobom niepełno-
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sprawnym, środek transportu, ratowanie ludzkiego życia itp.). Dobrym kan-
dydatem do miana ludzkiego przyjaciela będącego w stanie nawiązać z nim 
głęboką emocjonalną relację mógłby być koń, jednakże jego status zwierzę-
cia gospodarskiego uniemożliwiałby skuteczne egzekwowanie takiego prawa 

– trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy uznając więź człowieka z koniem za 
dobro osobiste pozostaje on zwierzęciem rzeźnym. 

Powyższy wyrok trudno byłoby uznać za przełomowy, z całą jednak 
pewnością zasługuje na miano co najmniej interesującego i skłaniającego 
do większej refleksji. Zgoła odmienne podejścia sądów rejonowego i okrę-
gowego do kwestii tego, czy więź człowieka z psem może być potraktowana 
jako dobro osobiste i podążająca za tymi wyrokami rozważania pokazują, że  
w większości sprawach z udziałem zwierząt o kształtu wyroku nadal decyduje 
wrażliwość składu orzekającego oraz ocena zintensyfikowania relacji między 
ludźmi a zwierzętami. 

Organizacja spOłeczna strOną  
w pOstępOwaniu O czasOwe Odebranie zwierzęcia

Kolejnym istotnym z punktu widzenia sytuacji zwierząt w Polsce mo-
mentem było wydanie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
24 lutego 2020 r. sygn. akt II OPS 2/19 regulującej kwestię statusu organizacji 
społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, jako podmiotu na 
prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie interwen-
cyjnego odbioru zwierzęcia. Z wnioskiem o podjęcie uchwały wystąpił w roku 
2019 Prokurator Generalny powołujący się na rozbieżności w orzecznictwie 
w tej materii, powodujące skrajnie odmienne wyroki na terenie całego kraju 
[PK IV Zpa 3.2019]. 

Gwoli wyjaśnienia warto dodać, iż w artykule 7 ustawy o ochronie 
zwierząt została uregulowana instytucja czasowego odbioru zwierzęcia w sytu-
acji znęcania się ze strony właściciela bądź opiekuna. W takim przypadku, na 
podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze wzglę-
du na miejsce pobytu zwierzęcia, po uzyskaniu informacji od policji, straży 
gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji 
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwierzę 
zostaje odebrane i przekazane do schroniska, z którym gmina ma podpisa-
ną umowę (w przypadku zwierząt domowych lub laboratoryjnych), gospo-
darstwu rolnemu (w sytuacji zwierzęcia gospodarskiego) lub ogrodowi zoo-
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logicznemu (jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, 
widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoo-
logicznych) (Zgodnie z brzmieniem art. 11a uoz, rada gminy ma obowiązek 
uchwalenia corocznego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, w którym powierzone jej na tej płasz-
czyźnie zdania przekazuje podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwie-
rząt. Najczęściej kilka gmin ma podpisaną umowę o realizację tychże zadań  
z podmiotem prywatnym (komercyjnym) prowadzącym schronisko dla zwie-
rząt). Art. 7 ust. 1 pkt 3 u.o.z przewiduje również tryb nadzwyczajny, kiedy 
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia, policjant, strażnik gminny 
lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej odbiera zwierzę i do-
piero po tej czynności występuje do wójta (burmistrza, prezydenta) o wydanie 
zgody o charakterze następczym. Odebrane w ten sposób zwierzę trafia pod 
opiekę jednego z wymienionych podmiotów, a właściciel lub opiekun traci 
jego posiadanie, co ma uchronić zwierzę przed znęcaniem i zabezpieczyć jego 
zdrowie i życie. 

Jak wynika z raportu „Filantropi czy złodzieje? O czasowym odbieraniu 
zwierząt. Raport z monitoringu” wydanym w roku 2019 przez Fundację Czar-
na Owca Pana Kota oraz Stowarzyszenie na rzecz ochrony zwierząt „Ekostraż”  
mimo iż skala zjawiska w kontekście całej Polski nie jest duża (przykładowo 
na terenie Warszawy w latach 2016-2018 wydano jedynie 29 decyzji z przed-
miocie czasowego odbioru zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 u.o.z), ten 
nadzwyczajny tryb bywa niekiedy jedyną możliwość ocalenia zdrowia i życia 
zwierzęcia bez potrzeby czekania na wyrok sądu i orzeczenia przepadku zwie-
rzęcia [Fundacja Czarna Owca…]. Warto również dodać, iż niemalże 80% 
wydanych decyzji orzekało o czasowym odebraniu zwierzęcia, można więc 
uznać tę instytucję za skuteczną [Fundacja Czarna Owca…]. 

We wniosku skierowanym przez Prokuratora Generalnego do NSA 
przede wszystkim podkreślono przesłanki dopuszczalności występowania or-
ganizacji społecznej jako strony w postępowaniu administracyjnym. Za jed-
ną w najważniejszych przesłanek uznaje się interes prawny takiej organizacji, 
o czym stanowi art. 31 §1 pkt 2 kpa. O ile status właściciela lub opiekun 
odebranego zwierzęcia jako strony nie budzi wątpliwości, o tyle, jak podkreśla 
NSA 

(…) istnieje rozbieżność, czy organizacji społecznej, której upoważ-
niony przedstawiciel w drodze czynności faktycznej dokonał odebra-
nia zwierzęcia, a następnie wystąpił do organu z zawiadomieniem  
o dokonaniu tej czynności, przysługuje status strony w postępowaniu 
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zmierzającym do wydania decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia, 
czy też podmiot ten może wyłącznie wnosić o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu w charakterze podmiotu na prawach strony. 

Główną wątpliwość stanowiło tutaj określenie czy podmioty wymie-
nione w art. 7 uoz uzyskują status strony w postępowaniu o czasowe odebra-
nie zwierzęcia ex lege, czy muszą zwracać się o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu na podstawie art. 31 §1 pkt 2 kpa. Pogląd przeciwny stanowi, że 
organizacja społeczna już poprzez fakt zawiadomienia organu wykonawczego 
gminy i wzięcia na siebie kosztów związanych z opieką nad takim zwierzęciem 
nabywa własny interes prawny i staje się stroną postępowania. Prokurator Ge-
neralny przystał do argumentacji prezentowanej przez drugie stanowisko. 

W uzasadnieniu do uchwały NSA wskazane zostało, iż czasowy odbiór 
zwierzęcia przeprowadzony na mocy art. 7 ust 3 uoz będzie się składał z dwóch 
etapów. Pierwszym z nich będzie odebranie zwierzęcia przed uprawnionego 
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona 
zwierząt na podstawie podejrzenia, iż zwierzę stało się ofiarą znęcania na pod-
stawie art. 35 uoz i jego życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Sąd 
wskazał, iż zestawienie w art. 7 ust. 3 uoz przedstawiciela organizacji społecznej 
obok policji czy straży gminnej, będących funkcjonariuszami publicznymi po-
zwala przyjąć, iż „(…) organizacja społeczna będzie posiadała interes prawny 
w toczącym się następnie postępowaniu administracyjnym”. Drugim etapem 
będzie wszczęcie postępowania administracyjnego, czyli zawiadomienia orga-
nu wykonawczego gminy o odbiorze zwierzęcia i wystąpienie o wydanie zgody 
następczej. W trakcie powyższego postępowania powinno zostać zweryfiko-
wane, czy w momencie odbioru zwierzęcia faktycznie zachodziły przesłanki 
świadczące o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia zwierzęcia. Słusznie 
wskazał tutaj Prokurator Generalny, że o ile w trakcie postępowania właściciel 
lub opiekun zwierzęcia mogą dowodzić, iż nie zaistniały przesłanki z art. 7 
ust. 3 uoz, o tyle organizacja społeczna pozbawiona praw strony nie posiada 
takiego uprawnienia. Taka sytuacja mogłaby prowadzić do naruszenia zasady 
równorzędności stron procesowych w postępowaniu administracyjnym. 

Ostatecznie NSA przychyliło się do argumentacji Prokuratora Gene-
ralnego i uznało organizację społeczną za stronę postępowania administracyj-
nego w rozumieniu art. 28 kpa w przedmiocie czasowego odbioru zwierzęcia 
na mocy art. 7 ust. 3 uoz. W analizowanej uchwale NSA podkreślił, iż organi-
zacja społeczna powinna mieć możliwość dbania nie tylko i interes społeczny 
(ochronę zwierząt), a również o interes własny, wynikający z faktu sprawowa-
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nia opieki nad odebranym zwierzęciem czy ponoszeniem kosztów weteryna-
ryjnych, ale także obroną przed zarzutami bezprawnego działania w sytuacji, 
gdyby organ wykonawczy gmin stwierdził brak przesłanek z art. 7 ust. 3 uoz 
w momencie odebrania zwierzęcia oraz możliwość odwołania się od decyzji 
organu wykonawczego gminy lub wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. 

Należy podkreślić, iż powyższa uchwała była długo wyczekiwana przez 
organizacje społeczne oraz inne podmioty zajmujące się ochroną zwierząt 
w Polsce. Wyklarowanie statusu organizacji społecznych w kontekście cza-
sowego odbioru przyczyniło się do poprawy funkcjonowania tejże instytucji  
i pozwoliło na pewniejsze działania organizacji w sytuacjach bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia zwierząt. Warto dodać, że w sytuacji, kiedy sąd 
powszechny na mocy art. 35 uoz potwierdzi fakt znęcania się nad odebranym 
zwierzęciem, to w przypadku skutecznego odbioru interwencyjnego skrzyw-
dzone zwierzę nie wróci do skazanego właściciela lub opiekuna. Dodatkowo, 
w związku z niejasnym statusem prawnym organizacje bardzo często nie mo-
gły w jakikolwiek sposób dowodzić zasadności swoich działań czy dochodzić 
kosztów związanych w odbiorem interwencyjnym lub zwrotem zwierzęcia 
właścicielowi lub opiekunowi, takich jak kosztów transportu czy usług wete-
rynaryjnych. 

Powyższa uchwała NSA zintensyfikowała jednak dyskusję na te-
mat funkcjonowania organizacji społecznych, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt (nazywanych również organizacjami prozwierzęcymi)  
w Polsce i związanych z tym nadużyć. W mediach dosyć często pojawiają się 
informacje na temat niezasadnie odebranych zwierząt, których właściciele 
miesiącami walczą o zwrot swoich pupili. Zdarza się także, że niektóre or-
ganizacje (co zostało zresztą stwierdzone wyrokami sądowymi) odbierają 
zwierzęta w sytuacjach nieuzasadnionych w celu uzyskania korzyści mająt-
kowej [Kowalski 2019] lub nie chcą wydać zwierząt właścicielom po odmo-
wie wydania zgody na czasowy odbiór zwierzęcia przez organ wykonawczy 
gminy [Jankowska 2015]. Za społeczną odpowiedź na nadużycia wynikające 
ze stosowanych przez niektóre organizacje praktyk można uznać powołanie  
w 2020 roku Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Wła-
ścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, który sprzeciwia się tak 
szerokim uprawnieniom organizacji prozwierzęcych, wskazując na nikły nad-
zór nad ich działalnością i kondycją finansową [200 rolników apelowało…] 
Warto dodać, że większość organizacji prozwierzęcych działa w formie stowa-
rzyszeń lub fundacji, a ich przedstawiciele uprawnieni do interwencyjnych 
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odbiorów zwierząt nie muszą posiadać żadnych szczególnych kompetencji ani 
uprawnień. 

zakOńczenie

W środowiskach związanych z ochroną zwierząt w Polsce bardzo często 
podkreśla się konieczność stworzenia zupełnie nowej ustawy o ochronie zwie-
rząt, ponieważ jej obecna forma nie zapewnia zwierzętom ochrony w dosta-
teczny sposób, a jej mała szczegółowość i skomplikowana budowa przepisów 
utrudnia skuteczne dbanie o interesy zwierząt. Mimo to od kilkunastu lat 
możemy dostrzec proces zaawansowanych zmian w podejściu sądów do zwie-
rząt jako ofiar przestępstw, zauważając tendencję do dostrzegania w nich istot 
żyjących, zdolnych do odczuwania bólu cierpienia. Warto jednak pamiętać, że 
rzecznictwo w imieniu zwierząt to nie tylko sprawiedliwe karanie sprawców 
znęcania się nad zwierzętami, ale także troska o ich właściwą reprezentację 
przed sądem, dostrzeganie przejawów ich emocjonalnego zaangażowania czy 
dążenie do zapewnienia im właściwych warunków bytowania. Chyba dopiero 
teraz nastały czasy w relacji ludzi i zwierząt, kiedy możemy w pełni zrozumieć 
słowa Mahatmy Ghandiego, według którego „stopień rozwoju cywilizacji wy-
raża się stosunkiem człowieka do zwierząt”. 
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Glosa do orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia  

21 września 2015 r., K 28/13

Pierwsza część opracowania traktuje o stanowiskach dotyczących do-
puszczalności ograniczenia wolności słowa, przedstawionych przez Trybunał, 
wnioskodawcę, Prokuratora Generalnego oraz Marszałka Sejmu. W dalszej 
części rozwinięte zostało zagadnienie wymogów przewidzianych przez art. 31 
ust. 3 Konstytucji dla stanowienia regulacji ograniczających prawa i wolno-
ści. Zbadana została także kwestia tzw. wewnętrznych granic wolności słowa 
– a więc tego, czy zachowania lekceważące mogą być uznane za realizację wol-
ności wypowiedzi. W ostatniej części został poruszony problem niedookre-
śloności znamion typu czynu społecznie szkodliwego opisanego w art. 49 § 1 
k.w. oraz obecność aresztu w katalogu kar przewidzianych przez ten przepis. 
Komentowane orzeczenie dotyka fundamentalnej dla państwa demokratycz-
nego sfery – możliwości uczestniczenia przez obywateli w życiu politycznym. 
Trybunał uznał przedmiot kontroli za zgodny z Konstytucją, choć zawierając 
wyrażenie nieostre i ocenne może stanowić zagrożenie dla uzewnętrzniania 
poglądów krytycznych i powszechnie nieakceptowanych.

1. 27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do 
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 49 § 1 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. − Kodeks wykroczeń [Dz.U. 1971 poz. 114 ze 
zm.] z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji [Dz.U. 1997 poz. 483 
ze zm.] oraz art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
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wolności z dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 
i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 [Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284]. Wnio-
skodawca wyraził obawy, że kwestionowany przepis, uchwalony w celu za-
pewnienia odpowiedniego poszanowania Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej 
Polskiej i jej konstytucyjnych organów, zawiera wyrażenie nieostre i ocenne 

- demonstracyjne lekceważenie. Ponadto, wskazał na podobieństwo terminów 
„lekceważenie” i „znieważenie” (Znieważenie jest kryminalizowane w Kodek-
sie karnym przez art. 133, 135 § 2, 226 § 3 (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmia-
nami), powodujące trudności w rozróżnieniu wykroczenia od przestępstwa.

RPO zaznaczył w swoim wniosku, że wolność słowa jest gwarantowa-
na zarówno w przepisach Konstytucji RP (art. 54 ust. 1), jak i Konwencji 
(art. 10). Podkreślił, że jej ograniczenia są możliwe na gruncie art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 2 Konwencji. Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
formułuje wymóg formalny ustalania granic konstytucyjnych praw i wolności 
tylko w formie ustawowej. Ingerencja taka jest dopuszczalna, tylko gdy przej-
dzie test proporcjonalności, czyli spełni wymogi przydatności, konieczności 
i proporcjonalności sensu stricto. Ograniczenie będzie więc uzasadnione, gdy 
może prowadzić do zamierzonych skutków, jest niezbędne dla ochrony intere-
su publicznego, a jego efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do ciężarów 
nałożonych na obywatela [K 11/94]. Z kolei klauzula limitacyjna z art. 10 
ust. 2 Konwencji, wprowadza wymogi ustawowej formy ograniczeń, miesz-
czenia się uzasadnienia danego ograniczenia w pojęciu „celów prawowitych” 
i niezbędności ograniczeń. Według wnioskodawcy wątpliwe jest spełnienie 
opisanych kryteriów przez art. 49 § 1 k.w. 

Ewentualne nałożenie takiego ograniczenia wolności słowa byłoby 
celowe w przypadku rzeczywistego zagrożenia porządku publicznego. Wnio-
skodawca zaznacza, że mogłoby ono wystąpić wskutek wyjątkowo nagannych, 
a lekceważenie (jako lżejsza forma gatunkowa znieważenia) tej przesłanki nie 
spełnia. Co więcej, rozszerzenie ochrony autorytetu organów nie uzasadnia, 
zdaniem RPO, takiego ograniczenia wolności słowa (Instrumentami ochron-
nymi są tutaj raczej przepisy Kodeksu karnego kryminalizujące znieważenie 
(art. 133, 135 § 2, 226 § 3)). Wnioskodawca zwrócił też uwagę, że w katalogu 
sankcji z art. 49 § 1 k.w. oprócz kary grzywny, przewidziano karę aresztu, któ-
rą uznał za nieproporcjonalny do lekceważenia instrument izolacyjny. 

2. Prokurator Generalny stanął na stanowisku, że art. 49 § 1 k.w. jest 
zgodny ze wzorcem kontroli. Podkreślił, że penalizacja lekceważenia jest 
wprawdzie ingerencją w konstytucyjnie zapewnioną swobodę wypowiedzi, 
ale nie ogranicza prawa do krytyki, a tym samym nie stanowi ingerencji  
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w swobodę debaty publicznej. Odnosząc się do zarzutów RPO dotyczące nie-
proporcjonalnego charakteru kary aresztu, PG stwierdził, że areszt i grzywna 
są jedynie karami alternatywnymi, a wymierzenie pierwszej z nich jest mniej 
prawdopodobne. Podkreślił, że sąd może poprzestać na środkach przewidzia-
nych w art. 41 k.w., które są dopuszczalne w razie stwierdzenia niewielkiego 
stopnia szkodliwości społecznej. 

3. Marszałek Sejmu również wskazał, że badany przepis jest zgodny  
z wzorcem kontroli. Zaznaczył, że lekceważenie nie może być uznane za 
przyczynianie się do rozwoju debaty publicznej. Nie polega ono bowiem na 
formułowaniu ocen lub twierdzeń, lecz na działaniu uderzającym w godność 
Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej czy jej konstytucyjnych organów. 
Według Marszałka wnioskodawca nie dowiódł, aby art. 49 § 1 k.w. godził 
w konstytucyjny i konwencyjny standard wolności wypowiedzi, należy więc 
uznać, że regulacja ta właściwie określa punkt równowagi między ochroną 
swobody ekspresji jednostki a ochroną interesu publicznego. W stanowisku 
Marszałek zaznaczył, że kwestionowana regulacja spełnia wszelkie wymogi 
ograniczania praw i wolności, sformułowane w Konstytucji RP oraz Konwen-
cji.

4. Trybunał Konstytucyjny w swoim stanowisku nie podzielił wątpli-
wości wnioskodawcy. Uznał, że dla rozważenia legalności badanego przepisu 
konieczne jest zbadanie czy penalizacja określonych w art. 49 § 1 k.w. ograni-
cza wolność słowa, a jeśli tak - to czy taka ingerencja spełnia wymogi dotyczą-
ce ograniczania praw i wolności. TK podkreślił, że wolność słowa nie ma cha-
rakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, jeśli nie naruszają one 
istoty wolności, są konieczne, przydatne oraz proporcjonalne. Zaakcentował 
też, że ewentualne ograniczenie musi być uzasadnione ochroną przynajmniej 
jednej z wartości przewidzianych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, a za takie dobro 
uznał potrzebę ochrony porządku publicznego.

Trybunał wskazał, że przepis będący przedmiotem kontroli ogranicza 
swobodę wypowiedzi, nie tłumiąc przy tym debaty publicznej. Jej ważną czę-
ścią, zdaniem Trybunału, jest swobodna możliwość oceny i wyrażania swoich 
opinii o funkcjonowaniu instytucji publicznych i działaniu osób pełniących 
funkcje publiczne. W ramach debaty publicznej mieszczą się zatem także wy-
powiedzi krytyczne, a ewentualne zarzuty powinny być weryfikowalne pod 
względem waloru prawdy lub fałszu. Trybunał przyjął, że logiczność twierdzeń 
jest warunkiem koniecznym dla ich zakwalifikowania do debaty publicznej.

Na gruncie tych ustaleń uznano, że lekceważenie nie spełnia przyto-
czonych wyżej kryteriów. Osądom wyrażanym w ramach demonstracyjnego 
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lekceważenia nie da się przypisać waloru prawdy czy fałszu - są one raczej pró-
bą ośmieszenia, wyrażenia niechęci czy nawet pogardy. Skoro tak, to lekcewa-
żenie nie może być elementem debaty publicznej. Zasada ta została wcześniej 
wyrażona na gruncie znieważenia [P 12/09], ale zdaniem TK można ją zasto-
sować do lekceważenia. Argumentując a maiori ad minus, jeżeli znieważenie 
nie stanowi wkładu w debatę, to nie jest nią też jego łagodniejsza forma. 

Zdaniem TK ograniczenie wolności wypowiedzi przechodzi test pro-
porcjonalności. W odniesieniu do wymogu przydatności stwierdził, że chro-
nionym przez regulację dobrem nadrzędnym jest autorytet organów konsty-
tucyjnych. Podkreślił, że zachowania lekceważące podważają godność osobistą 
piastuna, a pośrednio także szacunek należny organowi konstytucyjnemu. Re-
gulacja będąca przedmiotem kontroli spełnia, zdaniem TK, wymóg przydat-
ności, zapewniając autorytet podmiotom z art. 49 § 1 k.w., a w konsekwencji 
chroniąc porządek publiczny. 

Wedle stanowiska Trybunału, ograniczenie wolności słowa zawarte 
w przedmiocie kontroli jest konieczne, gdyż brakuje innych, łagodniejszych 
sposobów skutecznie zapobiegających lekceważącym atakom na wymienione 
w przepisie podmioty. Uznał, że brak takiej regulacji mógłby wręcz zachęcić 
do manifestowania swego lekceważenia i godzenia w dobre imię podmiotów 
określonych w kwestionowanym przepisie, a posiadanie autorytetu jest nie-
zbędne dla efektywnego funkcjonowania najważniejszych dla państwa insty-
tucji. 

Jak podkreślono w orzeczeniu, kryterium proporcjonalności sensu stricto 
również zostało spełnione w drodze należytego zróżnicowania sankcji. Wszak 
czyny o większym ciężarze gatunkowym zostały skryminalizowane w Kodek-
sie karnym, a te mniej dotkliwe spenalizowane w Kodeksie wykroczeń.

W oparciu o powyższe stwierdzenia uznano, że przeprowadzony test 
proporcjonalności przyniósł wynik pozytywny. Spełnione zostały także wy-
mogi nieingerowania w istotę ograniczanej wolności, dochowania formy 
ustawowej dla regulacji ograniczającej oraz uzasadnienia jednym z dóbr prze-
widzianych w katalogu z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zatem ingerencja 
ustawodawcy w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wypowiedzi spełniła 
wymogi sformułowane dla ograniczania praw i wolności. 

W dalszej części orzeczenia Trybunał odrzucił twierdzenie wnioskodaw-
cy o zacieraniu granic między lekceważeniem a znieważeniem. Podkreślił, że 
zwroty te mają co prawda charakter ocenny, nie oznacza to jednak, że rekon-
strukcja ich treści, a następnie prawidłowe stosowanie jest niemożliwe. Wska-
zał, że przestępstwa mogą być popełnione na wiele różnych sposobów, dlate-
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go konieczne jest niekiedy posługiwanie się zwrotami ocennymi, które mogą 
powodować trudności w kwalifikacji czynu jako przestępstwo albo występek. 

Odnosząc się do zarzutu pobocznego RPO dotyczącego nieproporcjo-
nalności kar izolacyjnych za popełnienie wykroczenia godzącego w wolność 
słowa, TK podkreślił, że w razie wyboru między karą aresztu a inną karą, za-
sądzenie tej pierwszej może nastąpić, dopiero gdy przemawiają za tym szcze-
gólne okoliczności wskazane w art. 35 k.w. Kary izolacyjne mogą więc być 
stosowane w sytuacjach wyjątkowych, tylko za zachowania szczególnie nagan-
ne i dotkliwe dla podmiotów objętych ochroną. Przytoczona przez wniosko-
dawcę tendencja do ograniczania kar izolacyjnych „za słowo”, zdaniem TK, 
nie będzie miała znaczenia dla zachowań lekceważących. Tendencja ta bowiem 
odnosi się do zniesławienia i wypowiedzi na tematy o znaczeniu i zasięgu 
publicznym. Z racji tego, że zachowania lekceważące nie stanowią wkładu 
w debatę publiczną, nie można do nich zastosować twierdzenia RPO, a tym 
samym nie są objęte wskazaną „dyrektywą” stanowienia prawa. 

5. Ocenę stanowiska TK dobrze zacząć od odpowiedzi na pytanie, 
czy penalizacja demonstracyjnego lekceważenia jest przejawem ograniczenia 
swobody wypowiedzi gwarantowanej przez art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Na 
początku należy poczynić założenia odnoszące się do kwalifikacji prawnej 
wypowiedzi. W omawianym orzeczeniu wzorcem kontroli będzie raczej ak-
tywna strona wolności wypowiedzi, czyli ta dotycząca uzewnętrzniania i roz-
powszechniania własnych poglądów i informacji za pośrednictwem wszelkich 
środków społecznego przekazu (Pasywna strona wolności wypowiedzi pole-
ga na pozyskiwaniu wypowiedzi od innych osób) [Przybyszewska-Ster 2016, 
s. 11]. Ponadto, należy przyjąć otwarty katalog sposobów wypowiedzi, zatem 
uznaje się, że wyrazem wypowiedzi nie jest wyłącznie przekaz werbalny, ale 
również pozostałe formy ekspresji [Sadomski 2016. Frankiewicz 2002, s. 362]. 
Co więcej, wyrażenie swoich poglądów może nawet przyjąć formę zaniecha-
nia [Sadomski 2016]. W omawianym orzeczeniu należy także zwrócić uwagę 
na dalej idącą ochronę wypowiedzi pojawiających się na forum publicznym 
i politycznym (wolność słowa w aspekcie makro) [Sadomski 2016, zob. także: 
Mojski, 2014, s. 130-131; Frankiewicz, 2002, s. 391-392; Sarnecki, 2014, 
s. 111; Oberschlick przeciwko Austrii (orzeczenie z 23 maja 1991 r.]. 

Według TK, penalizacja wypowiedzi lekceważących, choć faktycznie 
ogranicza swobodę wypowiedzi, nie tłumi debaty publicznej. Demonstracyj-
ne lekceważenie nie mieści się w zakresie pojęcia debaty publicznej, choć jest 
formą wyrazu. Trudno zgodzić się z taką linią argumentacji. Wypowiedzi lek-
ceważące, nawet te niekonstruktywne, skierowane na wywołanie oburzenia 
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czy wywołanie niepokoju, mieszczą się w granicach tzw. dozwolonej krytyki. 
Wartością demokracji jest dyskusja - dostępna dla każdego, a więc też nieme-
rytoryczna i emocjonalna. To właśnie ona przyczynia się do rozwoju deba-
ty publicznej - wskazuje na kwestie ważkie dla społeczeństwa. Założenie, że  
w ramach debaty publicznej mieszczą się tylko wypowiedzi stojące na wy-
sokim poziomie merytorycznym, zdaje się oderwane od rzeczywistości. Co 
więcej, stanowisko wyrażone przez TK może doprowadzić do pozbawienia 
ochrony wypowiedzi uznawanych za niewygodne czy oburzające (Warto za-
uważyć, że SN w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2018 r. o sygn. IV KK 
296/17 uznał, że sieć internetowa spełnia przesłankę miejsca publicznego, co 
może w przyszłości doprowadzić do uznania zamieszczanych w Internecie 
wypowiedzi wyraźnie nieprzychylnych, pogardliwych czy oburzających jako 
demonstracyjnie lekceważących w rozumieniu art. 49 k.w.). Granicę między 
wypowiedziami lekceważącymi a dozwoloną krytyką trudno nakreślić, stąd 
istnieje ryzyko nieproporcjonalnego ograniczenia swobody ekspresji w przy-
padku zachowań, których celem jest okazanie lekceważenia. W ten sposób 
państwo, zamiast stymulować, będzie doprowadzało do nadmiernego ograni-
czenia udziału obywateli w życiu społecznym i politycznym. 

Wszelkie ograniczenia praw i wolności gwarantowanych konstytucyj-
nie należy poprzedzić zbadaniem, czy nie mają one charakteru absolutnego,  
a zatem nienaruszalnego. Co do wolności wypowiedzi, doktryna i orzecznic-
two zajmują jednolite stanowisko, że wolność wypowiedzi nie ma charakteru 
absolutnego i może być ograniczana [Biłgorajski, 2016, s. 122]. Wydaje się 
jednak, że od ustawodawcy powinno się wymagać wysokiej dozy wstrzemięź-
liwości w ograniczaniu wolności gwarantowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji 
(TK w wyroku o sygn. K 11/94 z dnia 26 kwietnia 1995 r. wskazuje, że stan-
dardy oceny regulacji wolności i praw politycznych i społecznych są surowsze 
niż w przypadku praw ekonomicznych czy socjalnych). Wszak jest ona fun-
damentem istnienia każdego państwa demokratycznego oraz ma dla każdego 
z obywateli nie tylko charakter osobisty, ale i polityczny [Wiśniewski 1998, 
s. 53]. Umożliwia przecież aktywny udział w życiu politycznym i korzystanie 
w pełni z przywilejów państwa demokratycznego [Frankiewicz 2002, s. 363]. 
Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że ingerencja ustawodawcy powin-
na być ostrożna i w pełni uzasadniona (A. Biłgorajski mówi wręcz o tym, że 
w przypadku ingerencji w prawa i wolności, którym ustawa zasadnicza przy-
pisuje najwyższą rangę, można mówić o domniemaniu niekonstytucyjności) 
[Biłgorajski, 2013 s. 234]. ochroną jednej z wartości przewidzianych przez 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (Zdaniem TK katalog tych przesłanek ma cha-
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rakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco [K 23/98]. Jak 
wspomniano wcześniej, w przedmiotowej sprawie jako wartość taką wskazano 
ochronę porządku publicznego).

Wydaje się zatem, że demonstracyjne lekceważenie podmiotów chro-
nionych w art. 49 k.w., co do zasady, wpisujące się w przedstawioną powyżej 
kwalifikację jest przejawem wypowiedzi. Stąd, penalizowanie takiego zacho-
wania będzie można zakwalifikować nie tylko jako ograniczenie swobody wy-
powiedzi, ale także debaty publicznej. Uznanie, że przedmiot kontroli stanowi 
ingerencję w konstytucyjnie gwarantowaną wolność, pozwala na przejście do 
testu proporcjonalności.

6. Elementarnym wymogiem formalnym stawianym przez polską Kon-
stytucję jest dokonanie ograniczenia w formie ustawy. Jeśli zaś chodzi o wyma-
gania materialne to ingerencja musi: być uzasadniona ochroną, co najmniej 
jednego z dóbr wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, uwzględniać 
zasady państwa demokratycznego oraz nie naruszać istoty ograniczanej wol-
ności. Z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP została także wyinterpretowana zasada 
proporcjonalności sensu largo [K 11/94], zgodnie z którą regulacja ogranicza-
jąca konstytucyjnie gwarantowane prawa i wolności, powinna przejść wspo-
mniany powyżej test proporcjonalności - spełnić wymogi przydatności, ko-
nieczności i proporcjonalności sensu stricto.

Kwestią zasadniczą i niewymagającą szerszego rozwinięcia jest stwier-
dzenie, że dla kwestionowanej regulacji została dochowana forma ustawowa. 
Został więc spełniony wymóg formalny, który stawia się regulacjom ograni-
czającym prawa i wolności na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

W dalszej części należy się zatem zastanowić, czy kwestionowana regu-
lacja rzeczywiście spełnia kryterium przydatności, a więc czy jest w stanie do-
prowadzić do zamierzonych dla niej celów. Ratione legis penalizacji zachowań 
lekceważących jest zapewnienie należnego poszanowania i zapobieganie pu-
blicznemu okazywaniu negatywnego stosunku wobec podmiotów określonych 
w przedmiocie kontroli. Osiągnięcie tego celu ma prowadzić do prawidłowego 
funkcjonowania organów konstytucyjnych, a także do spokojnej koegzysten-
cji jednostek różniących się poglądami. Pierwszym pytaniem, które nasuwa się 
wobec tak zarysowanej ratione legis jest to, czy regulacja prawnokarna umoż-
liwia sztuczne wykreowanie autorytetu organów konstytucyjnych. Wydaje się, 
że konstrukcja taka nie ma uzasadnienia w państwie demokratycznym i wobec 
wzrastającej świadomości politycznej nie będzie skuteczna. 

Kontynuując wątek przydatności, użyteczne wydaje się spostrzeżenie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoim wniosku zauważył komuni-
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styczny rodowód kwestionowanej regulacji. Trybunał odnosząc się do tego 
zaakcentował, że korzenie art. 49 § 1 k.w. sięgają nawet Konstytucji marcowej. 
Oba spostrzeżenia wydają się wartościowe i zwracają uwagę na kontekst histo-
ryczny art. 49 k.w. Nietrudno bowiem zauważyć, że istnienie takiej regulacji 
w przeszłości znajdowało uzasadnienie w rzeczywistości społeczno-politycznej. 
W przypadku Konstytucji marcowej można było mówić o odbudowującym 
się państwie i rzeczywistej potrzebie regulacji, która zapewniałaby czy stymu-
lowała do budowania (nawet sztucznie) autorytetu organów odgrywających 
szczególną rolę w odrodzeniu państwa. Jeśli chodzi o czasy PRL, to zdaje się 
oczywiste, że ograniczenie wolności wypowiedzi miało charakter ściśle poli-
tyczny, mający wyciszać głosy opozycyjne. Mając więc na uwadze uzasadnienie 
obowiązywania przepisu w czasach Konstytucji marcowej oraz PRL, należy się 
zastanowić, czy nadal istnieje potrzeba penalizacji zachowań lekceważących. 
Wydaje się, że w obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej uzasadnienia 
takiego nie ma, a postulatem de lege ferenda jest usunięcie tego przepisu z ko-
deksu wykroczeń. Sama regulacja zawarta w art. 49 § 1 k.w. nie zapewni 
autorytetu organom konstytucyjnym, a przez to także nie ochroni porządku 
publicznego. Przesądza to nie tylko o niespełnieniu wymogu przydatności, ale 
również o braku podstaw do dokonanego ograniczenia swobody wypowiedzi 

– nie mieści się ono bowiem w tzw. celach prawowitych sformułowanych w art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Zasada konieczności wymaga, aby dokonywana ingerencja była nie-
zbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana. Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził, że wymóg ten zostaje spełniony, gdyż brakuje mniej 
dotkliwych instrumentów przeciwdziałania zachowaniom lekceważącym, sta-
nowiącym zagrożenie dla porządku publicznego. Czy jednak brak takiej regu-
lacji mógłby zachwiać ład i porządek publiczny? Czy lekceważenie władz jest 
tak dotkliwe, że niezbędna była ucieczka do regulacji prawnokarnej, która po-
winna być traktowana jako ultima ratio? Wydaje się, że wystarczającą ochro-
ną autorytetu władz jest kryminalizacja znieważenia w Kodeksie karnym. 
Lekceważenie nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, nie uderza  
w fundamenty państwa i wiąże się wyłącznie z okazaniem braku szacunku czy 
pogardy. Z pewnością nie może to sprawić, że organy państwowe nie będą 
mogły skutecznie administrować państwem. Takie zachowania również, choć 
mają często charakter emocjonalnej krytyki, której nie da się zweryfikować 
pod względem prawdy czy fałszu, stanowią ważny sygnał w debacie publicznej. 
Często nawet niekonstruktywna i pełna emocji krytyka ma wartość konsty-
tucyjną i, wbrew stanowisku TK, stanowi część składową debaty publicznej. 
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Pozwala bowiem na łagodzenie sporów i daje asumpt do pochylenia się nad 
kwestiami szczególnie ważnymi dla społeczeństwa. Nie można się też zgodzić 
z twierdzeniem, że odstąpienie od karania zachęcałoby do manifestowania 
lekceważącego stosunku wobec podmiotów chronionych w regulacji kodeksu 
wykroczeń. Nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, aby brak regulacji mógł 
motywować do okazywania braku szacunku podmiotom chronionym przez 
art. 49 § 1 k.w. Wszak Trybunał nie uprawdopodobnił, aby taki efekt mógł 
powstać w przypadku braku sankcjonowania zachowań lekceważących. Co 
więcej, założenie takiego skutku przez TK, musiałoby prowadzić do wniosku, 
że obywatele mają powody do okazywania swojego negatywnego, lekceważą-
cego stosunku do władz.

Zasada proporcjonalności sensu stricto oznacza, że zamierzone efekty 
regulacji mają pozostać w odpowiedniej proporcji do ciężarów nałożonych na 
obywatela [K 11/94]. Po pierwsze, trudno zgodzić się z twierdzeniem o pro-
porcjonalności regulacji uzasadnianym odpowiednim zróżnicowaniem sankcji 
przewidzianych dla wykroczenia z art. 49 k.w. Wydaje się, że już samo ogra-
niczenie swobody ekspresji stanowi nieproporcjonalną ingerencję w wolność 
gwarantowaną w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Po drugie, celem zamierzonym 
przez ustawodawcę miało być zapewnienie należnego poszanowania i zapo-
bieganie publicznemu okazywaniu negatywnego stosunku wobec określonych 
podmiotów. Jego osiągnięcie ma prowadzić do prawidłowego funkcjonowania 
organów konstytucyjnych. Nie wydaje się, aby cel taki mógł zostać spełniony, 
bowiem zachowania lekceważące nie mogą w tak znaczny sposób naruszyć 
działania struktur państwowych. Przyjmując takie stanowisko, należy podkre-
ślić, że ograniczenie swobody ekspresji nie spełni wymogu proporcjonalności. 
Ingerencja w tak ważną dla obywateli wolność powinna pozostać w odpowied-
niej proporcji do efektów regulacji – skoro więc nie sposób spodziewać się po 
takiej regulacji jakichkolwiek efektów, oprócz prawdopodobnego zmniejsze-
nia udziału obywateli w życiu publicznym, to nie można mówić o proporcjo-
nalnym nałożeniu ciężaru na obywatela. 

Ponadto, nietrafnym jest pogląd zgodnie z którym, że regulacja art. 49 
§ 1 k.w. ma chronić piastuna, a dopiero pośrednio - organ konstytucyjny. 
Wydaje się, że przepis ten nie chroni konkretnych osób, które w danej chwili 
sprawują urząd, a raczej organ (Jak trafnie zaznacza jednak W. Jankowski nie 
wyklucza to sytuacji, w której czyn skierowany przeciwko funkcjonariuszowi 
publicznemu będzie miał cechy demonstracyjnego lekceważenia Rzeczypo-
spolitej Polskiej) [Jankowski 2013] - pewną instytucję, której Konstytucja 
przypisała szczególną rangę. Ochronie będzie więc podlegać autorytet organu, 
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będącego uosobieniem Państwa, a nie jego substratu osobowego. Co ważne, 
granice dopuszczalnej krytyki skierowanej do osób publicznych są (a przynaj-
mniej być powinny) zdecydowanie szersze niż w przypadku osób prywatnych 
(Zaznacza to sędzia P. Tuleja w swoim zdaniu odrębnym do uzasadnienia wy-
roku TK z dnia 6 lipca 2011 r,) [P 12/09]. Wobec tego, nawet w przypad-
ku przyjęcia, że regulacja ma chronić piastuna - wątpliwości budzi kwestia 
ograniczenia swobody ekspresji w przypadku wypowiedzi dotyczących osób 
publicznych.

Wynik przeprowadzonego powyżej testu proporcjonalności przesądza 
o niedopuszczalności dokonanej ingerencji. Ograniczanie praw i wolności 
obywateli w drodze regulacji prawnokarnej ma charakter subsydiarny, zatem 
nakładanie wszelkich ciężarów na obywateli powinno mieć charakter ostrożny 
i uzasadniony, szczególnie w przypadku, gdy ograniczana wolność spełnia fun-
damentalną rolę w państwie demokratycznym [Nowicki 1998, s. 132]. Wyda-
je się więc, że uwzględniając zasady demokratycznego państwa prawnego, nie 
sposób zgodzić się z konstytucyjnością kwestionowanej regulacji. 

7. Wątkami pobocznymi, poruszonymi przez Trybunał w oderwaniu 
od granic zaskarżenia, jest problem niedookreśloności znamion typu czynu 
społecznie szkodliwego opisanego w art. 49 § 1 k.w. oraz obecność aresztu 
w katalogu kar przewidzianych przez ten przepis. Rozstrzygnięcie tych kwe-
stii, choć nie miało wpływu na ostateczny kształt orzeczenia, to pozwoliło 
na zbliżenie się do istoty czynu opisanego przez art. 49 k.w. i jego miejsca  
w porządku prawnym.

Zdaniem TK to, że kwestionowany przepis posługuje się terminami 
ocennymi, nie oznacza, że rekonstrukcja ich treści jest niemożliwa, a granica 
pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem trudna do wychwycenia. Należy co 
prawda zgodzić się z tym, że płynący z zasady nullum crimen sine lege certa ma 
charakter stopniowalny, jednak stopień niejasności sformułowania użytego  
w art. 49 § 1 k.w. wydaje się przekraczać dopuszczalne granice [Gardoc-
ki 2006, s. 72]. Korzyści płynące z użycia wyrażenia nieostrego wydają się 
niewspółmierne do ryzyka, które za nimi idzie. Po pierwsze, za zachowanie 
lekceważące może być uznana wypowiedź oburzająca, acz znajdująca się  
w granicach dopuszczalnej krytyki. Prowadzi to do arbitralnego wykluczenia 
pewnych kategorii zachowań z zakresu pojęcia debaty publicznej. Po drugie, 
niejasna może stać się granica między lekceważeniem a znieważeniem, czyli 
wykroczeniem a przestępstwem. Wydaje się, że przez wzgląd na fundamental-
ną rolę swobody ekspresji w demokratycznym państwie prawnym, standard 
precyzji prawodawczej powinien być podwyższony [K 4/06].
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Ponadto, krytycznie należy się odnieść do obecności kary aresztu w ka-
talogu kar przewidzianych przez kwestionowany przepis. RPO trafnie zauwa-
żył, że w zachodniej kulturze prawnej istnieje tendencja do ograniczania kar 
izolacyjnych za słowo. Wydaje się, że Trybunał niesłusznie uznał, że to zjawi-
sko nie odnosi się do zachowań lekceważących, jako niestanowiących wkładu 
w debatę publiczną. Jak już wyżej wspomniano, wypowiedzi niemerytoryczne 
czy powszechnie oburzające mogą stanowić część składową debaty publicznej, 
a także być wartością dodaną dla państwa demokratycznego. Są bowiem od-
zwierciedleniem nastrojów społecznych i jako zachowania o niewielkim stop-
niu szkodliwości, nie przeszkadzają w spokojnym funkcjonowaniu jednostek 
w państwie. Nieuzasadniona wydaje się zatem obecność kary aresztu w kata-
logu kar z art. 49 k.w. Jako postulat de lege ferenda (gdyby jednak przyjąć, że 
obowiązywanie przepisu penalizującego lekceważenie jest uzasadnione) należy 
wskazać usunięcie kary aresztu z katalogu sankcji. 

8. Uznanie przepisu kodeksu wykroczeń za zgodny z prawem należy 
ocenić negatywnie. Nadmiernie ogranicza on swobodę ekspresji - nie speł-
nia bowiem podstawowych wymogów przewidzianych dla ingerencji w pra-
wa i wolności. Co więcej, regulacja prawnokarna nie czyni zadość wymogom 
określoności prawa, co może doprowadzić do niebezpiecznego zacierania 
granic między zachowaniem dozwolonym a karalnym, jak również między 
wykroczeniem a przestępstwem. Trudno też znaleźć uzasadnienie dla obowią-
zywania kwestionowanego przepisu w demokratycznym państwie prawnym. 
Z demonstracyjnego lekceważenia Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub jej konstytucyjnych organów nie płynie wszak niebezpieczeństwo 
dla porządku publicznego. Penalizacja powyższych zachowań przewidzianych 
w art. 49 § 1 k.w. stanowi zagrożenie dla swobodnego udziału obywateli  
w debacie publicznej i jej obowiązywanie nie znajduje uzasadnienia w polskim 
porządku prawnym.
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wprOwadzenie

Drastyczny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował zmianę sy-
tuacji finansowej kredytobiorców, którzy skorzystali z produktów bankowych 
jakimi były wówczas kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do 
walut obcych.

Zainteresowanie kredytami hipotecznymi w walucie obcej przypadało 
na okres lat 2005 – 2008 i związane było z oferowaniem przez banki przede 
wszystkim niższej stopy oprocentowania opartej na stawce LIBOR (ang. Lon-
don Interbank Offered Rate) w konsekwencji podwyższając zdolność kredyto-
wą zainteresowanych kredytobiorców [Czabański 2016, s. 63]. Czynnikiem 
zachęcającym konsumentów do kredytowania we franku szwajcarskim był 
również stabilny i pewny kurs waluty z tendencjami spadkowymi. Taki stan 
rzecz nierzadko umożliwiał płacenie raty w wysokości niższej niż pierwotnie 
zakładana.

W praktyce bankowej kredyt hipoteczny udzielany był przy użyciu 
dwojakich mechanizmów stosowanych przez banki zamiennie – mechanizmu 
indeksacji lub denominacji kredytu walutowego. I choć w obu mechanizmach 
występują znaczące zmiany wydaje się, że problem ten nie zostaje dostrzeżony 
dostatecznie przez polskie sądy, które zrównują je pod względem konstrukcyj-
nym i prawnym.
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W sierpniu 2015 roku nastąpił wzrost wartości franka szwajcarskiego 
(głównej waluty, w której udzielane były kredyty). Wzrost nastąpił decyzją 
Banku Szwajcarskiego, który podjął decyzję o uwolnieniu waluty, tym sa-
mym rezygnując z utrzymywania minimalnego kursu wymiany EUR do CHF 
[Koźmiński 2017, s. 118] Wcześniej, bo w 2011 roku Sejm przyjął ustawę 
antyspreadowa, której celem było zapobieżenie stosowaniu przez banki wy-
sokich różnić między kursem kupna a sprzedaży. Zainteresowanie wśród kre-
dytobiorców nie było tak duże, jak można by oczekiwać [Gazeta Wyborcza, 
2011]. 

Poszukiwanie zaspokojenia swoich roszczeń przeciwko bankom dopro-
wadziło do wytaczania powództw i wykreowania się kancelarii wyspecjalizo-
wanych w prowadzeniu spraw związanych z kredytami opartymi na właśnie 
takich mechanizmach przeliczeniowych. Początkowo kredytobiorcy powoły-
wali się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków (klauzula rebus sic stan-
tibus), a w sytuacji niepowodzenia, zaczęto koncentrować się wokół zagadnie-
nia abuzywności klauzul indeksacyjnych i denominowanych.

Punktem zwrotnym okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie C-260/18, który w odpowiedzi na pytania prejudy-
cjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie zawarł kryteria, którymi po-
winny kierować się sądy w procesie oceny abuzywności klauzul indeksacji lub 
denominacji. Nie była to jednak pierwsza zawisła tego typu sprawa, w której 
unijnemu trybunałowi przyszło zmierzyć się z problematyką kredytów hipo-
tecznych.

pOjęcie umOwy kredytu hipOtecznegO

Zagadnienia ogólne

Niniejszy wywód musi zostać rozpoczęty od analizy art. 69 ustawy – 
Prawo bankowego [Dz.U. z 2019 r. poz. 2357], a to z tego względu, że za-
kresowi tejże regulacji poddane były umowy kredytu hipotecznego zawiera-
jące klauzule oparte na mechanizmie indeksacji lub denominacji do waluty 
obcej.  Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, przez umowę kredytu 
bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczo-
ny w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel,  
a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określo-
nych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami  
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w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredy-
tu. W kontekście tak przytoczonej regulacji należy wskazać, że pojęcie umowy 
kredytu zostało przedstawione w ujęciu funkcjonalnym egzemplifikując rolę 
umowy jako stosunku zobowiązaniowego pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. 
Umowa kredytu powinna zostać zawarta w formie pisemnej, przy czym forma 
ta zastrzeżona jest wyłącznie dla celów dowodowych (ad probationem) [Bączyk 
2017]. Wskazać należy na wątpliwy charakter regulacji nieprzewidującej ściśle 
określonego rygoru nie zawarcia umowy w formie pisemnej. Do powstałego 
problemu można bowiem podejść dwojako – z jednej strony rygor dowo-
dy pociąga za sobą zakaz dowodowy określony art. 74 kodeksu cywilnego,  
z drugiej strony, w mojej ocenie, profesjonalny charakter działania banku jako 
instytucji, która powinna budować powszechne zaufanie publiczne do usług 
bankowych, forma pisemna jest zabezpieczeniem relewantnych interesów za-
równo banku jak i klienta [Zoll 2005]. Ustawodawca na kanwie art. 69 ust. 
2 Prawa bankowego wymienia elementy przedmiotowe takiej umowy, przy 
czym wyliczenie to ma charakter wyliczenia przykładowego [Pisuliński 2011]. 
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wśród wspomnianych elementów znajduje 
się kwota oraz waluta kredytu (art. 69 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego), które 
powinny co do zasady należeć do essentialia negotii umowy, mimo, że jak się 
wyraża w literaturze nie wszystkie w wyliczonych tam elementów mają taki 
charakter [Pisuliński 2011]. Ma to o tyle istotne znaczenie, że już na poziomie 
ustawowy dopuszcza się zawieranie przez strony umów kredytowych, które 
będą wyrażone w obcej walucie. Możliwość zawierania kredytów walutowych 
jak również kredytów z klauzulami waloryzacyjnymi została potwierdzona  
w orzecznictwie [IV CSK 377/10; Bączyk 2015].

Skonstruowana w ten sposób definicja umowy kredytu daje asumpt 
do określenia jej cech. W tym względzie należy wskazać, że umowa kredytu 
jest czynnością dwustronną, jednostronnie kwalifikowalną [Pisuliński 2011] 
konsensualną i odpłatną [Zoll 2005]. Umowa kredytu będzie zatem zawierała 
kształtowane przez bank warunki jego spłaty czy okres, w którym kapitał wy-
płacony przez instytucję kredytową powinien zostać zwrócony. Okres spłaty 
kredytu będzie w powiązaniu z odsetkami kształtował wysokość należnej mie-
sięcznej raty, zaś w przypadku kredytów hipotecznych będzie determinantą 
obowiązywania ustanowionych zabezpieczeń. Z uwagi na okres trwania kre-
dytu w doktrynie wyróżnia się kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe [Por. Pisuliński] (Autor przedstawia również inne kryte-
ria podziału, jednak te z uwagi na charakter opracowania nie są relewantne). 
Biorąc pod uwagę funkcję kredytu hipotecznego, która sprowadza się do za-
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spokojenia potrzeb mieszkaniowych, kredyt ten należy kwalifikować jako zo-
bowiązanie długoterminowe. Obecnie obowiązująca Rekomendacja Komisji 
Nadzoru Finansowego przewiduje, że kredyty hipoteczne powinny być udzie-
lane na okres nie dłuższy niż 25 lat [KNF, 2019, s.16].

Kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane

Choć pojęcie umowy kredytu zostało na gruncie obowiązujących regu-
lacji zrównane z pojęciem instytucji kredytu, to trzeba wskazać, że brak jest 
legalnej definicji kredytu walutowego [Czabański 2016, s. 63-64]. Najpro-
ściej rzecz ujmując kredytem walutowy jest kredyt, którego główny przedmiot 
świadczenia i wartość rat kapitałowo-odsetkowych jest wyrażona w walucie 
obcej z tym zastrzeżeniem, że jego spłata również następuje w tej walucie. 
Jak już wcześniej zarysowano, zawieranie umów kredytu walutowego nie było  
i nie jest wykluczone. Podstawę do zawarcia takiej umowy daje przedmioto-
wa regulacja art. 69 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego, która wyraża obowiązek 
oznaczenia waluty w którym kredyt jest udzielany. Na tle przytoczonej regu-
lacji podnosi się przeciwstawne argumenty dotyczące wpływu nieoznaczenia 
waluty kredytu na ważność umowy [Zoll 2005].

W praktyce obrotu bankowego kredyty walutowe należą do rzadkości 
zaś niespotykane było udzielanie walutowych kredytów hipotecznych. Powyż-
sze skłania zatem do rozważenia istniejących w praktyce bankowej klauzul 
waloryzacyjnych opartych bądź to o mechanizm indeksacji bądź o mecha-
nizm denominacji. Mechanizm indeksacji kredytów hipotecznych polegał na 
wyrażeniu zobowiązania w walucie polskiej i w tej też walucie następowała 
wypłata kredytu, niemniej w dniu jego wypłaty wartość zobowiązania wy-
rażona w walucie polskiej była przeliczana na walutę obcą (najczęściej franki 
szwajcarskie) i stanowiła podstawę do obliczania wysokość rat kapitałowo- 
odsetkowych [Czabański 2016, s. 64]. Spłata tych rat następowała w walucie  
w jakiej kredyt został udzielony, przy czym wysokość tej raty przeliczana była 
na podstawie kursu sprzedaży danej waluty w dniu spłaty. Warto zauważyć, 
że przedmiotem sporu jest mechanizm przeliczania tejże raty, a dokładniej 
stosowany przez bank tzw. spread walutowy tj. różnica między kursem kupna 
a sprzedaży [Bączyk 2015]. 

Kredyty denominowane, które co do zasady były rzadziej stosowane 
w praktyce bankowej, opierały się na wyrażeniu zobowiązania kredytowego 
w walucie obcej, przy czym kwota kredytu wypłacana była w złotówce po kur-



509

KREDYTY HIPOTECZNE INDEKSOWE I DENOMINOWANE DO WALUT OBCYCH ...

sie kupna z dnia wypłaty [Słowińska 2019, s. 45-46]. Podstawą spłaty podob-
nie jak w przypadku kredytów indeksowanych była wartość kredytu wyrażona 
w walucie obcej, natomiast spłata poszczególnych miesięcznych rat następo-
wała w złotówkach, po ich przeliczeniu po kursie sprzedaży. Przy omówieniu 
instytucji kredytu denominowanego nie może zostać pominięte kwestia jego 
podobieństwa do kredytu walutowego. W orzecznictwie formułuje się pogląd 
zgodnie z którym o charakterze umowy kredytu rozstrzyga jej treść, nie zaś 
nazwa [Kawulski 2013. I SA/Gd 174/08]. 

Wspomniany wcześniej spread walutowy jako faktor, który przyczynił 
się do wzniecenia sporów pomiędzy kredytobiorcami a bankami, ponieważ 
wiązał się przede wszystkim, co słusznie wskazuje się w literaturze, z pokusą 
banków do obniżania kursu po którym bank nabywał walutę, a zawyżania 
kursu po którym bank ją sprzedawał.

Odpowiedzią na ten problem była ustawa z dnia 29 lipca 2011 roku 
o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (zwana 
również powszechnie ustawą antyspreadową) [Dz.U. z 2011 r. nr 165 poz. 
984]. Za jej pomocą ustawodawca przewidział dwa mechanizmy gwarancyjne, 
które miały pozytywnie oddziaływać na obrót kredytami hipotecznymi. Usta-
wodawca wymusił na bankach, aby szczegółowo określały zasady na jakich 
udzielane są kredyty indeksowane i denominowane w szczególności zawarł 
obowiązek szczegółowego określenia metody i sposobu na podstawie którego 
ustalany jest kurs wymiany waluty oraz zapewnił kredytobiorcom możliwość 
spłaty tych kredytów w walucie w której zostały one udzielone. W uzasadnie-
niu do projektu ustawy podkreślano, że uchwalone zmiany są ukierunkowa-
ne na ochronę interesów kredytobiorców i mają przeciwdziałać nadużywaniu 
przez bank ich uprzywilejowanej pozycji [Sejm, druk nr 4413]. Celem zatem 
było nałożenie banki obowiązku jasnego informowania klienta o tym w jaki 
sposób będzie przeliczany jego kredyt oraz zapewnienie kredytobiorcom swo-
body w wyborze źródła z którego pozyskają walutę do spłaty kredytu. Banki 
zostały bowiem zobowiązane do otwierania rachunków technicznych, które 
będą służyły do rozliczeń z kredytobiorcą [Por. Sejm, druk nr 4413]. W li-
teraturze wskazuje się również, że wprowadzony mechanizm wyboru waluty 
spłaty, jest swoistym facultas alternativa [Zagrobelny, s. 225].

Implementowane instrumenty ochrony kredytobiorców zdają się 
również wywoływać pośredni skutek. Skutek ten będzie polegał na inkor-
porowaniu zakazu, którego adresatem będą banki, polegającego w istocie na  
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niemożliwości stosowania klauzul umownych, które mogłyby potencjalnie 
zawężać sposoby w jakich mogłoby dojść do spełnienia zobowiązania [Czech 
2011, s. 67 - 68].

tabele kursOwe jakO element  
mechanizmów przeliczeniOwych

Sygnalizacyjnie, jedynie na potrzeby niniejszego opracowania, warto 
wskazać, że przedmiotem dyskusji były stosowane przez banki mechanizmy 
ustalania wartości kursów walutowych w tzw. tabelach bankowych. Jak się 
wskazuje zależały one od wielu determinant ekonomicznych uwzględnia-
jących również bieżącą sytuację na rynku międzybankowym [Czech 2012,  
s. 57]. Należy jednak wskazać, że powyżej opisane zmiany miały wpływ na 
zawężenie kompetencji banków do jednostronnego określenia tabel kursów 
walut, nałożyły one określone obowiązki informacyjne na temat postanowień 
umownych. W przypadku umów konsumenckich (a te są przedmiotem ana-
lizy) możliwość dowolnego jednostronnego kształtowania tabeli kursów jest 
ograniczona przepisami o charakterze imperatywnym (art. 3851 kodeksu cy-
wilnego) [Czech 2012, 66 – 67]. W tym względzie jednak może okazać się 
bardzo istotne w jakim charakterze należy traktować tabele kursów. Istnieją 
dwa poglądy – jeden przekonywujący o charakterze wzorca umownego lub 
oferty, drugi o subsydiarnym charakterze względem umowy kredytu [Czech 
2012, s. 70]. Należy odrzucić pogląd dotyczący uznawania tabel kursowych za 
wzorce umowne i ofertę banku, a to z tego względu, że nie są one żadną po-
stacią tworzenia lub konkretyzacji stosunku prawnego. Relewantne postano-
wienia zostały zawarte w umowie, wzorcu umownym lub regulaminie, które 
są częścią tzw. lex contractus umowy kredytowej, a zatem to te postanowienia 
są formą odesłania do osobnych dokumentów [Pisuliński 2011]. W praktyce 
bankowej w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów dowolności w ustalaniu 
tabeli kursów stosuje się postanowienia umowne zasadzone w ich zależności 
od stóp referencyjnych.

W orzecznictwie sądowym postanowienia umowne nieodwołujące się 
do obiektywne weryfikowalnych metod ustalania kursu bankowego, które 
mogą implikować uznaniowość banku w jego kształtowaniu, uznawane są 
za nieuczciwe postanowienia umowne (wcześniej przywołany art. 3851 k.c.). 
Judykatura egzemplifikuje rolę konsumenta wynikającą z interpretacji dyrek-
tywy Rady UE 93/13/EWG oraz towarzyszącego jej orzecznictwa Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej materii. Podkreśla się, że konsu-
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ment jest słabszą stroną stosunku zobowiązaniowego, która wyraża zgodę na 
jednostronnie ustalone, wcześniej nienegocjowane, postanowienia umowne. 
Bankowe tabele walutowe nie są przedmiotem negocjacji pomiędzy bankiem 
a kredytobiorcami, takie negocjacje prowadzone są w przypadku, gdy trans-
akcja podlegająca przeliczeniu według takich kursów jest transakcją znacznej 
wartości [Czech 2012, s. 57]. Orzecznictwo zwraca uwagę na niedopuszczal-
ność łagodzenia rygorów nakładanych dyrektywą, kładąc nacisk na rolę przy-
musu którym jest stosowanie w obrocie transparentnie formułowanych umów, 
zawieranych zgodnie z zasadami: równorzędności stron, dobrych obyczajów 
oraz słusznych interesów konsumentów [VI ACa 694/18, VI ACa 817/18, 
XXV C 808/17]. Warto również wskazać, że w niektórych judykatach sądów 
apelacyjnych i okręgowych wyraża się pogląd jednoznacznie zmierzający do 
przyznania możliwości uznania za abuzywną również taką klauzulę, która od 
pewnego momentu jej obowiązywania została uszczegółowiona o konkretne, 
obiektywnie weryfikowalne mechanizmy ustalania tabeli kursów walut. Kie-
runek ten zdaje się być wadliwy i może stanowić nadużycie sądów w aprio-
rycznej ocenie abuzywności takich klauzul [Por.  Nowakowski 2020, s. 101]. 

dyrektywa 93/13/ewg z dnia 5 kwietnia  
1993 rOku w sprawie nieuczciwych  

warunków w umOwach kOnsumenckich

Przejawem harmonizacji minimalnej w zakresie nieuczciwych posta-
nowień umownych jest dyrektywa 93/13/EWG, które została implemento-
wana do polskiego porządku prawnego za pomocą min. art. 3851 k.c. Na 
wstępie należy podkreślić znaczenie harmonizacji minimalnej na wewnętrzne 
porządki prawne państw członkowskich Unii Europejskiej. Mianowicie har-
monizacja minimalna pozwala na przyjmowanie przez państwa członkowskie 
środków bardziej rygorystycznych niż te przewidziane dyrektywą przy jedno-
czesnym uwzględnieniu celu, zakresu podmiotowego i przedmiotowego danej 
dyrektywy [Hesselink i Loos 2012, s. 6].

W doktrynie podnosi się argumenty dotyczące choćby niezbyt fortun-
nego odzwierciedlenia pojęć wykorzystywanych w dyrektywie. Za przykład 
podaje się wymóg działania w dobrej wierze, który został transponowany do 
polskiego porządku prawnego pod klauzulą dobrych obyczajów. Nie należy 
tracić z pola widzenia, że tekst dyrektywy wyznacza cel, który powinien zostać 
osiągnięty przez ustawodawcę krajowego. Jej założenia zostały bowiem do-
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stoswane do polskiego prawa cywilnego i prawdopodobnie użycie klauzuli do-
brych obyczajów wynikało z potrzeby poszukiwania odpowiednika, który bę-
dzie względnie łatwo stosowalny w orzecznictwie sądowym. Pojęcie dobrych 
obyczajów mimo ze swej istoty otwartości pojęciowej zostało zidentyfikowane 
przez orzecznictwo.

Celem dyrektywy 93/13/EWG jest zapewnienie ochrony dla konsu-
mentów, którzy zawierają umowy z profesjonalistami (przedsiębiorcami). 
Funkcja ochronna wynika z uznania konsumenta jako strony słabszej sto-
sunku cywilnoprawnego, który zawierając umowę z profesjonalistą nie ma 
możliwości negocjowania warunków. Celem zatem było zagwarantowanie mi-
nimalnego, ale przy tym jednolitego, stopnia ochrony konsumentów w Unii 
Europejskiej [Stefanicki 2015, s. 4]. 

Motywy dyrektywy 93/13/EWG wyrażają pośrednio zakres przedmio-
towy dyrektywy. Jej kognicją objęte są wszelkie umowy dostawy i sprzedaży 
z wyłączeniem umów odnoszących się stosunków rodzinnych czy też umów 
związanych z tworzeniem spółek. Ochrona pod rządami dyrektywy jest przy-
znana umowom sporządzonym zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, ozna-
cza to zatem, że forma zawartej umowy nie ma znaczenia, podobnie jak fakt 
zawarcia takiej umowy w kilku lub w jednym dokumencie.

Istotnym z punktu widzenia dalszej analizy tejże dyrektywy w kon-
tekście jej stosowania jest motyw wyrażający jej niestosowalność w odnie-
sieniu do oceny postanowień określających główny przedmiot umowy. Tak 
wyrażony zakres przedmiotowy w motywach dyrektywy koresponduje zresztą  
z art. 4 dyrektywy. Postanowienia umowne, które określają główny przedmiot 
umowy nie zostaną wyłączone spod oceny ich w przedmiocie nieuczciwego 
charakteru, pod warunkiem, że nie zostaną one sformułowane jasnym i zrozu-
miałym językiem (ang. plain and intelligible language).

Zakres podmiotowy dyrektywy jest wąski i stosowany w odniesieniu 
do konsumentów. Przez konsumenta rozumie się każdą osobę fizyczną, któ-
ra działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Należy jednak pamiętać, że w procesie oceny, należy stosować wypracowa-
nym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej model rozsądnego 
konsumenta. Powyższe uwagi muszą zostać uzupełnione o zakres pojęciowy 
definisensa konsumenta w orzecznictwie TSUE. Na kanwie tegoż wyrażono 
pogląd, że nie można apriorycznie przyjąć, że dana osoba wykonująca zawód 
radcy prawnego, traci przymiot konsumenta choćby uczestniczyła w relacjach 
z bankiem, które nie miały charakteru zawodowego, tylko z powodu posiada-
nej profesjonalnej wiedzy. Zdaniem Trybunału takie podejście do istniejącego 
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problemu osłabiłoby cel dyrektywy 93/13/EWG a zatem przyjęta wykładnia 
tego pojęcia jest szeroka [Loos i Luzak 2016, s. 66].

Zakres przedmiotowy został skonkretyzowany i uszczegółowiony w ar-
tykule 3 dyrektywy. Zgodnie z tym artykułem nieuczciwymi postanowieniami 
umownymi są postanowienia, które spełniają następujące cechy: (i) nie zostały 
indywidualnie wynegocjowane i (ii) są sprzeczne z wymogami dobrej wiary 
lub powodują nierównowagę praw i obowiązków wynikających z umowy ze 
szkodą dla konsumenta. Prawodawca unijny zastrzega jednocześnie, że fakt, 
że jedno z postanowień umowny zostało wynegocjowane nie niweczy moż-
liwości oceny pozostałych postanowień. Dyrektywa w najpełniejszy sposób 
egzemplifikuje w swoim zakresie przedmiotowym funkcję ochroną. Obowią-
zek formułowania postanowień prostym i zrozumiałym językiem nie dotyczy 
w istocie tylko i wyłącznie konkretnej umowy ale również wszelkich doku-
mentów, które zawarciu tejże umowy towarzyszą lub towarzyszyły. Ponadto  
w procesie dekodowania nieuczciwego charakteru badanych postanowień pod 
uwagę bierze się wszelkie okoliczności z momentu zawierania umowy.

Rekapitulując, biorąc pod uwagę zakres podmiotowy i przedmiotowy 
dyrektywy oraz jej nadrzędną funkcję ochronną egzemplifikowaną poprzez 
wzmocnienie pozycji konsumenta w stosunkach z przedsiębiorcą, nie może 
dziwić, że znalazła ona zastosowanie w procesie interpretacji klauzul w umo-
wach bankowych w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. 

zasada walutOwOści i zasada nOminalizmu

W celu usystematyzowania niniejszego opracowania okazuje się nie-
zbędnym przeniesienie na jego grunt analizy art. 358 i art. 3581 kodeksu 
cywilnego [Dz.U. z 2019 r. poz. 1145], które legły u podstaw sporów kre-
dytobiorców z bankami i są orężem banków w sprawach toczących się przed 
sądami polskimi.

Na wstępie należy zauważyć, że zawieranie umów kredytów indek-
sowanych lub denominowanych wynikało z art. 3531 k.c., czyli z zasady 
swobody umów, która w określonych nią przypadkach doznaje ograniczeń.  
W doktrynie zarysowały się poglądy dotyczące dopuszczalności zawierania 
takich umów w świetle ustawy – Prawo dewizowe lub art. 69 Prawa banko-
wego [Kuniewicz i Ofiarski 2017, Czabański 2016, s. 68]. Pogląd dotyczący 
zawierania umów w świetle Prawa dewizowego odwołuje się do niemożliwości 
wyrażenia świadczenia w walucie obcej z uwagi na obowiązujące, w okresie 
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udzielanych kredytów, uregulowanie art. 358 k.c. Z drugiej strony doktryna 
wyraża przekonanie o możliwości zawierania umów kredytów walutowych 
(czy też z rzeczonymi klauzulami). Przekonanie to wynika z możliwości wyra-
żenia kredytu w walucie obcej, co jest bezpośrednią konsekwencją brzmienia 
art. 69 Prawa bankowego [Gadek 2018]. 

Przed nowelizacją z 24 stycznia 2009 roku, zgodnie z art. 358 k.c. zo-
bowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogły zostać wy-
rażone wyłącznie w pieniądzu polskim, chyba że przepisy ustaw szczególnych 
stanowiły inaczej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jeszcze przed nowelizacją 
dopuszczało możliwość zawierania umów, które za przedmiot miały zobowią-
zanie wyrażone w walucie obcej, jednocześnie dopuszczając możliwość spłaty 
takiego zobowiązania w walucie polskiej [Brzozowski 2005]. W doktrynie, co 
już wcześniej podkreślano, szeroko wskazuje się na upoważnienie do zawie-
rania takich umów leżące u podstaw ustawy – Prawo dewizowe. W odniesie-
niu do kredytów hipotecznych, które były indeksowane lub denominowane 
powstaje zasadnicze pytanie w jakim zakresie powinno być stosowane Prawo 
dewizowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że z zasady kredyty indekso-
wane (waloryzowane) wyrażane i wypłacane były w złotówce polskiej, a ich 
przeliczenie na konkretną walutę obcą miało stanowić podstawę do wyliczenia 
wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Stąd zasadny jest pogląd, że umowę 
kredytu indeksowane należy ujmować w szerszych kategoriach tj. w kategorii 
zasady swobody umów aniżeli Prawa dewizowego [Gadek 2018].

Nowelizacja z 24 stycznia 2009 wprowadziła odstępstwo od zasady 
walutowości dopuszczając możliwość zawierania umów, które będą wyrażały 
zobowiązanie w walucie obcej. Dłużnik jednak zachowuje prawo do spełnie-
nie zobowiązania, o ile ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna nie 
stanowią inaczej, w walucie polskiej. W doktrynie rozważa się tę możliwość 
jako facultas alternativa (zobowiązanie przemienne) [Czech 2012, s. 66].

Co warto zauważyć w kontekście dalszych rozważań szczegółowych, 
art. 358 § 2 k.c. przewiduje, że wartość waluty obliczana jest na podstawie 
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu, gdy rosz-
czenie stało się wymagalne, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub inna czyn-
ność prawna nie stanowi inaczej. W ujęciu problemu kredytów, jak te będące 
przedmiotem opracowania, to właśnie w art. 358 § 2 k.c. poszukuje się roz-
wiązania problemu.

Artykuł 3581 § 1 k.c. statuuje zasadę nominalizmu, która polega na 
spełnieniu świadczenia w kwocie oznaczonej w umowie bez względu na ma-
jące miejsce w tym czasie fluktuacje pieniądze. Na tym tle trzeba wziąć pod 
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uwagę, że zasad nominalizmu dotyczy zobowiązań pieniężnych, oznacza to 
zatem, że spod jej kognicji, co zresztą wynika już z brzmienia przepisu, wyłą-
czone są zobowiązania niepieniężne [Morek 2020].

Przepis art. 3581 § 2 kodeksu cywilnego dopuszcza, aby strony umo-
wy inkorporowały do jej postanowień klauzule waloryzacyjne (tzw. umowne 
klauzule waloryzacyjne), co jak się wskazuje w doktrynie stanowi odstępstwo 
do wyrażonej zasady nominalizmu [Morek 2020]. Istotą umownych klauzul 
waloryzacyjnych jest określenie takiego mechanizmu, za pomocą którego 
w sposób pośredni strony będą w stanie ustalić wysokość świadczenia pie-
niężnego [Morek 2020]. Miernikiem w tym przypadku nie mogą być zatem 
jednostki pieniężne, przy czym katalog takich mierników nie jest ograniczony 
i mogą nimi być np. towary czy kryptowaluty. W literaturze wskazuje się, że 
klauzule takie są immanentną cechą umów długoterminowych. Powodów sto-
sowania takich instrumentów należy doszukiwać się w powiązaniu okresu na 
jaki umowa jest zawierana z ryzykiem wystąpienia fluktuacji gospodarczych, 
które pociągają za sobą zmianę siły nabywczej pieniądza.

W odniesieniu do kredytów hipotecznych indeksowanych klauzule wa-
loryzacyjne były ich nieodłącznym elementem. W postępowaniach sądowych, 
które toczą się w sprawach tych kredytów, kredytobiorcy starają się wykazać 
abuzywność takich klauzul. Dążenie to, co zostanie podkreślone w dalszej 
części niniejszego wywodu, z perspektywy ich sytuacji jest zrozumiałe. Uzna-
nie klauzuli waloryzacyjnej za abuzywną prowadziłoby w konsekwencji do 
przekształcenia kredytu indeksowanego w kredyt złotówkowy oparty wciąż 
o stawkę LIBOR.

Istotnym odstępstwem od zasady nominalizmu jest również dopusz-
czona przez ustawodawcę ingerencja w stosunek zobowiązaniowy, która zo-
stała przewidziana w § 3 przywoływanego wcześniej artykułu. Ustawodawca 
dopuszcza ingerencję sądu uzależniając ją od spełnienia przesłanek: (i) nastą-
pienia istotnej zmiana siły nabywczej pieniądza, (ii) rozważenia interesy stron 
oraz (iii) uwzględnienia zasady współżycia społecznego. W literaturze pod-
kreślany jest wyjątkowy charakter tejże regulacji [Gołaczyński i Sokół 1995,  
s. 66-67]. Taki pogląd można z pewnością oprzeć na przesłankach statuujących 
dopuszczalność sądowej ingerencji. Przesłanka istotności zmiany siły nabyw-
czej musi wystąpić po powstaniu zobowiązania, ale przed jego wygaśnięciem, 
co więcej już samo użycie niedookreślonego pojęcia istotnej zmiany wskazy-
wałoby, że musi być to zmiana nosząca cechy co najmniej znacznej [Morek 
2020]. Pozostałe dwie przesłanki, w szczególności przesłanka uwzględnienia 
interesu stron okazuje się być komplikująca zawisły spór. Po pierwsze, strony 
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reprezentują przeciwne sobie racje, co powoduje trudności w ich wyważeniu. 
Po drugie, mimo choćby uwzględnienia interesu stron, kwestią otwartą pozo-
staje interpretacja zasad współżycia społecznego, a przede wszystkim dążność 
sądu do ich nienaruszenia w wyniku zastosowania sądowej waloryzacji [Lem-
kowski 2019].

perspektywa eurOpejska

Problematyka nieuczciwych postanowień umownych w odniesieniu 
do kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych nie była 
nowością w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Zasadnicza część 
wyroku poświęconego sprawie polskiej zawiera istotne odesłania do wcześniej-
szych orzeczeń. Zagadnienie to z uwagi na jej specyficzny charakter jakim jest 
uczestnictwo podmiotów w obrocie bankowym legło u podstaw pytań preju-
dycjalnych skierowanych przez polski sąd.

Wątpliwości interpretacyjne ujawniają się w przypadku oceny mechani-
zmu indeksacyjnego lub denominacyjnego w perspektywie art. 4 ust. 2 dyrek-
tywy. Jak już wcześniej sygnalizowano, regulacja art. 4 ust. 2 dyrektywy odnosi 
się do zakresu oceny nieuczciwego charakteru. Przywołany przepis przewiduje, 
że ocena taka nie jest dokonywana w stosunku do postanowień określających 
główny przedmiot umowy pod warunkiem sformułowania go w sposób jasny 
i zrozumiały. W orzecznictwie Trybunału dominuje zapatrywanie, które opo-
wiada się za ścieśniającą, czyli zawężającą wykładnią głównego przedmiotu 
umowy. W pojęciu tym, zdaniem Trybunału, nie mieszczą się klauzule wa-
loryzacyjne lub jak w przypadku kredytów denominowanych klauzule, które 
przeliczają raty kapitałowo-odsetkowe. Co prawda pogląd Trybunału nie jest 
tak kategoryczny, bowiem przenosi on kompetencję do określenia czy w da-
nym przypadku klauzula mieści się w pojęciu głównego przedmiotu umowy 
na sąd państwa członkowskiego [Wyrok TSUE C-26/13, 2014]. Podejście ta-
kie motywowane jest przede wszystkim wiedzą konkretnego sądu, która okaże 
się przydatna biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności do rozstrzygnięcia za-
istniałego problem.

Z konsekwencją przyjęcia bardzo rygorystycznej linii orzeczniczej 
w przypadku definiowania głównego przedmiotu umowy wiążą się z odwrot-
ne skutki co do kwestii zrozumiałego i jasnego języka [Wyrok TSUE C-26/13, 
2014; Wyrok TSUE C-260/18, 2019]. Umowy kredytu hipotecznego jako 
już wskazano nie są jedynie konstrukcją prawną, albowiem jej definicja spro-
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wadza się również do kontekstu ekonomicznego. Stopień skomplikowania 
takich umów, cel w jakim są one zawierane, ale również fakt, że kredyty hi-
poteczne udzielane są przez banki na podstawie standaryzowanych umów 
i warunków są związane z istnieniem asymetrii informacji i gorszej pozycji 
konsumenta w stosunkach z bankiem. Trybunał w związku z tym przyjmuje 
szeroką interpretację wymogu zrozumiałego i jasnego języka, nie ograniczając 
tej kategorii wyłącznie do aspektów gramatycznych, ale odnosząc ją również 
do konsekwencji ekonomicznych [Wyrok TSUE C-260/18, 2019]. Wzorem 
w postępowaniu powinien być model rozsądnego przeciętnego konsumenta. 
W przypadku klauzul takich jak te będące przedmiotem opracowania, zrozu-
mienie ich specyfiki, szczególnie opartej na tabelach walutowych tworzonych 
przez banki, wymaga ponadprzeciętnej świadomości ekonomicznej i wiedzy 
bankowej. Rekapitulując, klauzule takie powinny być sformułowane w taki 
sposób, aby jasno przedstawiały kryteria na podstawie których następuje  
i będzie następowało ustalenie kursu walutowego. Na tym tle warto zauważyć, 
że zawiłość mechanizmu czy zawyżony spread walutowy może być pokusą ban-
ków do transponowania do umów kredytowych ukrytych kosztów kredytu.

Z punktu widzenia orzecznictwa Trybunału podniosłym zagadnieniem 
jest możliwość ingerencji sądu w umowę. Wcześniejsze uwagi poczynione na 
tle zasady nominalizmu i walutowości są relewantne dla zrozumienia niniej-
szego wywodu. W przypadku umów stwierdzenie nieuczciwości klauzul wa-
loryzacyjnych prowadzi do utraty pierwotnego charakteru umowy. Umowa 
indeksowanego kredytu hipotecznego zostałaby przekształcona w umowę kre-
dytu złotowego opartego o stawkę LIBOR, podczas gdy kredyty w rodzimej 
walucie były udzielane w oparciu o stawkę WIBOR (ang. Warsaw Interbank 
Offered Rate). TSUE zdołał się wypowiedzieć, że w przypadku, gdyby usu-
nięcie nieuczciwego postanowienia umownego zmierzało do unieważnienia 
umowy, nie jest dopuszczalnym aby sąd dokonywał zmiany treści konkretne-
go postanowienia [Wyrok TSUE C-70/17 i C-179/17, 2019].

Natomiast w orzecznictwie nie wyklucza się zastąpienia postanowienia 
umownego przepisem o charakterze dyspozytywnym [Wyrok TSUE C-26/13, 
2014]. Na uwadze należy jednak mieć, że ingerencja sądu jest limitowana i nie 
może unicestwiać celu w jakim dyrektywa została uchwalona. W przedmioto-
wej sprawie pozostają do wyważenia racje stojące pomiędzy unieważnieniem 
umowy kredytu a zastąpieniem przepisem dyspozytywnym. Warto wskazać, 
że przepis ten nie może być przepisem o zbyt dużym natężeniu poziomu ogól-
ności, taki pogląd jest egzemplifikowany w orzeczeniu C-260/18 Dziubak, 
gdzie podstawą analizy stały się przepisy odwołujące się do zasad słuszności 
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czy dobrych obyczajów. Przepisy dyspozytywne muszą być regulacjami, któ-
rych celem jest przywrócenie równowagi formalnej stron, a zatem muszą być 
to przepisy, które ukierunkowane są na utrzymanie zobowiązania. Celem tego 
jest, co już wskazano, łagodzenie negatywnych skutków, które mogłyby nastą-
pić w wyniku unieważnienia umowy.

Nie jest natomiast możliwe utrzymywanie w obrocie umowy, która 
w wyniku usunięcia nieuczciwego postanowienia zostałaby unieważniona. 
Utrzymywanie takiej umowy godziłoby bowiem w cel dyrektywy, ale również 
represyjny charakter względem przedsiębiorcy, którzy nie czuliby się odstra-
szeni od stosowania nieuczciwych postanowień. Sąd ma zatem kompetencję 
do unieważnienia umowy w przypadku, gdy usunięcie z niej nieuczciwych po-
stanowień prowadziłoby do zmiany głównego przedmiotu umowy [Por. Wy-
rok TSUE C-260/18, 2019]. Pogląd ten jest kluczowy mając na uwadze po-
czynione wcześniej uwagi. Rolą sądu jest wyważenie w jakim stopniu można 
przywrócić równowagę stron, w szczególności konsumenta, który w procesie 
zawierania takich umów usytuowany został w słabszej pozycji negocjacyjnej. 
Reasumując, to w gestii danego sądu pozostawiona jest ocena konkretnego 
przypadku. Na tej podstawie sąd podejmuje orzeczenie rozstrzygające o lo-
sach umowy. Patrząc na charakter umów kredytu sąd dysponuje możliwo-
ścią zastąpienia takich nieuczciwych postanowień na zasadzie art. 358 § 2 k.c. 
Na fakt ten słusznie w postępowaniu przed TSUE wskazywał pełnomocnik 
banku. Tyczy się to klauzul indeksacyjnych ale również klauzul w umowach 
kredytu denominowanego, które to klauzule wyrażają dowolny sposób usta-
lania wartości kursu sprzedaży bez wskazania konkretnych wskaźników, stóp 
referencyjnych lub mierników, które miałyby charakter obiektywy.

Doniosła wypowiedź Trybunału pojawiła się również w kwestiach for-
malnych dotyczących wyjaśnienia konsumentowi działania klauzul waloryza-
cyjnych [Wyrok TSUE C-168/18, 2019]. I tak Trybunał uznał, że nie jest 
dostatecznym podanie wyłącznie powodów umieszczenia klauzuli waloryza-
cyjnej w umowie. Wymagane jest również poinformowanie konsumenta o do-
kładnym mechanizmie przeliczeniowym, ryzyku i innych czynnikach, które 
mogą mieć wpływ na kształtowanie się wysokości jego zobowiązania. Warto 
w tym aspekcie zauważyć, że odniesieniem jest konsument na tyle dobrze po-
informowany, aby był w stanie przewidzieć ekonomiczne konsekwencje swo-
jej decyzji, ale również konsekwencje ekonomiczne mechanizmu, który stanie 
się częścią zawieranej umowy – w tym względzie, konsument powinien być  
w stanie określić ewentualne kształtowanie się jego ryzyka zarówno w przy-
padku wzrostu kursu walutowego jak i jego deprecjacji.
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Co istotne, rozstrzygające znaczenie, zdaniem Trybunału, ma ocena 
ewentualnych negatywnych skutków. Przedmiotem wielu sądów krajowych 
było osadzenie okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia bio-
rąc pod uwagę oznaczony i właściwy przedział czasowy. Trybunał w swoim 
dotychczasowym orzecznictwie podkreśla pierwszeństwo oceny okoliczności 
z momentu zaistnienia sporu, a nie zawierania umowy.

Często postępowania sądowe odnoszące się do umów indeksowanych 
lub denominowanych opierały się na klauzuli rebus sic stantibus. Interesujące 
jest jednak w tym przypadku, czy sąd będzie uprawniony do wyjścia poza 
granice powództwa, które zostało wytoczone przeciwko bankowi. Orzecznic-
two europejskie dopuszcza taką możliwość, jednocześnie nie widząc przeszkód 
w zasadzie dyspozycyjności. Jeżeli zdaniem sądu krajowego istnieją poważne 
wątpliwości co do uczciwości postanowienia umownego, sąd powinien prze-
prowadzić ocenę jego nieuczciwości [Wyrok TSUE C-419/18, 2019].

W podobnym tonie wypowiedział się Trybunał w przypadku sądowej 
ingerencji opartej na częściowym sanowaniu nieuczciwego charakteru umowy. 
Sanacja ta miałaby polegać na częściowym utrzymaniu w mocy nieuczciwego 
warunku poprzez wykluczenie z jego treści tych postanowień, które o nie-
uczciwym charakterze przesądzają.

Powyższe orzeczenia zostały recypowane przez sądy polskie. Szczególne 
znaczenie miało orzeczenie w sprawie C-260/18 Dziubak, które doczekało się 
swojej interpretacji w Sądzie Najwyższym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
w sposób dość zawiły podchodzi do problematyki indeksowanych i denomi-
nowanych kredytów hipotecznych – na tym tle warto zauważyć, że SN przyj-
muje paradygmat zgodnie z którym ocena konkretnej klauzuli waloryzacyj-
nej (denominacyjnej lub indeksacyjnej) musi odbywać się w kontekście całej 
umowy. Istotnie, Sąd Najwyższy zauważa, że tabele kursowe stosowane przez 
banki kształtowane są w sposób dowolny, a w związku z tym, oceniają takie 
postanowienia jako nieuczciwe, odwołując się również do charakteru umowy 
kredytu w której wartość wypłaconego kredytobiorcy kapitału powinna być 
określona jednoznacznie.

W tym względzie Sąd Najwyższy wyraża przekonanie o rażącym naru-
szaniu interesów konsumentów wprowadzającym istotną dysproporcję praw 
i obowiązków. Akceptuje on pogląd o bezskuteczności takiego postanowienia 
z mocy ustawy (ex lege) [II CSK 483/18].

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie klasyfikuje tego typu postano-
wienie jako warunek zaburzający równowagę pomiędzy uczestnikiem obrotu 
profesjonalnego a konsumentem w ten sposób, że postanowienie to staje się 
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narzędziem do pogorszenia sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy. Na gruncie 
tychże judykatów przyjmuje się, że co prawda rola sądów może sprowadzać się 
do uzupełnienia umowy przy wykorzystaniu przepisów dyspozytywnych, to 
uzupełnienie to powinno mieć charakter wyjątkowy [IV CSK 309/18].

W świetle wcześniej zarysowanych zagadnień teoretycznych należy za-
uważyć, że Sąd Najwyższy nie traktuje klauzul waloryzacyjnych jako główne-
go świadczenia umowy. Kierunek ten jest zresztą prawidłowy, klauzula walo-
ryzacyjna odgrywa rolę subsydiarną (dodatkową), a w związku z tym klauzule 
podlegają ocenie w kontekście ich nieuczciwości. Sąd Najwyższy akceptuje 
dwojakie podejście: bądź to poprzez utrzymanie w mocy umowy przy jed-
noczesnym uznaniu danego postanowienia dotyczącego mechanizmu przeli-
czeniowego za abuzywne, traktując umowę jako umowę kredytu złotowego, 
bądź umowę tę unieważnić. Zachowując umowę po wyeliminowaniu z niej 
postanowień abuzywnych, sąd powinien określić na podstawie jakiej stawki 
(WIBOR/LIBOR) kredyt powinien być oprocentowany.

Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego opowiada się za pozo-
stawieniem stawki LIBOR. Stanowisko takie jest całkowicie nieuzasadnione. 
Na rynku bankowym oferowane były kredytowe złotowe oparte na stawce 
WIBOR oraz kredyty indeksowane lub denominowane oparte na stawce LI-
BOR. Intencją stron był zawarcie kredytu opartego na stawce LIBOR, która 
to stawka była stosowana tylko i wyłącznie w ofertach kredytów z klauzulami 
waloryzacyjnymi. Przekształcenie kredytu indeksowanego lub denominowa-
nego w kredyt złotówkowy powoduje utratę przez niego pierwotnego cha-
rakteru. Stawka LIBOR była w tym przypadku element kształtującym cha-
rakter umowy, ponieważ nie dotyczyła złotowego charakteru umowy kredytu, 
a konkretnego mechanizmu indeksacyjnego lub denominacyjnego. Z chwilą 
uznania takiego postanowienia za abuzywne, odpada podstawa do racjonalne-
go stosowania tej stawki. Po wtóre, argumentacja SN wydaje się być jałowa, 
bowiem wywód dotyczący stawek zostaje podsumowany potrzebą ważenia 
interesów i poczucia sprawiedliwości. Wyrażony w innym orzeczeniu pogląd 
o wtórnym charakterze zapewnienia bankowi opłacalności kredytu jest chy-
biony. Ocena motywacji konsumenta nie może być nadrzędna i rozstrzygająca 
w szczególności gdy służy ona za podstawę uzasadnienia interpretacji in dubio 
contra proferentem [III CSK 159/17, II CSK 483/18].

 Wątpliwości sądów wynikają najprawdopodobniej z nieporadności, 
która związana jest ze specyficznymi cechami obrotu bankowego. W doktry-
nie wskazuje się słusznie zresztą, że stawka LIBOR ma zastosowanie wyłącznie 
do walut obcych wśród których nie znajduje się polska złotówka [Kuniewicz 
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i Ofiarski 2017]. Co więcej, jak już wcześniej podkreślono, to stawka WIBOR 
jest stawką stosowaną przez banki w odniesieniu do umów kredytu złotowego, 
a to z tego względu, że nie towarzyszy mu tzw. ryzyko kredytowe naturalnie 
wpisane w kredyty oparte o indeksację lub denominację.

Najwłaściwszym podejściem sądów powinno być stosowanie przepisu 
dyspozytywnego już wcześniej wskazanego (tj. art. 358 § 2 k.c.), który sa-
nowałby abuzywny mechanizm przeliczeniowy przy zachowaniu stawki LI-
BOR. W tym przypadku tabele walutowe zastąpione byłyby kursem ogła-
szanym przez Narodowy Bank Polski. Akceptując pogląd Sądu Najwyższego  
w części dotyczącej przekształcenia takich kredytów w kredyty złotowe, trzeba 
uznać, że sąd powinien zmodyfikować stawkę referencyjną oprocentowania 
kredytu. Nie można się również zgodzić z poglądem jakoby TSUE odrzucał 
możliwość zastosowanie art. 358 § 2 do uzupełnienia umowy. Po pierwsze 
Trybunał wskazał, że podstawą nie mogą być te przepisy dyspozytywne, któ-
rych charakter nie jest związany bezpośrednio z wprowadzaniem równowagi 
pomiędzy stronami (Pogląd o niedopuszczalności zastąpienia art. 358 § 2 k.c. 
prezentuje: Wyrok SO w Warszawie XXV C 1597/17) Z przepisu art. 358  
§ 2 k.c. można natomiast wyprowadzić jego sanacyjny charakter, który będzie 
wprowadzał równowagę wśród stron.

Mozaika rozwiązań prezentowanych w orzecznictwie polskim prowadzi 
do wniosku o skomplikowanym charakterze spraw, które sprawiają trudności 
dla sądów. Nie jest również pomocnym dla sądów powszechnych niejednolite 
orzecznictwo Sądu Najwyższego. Nawet tam gdzie Sąd Najwyższy podziela 
przyjętą argumentację przez poprzednie składy Sądu Najwyższego, tam poja-
wia się niezrozumienie, dostarczonej przez TSUE metody wykładni.

pOdsumOwanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy wskazać, że Trybunał 
Sprawiedliwości przekazał jasne kryteria oceny abuzywności klauzul oraz 
możliwych scenariuszy, które mogą posłużyć jako zawory bezpieczeństwa  
w utrzymaniu umowy kredytu hipotecznego w mocy. Celem sądu nie powin-
no być unieważnianie całej umowy, ale nie powinno być również nadwyrę-
żanie wypracowanej praktyki bankowej i to nie tylko w wymiarze krajowym.

Sąd rozpoznający sprawę musi spojrzeć na sprawę w sposób wszech-
stronny, a to wymaga od orzekającego składu wiedzy nie tyle co prawniczej, 
ale również ekonomicznej i finansowej. 
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Wydaje się, że w świetle powyższych rozważań, właściwym kierunkiem 
jest przyjęcie poglądu o dopuszczalności zastąpienia nieuczciwych postano-
wień, dyspozycją art. 358 § 2 kodeksu cywilnego. Nie ulega wątpliwości bo-
wiem, że mechanizm indeksacji lub denominacji nie jest głównym świadcze-
niem umowy w myśl art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG, w związku z czym, 
równorzędność pomiędzy stronami musi zostać przywrócona. Przywrócenie 
to jednak nie może być przesadzone i nad wyraz populistyczne, wpasowujące 
się w trendy firmowane przez media czy osoby, które aktywnie starają się fero-
wać swój pogląd co do całkowitej nieważności umowy.

Warto wspomnieć, że stwierdzenie nieważności umów odbije się rów-
nież negatywnie w dostępności kredytów hipotecznych, a potrzeby mieszka-
niowe wciąż istnieją. Wystarczającym mechanizmem zniechęcającym banki 
do stosowania nieuczciwych postanowień jest po prostu ich sanacja. Już z tego 
powodu banki ponoszą ekonomiczne straty.

Zgodzić się również należy, że mnogość interpretacji pojawiających się 
w dyskursie prawnym w tejże materii staje się tak duża, że zaciemnia ona ob-
raz, który mógłby posłużyć w znalezieniu aurea mediocritas [Łętowska 2020]. 
Nie jest możliwe w tym przypadku zachowanie obiektywności dyskursu.
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Bierny arbiter czy czynny  
poszukiwacz prawdy?  

Rola sądu w polskim procesie  
karnym w świetle ewolucji  

zasady kontradyktoryjności

wprOwadzenie

Jednym z czynników wpływającym na sprawne i rzetelne funkcjono-
wanie wymiaru sprawiedliwości są stosowane na poziomie legislacyjnym mo-
delowe rozwiązania w zakresie polskiego procesu karnego. Rozwiązania odno-
szące się do modelu procesu karnego mogą dotyczyć różnych jego elementów. 
Przed ustawodawcą stoi niezwykle trudne zadanie doboru właściwych me-
chanizmów, które oddziaływać mogą między innymi na sposób prowadzenia 
postępowania przygotowawczego, rodzaje wyroków wydawanych przez sąd 
odwoławczy czy też formy zaskarżania prawomocnych orzeczeń. Wszystkie 
te mechanizmy muszą być ze sobą spójne i wzajemnie się uzupełniać, gdyż 
konkretne modelowe rozwiązania w ujęciu kompleksowym wpływać mają na 
postrzeganie procesu karnego jako procesu rzetelnego. Jednym z modelowych 
rozwiązań, które z całą pewnością ma niezwykle istotny wpływ na jakość wy-
miaru sprawiedliwości jest rola, jaką odgrywa sąd na rozprawie głównej. 

Współczesny proces karny, a ściślej mówiąc rozprawa główna w proce-
sie karnym, oparty jest na zasadzie kontradyktoryjności. W świetle tej zasady, 



528

MARCIN SOWAŁA

proces karny toczyć się ma w formie sporu dwóch przeciwstawnych stron 
przed bezstronnym sądem. W kontradyktoryjnym modelu procesu karnego 
strony same gromadzą i przeprowadzają dowody, zaś rola sądu ogranicza się 
wyłącznie do oceny dopuszczalności procesu oraz oceny dowodów [Dudka 
2012, s. 7]. W opozycji do kontradyktoryjności stoi zasada inkwizycyjno-
ści. W jej myśl organ procesowy zobowiązany jest do samodzielnego bada-
nia wszelkich kwestii faktycznych i prawnych w procesie karnym. Zasada 
inkwizycyjności dominowała na rozprawie głównej w dawnych systemach 
prawnych. Obecnie jednak daje swój wyraz jedynie na etapie postępowania 
przygotowawczego, gdyż to organ ścigania przestępstw będący gospodarzem 
postępowania przedsądowego ma za zadanie ustalić stan faktyczny zdarzenia 
będącego przedmiotem procesu [Witkowska 2013, s. 255]. 

Należy wskazać, że współcześnie model rozprawy głównej oparty jest 
na zasadzie kontradyktoryjności. Nie jest to jednak model pełnej kontradyk-
toryjności, jak ma to miejsce chociażby w systemie anglosaskim. W systemie 
common law sąd dysponuje bowiem niczym nieograniczoną inicjatywą do-
wodową i pełni zasadniczą rolę w dopuszczeniu i przeprowadzania dowodów. 
Natomiast co do zasady w systemie kontynentalnym, w tym też w ustawo-
dawstwie polskim, przyjęto model ograniczonej kontradyktoryjności, nazy-
wanej też kontradyktoryjnością zbalansowaną lub mieszaną [Gardocka 2017,  
s. 4]. Można powiedzieć, że jest to model pośredni między modelem czysto 
kontradyktoryjnym a inkwizycyjnym. Charakteryzuje się on tym, iż strony 
rzeczywiście mogą na rozprawie przeprowadzać dowody, jednakże również 
i sąd posiada w tym zakresie znaczne uprawnienia (a nawet i obowiązki). W sy-
tuacji bowiem, gdy strony wykazują się bierną postawą w zakresie czynności 
dowodowych, na sądzie spoczywa obowiązek ustalenia rzeczywistego przebie-
gu zdarzenia, a zatem dotarcie do prawdy materialnej. Jak wynika bowiem  
z art. 2 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 
[Dz. U. 2020 r. poz. 30 ze zm.], dalej „k.p.k.”, podstawę wszelkich rozstrzy-
gnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Obliguje to zatem 
sąd do ustalenia okoliczności mających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 
Uznać zatem należy, iż we współczesnych kontynentalnych ustawodawstwach 
prawodawcy przyjmują kontradyktoryjny model rozprawy głównej. Różny 
jest jednak zakres obowiązywania tej zasady w konkretnych systemach praw-
nych. Tytułem przykładu można wskazać chociażby na system włoski, gdzie 
zasada kontradyktoryjności została bardzo wyraźnie wyeksponowana w prze-
pisach ustawy karnoprocesowej i tym samym strony mają bardzo szerokie 
uprawnienia w zakresie gromadzenia i utrwalania dowodów [Warchoł 2014, 
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s. 535-655]. Model kontradyktoryjny rozprawy głównej w szerokim zakre-
sie obowiązuje również w Niemczech. Są to zatem przykłady państw, któ-
re podobnie jak Polska funkcjonują w modelu kontradyktoryjnym, jednak  
w znacznie szerszym zakresie. Słusznie zauważają bowiem przedstawiciele 
doktryny, iż taki model przynosi znacznie lepsze efekty niż inkwizycyjny, gdyż 
nawet najbardziej sumienne dociekanie prawdy tylko przez organ procesowy, 
bez udziału stron, nie przyniesie nigdy takich wyników, jak rozpatrywanie 
sprawy z kilku punktów widzenia, przedstawianych przez strony o przeciw-
stawnych interesach [Waltoś 2005, s. 275]. 

Zasadniczy problem badawczy stawiany w ramach niniejszej publikacji 
zawiera się w pytaniu, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się rola 
sądu w polskim procesie karnym w świetle ewolucji zasady kontradyktoryjno-
ści oraz jakie konsekwencje niosło to ze sobą w pozycji procesowej stron postę-
powania? Autor stawia hipotezę, iż polski ustawodawca konsekwentnie zwięk-
sza zakres obowiązywania kontradyktoryjności na rozprawie głównej, dążąc 
do przyznania stronom postępowania coraz szerszych uprawnień w zakresie 
podejmowania czynności dowodowych. Wskazana hipoteza zostanie zwery-
fikowana za pomocą następujących metod badawczych: metody dogmatycz-
noprawnej, metody analitycznej w postaci analizy literatury oraz judykatury, 
metody historycznej. Przeprowadzenie analizy pozwoli na rozstrzygnięcie po-
stawionego w pracy problemu badawczego. Celem naukowym publikacji jest 
poznanie tendencji w zakresie zmian legislacyjnych odnoszących się do zagad-
nienia czy sąd w polskim procesie karnym pełni rolę biernego arbitra czy też 
czynnego poszukiwacza prawdy.

czynniki determinujące istnienie kOntradyktOryjnegO  
mOdelu rOzprawy głównej

W nauce procesu karnego dostrzega się, iż o fakcie, czy w danym mode-
lu rozprawy głównej funkcjonuje zasada kontradyktoryjności, decyduje kilka 
czynników. Do czynników tych zalicza się: 

• istnienie stron procesowych
• rozdział funkcji procesowych
• funkcjonowanie zasady równości broni
• dyspozycyjność stron [Dudka 2012, s. 8]. 

Możliwość prowadzenia sporu w procesie karnym uzależniona jest 
głównie od istnienia stron procesowych o przeciwstawnych interesach proce-
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sowych. Strony procesowe dzieli się na strony czynne i strony bierne. Stronami 
czynnymi postępowania jurysdykcyjnego są: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel 
prywatny oraz oskarżyciel posiłkowy, zaś stroną bierną jest oskarżony [Dudka 
2012, s. 9]. Aby w procesie karnym można było mówić o kontradyktoryjności, 
musi istnieć rozdział funkcji procesowych pomiędzy poszczególne podmiotu 
trójstronnego stosunku procesowego. Funkcję orzekania (rozstrzygania) pełni 
sąd, funkcję oskarżania – oskarżyciel publiczny, oskarżyciel prywatny i oskar-
życiel posiłkowy, natomiast funkcję obrony – oskarżony [Dudka 2012, s. 9]. 
Z tej analizy wynika jasno, iż w polskim procesie karnym na etapie sądowym 
po pierwsze wyraźnie wskazane są strony procesowe, a po drugie strony te 
mają równie wyraźnie przyznane role, funkcje, jakie pełnią w toczącej się spra-
wie karnej. Podobnie i zasada równości broni, nazywana też zasadą równości 
stron procesowych, jest warunkiem koniecznym do właściwego funkcjono-
wania modelu kontradyktoryjnej rozprawy głównej. Dostrzega się bowiem, 
że zasada równości stron jest cechą sporu procesowego, który to z kolei pełni 
rolę istoty zasady kontradyktoryjności. Co więcej, podkreśla się, że równość 
broni jest niezbędnym warunkiem realizacji tej zasady [Bieńkowska 2012]. 
Należy jednak mieć na uwadze, iż w zasadzie równości broni nie chodzi ab-
solutnie o to, aby strony posiadały identyczne prawa procesowe, gdyż to jest 
niemożliwe z powodu odmiennej funkcji oskarżyciela i oskarżonego. Istotą 
zasady równości broni jest to, aby uprawnienia przysługujące obu stronom  
w ostatecznym rozrachunku sumowały się i dzięki czemu dawały im równe 
szanse w prowadzonym przez nie sporze. Trzeba wskazać, iż zasada równo-
ści stron procesowych w postępowaniu sądowym wyraża się w kilku czynni-
kach. Do najważniejszych z nich należą przede wszystkim: równy dostęp do 
akt sprawy, jawność wewnętrzna rozprawy, prawo zadawania pytań osobom 
przesłuchiwanym, prawo uczestnictwa w czynnościach procesowych. Na kon-
tradyktoryjność składa się także element dyspozycyjności stron. Rozumienie 
się przez to wpływ stron na gromadzenie materiału dowodowego, a szerzej 

– wpływ stron na przeprowadzanie czynności procesowych [Sepioło 2014,  
s. 135]. Wydaje się, iż zarówno równości stron procesowych, jak i dyspozy-
cyjność stron stanowią główne cechy, bez których nie można w ogóle mówić  
o sporności w procesie karnym. 

Z całą pewnością nie trzeba specjalnie wykazywać, iż wskazane wyżej 
dwa elementy, tj. istnienie stron procesowych oraz rozdział funkcji proceso-
wych funkcjonują w polskim procesie karnym od dawna w raczej niezmienio-
nym kształcie. Inaczej jest jednak z pozostałymi dwoma elementami – zasadą 
równości broni oraz dyspozycyjnością stron – które to czynniki w ostatnich 
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latach były przedmiotem niezwykłego zainteresowania ustawodawcy. Polski 
prawodawca modyfikując je, dążył do zmian w zakresie modelu rozprawy 
głównej, dlatego też kwestie te wymagają w kontekście zasady kontradykto-
ryjności szerszego omówienia. Ze względu jednak na tematykę niniejszego 
opracowania, która dotyczy roli sądu na rozprawie głównej oraz konsekwencji, 
jakie rola ta wywołuje w przedmiocie pozycji stron procesowych, autor skupi 
się na kwestii inicjatywy dowodowej na rozprawie głównej, pomijając inne 
zagadnienia związane równością stron procesowych.    

ewOlucja inicjatywy dOwOdOwej na rOzprawie głównej

W społeczeństwie zafascynowanym amerykańskim procesem karnym, 
w tym instytucją ławy przysięgłych, częstokroć można spotkać się z głosami, 
iż w Polsce funkcjonować powinien model rozprawy zbliżony do tego, który 
przedstawiany jest w amerykańskich filmach. W nauce dostrzega się jednak, 
iż wprowadzenie do polskiej tradycji prawnej instytucji tak radykalnie innych 
niż dotychczas znane, nie ma racji bytu. Dostrzega się bowiem, iż wielolet-
nie oddziaływanie modelu sowieckiego na proces karny w państwach Europy 
Wschodniej pozostawiło ślady, których do dzisiaj nie udało się przezwycię-
żyć [Hofmański 2013, s. 33-34]. Z tego powodu wprowadzenie do polskiego 
procesu karnego modelu pełnej kontradyktoryjności rozprawy głównej jest 
trudne do wyobrażenia. Pożądanym wydaje się jednak prześledzenie zmian  
w mechanizmach oddziałujących na rolę sądu i tym samym stron, w rozprawie 
celem poznania kierunków legislacyjnych, które obiera polski ustawodawca.

Rozpoczynając rozważania odnoszące się do wskazanego zagadnienia, 
wskazać należy, iż problem inicjatywy dowodowej należy przeanalizować  
w oparciu o trzy etapy. Etapy te są okresami, w których ustawodawca do-
konywał zmian modelu rozprawy głównej poprzez modyfikację inicjatywy 
dowodowej przysługującej podmiotom procesu karnego. Etapy te obejmują 
następujące okresy:

• od dnia 1 września 1998 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 
• od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r.
• od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dziś 

Należy zauważyć, iż pierwszy etap, który zostanie omówiony w ramach 
niniejszego opracowania jest okresem najdłuższym, obejmującym blisko 20 
lat. Datami skrajnymi jest tutaj wejście w życie obowiązującego obecnie Ko-
deksu postępowania karnego oraz dzień przed wejściem w życie tzw. wielkiej 



532

MARCIN SOWAŁA

nowelizacji. Z momentem wejścia w życie polskiej ustawy karnoprocesowej 
art. 167 k.p.k. stanowił, iż dowody przeprowadza się na wniosek stron albo  
z urzędu. W brzmieniu pierwotnym przepis zastąpił poprzednio obowiązujący 
art. 152 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego [Dz. 
U. 1969 nr 13 poz. 96] i stanowi jego dosłowne powtórzenie. Takie brzmienie 
przepisu prowadzi do wniosku, iż od samego początku obowiązywania obec-
nej ustawy karnoprocesowej rozprawa główna procesu karnego oparta była na 
zasadzie ograniczonej kontradyktoryjności. Przepis wskazywał na dwa moż-
liwe sposoby przeprowadzania dowodów w procesie karnym. Bez wątpienia 
kwestia ta ma znaczenie modelowe. Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczało, 
że z jednej strony postępowanie dowodowe cechuje się kontradyktoryjnością, 
czego wyrazem było właśnie przeprowadzanie dowodów na wniosek stron,  
z drugiej zaś strony sąd nie był sprowadzony jedynie do roli biernego obserwa-
tora poczynań stron procesowych, lecz właśnie zgoła odmiennie – sąd obowią-
zany był do przeprowadzania z urzędu dowodów w takim zakresie, w jakim 
jest to niezbędne dla wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. 
Wskazywano, iż jedynie w taki sposób sąd miał możliwość realizowania pod-
stawowego zadania procesu karnego, o którym mowa w art. 2 § 2 k.p.k.,  
a mianowicie dotarcie do prawdy obiektywnej [Grzegorczyk i Tylman 2003, 
s. 438]. Wskazywano, iż przepis kierowany był nie tylko do sądu, ale także do 
pozostałych organów procesowych, w tym właśnie do organów postępowa-
nia przygotowawczego. Wynika to bowiem z wykładni systemowej przepisu. 
Wziąwszy pod uwagę fakt, iż art. 167 k.p.k. znajdował się (i wciąż znajduje) 
w części ogólnej ustawy karnoprocesowej, prowadzi to do jasnej konkluzji, iż 
przepis dotyczy zarówno postępowania przygotowawczego, jak i postępowa-
nia przed sądem (nota bene postępowania przed sądem I instancji oraz sądem 
odwoławczym). W praktyce, w postępowaniu sądowym przeważać mają do-
wody przeprowadzane na wniosek stron, w postępowaniu przygotowawczym 
zaś dowody przeprowadzane z urzędu [Stefański 2003, 447]. 

Konstrukcja art. 167 k.p.k. z całą pewnością stanowiła zatem najlep-
szy wyraz ograniczonej kontradyktoryjności. Mimo, iż sam przepis rozkładał 
ciężar prowadzania postępowania dowodowego po równo między sąd a stro-
ny procesowe, w omawianym modelu kładziono nacisk raczej na aktywności 
sądu na rozprawie. Związane to było z koniecznością oparcia rozstrzygnięcia 
na faktycznym przebiegu zdarzenia. Przepis interpretowano tak, iż na sądzie 
spoczywać miał obowiązek przeprowadzenia wszelkich dowodów dostępnych 
organom procesowym, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczno-
ści spraw [Kulesza 2003, s. 253]. Wydaje się, iż czynna rola sądu przy jedy-
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nie pomocniczej aktywności stron procesowych była w ówczesnym kształcie 
rozprawy głównej w pełni uzasadniona. Wiązało się to z faktem, iż strony 
procesowe – oskarżony wraz ze swoim obrońcą oraz oskarżyciel nie posiadali 
równych sobie uprawnień. Dostrzegano, iż oskarżyciel będący reprezentantem 
państwa ma wszelkie warunki oraz instrumenty procesowe do prowadzenia 
kontradyktoryjnego sporu. Może poszukiwać, zabezpieczać i gromadzić do-
wody na użytek procesu sądowego w oparciu o regulacje prawne usytuowane 
w przepisach ustawy karnoprocesowej. Jeżeli zaś chodzi o rolę obrońcy, to 
ustawa ta milczała w kwestiach samodzielnego gromadzenia dowodów przez 
obrońcę, a tym bardziej przez oskarżonego. Słusznie podnosi się w piśmien-
nictwie, że obrońca także pełni w procesie karnym funkcję publiczną. Powin-
no to skłonić zatem prawodawcę do przyznania mu znacznie szerszych upraw-
nień pozwalających na wywieranie realnego wpływu na czynności dowodowe. 
Przede wszystkim chodzi tu o gromadzone przez niego dowodów czy też po-
zyskiwanie informacji [Kruszyński 1991, s. 33]. Konieczność podejmowania 
przez sąd aktywnej roli wiązała się zatem z faktem, iż strony postępowania nie 
dysponowały odpowiadającymi sobie uprawnieniami dowodowymi przez co 
w sprawie często pozostało wiele niewyjaśnionych okoliczności. Okoliczności 
te wyjaśnić zatem musiał sąd, przejmując często funkcję obrońcy, a niekiedy 
i oskarżyciela. Trzeba jednak wskazać, iż kwestia ograniczonych możliwości 
stron procesowych, w szczególności właśnie działań obrońcy, nie jest jednak 
problemem jedynie na poziomie legislacyjnym. Obrońcy nie byli nigdy przy-
gotowywani na samodzielne gromadzenie i utrwalanie materiału dowodowe-
go. 

Wszystkie te czynniki spowodowały, iż w okresie od 1 września 1998 r. 
do 30 czerwca 2015 r. sąd pełnił aktywną rolę w zakresie czynności dowodo-
wych. Przejmował on często zadania stron procesowych przez co należy uznać, 
iż funkcjonujący wówczas model rozprawy głównej kreował pozycję sądu jako 
podmiotu obowiązanego do czynnego poszukiwania prawdy materialnej.

Drugim etapem legislacyjnym, który wymaga omówienia w ramach 
niniejszego opracowania jest okres od 1 lipca 2015 r. do 14 kwietnia 2016 
r. W okresie tym doszło do znacznego przemodelowania dotychczas znanego 
modelu rozprawy głównej. Można jednak łatwo zauważyć, iż był to okres bar-
dzo krótki, gdyż nie trwał nawet jednego roku. W dniu 1 lipca 2015 r. weszła 
w życie tzw. wielka nowelizacja procedury karnej. Ustawą z dnia 27 września 
2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw wprowadzono zupełnie nowe brzmienie przepisu art. 167 k.p.k.  
 



534

MARCIN SOWAŁA

Pod rządami wskazanej ustawy przepis ten znacznie rozbudowano i wyglądał 
następująco:

„§ 1 W postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy 
strony, dowody przeprowadzane są przez strony po ich dopuszczeniu 
przez przewodniczącego lub sąd. W razie niestawiennictwa strony, na 
której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych 
wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód 
przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wy-
padkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd może do-
puścić i przeprowadzić dowód z urzędu. 
§ 2 W innym postępowaniu przed sądem niż wymienione w § 1 oraz 
w postępowaniu przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez 
organ procesowy prowadzący postępowanie. Nie wyłącza to prawa do 
zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.”

Zmianę w zakresie modelu rozprawy głównej w doktrynie określono 
jako rozszerzenie zasady kontradyktoryjności, jednak nadal w ramach modelu 
ograniczonej kontradyktoryjności [Giezek 2012]. Wydaje się zatem, iż nie 
można mówić, że modyfikacja roli sądu i stron procesowych w zakresie dotar-
cia do prawdy materialnej spowodowała, iż przyjęto w polskim systemie praw-
nym model pełnej kontradyktoryjności rozprawy głównej, jak ma to miejsce 
chociażby w systemie common law. Mimo jednak, iż nowelizacja w znacznej 
mierze zmieniła kształt procesu karnego, zasady procesowe pozostały te same. 
Bez zmian pozostała chociażby zasada wyrażona w art. 2 § 2 k.p.k., a zatem za-
sada prawdy materialnej. Dalej podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowić po-
winny prawdziwe ustalenia faktyczne. W uzasadnieniu do rządowego projekt 
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks 
karny i niektórych innych ustaw [druk nr 870] projektodawca wskazał wy-
raźnie na ratio legis wprowadzonych zmian. W uzasadnieniu stwierdzono, iż: 

Nie ulega wątpliwości, że właśnie w pełni kontradyktoryjne przepro-
wadzanie dowodów przed bezstronnym sądem stwarza najlepsze wa-
runki wyjaśnienia prawdy, albowiem zmusza strony procesowe do 
podjęcia wysiłku zmierzającego do przekonania sądu o swoich racjach.  
Jednocześnie należy stwierdzić, że osiąganiu prawdy materialnej, jako 
warunku realizacji zasady trafnej represji, nie sprzyja model obecny, 
albowiem przy braku jakiejkolwiek aktywności ze strony oskarżyciela 
publicznego, zmusza sąd do poszukiwania dowodów umożliwiających 
wydanie wyroku skazującego. Jeśli podczas rozprawy pojawiają się  
w praktyce elementy sporu, to jest on zazwyczaj prowadzony pomiędzy 
obroną a sądem, co nie tylko jest mało efektywne, ale też nie buduje 
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wizerunku sądu jako organu niezawisłego i bezstronnego, który w de-
mokratycznym państwie prawnym ma być gwarantem poszanowania 
praw i wolności. 

Przechodząc już do szczegółowej analizy przepisu art. 167 § 1 k.p.k. 
wskazać należy, iż dotyczy on postępowań sądowych, które zostały wszczęte 
z inicjatywy strony procesowej. Były to zatem postępowania po wniesieniu 
zarówno publicznego, jak i prywatnego aktu oskarżenia, wnoszone przez 
oskarżyciela publicznego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego 
samoistnego lub stronę zastępczą. Dotyczyło to także postępowań inicjowa-
nych wniesieniem środków odwoławczych [Niegierewicz 2015, s. 60]. Wyni-
ka z tego, że sąd powinien zachować zupełnie bierną postawę w zakresie po-
stępowania dowodowego. Wszelka aktywność spoczywać miała wyłącznie na 
stronach. Pokazuje to zatem jak diametralnie zmieniły się dotychczasowe za-
dania procesowe. Zasada sporności została tutaj wyraźnie podkreślona. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że przyjęty model nie miał charakteru bezwzględnego. Od 
ciężaru dowodzenia spoczywającego na stronach istniały bowiem trzy wyjątki: 

1. W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został 
dopuszczony, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej;

2. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicz-
nościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej;

3. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicz-
nościami, sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu.

Jako, że pierwszy i drugi wyjątek nie stanowiły w zasadzie większego 
problemu, gdyż pozwalały one sądowi na przeprowadzenie dowodu – w gra-
niach tezy dowodowej – w razie zaistnienia pewnych okoliczności, tak trzeci 
wyjątek w pewnym sensie stał w zupełnej sprzeczności z kontradyktoryjnym 
prowadzeniem sporu. Wśród przedstawicieli doktryny procesu karnego poja-
wiały się opinie, iż klauzula generalna „wyjątkowych wypadków, uzasadnio-
nych szczególnymi okolicznościami” pozwala tak naprawdę sądowi na całko-
witą i niczym nieskrępowaną swobodę w przeprowadzeniu dowodu z urzędu. 
Przez taki zabieg legislacyjny wprowadzona rozszerzona kontradyktoryjność 
miała mieć zatem charakter iluzoryczny. Sąd mógł bowiem zawsze uznać, iż 
zachodzi wspomniany wyjątkowy wypadek i przeprowadzić dowód z urzędu 
[Sakowicz 2013, s. 48]. Rzeczywiście obawa ta była w pełni uzasadniona. Au-
tor publikacji stoi na stanowisku, że z możliwością przeprowadzenia dowo-
du z urzędu powinno się postępować niezwykle ostrożnie i korzystać z niej 
tylko w kontekście art. 2 § 2 k.p.k. (zasada prawdy materialnej), tj. wtedy, 
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gdy pozostaną niewyjaśnione okoliczności, bez których wyjaśnienia nie jest 
możliwe wydanie wyroku. Co więcej sąd w kontekście zasady in dubio pro reo 
nie był zobowiązany do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy. Na margi-
nesie wskazać jednak trzeba, że ustawodawca zmodyfikował z dniem 1 lipca  
2015 r. także zasadę in dubio pro reo zmieniając brzmienie przepisu z „Nieda-
jące się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego” na „Wąt-
pliwości, których nie usunięto w postępowaniu dowodowym, rozstrzyga się 
na korzyść oskarżonego”. W kontekście możliwości przeprowadzenia dowodu  
z urzędu przez sąd, jako wyjątku z art. 167 § 1 k.p.k., zmianę tę ocenić nale-
ży krytycznie. Należy bowiem uznać, że sąd powinien przeprowadzić dowód 
z urzędu tylko wtedy, gdy strona pozostaje zupełnie bierna w podejmowaniu 
inicjatywy dowodowej. Wszelkie okoliczności powinien wówczas ustalić sąd. 
Na korzyść oskarżonego powinny zostać rozstrzygnięte jednak tylko te wąt-
pliwości, których sąd nie miał możliwości usunąć, a nie te których nie usunął, 
gdyż na przykład nie chciał ich usunąć. 

Z przeprowadzonej analizy przepisu art. 167 k.p.k. po nowelizacji, któ-
ra weszła w życie 1 lipca 2015 r., wynika, iż wolą ustawodawcy było, aby tak 
zmienić model rozprawy głównej, by osiągnąć jak najszerszą kontradyktoryj-
ność. W zamiarze prawodawcy było, aby sąd pozostawał na rozprawie wy-
łącznie biernym arbitrem czuwającym jedynie nad prawidłowym – od strony 
formalnej – przebiegiem rozprawy. Przepis art. 167 § 1 k.p.k. in fine pozwalał 
jednak sądowi na przeprowadzenie dowodu z urzędu. Oczywiście uznać trze-
ba, że pozostawienie takiej furtki z założenia było czymś pozytywnym, jed-
nak sama konstrukcja tego wyjątku na pozytywną ocenę raczej nie zasługuje. 
Posłużenie się klauzulą generalną „wyjątkowych wypadków, uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami” pozostawiało sądowi zupełną dowolność in-
terpretacyjną, przez co z założenia sąd – bierny arbiter mógł się z powrotem  
w praktyce stać sądem – czynnym poszukiwaczem prawdy. 

Jak już wskazano wcześniej, art. 167 k.p.k. w kształcenie wprowadzo-
nym ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępo-
wania karnego oraz niektórych innych ustaw, nie pozostał w ustawie karno-
procesowej nawet 10 miesięcy. W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie 
kolejna nowelizacja – wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 
poz. 437]. Na jej mocy doszło do zmiany art. 167 k.p.k. i obecnie brzmi on: 

„Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu”. Nietrudno jest 
dostrzec, iż ma on identyczną treść jak ten sprzed nowelizacji lipcowej. Nie 
bez przyczyny zatem nowelizację, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. 
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nazywa się „cofnięciem nowelizacji lipcowej”. W znacznej mierze odwróciła 
ona większość zmian wprowadzonych do polskiej procedury karnej. W tym 
miejscu przytoczyć należy fragment uzasadnienia do rządowego projektu usta-
wy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw [druk nr 207]: „Celem przedłożonego projektu jest modyfikacja mo-
delu postępowania karnego w kierunku przywrócenia aktywniejszej roli sądu  
w toku procesu, zmierzająca do zapewnienia w maksymalnym stopniu zgod-
ności ustaleń faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, jak rów-
nież zwiększająca efektywność ścigania. Proponowana reforma zakłada powrót 
do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, 
w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiającą do-
tarcie do prawdy”. 

Model rozszerzonej kontradyktoryjności rozprawy głównej wprowa-
dzony do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2015 r. nie spotkał 
się z przychylnymi opiniami przedstawicieli doktryny, co mogło być asump-
tem do cofnięcia tego modelu. Podstawowym zarzutem, który był stawiany 
wprowadzonym zmianom było jedynie częściowe uregulowanie materii od-
noszącej się do zwiększenia kontradyktoryjności rozprawy głównej. Wyraźnie 
podkreślano, że zasada kontradyktoryjności może sprawnie funkcjonować tyl-
ko wtedy, gdy przestrzegane są fundamenty tej zasady – zasada równości broni 
stron procesowych. Równość stron procesowych polegać powinna na równo-
uprawnieniu obrońcy i organów ścigania w zbieraniu materiału dowodowego 
[Skuczyński 2016, s. 116-119]. Rozszerzenie kontradyktoryjności bez jedno-
czesnego przeprowadzenia zmian w zakresie innych elementów procesu, jak 
na przykład nadanie właściwych uprawnień w zakresie gromadzenie dowodów 
stronom procesowym, skutkować musi niewydolnością takiego modelu. Abs-
trahując jednak od tego, że wprowadzone zmiany nie spotkały się z pozytywną 
opinią w nauce procesu karnego, dostrzeżono, że ustawodawca nie zadał sobie 
trudu, aby prześledzić konstruktywną krytykę wdrożonych rozwiązań i na tej 
podstawie przeprowadzić zmiany przepisów lub wprowadzenia nowych, które 

„naprawią” wadliwość dotychczasowych rozwiązań [Gil 2016, s. 15].
Jak już wskazano wcześniej, obecnie w polskim procesie karnym prze-

pis art. 167 k.p.k. funkcjonuje w takim samym kształcie jak w okresie od 
1 września 1998 r. do 30 czerwca 2015 r. Zrodzić zatem może się pytanie, 
czy w związku z tym również i kontradyktoryjny model rozprawy głównej 
funkcjonuje w takim samym kształcie jak wcześniej? Na to pytanie należy ra-
czej udzielić odpowiedzi negatywnej. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, 
że nowelizacja przeprowadzona w 2016 roku nie uchyliła wszystkich zmian 
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wprowadzonych w lipcu 2015 roku. Tytułem przykładu można wskazać cho-
ciażby na zmieniony 1 lipca 2015 r. przepis art. 393 § 3 k.p.k., na mocy któ-
rego zniesiono zakaz odczytywania na rozprawie dokumentów prywatnych. 
Przepis ten dotyczy tzw. dowodów prywatnych i przewiduje możliwość od-
czytywania na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych, które powstały 
poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczeń, publikacji, listów 
oraz notatek [Kulesza 2018]. Miało to na celu przyznanie pewnych szerszych 
uprawnień dowodowych stronom procesowym. Chociaż model szerszej kon-
tradyktoryjności rozprawy głównej został wycofany, ustawodawca nie inge-
rował w treść art. 393 § 3 k.p.k. Między innymi dzięki tej instytucji obecnie 
strony mają szersze możliwości działania niż miały w okresie do 1 lipca 2015 r. 

Należy uznać, iż od 15 kwietnia 2016 r. ustawodawca powrócił do mo-
delu rozprawy głównej przypominającego tę sprzed 1 lipca 2015 r. Uznano 
zatem, iż sąd będący czynnym poszukiwaczem prawdy lepiej spełnia swoją 
rolę niż sąd będący biernym arbitrem. 

pOdsumOwanie

W polskim procesie karnym wciąż poszukuje się rozwiązań, które po-
zwolą na szybsze i efektywniejsze prowadzenie sprawy karnej. Model rozpra-
wy głównej jest takim elementem procesu, który może odegrać znaczną rolę  
w dotarciu do prawdy materialnej oraz pozwoli zagwarantować oskarżonemu 
prawo do obrony, a pokrzywdzonemu ochronę jego interesów. Z tego po-
wodu na przestrzeni ostatnich lat polski ustawodawca poszukiwał rozwiązań, 
które w najlepszy sposób pozwolą na realizację zadań stawianych przed pro-
cesem karnym. 

Inkwizycyjny model rozprawy głównej nie funkcjonuje we współcze-
snych prawodawstwach. Zarówno w systemie anglosaskim, jak i systemie 
kontynentalnym rozprawa opiera się o zasadę kontradyktoryjności. W syste-
mie common law funkcjonuje klasyczny, czysty model kontradyktoryjny. Tego 
samego nie można powiedzieć o systemie kontynentalnym. W państwach 
funkcjonujących w tym systemie prawnym kontradyktoryjność ma charakter 
ograniczony. Ponadto każde z państw w różnym zakresie dostosowało zasadę 
sporności do panujących u siebie warunków. W ostatnich 20 latach polski 
prawodawca starał się ustalić, czy efektywniejszym sądem będzie sąd wypeł-
niający rolę czynnego poszukiwacza prawdy materialnej czy też taki, który 
biernie przygląda się ustaleniom stron procesowych.
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Zasadniczy problem badawczy stawiany w ramach niniejszej publikacji 
zawierał się w pytaniu, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się rola 
sądu w polskim procesie karnym w świetle ewolucji zasady kontradyktoryj-
ności oraz jakie konsekwencje niosło to ze sobą w pozycji procesowej stron 
postępowania? Autor skonstruował hipotezę, iż polski ustawodawca konse-
kwentnie zwiększa zakres obowiązywania kontradyktoryjności na rozprawie 
głównej, dążąc do przyznania stronom postępowania coraz szerszych upraw-
nień w zakresie podejmowania czynności dowodowych. Po przeprowadzeniu 
analizy uznać należy, że hipoteza jedynie częściowo została potwierdzona. Od 
momentu wejścia w życie kodeksu postępowania karnego aż do dnia 1 lip-
ca 2015 r. ustawodawca nie dokonywał większych zmian w zakresie zasady 
kontradyktoryjności rozprawy głównej. Przez ten czas w Polsce funkcjonował 
model wymuszający na sądzie dużą aktywność podczas rozprawy. Sąd czę-
sto zastępować musiał bierne strony procesowe. Krytyka tego stanu rzeczy 
do tej pory wypływa również z judykatury. W jednym ze swoich orzeczeń 
Sąd Najwyższy [V KK 94/18) stwierdził, że „aktywność dowodową obrońcy 
w perspektywie art. 167 § 1 k.p.k. uznać należy za jego obowiązek, co jest 
konsekwencją przyjęcia zasady inicjatywy dowodowej stron, która wymusza 
realizację zarówno wnioskowania o wprowadzenie dowodu do procesu, jak  
i jego przeprowadzenie. Nie do zaakceptowania jest taki stan rzeczy, w którym 
obrońca, zachowując się pasywnie, liczy jedynie na inicjatywę ze strony sądu. 
Nie można byłoby bowiem realizować linii obrończej inaczej niż przez ini-
cjatywę dowodową w kierunku wprowadzania i przeprowadzania dowodów 
odciążających reprezentowaną stron”. Ten stan miał zmienić się z dniem 1 lip-
ca 2015 r. Wówczas doszło do zmiany modelu rozprawy głównej, stawiając 
znaczny akcent na kontradyktoryjne prowadzenie sporu. To już na stronach 
procesowych, a nie na sądzie spoczywał obowiązek inicjowania przeprowa-
dzenia dowodów. Sąd pełnić miał wyłącznie rolę biernego arbitra. Jednakże 
pewne wady normatywne powodowały, iż w gruncie rzeczy kontradykto-
ryjna rozprawa mogła okazać się jedynie iluzoryczna. Chodziło tu bowiem  
o wyjątek od zasady sporności, który pozwalał sądowi przeprowadzić dowód  
z urzędu. Otwarty katalog przyczyn, kiedy sąd mógłby to zrobić, mógł spowo-
dować, że wyjątek stałby się regułą. Niemniej jednak jedynie fragmentaryczne 
uregulowanie problemu kontradyktoryjności rozprawy głównej spowodowało, 
iż po dokładnie 9 miesiącach obowiązywania nowego modelu, przywrócono 
wcześniejsze rozwiązania. 

Wynika zatem z tego, że rzeczywiście zamiarem ustawodawcy było 
zwiększenie kontradyktoryjności rozprawy głównej. Model, w którym sąd 
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pełni bierną rolę w sporze dwóch stron wydawał się modelem bardzo korzyst-
nym. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, iż zmiany w zakresie modelu 
muszą nieodzownie łączyć się z kompleksowymi zmianami w całej procedu-
rze karnej. Jedynie wcześniejsze zbadanie, które z przepisów nie korespondują 
z filozofią kontradyktoryjnego prowadzenia sporu pozwoliłoby na całościowe 
uregulowanie problemu. Mimo jednak, że rozszerzony model kontradykto-
ryjnej rozprawy głównej z dniem 15 kwietnia 2016 r. został wycofany z pro-
cesu karnego, nie można mówić, że polskie prawodawstwo zrobiło krok w tył  
i powróciło do rozwiązań sprzed 1 lipca 2015 r. Taki wniosek nie jest właści-
wy. Nie chodzi tylko o to, że wciąż pozostały w procesie karnym instytucje 
wzbogacające aktywne działania stron (jak na przykład wspomniany art. 393 
§ 3 k.p.k.]. Chodzi raczej o to, że zarówno sądy, jak i obrońcy i oskarżycie-
le dostrzegli zalety kontradyktoryjnego prowadzenia sprawy karnej i chętniej 
korzystają z tych rozwiązań. Zmiana świadomości jest zatem z całą pewnością 
niemałym postępem.     
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EWOLUCJA PROCEDURY DOJŚCIA 
DO ZAWODU SĘDZIEGO SĄDU  

REJONOWEGO W LATACH 2000-2020

wstęp

Przez ostatnie dwadzieścia lat nastąpiło wiele zmian w przepisach re-
gulujących procedurę kwalifikacyjną nominacji sędziowskich oraz warunki, 
które musieli spełnić kandydaci ubiegający się o urząd sędziego sądu rejono-
wego. W doktrynie w tym czasie rozważane były różne modele dojścia do tego 
zawodu. Potrzeba nowej regulacji wynikła ze zlikwidowania instytucji asesora 
z uwagi na jej niekonstytucyjność. Pojawiły się koncepcje rozwiązań, w któ-
rych urząd sędziego miał stanowić „ukoronowanie zawodów prawniczych”. 
Ostatecznie nie wcielono ich w życie. Obecny model dostępu do zawodu sę-
dziego z jednej strony oparty jest o centralne szkolenie aplikantów w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) ale dopuszcza do ubiegania się  
o stanowisko sędziowskie osoby wykonujące niektóre zawody prawnicze oraz 
w określonym czasie osoby, które ukończyły aplikację sądową do 2009 roku  
i aplikację sędziowską, ale nie ubiegały się o etat asesora.

W analizowanym okresie najbardziej bezpośrednią drogą do zyskania 
uprawnień do ubiegania się o stanowisko sędziowskie była aplikacja sądowa, 
później sędziowska, zaś po jej ukończeniu asesura. Dlatego przedstawione roz-
ważania będą w przeważającej mierze dotyczyły tej drogi dostępu do zawodu. 
Jednocześnie z uwagi na bardzo liczne zmiany przepisów dotyczące zmiany 
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kształtu aplikacji i kwalifikacji koniecznych do ubiegania się o stanowisko 
sędziowskie oraz procesu nominacji autorka przedstawi tylko najistotniejsze 
z nich. 

Pomimo wielu koncepcji pojawiających się na przestrzeni lat i prób 
wzorowania polskiego rozwiązania na modelach zachodnich ostatecznie przy-
jęto jako główną drogę do zawodu aplikację przeprowadzaną przez Krajową 
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a po jej zakończeniu ponownie asesurę. 
Wydaje sie, że powrócono do rozwiązań, od których zamierzano odejść i które 
uznawano za niekonstytucyjne. W związku z powyższym autorka przedstawi 
szczegóły obecnych rozwiązań oraz różnice w stosunku do modelu, z które-
go ustawodawca zrezygnował. Przeanalizowane zostaną rozwiązania prawne, 
które pojawiały się przez ostatnie 20 lat a także te, w oparciu o które obecnie 
powoływani są asesorzy i sędziowie sądów rejonowych.

regulacje ObOwiązujące w latach 2001 - 2009

Konstytucja z 1997 roku stanowi, że sędzia zostaje powołany na sta-
nowisko przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas 
nieoznaczony. Termin „powołanie” został umieszczony w różnych aktach 
prawnych jedynie w celu podkreślenia doniosłości objęcia urzędu przez sę-
dziego [Gudowski 1994, nr 11-12, s. 20]. Powszechnie uznaje się, że sędzia 
wykonuje swój urząd na podstawie mianowania. W świetle przepisów prawa 
pracy sędzia jest pracownikiem. [Sowińska 2014, nr 3, s. 130] Niewątpli-
wie konstytucyjne gwarancje czynią ten zawód a właściwie służbę atrakcyjną 
pod względem bezpieczeństwa stosunku pracy i warunków finansowych. Nie 
można nie zauważać, że stanowią zabezpieczenie niezawisłości sędziowskiej. 
W sprawowanie tego urzędu wpisana jest także władza sędziowska. Dlatego 
też osoby wykonujące ten zawód powinny mieć jak najwyższe kwalifikacje 
merytoryczne oraz moralne. Sędzia powinien być człowiekiem o możliwie 
najgłębszym poczuciu słuszności oraz sprawiedliwości, a także o wewnętrz-
nej niezależności rozumianej jako umiejętność bezstronnego orzekania, bez 
względu na posiadane preferencje, wartości bądź własną wizję świata. [Safjan, 
2006, s. 48] Z drugiej strony sposób kształcenia przyszłych sędziów powinien 
umożliwiać zdobycie jak najszerszej wiedzy i merytorycznie przygotować do 
pełnienia służby.

Wymogi, które muszą spełnić kandydaci ubiegający się o powołanie na 
sędziego od 2001 roku reguluje ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych 
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z dnia 27 lipca 2001 r. (PrUSP) [Dz.U. 2001 poz. 1070].  Analiza wszystkich 
nowelizacji ustawy prowadzi do wniosku, że od 2001 roku kandydatom sta-
wia się niezmienne wymagania odnośnie obywatelstwa polskiego, wieku 29 lat, 
nieskazitelnego charakteru, wyższych studiów prawniczych i stanu zdrowia. 
Praktycznie niezmienny jest także krąg zawodów prawniczych, których przed-
stawiciele mogą aplikować na stanowiska sędziowskie. Od początku istnienia 
przepisów ustawy do ubiegania się o te stanowiska są uprawnieni sędziowie 
sądów administracyjnych i wojskowych, prokuratorzy, pracownicy nauko-
wi, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, referendarze sądowi i asystenci 
sędziego. W przypadku niektórych z tych zawodów, jak asystenci sędziego 
czy referendarze zmienne były dodatkowe warunki, które przedstawiciele tych 
zawodów musieli na przestrzeni lat spełnić.  Zmieniał się także okres, przez 
który należało wykonywać dany zawód by uzyskać uprawnienia do ubiegania 
się o stanowisko sędziowskie. W związku z tym analiza przepisów będzie do-
tyczyła tylko tych wymogów stawianych kandydatom, które ulegały zmianom.

W Polsce tradycyjnie obowiązywał mieszany model dojścia do zawodu 
sędziego. Z jednej strony droga ta wiodła przez aplikację i asesurę z drugiej zaś 
uprawnienia do ubiegania się mieli przedstawiciele innych zawodów prawni-
czych. Na początku wieku zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu art. 61 
PrUSP uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziowskie miały osoby, 
które złożyły egzamin sędziowski lub prokuratorski, pracowały w charakterze 
asesora sądowego lub prokuratorskiego co najmniej trzy lata lub referendarza 
sądowego przez okres pięciu lat. Warunku tego nie musiały spełniać osoby, 
które przed powołaniem zajmowały stanowisko sędziego sądu administracyj-
nego lub sądu wojskowego; prokuratora; pracowały w polskiej szkole wyż-
szej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej 
placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk prawnych; wykonywały zawód adwokata, radcy 
prawnego lub notariusza przez co najmniej przez trzy lata i w okresie trzech 
lat przed powołaniem. Powołane mogły zostać także osoby, które zajmowały 
stanowisko asystenta sędziego lub referendarza sądowego co najmniej przez 
sześć lat i złożyły egzamin sędziowski. Wymagany był trzyletni staż pracy 
na stanowisku zajmowanym przed powołaniem na urząd sędziego. Od dnia 
15.03.2006 roku [Dz.U. 2005, poz. 1417 ze zm.] uprawnienie do ubiegania 
się o stanowisko sędziowskie bez konieczności odbycia aplikacji i zdania egza-
minu sędziowskiego lub prokuratorskiego przyznano radcom w Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa posiadającym trzy letni staż pracy. Taki stan praw-
ny obowiązywał do dnia 5.05.2009 roku.
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Tradycyjnie najbardziej bezpośrednim sposobem kształcenia przyszłych 
sędziów była aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Dlatego 
też artykuł zostanie poświęcony przede wszystkim przemianom kształcenia 
przyszłych sędziów właśnie w drodze aplikacji sądowej, obecnie sędziowskiej 
oraz zmianom kształtu asesury.

Aplikacja sądowa od początku istnienia miała polegać na zaznajo-
mieniu się z czynnościami sędziego, sekretariatów sądowych oraz uzyskaniu 
wiedzy potrzebnej do zajmowania stanowiska sędziego. Prowadziły ją sądy 
apelacyjne. Obejmowała zajęcia seminaryjne i praktykę w wydziałach sądów.  
W trakcie aplikacji odbywały się kolokwia sprawdzające wiedzę z poszczegól-
nych dziedzin prawa. W pierwotnym brzmieniu przepisów ustawy PrUSP 
aplikacja trwała trzy lata (przepisy sprzed 2001 roku przewidywały 2,5 let-
nią aplikację). Taki czas jej odbywania pozostał aż do zakończenia szkolenia 
aplikantów przez sądy apelacyjne. Można ją było odbyć w dwóch systemach 

– jako aplikant etatowy – czyli pracownik mianowany albo też jako aplikant 
pozaetatowy, nie będący pracownikiem sądu. Aplikacja była bezpłatna. Po-
przedzał ją egzamin wstępny organizowany w sądach okręgowych. Aplikan-
tów mianował prezes sądu apelacyjnego. Aplikacja kończyła się egzaminem 
sędziowskim organizowanym na poziomie sądu apelacyjnego.

Po zdanym egzaminie sędziowskim lub prokuratorskim przez 5 lat 
można było ubiegać się o stanowisko asesora. Po tym czasie to uprawnienie 
wygasało. Zgodnie z nieobowiązującym już przepisem art. 134 PrUSP na 
stanowisko to Minister Sprawiedliwości mianował osobę, która ukończyła 
aplikację sądową lub prokuratorską i zdała egzamin sędziowski lub prokura-
torski oraz spełniała pozostałe warunki określone w ustawie. Minister Spra-
wiedliwości powierzał asesorowi czynności sędziowskie w sądzie rejonowym 
na czas określony, nieprzekraczający 4 lat (tzw. votum sędziowskie). Okres ten 
można było przedłużyć. W zakresie orzekania asesorzy sądowi byli niezawiśli 
i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. Asesorzy, którym nie powierzono 
czynności sędziowskich wykonywali czynności referendarza sądowego. Asesor 
przez okres pełnienia czynności sędziowskich pozostawał pod pieczą sędzie-
go wyznaczonego do pełnienia funkcji konsultanta. Konsultantami byli sę-
dziowie sądu okręgowego, którzy orzekali w drugiej instancji. Ponadto sędzia 
konsultant przeprowadzał lustrację posiedzeń sądowych odbywanych pod 
przewodnictwem asesora i sporządzał kwartalne sprawozdania z wykonywa-
nej funkcji.

Takiemu systemowi kształcenia aplikantów zarzucano wiele wad. Pod-
stawową był różny był poziom kształcenia na poziomie poszczególnych ape-
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lacji. Aplikantów było wielu. Częścią ich szkolenia były praktyki w sądach, 
gdzie z uwagi na braki kadrowe w znacznej mierze byli traktowani jak asysten-
ci sędziów odciążający ich w pisaniu uzasadnień do wyroków. Nie było także 
jasnych zasad powoływania na stanowisko asesora. Decyzje te nie musiały być 
uzasadniane. Niejednokrotnie to prezesi lub kolegia sądów apelacyjnych mieli 
decydujące zdanie przy wskazywaniu osób do powołania. Tak skonstruowane-
mu systemowi zarzucano nepotyzm. Kres tej postaci aplikacji położył wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego uznający asesurę za niekonstytucyjną. 

wyrOk tk i jegO uzasadnienie

W zakresie orzekania asesorzy byli niezawiśli i podlegali tylko Kon-
stytucji oraz ustawom. Jednocześnie asesorzy posiadający votum sędziowskie 
posiadali takie same uprawnienia i obowiązki jak sędzia. W odróżnieniu od 
sędziego, nie byli jednak nieusuwalni.  Zgodnie z art. 134 § 5 PrUSP Minister 
Sprawiedliwości mógł zwolnić asesora sądowego, po uprzednim wypowiedze-
niu mu stanowiska, za zgodą kolegium sądu okręgowego.  Faktycznie oznacza-
ło to brak niezależności a w konsekwencji i niezawisłości asesora.

Sytuację asesorów zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 
października 2007 roku, sygn. SK 7/06. Stwierdzono w nim, że powierzenie 
asesorom sądowym pełnienia czynności sędziowskich naruszało Konstytucję. 
Najważniejszym argumentem przemawiającym za niezgodnością z Konstytu-
cją była właśnie dopuszczalność odwołania w okresie tzw. wotum. Ustawa 
Prawo o ustroju sądów powszechnych nie precyzowała także okoliczności fak-
tycznych stanowiących uzasadnienie odwołania z funkcji. Po trzecie, o zwol-
nieniu decydował nie sąd, ale arbitralnie Minister Sprawiedliwości. Oznaczało 
to, że nie były spełnione istotne warunki niezależności asesora od organów 
pozasądowych wynikające z art. 180 ust. 1 Konstytucji.

W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny nie wykluczył możliwo-
ści istnienia w sądownictwie instytucji asesorów. Zakwestionował natomiast 
jej normatywny kształt, mając na uwadze okoliczność powierzania (przez Mi-
nistra Sprawiedliwości, a więc przedstawiciela egzekutywy) asesorom orzeka-
nia, tj. wykonywania konstytucyjnej funkcji wymiaru sprawiedliwości, bez 
niezbędnych także konstytucyjnie gwarancji niezawisłości i niezależności, 
którymi cieszą się sędziowie [SK 7/06]. Trybunał nie wykluczył także, co 
do zasady możliwości dopuszczenia do orzekania osób innych niż sędziowie  
w znaczeniu konstytucyjnym. Wskazał, że nowych rozwiązań można poszu-
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kiwać w oparciu o międzynarodowe standardy, którymi Polska jest związana. 
Rozwiązania te powinny doprowadzić do zagwarantowania rzeczywistego od-
dzielenia władzy sądowniczej od innych władz (art. 10 Konstytucji).

 Na mocy omawianego wyroku przepis uprawniający Ministra Spra-
wiedliwości do powierzania czynności sędziowskich asesorom utracił moc  
z dniem 6 maja 2009 r., z powodu jego niezgodności z art. 45 ust. 1 Konsty-
tucji. Jednocześnie Trybunał orzekł, że rozstrzygnięcie to nie stanowiło pod-
stawy do wzruszania prawomocnych orzeczeń w sprawach, w których czyn-
ności podejmowali asesorzy sądowi, albowiem niekonstytucyjność standardu 
w odniesieniu do tego, komu można powierzyć sądzenie, nie musi przesądzać 
o niekonstytucyjności treści rozstrzygnięcia lub zastosowanej procedury jego 
wydawania. W ocenie Trybunału prawomocność orzeczeń stanowi tak dużą 
wartość, że podlega ochronie prawnej. 

Faktycznym powodem takiego rozstrzygnięcia była jednak chęć 
uniknięcia dezorganizacji wymiaru sprawiedliwości i paraliżu sądownictwa  
w przypadku nagłego odsunięcia asesorów od orzekania. Podważenie wszyst-
kich orzeczeń przez nich wydanych doprowadziłoby do chaosu prawnego. 
Oba skutki pociągałyby za sobą naruszenie zasady ochrony zaufania do pań-
stwa i prawa oraz zasady prawa do sądu. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 
odroczył wejście w życie wyroku o 18 miesięcy. Miało to na celu umożliwienie 
dokonania stosownych zmian normatywnych i organizacyjnych. W efekcie 
tego orzeczenia uznano także, że dotychczasowy sposób kształcenia aplikan-
tów stał się nieadekwatny do ówczesnych potrzeb wymiaru sprawiedliwości  
i zmienionych warunków dostępu do zawodu sędziego. W środowisku praw-
niczym rozpoczęła się dyskusja na temat kształtu regulacji prawnych doty-
czących sposobu kształcenia i wymogów stawianych osobom ubiegającym się  
o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

kOncepcje drOgi dOjścia dO  
zawOdu sędziegO pO likwidacji asesury

Przez półtora roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego asesorzy 
nadal orzekali w sądach i byli powoływani nowi. Wiosną 2009 roku ostatni 
asesorzy otrzymali powołania sędziowskie. Były wśród nich osoby, które nie 
odbywały asesury przez zwyczajowe 3-4 lata ale zaledwie przez kilka miesięcy. 
Rozpoczęte szkolenia aplikantów nadal były kontynuowane przez sady apela-
cyjne. 
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Nastał swoisty czas impasu, bowiem nie było przepisów określających, 
jak jeśli nie w drodze asesury można zostać sędzią. W 2008 roku aplikację 
sądową ukończył pierwszy rocznik absolwentów, którzy faktycznie nie mieli 
dostępu do zawodu sędziego. Nie istniały bowiem przepisy określające w jaki 
sposób mogliby się o urząd sędziowski ubiegać.

W tym czasie ścierały się koncepcje jak powinno wyglądać szkolenie 
aplikantów oraz jaka instytucja powinna zastąpić asesurę. Pojawiły się propo-
zycje powołania sędziego grodzkiego, sędziego na próbę. Jednocześnie środowi-
ska prawnicze były dość zgodne aby zawód sędziego uczynić koroną zawodów 
prawniczych. Środowiska prawnicze wskazywały na konieczność podniesienia 
cenzusu wieku sędziego do 35 lat. Argumentem za takim rozwiązaniem było 
powszechne przekonanie o konieczności posiadania odpowiedniego doświad-
czenia życiowego do orzekania. Wskazywano, że przeciwko młodym sędziom 
przemawia brak takiego doświadczenia, co usiłują nadrobić opierając się  
w rozpoznawanych sprawach na zdaniu bardziej doświadczonych kolegów, 
a to oznacza, że nie są w pełni niezależni [Tak też prof. Kruszyński [w:] Pietry-
ga 2008] Rozważano także przywrócenie asesury w nowym, konstytucyjnym 
kształcie. [Łaszkiewicz 2015]

W tym czasie pod presją chwili przyjęto prowizoryczne rozwiązanie 
polegające na umożliwieniu ubiegania się o stanowiska sędziowskie osobom, 
które zdały egzamin sędziowski i legitymowały się minimum dwuletnim sta-
żem pracy na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego [Gór-
ski 2015]. W ten sposób można było wykorzystać zasoby kadrowe osób, które 
odbyły aplikację sądową i zdały egzamin sędziowski. 

Rozważana systemowa zmiana przepisów czyniąca z urzędu sędziego 
koronę zawodów prawniczych upadła w zasadzie bez wskazywania przyczyn. 
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili koncepcję central-
nego szkolenia aplikantów w Krakowie i jednocześnie zlikwidowanie dotych-
czasowej aplikacji. 

krajOwa szkOła sądOwnictwa  
i prOkuratury – aplikacja sędziOwska

Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury (zwaną dalej KSSiPU) powołano Krajową Szkołę Sądownictwa 
i Prokuratury i powierzono jej przeprowadzanie aplikacji ogólnej, sądowej 
i prokuratorskiej. [Dz.U. Nr 26, poz. 157] Jednocześnie w przepisie art. 70 
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ust. 1 KSSiPU postanowiono, że aplikacja rozpoczęta przed 1.01.2008 roku 
i egzamin sędziowski odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych. 
Rozwiązanie to było tymczasowe i dotyczyło jednego rocznika aplikantów. 
Ostatecznie w 2009 roku sądy apelacyjne definitywnie zaprzestały szkoleń 
aplikantów sądowych.

Szkoła jest następcą prawnym Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Są-
dów Powszechnych i Prokuratury. Ostatecznie jej siedziba mieści się w Kra-
kowie, tam także znajduje się Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej. Szkoła rozpo-
częła działalność dnia 4.03.2009 roku. Od tego czasu to zadaniem Szkoły jest 
kształcenie aplikantów oraz doskonalenie zawodowe kadr sądów i prokuratur. 
W Szkole prowadzona była aplikacją ogólna oraz jako jej kontynuacje apli-
kacja sędziowska i prokuratorska. Zmianie zatem uległa sama nomenklatura 

– od tej pory funkcjonowała nazwa – aplikacja sędziowska. Nadzór meryto-
ryczny nad aplikacjami sprawował i sprawuje nadal Minister Sprawiedliwości. 
Wyznacza jednocześnie limit miejsc na aplikacjach kierując się potrzebami 
wymiaru sprawiedliwości. 

Nabór na aplikację ogólną odbywał się w drodze konkursu pisemnego. 
Do 2018 roku nie było cenzusu wieku dla aplikantów. Aplikacja ta trwała 
12 miesięcy. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Krakowie, zaś praktyczne  
w sądach rejonowych i okręgowych. Każdy aplikant miał patrona koordy-
natora, który miał pomagać merytorycznie i nadzorować przebieg praktyk. 
W trakcie aplikacji odbywały się sprawdziany i ocena przebiegu praktyk. Na 
podstawie uzyskanych punktów aplikant był kwalifikowany na liście kwalifi-
kacyjnej.  Zgodnie z treścią przepisu art. 28 KSSiPU osoba, która ukończyła 
aplikację ogólną mogła w terminie 14 dni od ogłoszenia listy kwalifikacyjnej 
złożyć do Dyrektora Krajowej Szkoły wniosek o kontynuowanie szkolenia 
na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej albo o zatrudnienie na stanowi-
sku asystenta sędziego. Dyrektor KSSiP wydawał decyzję o przyjęciu na daną 
aplikację. Decydujące znaczenie miała kolejność umieszczenia na liście kwali-
fikacyjnej aplikantów. Zgodnie z art. 31 KSSiPU aplikacja sędziowska trwała 
48 miesięcy. W okresie 30 miesięcy odbywały się zajęcia w KSSiP i praktyki  
w sądach. Po tym czasie aplikant zdawał egzamin sędziowski, składający się 
tak jak w przypadku poprzedniej aplikacji z części pisemnej i ustnej, organizo-
wany był jednak centralnie. Pozostałe 18 miesięcy aplikanci odbywali staż na 
stanowisku referendarza sądowego zgodnie z programem aplikacji. Aplikant  
w trakcie aplikacji otrzymywał stypendium, zaś w okresie stażu wynagrodze-
nie za pracę. 
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Aplikanci po odbyciu stażu referendarskiego mogli ubiegać się o stano-
wiska sędziowskie. Jednocześnie o te stanowiska mogły się ubiegać osoby po 
starej aplikacji posiadające staż pracy jako referendarze sądowi lub asystenci 
sędziów. Osoby te stanowiły dużą konkurencję dla absolwentów KSSiP gdyż 
oceniające kandydatów kolegia i zgromadzenia sądów okręgowych brały pod 
uwagę doświadczenie zawodowe i staż pracy. 

Przedstawiony model aplikacji z podziałem na ogólną i specjalizacyj-
ne funkcjonował do 2017 roku. Od rozpoczęcia działalności przez Krajową 
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w 2009 roku aplikację ogólną ukończyło 
VII roczników aplikantów. Ostatni VIII rocznik aplikacji ogólnej zakończy 
szkolenie w 2018 r. [Dane publikowane przez KSSiP]

Konstrukcja aplikacji organizowanej przez KSSiP była różnie ocenia-
na. Jako zaletę podnoszono ujednolicony poziom kształcenia. Poważną wadą 
była konieczność dojeżdżania na zjazdy do Krakowa. Dla wielu osób chcących 
wybrać tą drogę kształcenia stanowiło to przeszkodę nie do pokonania. Prze-
łożyło się także na bardzo silną reprezentację ośrodka krakowskiego wśród 
uczestników aplikacji. Jednocześnie krytykowano obowiązek odbywania stażu 
na stanowisku referendarza sądowego z uwagi na wykonywane w tym czasie 
jedynie czynności z zakresu ochrony prawnej. Ponadto o tym, gdzie ewentual-
nie absolwent odbywał staż referendarski decydowało umiejscowienie na liście 
klasyfikacyjnej dokonywane na podstawie wyniku egzaminu sędziowskiego. 
Wiązało się to z dużą niepewnością co do miejsca przyszłej pracy, dlatego też 
takie rozwiązanie zniechęcało do szklenia wielu zdolnych młodych ludzi.

 Jednocześnie w latach 2009-2015 trwały rozważania a następnie pra-
ce nad stworzeniem nowego modelu asesury tak by spełniała wymogi kon-
stytucyjności i umożliwiała absolwentom KSSiP w przyszłości wykonywanie 
zawodu sędziego. Do czasu powstania tego modelu osoby kończące aplikację 
ogólną mogły albo pracować w sądach jako asystenci sędziów albo dalej się 
kształcić na aplikacji specjalizacyjnej. Po obyciu stażu jako referendarze staży-
ści mogli pracować na stanowisku referendarza. Na tej podstawie legitymując 
się półtorarocznym stażem pracy byli uprawnieni do startowania w konkur-
sach na sędziów sądu rejonowego. Jak już wyżej wspomniano mieli wówczas 
za konkurentów osoby po starej aplikacji pracujące jako asystenci sędziów 
lub referendarze. Pojawiły się wówczas opinie – szczególnie rozpowszechniane 
przez kierownictwo Szkoły, że aplikanci „starej” aplikacji byli faworyzowani 
na konkursach. [Kryszkiewicz 2017] Wiązało się to jednak nie z typem apli-
kacji, ale ze stażem pracy i nabytym doświadczeniem, którego młodsi adepci 
rzeczywiście mieli mniej. Stanowiło to poważny asumpt do nowelizacji prze-
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pisów o asesurze tak by osoby, które ukończyły KSSiP i zdały egzamin sę-
dziowski miały zagwarantowane miejsca na asesurze.

W literaturze dominuje pogląd, że KSSiP nie wychodzi wcale naprzeciw 
potrzebom zapewnienia sądownictwu odpowiedniej kadry, która będzie miała 
nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie i autorytet zdobyty na podstawie 
dotychczasowej działalności zawodowej adwokata czy prokuratora. Z punktu 
widzenia więc interesów wymiaru sprawiedliwości i obywateli wcale nie cho-
dzi o najwyższy poziom kształcenia, ale o dobór najlepszej kadry sędziowskiej.

nOwa asesura

Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw1 z dnia 10 lipca 2015 r. [Dz.U. 2015, poz. 1224] 
ponownie wprowadzono do polskiego systemu prawnego asesurę. Została ona 
uregulowana szczegółowo w rozdziale 2b ustawy. Zgodnie z jej przepisami 
stanowiska asesorskie przydziela poszczególnym sądom Minister Sprawiedli-
wości. Kandydaturę na stanowisko należało zgłosić prezesowi sądu okręgo-
wego. W przepisie art. 106h § 1 ustawy wymieniono warunki, które musiała 
spełnić osoba ubiegająca się o powołanie na asesora. Do wymogów tych na-
leżało: posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnia praw cywilnych i obywatel-
skich, nieskazitelny charakter, ukończone wyższe studia prawnicze, zdolność 
ze względu na stan zdrowia oraz ukończenie aplikacji sędziowskiej w KSSiP, 
zdany egzamin sędziowski, wykonywanie przez okres 18 miesięcy czynności 
bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem 
lub tworzeniem prawa. Asesura miała konkursowy charakter, mogły się o nią 
ubiegać także osoby, które nie kończyły aplikacji sędziowskiej a złożyły egza-
min prokuratorski, adwokacki, radcowski lub notarialny, bądź też wykony-
wały zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo zajmowały stano-
wisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa przez okres 18 miesięcy lub też złożyły egzamin sędziowski na 
podstawie art. 151c albo art. 155 § 7; albo zajmowały stanowisko prokuratora, 
pracowały w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie 
badawczym lub innej placówce naukowej i mają tytuł naukowy profesora albo 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Kandydat na asesora był zobowiązany dołączyć do karty zgłoszenia wy-
kaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw sądowych, w których rozpoznawaniu 
brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw wykaz sygnatur akt wszyst-



553

EWOLUCJA PROCEDURY DOJŚCIA DO ZAWODU SĘDZIEGO ...

kich spraw (art. 106o ustawy). Sprawy te podlegały ocenie poprzez badanie 
poziomu merytorycznego kandydata a także jego sprawności, efektywności  
i organizacji pracy. Inaczej wyglądała ocena kwalifikacyjna w przypadku re-
ferendarzy (art. 106p ustawy), asystentów sędziów (106q ustawy), prokura-
torów i asesorów prokuratorskich (106r ustawy), adwokatów, radców i nota-
riuszy (art. 106s ustawy), a także spełniających wymogi osób posiadających 
tytuł lub stopień naukowy (art. 106t ustawy) oraz inne uprawnione osoby 
(art. 106v ustawy).

Asesorów miał powoływać prezydent na wniosek KRS na okres pięciu 
lat. W sprawowaniu swojego urzędu mieli być oni niezawiśli i podlegać tylko 
Konstytucji i ustawom. Bardzo istotną zmianą w stosunku do poprzedniego 
uregulowania asesury był przepis art. 106k § 1 zakładający, że asesor sądowy 
w okresie sprawowania urzędu jest nieusuwalny. Stosunek służbowy asesora 
sądowego wygasał z upływem okresu, na który został powołany lub z dniem 
poprzedzającym powołanie na stanowisko sędziowskie.

Praca asesora miała podlegać ocenie, jej kryteria wskazano w przepisie 
art. 106x PrUSP. Ocena nie mogła jednak wkraczać w dziedzinę, w której 
asesorzy byli niezawiśli. Przeprowadzał ją sędzia wizytator z sądu okręgowego.

W trybie wskazanym w omówionych wyżej przepisach do 2017 roku 
nie został powołany ani jeden asesor. Wynikało to z faktu, że w trakcie odby-
wania przez pierwsze roczniki asesorów stażu jako referendarze w sądach rejo-
nowych Minister Sprawiedliwości zawiesił powoływanie asesorów, ponieważ 
trwały prace doprecyzowujące nowelizację przepisów o asesurze. W ich wyni-
ku straciła ona swój konkursowy charakter. Pierwsi asesorzy zostali powołani 
w 2017 roku w oparciu o zmienione przepisy PrUSP.

zmiany w zakresie kwalifikacji Osób uprawniOnych  
dO ubiegania się O stanOwiskO sędziegO sądu  

rejOnOwegO w latach 2009-2018 (art. 61 prusp)

W okresie od 2009 roku nastąpiło wiele zmian dotyczących kwalifi-
kacji osób uprawnionych do ubiegania się o powołanie na urząd sędziego 
sądu rejonowego. Wiązało się to z koniecznością umożliwienia ubiegania 
się o stanowisko także osobom, które odbyły starą aplikację zwaną aplika-
cją sądową, a pracowały w charakterze referendarzy sądowych i asystentów 
sędziów. Ponadto cykl kształcenia aplikantów nowej aplikacji rozpoczął się  
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w 2009 roku. Pierwsze osoby po egzaminie sędziowskim ukończyły szkołę dopiero  
w 2014 roku. 

Na podstawie zmiany z dnia 5.05.2009 roku (Art. 61 w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia 23.01.2009 r. o KSSiP) [Dz.U. 2009, nr 26, poz. 
157] wymóg odbycia aplikacji sądowej zamieniono na aplikację sędziowską  
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub pracę w charakterze asesora 
prokuratorskiego - co najmniej przez trzy lata przed wystąpieniem o powoła-
nie na stanowisko sędziego. W przypadku osób wykonujących inne zawody 
prawnicze (prokurator, pracownik w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Aka-
demii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej 
z tytułem naukowy profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowa-
nego nauk prawnych, adwokat, radca prawny, notariusz) podtrzymano wy-
móg trzyletniego stażu pracy, jednakże zawód ten musiał być wykonywany 
okresie pięciu lat przed zgłoszeniem na wolne stanowisko sędziowskie.

Uprawnienie do ubiegania się o stanowisko uzyskały osoby, które 
ukończyły aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa 
i Prokuratury, aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyły od-
powiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat były zatrudnione 
na stanowisku referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy (§ 3), 
osoby które ukończyły aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę 
Sądownictwa i Prokuratury, aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską  
i złożyły odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej sześciu lat był za-
trudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy 
(§ 4), a także osoby, które zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego 
przez okres co najmniej trzech lat. 

Kolejna zmiana w zakresie wymogów dla kandydatów miała miejsce 
28.03.2012 roku. (Art. 61 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu nadanym ustawą o zmia-
nie ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych z dnia 18.08.2011 r.) [Dz.U. 
2011, poz. 1192] Była ona nieznaczna. Dotyczyła nomenklatury jednostek, 
w których były zatrudnione osoby ze stopniem naukowym lub tytułem na-
ukowym, które mogły się ubiegać o urząd sędziowski bez aplikacji i zdawania 
egzaminu sędziowskiego. Nazwę jednostki zatrudniającej zmieniono z insty-
tutu naukowo-badawczego na instytut badawczy.

Dnia 10.05.2013 roku uprawnienia do powołania na stanowisko 
sędziowskie uzyskali asystenci sędziów, którzy co najmniej sześć lat byli 
zatrudnieni na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym 
musieli oni spełniać warunki podstawowe określone w § 1 pkt 1-6 przepisu 
oraz mieć zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski (§ 4 art. 61 w brzmie-
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niu nadanym ustawą o zmianie ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych  
z dnia 10.05.2013 r.) [Dz.U. 2013, poz. 662].

W 2014 roku wprowadzono absolwentom aplikacji sędziowskiej ubie-
gającym się o stanowiska sędziowskie wymóg odbycia 18 miesięcznego stażu 
pracy na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego w pełnym 
wymiarze czasu pracy (art. 61 § 1 pkt 7 PrUSP w brzmieniu nadanym ustawą 
o zmianie ustawy o KSSiP oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 
z dnia 11.07.2014 r.) [Dz.U. 2014, poz. 1071]. W przypadku zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze czasu pracy wymagany czas stażu został wydłużony 
(art. 61 § 7 PrUSP).

Jednocześnie od 1.10.2014 roku zaczął funkcjonować elektroniczny 
system obsługujący procedurę powoływania sędziów. Kandydat na sędziego 
mógł zgłosić się na wolne stanowisko sędziowskie jedynie poprzez system 
obsługiwany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wprowadzono także ogra-
niczenie dla kandydatów, od tej pory mogą się ubiegać jednocześnie tylko 
o jeden etat. Celem zmiany było przyspieszenie i usprawnienie postępowań 
konkursowych.

Kolejną zmianą z dnia 9.04.2015 roku wydłużono aplikantom sę-
dziowskim czas pracy konieczny na stanowisku referendarza sądowego lub 
asystenta sędziego do co najmniej 2 lat w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 
61 §1 pkt 7 PrUSP 7 w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o KSSiP 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 9.04.2015 r.). [Dz.U. 2015, poz. 694] 
Tą samą zmianą zlikwidowano uprawnienia do ubiegania się o urząd sędzie-
go osobom, które spełniają warunki z § 1 pkt 1-6, tj. mają zdany egzamin 
sędziowski, ukończyły aplikację ogólną i przez co najmniej przez 5 lat były 
zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego. 

Od dnia 1.01.2016 roku zmieniono art. 61 § 1 pkt 7 i od tej pory wy-
móg odbycia stażu na stanowisku asystenta lub referendarza sądowego zamie-
niono na wymóg zajmowania co najmniej przez dwa lata stanowiska asesora 
sądowego lub prokuratorskiego.

Następna zmiana miała miejsce od 15.12.2016 roku (Art. 61 § 2 pkt 
5 w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych i niektórych innych ustaw z dnia 15.12.2016 r.) [Dz.U. 2016, 
poz. 2261]. Dotyczyła nomenklatury stanowisk występujących w Prokurato-
rii Generalnej Skarbu Państwa, których zajmowanie dawało uprawnienie do 
ubiegania się o powołanie sędziowskie.

Bardzo istotna zmiana miała miejsce 11.05.2017 roku. Ustawodawca 
zrezygnował z wymogu dwuletniej pracy na stanowisku asesora sądowego lub 
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trzyletniej na stanowisku asesora prokuratorskiego na rzecz zajmowania sta-
nowiska asesora sądowego, który pełnił obowiązki sędziego co najmniej przez 
trzy lata (art. 61 § 1 pkt 7 PrUSP w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie 
ustawy o KSSiP ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych in-
nych ustaw z dnia 11.05.2017 r.) [Dz.U. 2017, poz. 1139]. Asesorzy prokura-
torscy nie mogli odtąd ubiegać się o stanowiska sędziowskie. Także od tej pory 
osoby, które ukończyły inną aplikację prawnicza i zdały egzamin zawodowy 
oraz pracowały przez pięć lat jako referendarze sądowi lub asystenci sędziów, 
osoby, które ukończyły aplikację ogólną i zdały egzamin sędziowski oraz pra-
cowały w charakterze asystentów sędziego przez sześć lat utraciły uprawnienia 
do ubiegania się o stanowiska sędziowskie. Tym samym aplikacja sędziowską 
w KSSiP oraz następującą po niej asesura stały się podstawową drogą dojścia 
do zawodu sędziego. Pierwsi asesorzy zostali mianowani we wrześniu 2017 
roku.

8.12.2017 roku wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu  
w wymogach wobec sędziego warunku korzystania z pełni praw cywilnych  
i obywatelskich na rzecz: „korzystania z pełni praw cywilnych i publicznych”. 
Ponadto sędzia nie może być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i musi 
posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie (art. 61§ 1 PrUSP w brzmieniu na-
danym ustawą o Sądzie Najwyższym z dnia 8.12.2017 r.). [Dz.U. 2018, poz. 
5] Nowelizacja przepisów w zakresie wyłącznego obywatelstwa wywoływała 
wiele wątpliwości prawnych.

aktualny stan prawny

W obecnej chwili funkcjonuje jedynie aplikacja sędziowska trwająca 
36 miesięcy. W 2017 roku zlikwidowano aplikację ogólną. Ustawą o zmianie 
ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych i niektórych innych ustaw z dnia 
20.07.2018 roku [Dz.U. 2018, poz. 1443], która weszła w życie 10.08.2018 
roku wprowadzono cenzus wieku dla aplikantów. Zgodnie z przepisem art. 
24 KSSiPU aplikantem może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu prze-
prowadzenia pierwszego etapu konkursu 35. roku życia. Jest to rozwiązanie 
wątpliwe wobec faktu, że sędzią może zostać przykładowo radca prawny lub 
adwokat po wykazaniu się odpowiednim stażem pracy ale bez cenzusu wieku. 
Jednocześnie stanowi definitywne odcięcie się od koncepcji, w której zawód 
sędziego byłby koroną zawodów prawniczych.
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Zgodnie z przepisem art. 33a ust. 5 KSSiPU egzaminowanemu apli-
kantowi sędziowskiemu przysługuje wybór jednego z wolnych stanowisk 
asesorskich. Jest on dokonywany zgodnie z kolejnością miejsca zajmowane-
go na liście klasyfikacyjnej, te zaś związane jest z wynikiem uzyskanym na 
egzaminie sędziowskim. Dość dużą ingerencją w rozdysponowywanie etatów 
asesorów sądowych jest uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do zarządzanie  
o przeznaczenie nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych 
do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w danym 
roku egzamin prokuratorski. Brak przekonywującego uzasadnienia dla tego 
rozwiązania chociażby z uwagi na fakt, że etaty te mogły być przekształcone  
w etaty sędziowskie i zostać obsadzone w drodze konkursu.

Aplikacja sędziowska może być także prowadzona w postaci aplikacji 
uzupełniającej trwającej 18 miesięcy (art. 37a ust. 1 KKSiPU). Jest ona prze-
znaczona dla referendarzy sądowych, asystentów sędziów lub asystentów pro-
kuratora, którzy nie ukończyli w dniu konkursu 40 roku życia oraz legitymują 
się dwuletnim stażem pracy w ciągu 5 lat oraz są zatrudnieni na tym stanowi-
sku w dniu przeprowadzania konkursu.

Asesorzy sądowi mogą wykonywać zadania z zakresu wymiaru sprawie-
dliwości w sądach rejonowych (art. 2 § 1a PrUSP). Z zakresu ich kompeten-
cji wyłączone jest: stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu 
przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu 
wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; rozpoznawa-
nia zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, 
na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia  
o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw oraz roz-
strzyganie spraw w wydziałach rodzinnych i nieletnich.

Asesorów od dnia 10.05.2018 roku mianuje Prezydent RP na czas nie-
określony na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej było to upraw-
nienie Ministra Sprawiedliwości, zaś KRS nie uczestniczyła w procedurze. 
Asesorzy są nieusuwalni, zaś ich stosunek służbowy wygasa w wypadku niezło-
żenia wniosku powołanie na stanowisko sędziego w terminie 4 lat od miano-
wania. Zgodnie z przepisem art. 106xa PrUSP asesor może złożyć prezesowi 
właściwego sądu okręgowego wniosek o powołanie na stanowisko sędziowskie 
przed upływem 36 miesięcy pełnienia obowiązków. Prezes sądu okręgowego 
natomiast w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia upływu 36 miesię-
cy pełnienia przez asesora sądowego obowiązków sędziego, zarządza dokona-
nie oceny kwalifikacji asesora.
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Obecnie asesorem zgodnie z brzmieniem przepisu art. 106h PrUSP 
może zostać osoba spełniająca łącznie warunki:

1. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie posiada 
wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 
i publicznych, a także nie była prawomocnie skazana za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 
wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała ty-
tuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane  
w Rzeczypospolitej Polskiej; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków sędziego;

2. ukończyła aplikację w KSSIP
3. złożyła egzamin sędziowski lub prokuratorski

Aby móc ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziowskie oprócz 
warunków określonych we wskazanym wyżej pkt. 1 należy także wykazać się 
stażem pracy na stanowisku asesora sądowego pełniąc obowiązki sędziego co 
najmniej przez trzy lata. Warunku pracy jako asesor nie musi spełniać osoba, 
która przed powołaniem zajmowała stanowisko sędziego sądu administracyj-
nego lub sądu wojskowego lub zajmowała stanowisko prokuratora lub też 
pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytu-
cie badawczym lub innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy profesora 
albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych wykonywał 
zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez trzy lata 
lub zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez trzy lata. Wymogiem jest także 
zajmowanie jednego z ww. stanowisk w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem.

Alternatywną drogą do ubiegania się o urząd sędziowski dla absolwen-
tów starej i nowej aplikacji jest wykonywanie pracy referendarza sądowego 
lub asystenta sędziego i na tej podstawie aplikowanie na wolne stanowiska 
sędziowskie. Umożliwia to w przypadku absolwentów starej aplikacji do 
31.12.2022 roku przepis art. 25 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 
[Dz.U. 2015, poz. 1224].

W przypadku absolwentów KSSiP z kolei regulacja znajduje się w prze-
pisie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o KSSIP, ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 11.05.2017 roku. 

Bardzo istotne zmiany w zakresie procedury powoływania sędziów zo-
stały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów po-
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wszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw  
z dnia 20 grudnia 2019 r. [Dz.U. 2020, poz. 190] Nowa regulacja wprowa-
dziła zmiany w zakresie oceny kandydatów na sędziów. Wyeliminowano ocenę 
w postaci opinii wydawanej przez zgromadzenia sędziów – organ samorzą-
du sędziowskiego. Obecnie opinię taką wydaje kolegium sądu. Zmieniono 
także krąg osób uprawnionych do uczestniczenia w kolegium. Kandydat na 
stanowisko sędziego sądu rejonowego będzie oceniany przez kolegium zło-
żone z prezesa sądu okręgowego oraz prezesów sądów rejonowych z obszaru 
właściwości. W posiedzeniach kolegium zwoływanych w celu zaopiniowania 
kandydatów na stanowiska sędziów mogą uczestniczyć, z prawem udziału  
w głosowaniu wyłącznie w tych sprawach, delegaci zgromadzenia ogólnego 
sędziów danego sądu okręgowego. Przedstawiona nowelizacja jest nieko-
rzystna dla transparentności procedury powołania na stanowisko sędziego 
bowiem prezesi sądów to osoby funkcyjne powoływane na swoje stanowiska 
przez Ministra Sprawiedliwości, a zatem przedstawiciela władzy wykonawczej.  
W sprawowaniu swoich funkcji są podlegli Ministrowi Sprawiedliwości. Za-
miast więc dążyć do separacji władz uczyniono kolejny krok w kierunku 
umożliwienia wpływu egzekutywie na powołanie sędziów.

Istotną zmianę wprowadzono także w treści przepisu art. 55 § 1 ustawy, 
zgodnie z którym sędzią sądu powszechnego jest osoba powołana na to sta-
nowisko przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie 
wobec Prezydenta”. Oznacza to, że powołanie przez Prezydenta i złożenie ślu-
bowania sanuje także wszelkie ewentualne wady mogące mieć miejsce w całej 
procedurze powołania. Takie rozwiązanie stwarza możliwość nadużyć i nie 
wpływa korzystnie na transparentność drogi do zawodu sędziego.

pOdsumOwanie zmian w przepisach regulujących  
zasady dOstępu dO wykOnywania zawOdu sędziegO 

W ostatnim dwudziestoleciu było tak wiele zmian przepisów w zakresie 
objętym tematem artykułu, że przeanalizowanie ich wszystkich nie było moż-
liwe. Był to czas dużej niepewności dla osób odbywających aplikację czy asesu-
rę a także rozważających karierę w zawodzie sędziego. Okazało się, że w Polsce 
nie ma ugruntowanych tradycji w zakresie drogi do wykonywania zawodu 
sędziego. Dotyczy to oczywiście samego „wejścia” do najniższego stopnia tego 
zawodu – urzędu sędziego sądu rejonowego. Przyjęty obecnie model bazuje 
na istniejących już wcześniej rozwiązaniach. Wydaje się jednak, że nie jest dla 
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wymiaru sprawiedliwości najlepszą opcją. Tym bardziej, że po roku 2007 było 
zarówno społeczne przyzwolenia jak i zgoda środowisk prawniczych na doko-
nanie zmian systemowych.

Słusznie zakwestionowano asesurę w takiej postaci jak funkcjonowała 
do 2009 roku. Jednocześnie nowe rozwiązania w zakresie asesury, mimo że 
formalnie gwarantują niezależność asesora to pozostawiają wiele do życzenia 
w kwestii dojścia do tego stanowiska. Przede wszystkim osoby, które kończą 
aplikację sędziowską są weryfikowane tylko merytorycznie podczas jej trwa-
nia. Obecnie po jej zakończeniu wszyscy otrzymują asesurę, a od wyników 
egzaminu zależy, w którym sądzie rejonowym. Osoby te nie musza odbywać 
stażu jako samodzielny orzecznik w sądzie. Od razu otrzymują na cztery lata 
władzę sędziowską. Na dodatek nie można ich odwołać. Tak skonstruowana 
asesura budzi wątpliwości. W zestawieniu z koncepcjami, które pojawiały się 
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydaje się, że rozwiązanie to nie do 
końca jest właściwe. Przed nowelizacją przepisów w 2017 roku nowy model 
asesury miał charakter konkursowy. Rezygnacja z takiego rozwiązania wydaje 
się niesłuszna. Oczywistym jest, że nie wszyscy asesorzy sprawdzą się w pra-
cy sędziego. Pierwsze powołania obecnych asesorów na stanowiska sędziow-
skie będą możliwe od października 2020 roku. Wówczas okaże się także czy 
funkcyjni prezesi sądów przeprowadzą jakąkolwiek selekcję tych osób, czy też 
zaopiniują pozytywnie wszystkich.  Problemem prawnym i jednocześnie te-
matem na osobny artykuł są uprawnienia i rola KRS w obecnym kształcie 
w procedurze powoływania sędziów. Niewątpliwie jednak od legalności jej 
umocowania do działania w procedurze będzie zależała legalność powołania 
przyszłych sędziów.

W aktualnym kształcie kryteriów powołania sędziego widoczne jest dą-
żenie do zagwarantowania aplikantom KSSiP możliwości wykonywania zawo-
du w pozakonkursowym trybie tak by nie mieli konkurencji. Można to uza-
sadniać faktem, że ministerstwo nie chce marnować publicznych pieniędzy na 
szkolenia osób, z wiedzy których później nie skorzysta. Jednocześnie pojawiają 
się wątpliwości, czy przyjęto najlepsze rozwiązanie. Sposób szkolenia poprzez 
związanie młodego aplikanta ze Szkołą podległą Ministrowi Sprawiedliwości, 
od której zależy jego przyszłość a następnie opiniowanie asesora przez kole-
gium sądu może być uznana za zaburzenie trójpodziału władzy. 
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zakOńczenie

Pewne jest, że uznanie asesury za niekonstytucyjną było odważnym 
i właściwym krokiem w rozdzieleniu władzy sądowniczej od wykonawczej. 
Przez ostatnie dwadzieścia lat następowało wiele dynamicznych zwrotów 
w koncepcji dojścia do zawodu sędziego. Pojawiały się różne koncepcje. Nie-
które rozwiązania z góry były uznawane za tymczasowe. Ostatecznie wybrano 
model dojścia do zawodu sędziego poprzez aplikację sądową w KSSiP i asesu-
rę, zostawiając bardzo wąską furtkę dla przedstawicieli innych zawodów.

 Obecna sytuacja wymiaru sprawiedliwości jest bardzo rozwojowa. Jest 
w tym obszarze skumulowana tak duża ilość problemów i wątpliwości praw-
nych jakiej chyba nie było w ostatnim dwudziestoleciu.
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Katarzyna Sugier

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Status prawny asystenta sędziego 
w Rzeczypospolitej Polskiej

wstęp

Instytucja asystenta sędziego została wprowadzona do polskiego wy-
miaru sprawiedliwości ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych [Dz. U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070; dalej jako: u.s.p.]. Za-
wód ten należy do najmłodszych profesji prawniczych w Polsce. Funkcjonuje  
w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych, jak rów-
nież w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 
2002 r. o Sądzie Najwyższym [Dz. U. 2019, poz. 825 ze zm.] Sąd Najwyższy 
zatrudnia asystentów sędziego posiadających wyższe wykształcenie prawnicze. 
Z treści art. 52 § 2 wynika, że szczegółowy zakres i sposób wykonywania czyn-
ności przez asystentów sędziego określa regulamin Sądu Najwyższego. Stosow-
nie do art. 10 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych [Dz. U. 2019, poz. 2325 ze zm.] w sądach administracyjnych są 
zatrudnieni asesorzy sądowi, starsi referendarze sądowi, referendarze sądowi, 
starsi asystenci sędziów, asystenci sędziów oraz urzędnicy i inni pracownicy 
sądowi. Z treści art. 64a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju 
sądów wojskowych [Dz. U. 2019, poz. 2216 ze zm.] w sądach wojskowych 
mogą być zatrudniani asystenci sędziów. Status prawny asystenta sędziego do 
chwili obecnej nie został kompleksowo opracowany. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza instytucji asystenta sędziego. 
W pracy zostanie przedstawiona problematyka dotycząca instytucji asystenta 
sędziego z punktu widzenia zarówno uregulowań normatywnych, jak również 
praktyki.
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Na początku pracy zaprezentowany zostanie krótki rys historyczny 
zawodu asystenta sędziego. W dalszej części przedstawiona będzie aktualna 
sytuacja asystenta sędziego w sądach powszechnych oraz w sądach admini-
stracyjnym. Uwzględniona zostanie także nowelizacji kodeksu postępowania 
cywilnego, która w treści art. 472 k.p.c., dodanym przez art. 2 ustawy z dnia  
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych 
innych ustaw [Dz.U. z 2019, poz. 1802] z dniem 8 października 2019 r. roz-
szerzyła kompetencje asystenta sędziego w wydziale cywilnym. Dotychczas 
obowiązujące przepisy pozwalały asystentowi sędziego jedynie na przygoto-
wanie projektów zarządzeń, a ostateczne zarządzenie wydawał sędzia sprawoz-
dawca. Wprowadzona zmiana, w kodeksie postępowania cywilnego polega 
na tym, że zarządzenia wzywające do uzupełnienia braków formalnych i fi-
skalnych pism procesowych może wydawać asystent sędziego. Zmiana ta ma 
na celu odciążenie sędziów od wykonywania czynności o charakterze przygo-
towawczym i technicznym oraz uwzględnia postulaty środowiska asystentów 
sędziów, którzy od dawna domagali się zwiększenia swoich uprawnień. 

geneza instytucji asystenta sędziegO 

Wprowadzenie instytucji asystenta sędziego do polskiego porządku 
prawnego było spowodowane tendencją do podejmowania działań zmierza-
jących do poprawy efektywności sądownictwa, które wynikały wówczas ze 
starań Polski o członkostwo w strukturach Unii Europejskiej.  

W treści art. 148 § 4 u.s.p. wskazano, że w sądach mogą być zatrudnia-
ni asystenci sędziów. Natomiast w Dziale IV w rozdziale 4 tej ustawy, zatytuło-
wanym Asystenci sędziów wyjaśnione zostało, że asystent sędziego wykonuje 
samodzielnie czynności administracji sądowej oraz czynności przygotowania 
spraw sadowych do ich rozpoznania (art. 155 § 1 u.s.p.).

Uzasadnienie projektu ustawy wprowadzającej instytucję asystenta sę-
dziego, w części dotyczącej tej nowej grupy osób zatrudnionych w sądzie było 
bardzo lakoniczne. Asystenci sędziego mieli stanowić nową kategorię wysoko 
wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem prawniczym powołanych 
do wykonywania czynności pomocniczych w sprawowaniu wymiaru sprawie-
dliwości [Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. III.1656]. 

Biorąc pod uwagę powyższe można przyjąć, że genezą wprowadzenia 
instytucji asystenta sędziego było usprawnienie postępowania sądowego po-
przez odciążenie sędziów orzekających w poszczególnych wydziałach sądów 
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rejonowych, okręgowych i apelacyjnych od wykonywania czynności bezpo-
średnio niezwiązanych z orzekaniem. Jednocześnie podkreślić należy, że po-
mimo wejścia w życie przepisów dotyczących tej grupy zawodowej z dniem 
1 października 2001 r., pierwsi asystenci pojawili się w sądach powszechnych 
dopiero w połowie 2003 r. [Kotłowski, 2010, s. 5].

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko asystenta sędziego
W treści art. 155 § 2 ustawy wprowadzającej instytucję asystenta sę-

dziego podano, że na stanowisku asystenta sędziego może byś zatrudniony 
ten, kto:

 1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich,

 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 

lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4) ukończył 24 lata,
 5) przepracował rok na stanowisku praktykanta.
W 2004 r. nastąpiła zmiana w treści art. 155 § 2 pkt 5 u.s.p. przez art. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów 
wojskowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2003, nr 228, poz. 2256]. 
Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu asystentem sędziego mogła być 
osoba, która oprócz wskazanych w punktach 1 – 4 wymagań, odbyła staż 
urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze albo spełnia warunki do zwolnie-
nia od odbywania tego stażu, określone w przepisach o pracownikach sądów  
i prokuratury.

Następna zmiana, która nastąpiła od 31 sierpnia 2007 r. na mocy usta-
wy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2007 r., nr 136, poz. 959]. 
Zgodnie z art. 1 pkt 47-48 wyżej wymienionej ustawy wprowadzono obowią-
zek zwracania się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o nade-
słanie informacji o kandydacie zawierającej istotne dane dla oceny spełnienia 
przez kandydata na asystenta sędziego wymogu nieskazitelnego charakteru. 
Od tego czasu poza informacją z Krajowego Rejestru Karnego świadczącą  
o niekaralności kandydata wprowadzono obowiązek przeprowadzenia wywia-
du środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata. Wprowadzono rów-
nież obowiązek przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego. 
Obowiązujące dotychczasowe przepisy nie przewidywały w tym zakresie żad-
nych uregulowań. Powyższa zmiana polegała na dodaniu art. 155a, zgodnie 
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z którym prezes sądu organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na 
stanowisko asystenta sędziego. 

Obecnie istnieje zarówno obowiązek przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko asystenta sędziego, jak również obowiązek zasięgnięcia informacji 
o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązek wymieniony w art. 
155 § 3a, dotyczący zwracania się do właściwego komendanta wojewódzkiego 
Policji o nadesłanie informacji o kandydacie został uchylony.

Kolejna zmiana, dotycząca kwalifikacji kandydatów na stanowisko asy-
stenta sędziego nastąpiła z dniem 4 marca 2009 r. przez art. 60 pkt 17 lit. 
a) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Proku-
ratury [Dz.U. z 2009, nr 26, poz. 157]. Zgodnie z nowym brzmieniem pkt 5 
art. 155 § 2 asystentem sędziego mógł zostać ten, kto poza niezmienionymi 
wymogami, ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Są-
downictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo 
ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni 
egzamin. W uzasadnieniu projektu wyżej wymienionej ustawy wskazano, że 
zastąpiono asesurę okresem stażu na stanowisku referendarza sądowego lub 
asystenta sędziego i dlatego właśnie kandydatom na stanowisko asystenckie 
postawiono tak wysokie wymagania. 

Wymagania stawiane wówczas kandydatom na stanowisko asystenta 
sędziego okazały się zbyt wysokie i niedostosowane do realiów rynku pracy. 
Z tego powodu z dniem 8 lipca 2013 r. nastąpiła deregulacja zawodu asysten-
ta sędziego, bowiem art. 155 § 2 pkt 5 został uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. 
a) ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych [Dz. U. 2013 r., poz. 662]. Obecnie do wykonywania zawo-
du asystenta sędziego wystarczy ukończenie wyższych studiów prawniczych, 
połączone z nieskazitelnym charakterem, obywatelstwem polskim i wiekiem 
minimum 24 lata.

Podkreślić należy, że asystent sędziego zobowiązany jest do podnosze-
nia swoich kwalifikacji zawodowych. Wymóg ten został wprowadzony ustawą 
z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszech-
nych i Prokuratury [Dz.U. z 2009 r., nr 169, poz. 1410 ze zm.]. Zgodnie a art. 
155 § 8 u.s.p. do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy art. 82a 
§ 1. Przepis, do którego odsyła przywołany wyżej art. 155 § 8 u.s.p. również 
został wyżej wymienioną ustawą i stanowi, że sędzia obowiązany jest stale 
podnosić kwalifikacje zawodowe. Wprowadzona zmiana jest słuszna, ponie-
waż obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy grupy 
zawodowej, która uczestniczy w rozpoznawaniu spraw sądowych.
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Odnosząc się do obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji, związa-
nych z wykonywanym zawodem należy wskazać formy, w jakich ma być reali-
zowany ten obowiązek. Należy do nich zaliczyć:

1) zapoznawanie się na bieżąco z orzecznictwem, jak i literaturą;
2) studia podyplomowe i doktoranckie;
3) udział w konferencjach i wykładach;
4) publikacje naukowe;
5) udział w szkoleniach, organizowanych w szczególności przez Krajo-

wą Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. 
Wymienione formy nie stanowią zamkniętego katalogu. Każdy sposób 

podnoszenia swoich kwalifikacji może zostać uznany za realizację ustawowego 
obowiązku. 

Jak słusznie zauważa O. Piaskowska, z obowiązkiem podnoszenia kwa-
lifikacji wiążą się jeszcze dwa zagadnienia: czas, w którym asystent sędziego 
może go realizować oraz możliwość kontroli realizowania wskazanego obo-
wiązku przez pracodawcę, bez której istnienia pozostaje jedynie iluzoryczny. 
Nakładając na asystenta sędziego obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych powinna zostać również uregulowana problematyka związana z cza-
sem, w którym asystent sędziego powinien realizować ten obowiązek w taki 
sposób, aby nie różnicować pod tym względem grup zawodowych, na które 
nałożono obowiązek. Obowiązek dotyczy bowiem sędziów, referendarzy są-
dowych i asystentów sędziów, podczas gdy tylko sędziowie mają możliwość 
dowolnego dysponowania swoim czasem pracy. Należy zatem wprowadzić 
zmiany w u.s.p., które umożliwią realizację wskazanego obowiązku, ale nie 
kosztem czasu, przeznaczonego na odpoczynek, lecz w czasie pracy [Piaskow-
ska, 2010, s. 46-52].

Pomimo obowiązku podnoszenia kwalifikacji przez asystenta sędziego, 
zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 r. 
[Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 r., 2014.3.5.] 
asystent sędziego nie może wykonywać zajęć podważających zaufanie do sądu. 
Tym samym dostrzeżono możliwość wystąpienia istotnego konfliktu intere-
sów w przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego aplikanta 
adwokackiego lub radcowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa powołała się na 
treść art. 79 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo 
o adwokaturze [Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze; Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1513 ze zm.]., w którym przewidziano możliwość skreślenia 
aplikanta adwokackiego z listy aplikantów w przypadku objęcia przez aplikan-
ta adwokackiego stanowiska w organach wymiary sprawiedliwości. Stanowi-



570

KATARZYNA SUGIER

sko powyższe obowiązuje do dziś i w zdecydowanej większości sądów zarówno 
powszechnych, jak i administracyjnych jest przestrzegane przez prezesów tych 
sądów. W ogłoszeniach o konkursie na stanowisko asystenckie dodatkowo 
znajduje się zastrzeżenie, że jeżeli konkurs wygra osoba odbywająca aplika-
cję radcowską bądź adwokackie zatrudnienie będzie możliwe po uprzednim 
skreśleniu z listy aplikantów. Z tego wynika, że asystent sędziego ma obowią-
zek podnoszenia kwalifikacji, katalog form realizowania tego obowiązku jest 
otwarty, jednak istnieje wyjątek w postaci aplikacji radcowskiej i adwokackiej. 

Natomiast w sytuacji, gdy osoba była już zatrudniona na stanowisku 
asystenta sędziego, prezes sądu może przedstawić jej propozycję wyboru po-
między dalszym zatrudnieniem w sądzie i rezygnacją z aplikacji a wpisaniem 
się na listę aplikantów i rezygnację z pracy na stanowisku asystenta sędziego.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, stwierdzić należy, że wpro-
wadzona w 2013 r. deregulacja zawodu asystenta sędziego polegająca na zła-
godzeniu wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko była zasadna. 
Należy bowiem zwrócić uwagę na status prawny asystenta sędziego, który 
swoje obowiązki służbowe wykonuje na zlecenie i pod kierunkiem sędziego, 
jak również na obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 
tę grupę osób. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko asystenta sę-
dziego są wystarczające. Kompetencje zdobyte podczas studiów prawniczych 
i realizacja podnoszenia tych kompetencji pozwalają wykonywanie pracy na 
tym stanowisku na odpowiednim poziomie.

zakres kOmpetencji asystenta sędziegO

Zgodnie z treścią art. 155 § 5 u.s.p. Minister Sprawiedliwości określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności 
przez asystentów sędziów, mając na uwadze zasady sprawności, racjonalności, 
ekonomicznego i szybkiego działania, zapewniając rzetelne wykonywanie po-
wierzonych zadań. Zakres kompetencji asystenta sędziego początkowo został 
określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez 
asystentów sędziów [Dz.U. z 2002 r., nr 192, poz. 1631 ze zm.]. Obecnie 
przedmiotowa problematyka uregulowana została w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów 
sędziów [Dz. U. z 2012 r., poz. 1270]. W treści § 2 rozporządzenia wska-
zano, że asystenci sędziego mają wykonywać na zlecenie sędziego i pod jego 
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kierunkiem projekty zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień (ust. 1). Ponadto 
samodzielnie, choć na zlecenie sędziego mają:

1) analizować akta spraw we wskazanym zakresie; 
2) kontrolować stan spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekują-

cych na podjęcie czynności;
3) zwracać się o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych 

do przygotowania sprawy do rozpoznania;
4) sporządzać odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
5) gromadzić orzecznictwo i literaturę przydatne do rozpoznania spraw 

lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale 
(ust. 2 rozporządzenia).

Odnosząc się do zakresu czynności asystenta sędziego, wymienionych 
w wyżej wymienionym rozporządzeniu wskazać należy, że asystent samo-
dzielnie wykonuje czynności administracyjne związane z załatwianiem spraw 
i czynności zmierzające do przygotowania spraw do rozpoznania. Jednocze-
śnie czynności te wykonywane są w celu odciążenia sędziego od powierzonych 
czynności. W ust. 1 omawianego przepisu wymienione zostały także projekty 
zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień. Sporządzanie projektów obejmuje 
orzeczenia kończące postępowanie oraz niekończące, jak również zarządzeń 
na każdym etapie postępowania. W omawianym rozporządzeniu nie zostało 
określone, czy asystent przygotowuje projekty do wszystkich orzeczeń wyda-
nych przez sędziego, z którym dany asystent współpracuje, czy tylko niektó-
rych. 

Sędzia może wskazać asystentowi również dodatkowe obowiązki, które 
mają służyć zwiększeniu sprawności i skuteczności pracy sędziego oraz jego 
wydziału. Sędzia ma obowiązek rozliczania asystenta z wykonanej pracy. To 
sędzia decyduje, czym powinien się zajmować jego asystent, i to od niego 
zależy, jak ukształtuje się ich współpraca oraz czy będzie ona miała wpływ 
bezpośrednio na zwiększenie skuteczności i sprawności postępowań sądowych 
[Kułak-Krzysiak, Podleśny, 2015, s. 311-312].

Stanowisko asystenta sędziego zostało stworzone w celu odciążenia sę-
dziów od wykonywania czynności z zakresu administracji sądowej oraz czyn-
ności w zakresie przygotowania do rozpoznawania spraw, które znajdują się 
w referacie sędziego [Rojewski, 2007, s. 60] Czynności asystenta sędziego są 
wykonywane na polecenie sędziego i nie występuje tu przymiot niezależności, 
jak ma to miejsce w przypadku referendarza sądowego [Korózs., Sztorc, 2004, 
s. 239]. Status służbowy asystenta został zatem ukształtowany według zasady 
pełnej zależności i wykonywania poleceń sędziego. Jest on bowiem organem 
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pomocniczym sędziego, którego praca pozwala sędziemu na poświęcenie cza-
su na czynności związane z wymierzaniem sprawiedliwości. 

Z kolei do innych czynności, wykonywanych przez asystenta sędziego 
można zaliczyć sporządzenie protokołu z rozprawy, o którym mowa w ko-
deksie postępowania karnego [Dz.U. z 2020 r., poz. 30; dalej jako: k.p.k.] 
i kodeksie postępowania cywilnego [Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.; da-
lej jako: k.p.c.]. Mimo, że przepisy procedury karnej i cywilnej wprost nie 
wymieniają asystenta sędziego jako osoby sporządzającej protokół to można 
przyjąć, że jest osobą uprawnioną do wykonania takiej czynności. Biorąc pod 
uwagę przepisy postępowania karnego to w treści art. 144 § 1 k.p.k. zawarte 
zostało, że protokół rozprawy spisuje pracownik sekretariatu lub inna osoba 
upoważniona przez prezesa sądu. Stwierdzić można także, że w orzecznictwie 
są rozbieżności dotyczące sporządzenia protokołu rozprawy przez asystenta 
sędziego. Zgodnie z pierwszym poglądem, który został zaprezentowany w po-
stanowieniach Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego [SNO 42/2009, 
SNO 71/2009, SNO 74/2009] asystent sędziego nie został wskazany w kata-
logu osób wymienionych w art. 144 § 1 k.p.k. i rozważenia wymaga, czy może 
on być traktowany jako pracownik sekretariatu, a przez to jako osoba upraw-
niona do sporządzenia protokołu. Podstaw do takiego wnioskowania nie dają 
przepisy ustrojowe i organizacyjne regulujące działalność Sądu Najwyższego, 
jak również sądów powszechnych, a w związku z tym asystent sędziego nie jest 
uprawniony do sporządzenia protokołu z rozprawy dyscyplinarnej. Natomiast 
zgodnie z drugim poglądem asystent sędziego jest uprawniony do spisania 
protokołu rozprawy, o którym mowa w art. 144 § 1 k.p.k. [I KZP 28/09, 
SNO 59/2009, SNO 62/2009].

Poza wątpliwościami pozostaje, że z treści art. 144 § 1 k.p.k. wynika, iż 
katalog osób, które mogą sporządzić protokół z rozprawy jest otwarty. Wydaje 
się zatem, że słuszny jest drugi z poglądów, stanowiący o możliwości sporzą-
dzenia protokołu przez asystenta sędziego. 

M. Pacura odwołując się do argumentów wykładni funkcjonalnej wy-
jaśnia, że niewłączenie asystentów sędziego w krąg podmiotów uprawnionych 
do spisania protokołu nie jest absurdem, ponieważ należy mieć na uwadze 
zakres obowiązków asystentów sędziego. Powołani są oni przede wszystkim do 
czynności zmierzających do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania 
oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której mowa 
w art. 155 § 1 u.s.p. Za sprawą rozporządzenia wykonawczego zakres ich obo-
wiązków jest szeroki, jednak specyfika ich pracy w głównej mierze sprowadza 
się do pomocy sędziemu w merytorycznym przygotowaniu do rozprawy oraz 
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przygotowywaniu uzasadnień do wyroków. Na marginesie podniósł, że doło-
żenie do zakresu zadań asystentom sędziego protokołowania rozpraw mogłoby 
godzić w dobro wymiaru sprawiedliwości [Pacura, 2014, LEX/el.]. 

Stosownie do treści art. 157 § 1 k.p.c. z przebiegu posiedzenia jawnego 
protokolant sporządza protokół. Protokół sporządza się, utrwalając przebieg 
posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk 
oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego. Podobnie jak w proce-
durze karnej również w kodeksie postępowania cywilnego nie wymieniono 
wprost asystenta sędziego jako osoby uprawnionej do sporządzenia protokołu 
rozprawy. 

Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, że asystent sędzie-
go jest uprawniony do sporządzenia protokołu, bowiem czynność tę należy 
zaliczyć do innych czynności, o których mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia 
w sprawie czynności asystentów sędziów zgodnie, z którym „w uzasadnio-
nych wypadkach, jeżeli wymagają tego zasady sprawności, racjonalności lub 
ekonomicznego i szybkiego działania, sędzia może zlecić asystentowi sędzie-
go także wykonanie innych czynności, niezbędnych do przygotowania spraw 
sądowych do rozpoznania”. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że oceniając 
uprawnienie danej osoby do sporządzenia protokołu należy skoncentrować się 
na dwóch kryteriach: merytorycznym, czyli odpowiednich umiejętnościach 
do tej funkcji oraz formalne, jakim jest więź organizacyjna z sądem [I KZP 
28/09, nr 3, poz. 21].

Aktem prawnym, który od niedawna reguluje zakres kompetencji asy-
stenta sędziego jest Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 
472 § 1 k.p.c., dodanym przez art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.  [Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1802; dalej jako: ustawa zmieniająca] zmieniającej niniejszą 
ustawę z dniem 8 października 2019 r. asystent sędziego uzyskał możliwość 
wydawania zarządzeń w zakresie czynności przewodniczącego, z wyjątkiem za-
rządzenia o zwrocie pisma procesowego, w tym pozwu. W każdym przypadku 
przewodniczący może uchylić lub zmienić takie zarządzenie asystenta. Sto-
sownie do art. 472 § 2 k.p.c. w terminie tygodnia od dnia doręczenie stronie 
zarządzenia asystenta o wezwaniu do uiszczenia opłaty. Strona może wnieść 
zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opła-
ty. Takie zastrzeżenie nie wymaga uzasadnienia. W razie wniesienia zastrzeże-
nia zarządzenie asystenta sędziego o wezwaniu do uiszczenia opłaty traci moc 
(art. 472 § 3 k.p.c.).

W uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej podkreślono to, że asy-
stenci sędziów nie mogli wydawać zarządzeń w żadnych kategoriach spraw 
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i oceniono jako niepraktyczne i nieefektywne, bowiem implikuje to koniecz-
ność podejmowania czynności przez dwie osoby: asystenta, który przygotuje 
projekt i sędziego, który podpisze przygotowany projekt zarządzenia. Celem 
wprowadzonej zmiany jest zapewnienie maksymalnej sprawności i efektyw-
ności postępowania cywilnego. Zarządzenia, które może wydawać asystent sę-
dziego mają charakter przygotowawczy, bądź techniczny [Druk sejm. nr 3480, 
2019]. 

Wprowadzona zmiana wyłącza z zakresu uprawnień asystenta sędziego 
wydawanie zarządzeń o zwrocie pism procesowych, w tym pozwu. Pismo takie 
nie ma bowiem charakteru pisma, zmierzającego do przygotowania sprawy do 
rozpoznania, ale jest zarządzeniem kończącym postępowanie. Wobec powyż-
szego zarządzenia takie pozostały w wyłącznej kompetencji przewodniczącego.

Podsumowując wskazać należy, że wprowadzona do k.p.c. pozwala asy-
stentowi sędziego na samodzielność i bez wątpienia zwiększono jego zakres 
kompetencji. Jednocześnie pamiętać należy, że zarządzenia sporządzane przez 
asystenta sędziego mają na celu przyspieszenie postępowania, a zatem powin-
ny być trafne, tak by strony nie miały wątpliwości, co do ich zasadności i nie 
wnosiły zastrzeżeń. Z tego powodu nadal asystent sędziego powinien konsul-
tować się z sędzią sprawozdawcą w kwestii konieczności wydania zarządzenia 
i jego treści. 

pOdsumOwanie 

Reasumując powyższe rozważania dotyczące statusu prawnego asysten-
ta sędziego stwierdzić należy, że asystent sędziego nie należy do grupy urzęd-
ników sądowych. Zakres obowiązków asystenta sędziego spowodował, że zo-
stał on zakwalifikowany do kadry orzeczniczej. Instytucja asystenta sędziego 
przyczynia się do usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości. Z uwag na 
fakt, że asystent sędziego posiadają szeroki zakres czynności, który ciągle jest 
rozszerzany, tym samym stanowi on pomoc merytoryczną dla sędziego. 

Istniejąca już blisko dwadzieścia lat instytucja asystenta sędziego 
przeszła wiele zmian i nadal poddawana jest modyfikacjom, które dotyczą 
zarówno wymagań stawianych kandydatom, jak również zakresu czynności 
wykonywanych na tym stanowisku. Ostatnio wprowadzona zmiana do pro-
cedury cywilnej w zakresie możliwości samodzielnego wydawania zarządzeń 
bez wątpienia wpływa na status prawny asystenta sędziego. Zauważyć należy, 
że po raz pierwszy uregulowanie dotyczące statusu asystenta sędziego znalazło 
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się w przepisach proceduralnych. Trudno w tej chwili ocenić wprowadzone 
uregulowanie, jednakże wydaje się, że przyniesie ono zamierzone rezultaty  
i przyczyni się do przyspieszenia postępowania. Asystent sędziego uzyskał 
większą samodzielność, a tym samym zwiększył się zakres jego kompetencji. 
De lege lata należy rozważyć możliwość wprowadzenia podobnych uregulowań 
do procedury karnej oraz przed sądami administracyjnymi.
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wstęp 

Jedną z ważniejszych dziedzin prawa stanowi obecnie gałąź regulująca 
działalność gospodarczą w obrębie danego państwa. Choć obecnie koncepcja 
ta została zastąpiona poprzez podział na prawo gospodarcze publiczne oraz 
prywatne, odnosi się ona do możliwości zarówno tworzenia jak i wsparcia 
potencjału gospodarczego kraju. Celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jej dalszych nowelizacji. 
Wskazany dokument stanowi o ewolucji prawa gospodarczego i w sposób 
kluczowy reguluje kwestie podejmowania, wykonywania oraz zakończenia 
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa 
zadania organów we wskazanym zakresie. Posługując się metodą porównaw-
cza, artykuł skupia się na dalszych nowelizacjach ustawy, a w szczególności tzw. 
Konstytucji dla biznesu oraz Planu Morawieckiego z 2016 roku (Strategia na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), których głównym celem była odpowiedź 
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na pięć fundamentalnych pułapek rozwojowych dla polskiej gospodarki oraz 
opracowanie odpowiednich działań naprawczych. W tym zakresie niniej-
szy artykuł skupia się przede wszystkim na nowelizacji ustawy z 2004 roku  
o działalności gospodarczej. Artykuł wskaże na najważniejsze zmiany w pra-
wie gospodarczym oraz strategiczne obszary dla potencjału gospodarczego 
Polski. Niniejsza praca zostanie opracowana poprzez metodę analizy treści 
(identyfikując kluczowe założenia wskazanych ustaw, instytucjonalno-praw-
nej (wskazując na aspekty funkcjonowania prawa gospodarczego w Polsce), 
porównawcza (analizując wybrane założenia prawa gospodarczego oraz jego 
modyfikacji w XXI wieku).

charakterystyka pOlskiegO prawa gOspOdarczegO

Prawo gospodarcze stanowi zwyczajowe określenie dziedziny prawa, 
którego celem jest regulacja działalności gospodarczej. W literaturze przed-
miotu charakterystyczny jest ponadto podział na prawo gospodarcze prywat-
ne oraz prawo gospodarcze publiczne. Warto jednak podkreślić, że normy pra-
wa gospodarczego nie mają jednorodnego charakteru prawnego co w praktyce 
oznacza, że prawo gospodarcze w Polsce nie jest odrębną gałęzią prawa [Able-
wicz, Czajkowska-Matosiuk 2018, s.1-5]. Ponadto, wśród najważniejszych 
norm prawa gospodarczego wyróżnić należy normy o charakterze administra-
cyjnym (które zaliczane są do prawa gospodarczego publicznego) praz norm 
cywilnoprawnych (zaliczane są do prawa gospodarczego prywatnego, które 
w praktyce znane są pod nazwę prawa handlowego) [Wieczorska, Wierzbicka 
2004, s. 1-6]. Biorąc pod uwagę definicję wskazanego prawa gospodarczego 
prywatnego, stanowi ono przepisy, które reguluje stosunki prawi pomiędzy 
uczestnikami obrotu gospodarczego (reguluje zatem majątkowe stosunki go-
spodarcze). W praktyce normy prawa gospodarczego prywatnego opierają się 
na zasadach wzajemnej równorzędności podmiotów oraz autonomiczności 
[Mróz, Stec 2018, s. 3-20]. Z drugiej strony natomiast, publiczne prawo go-
spodarcze stanowi całokształt norm prawnych, które zajmują się regulacją od-
działywania państwa oraz organów Unii Europejskiej na gospodarkę ze szcze-
gólnym uwzględnieniem funkcjonowania organów administracji publicznej 
oraz podmiotów prawa zarówno prywatnego jak i publicznego. Łącznie, pu-
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bliczne jak i prywatne prawo gospodarcze stanowią wspólnie kompleksową 
dziedzinę bądź subdyscyplinę prawa zwaną właśnie prawem gospodarczym. 
Ponadto, prawo gospodarcze publiczne determinuje zarówno pośrednią jak 
i bezpośrednią działalność gospodarczą prowadzoną przez jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz przez samo państwo. W tym znaczenia, analizowana 
przepisy prawa regulują funkcje państwa w gospodarce, określają kompeten-
cje organów państwowych, sposób podejmowania decyzji przez organy pań-
stwowe dotyczące kwestii gospodarczych, zasady podejmowania działalności 
gospodarczej (również przez przedsiębiorców zagranicznych), reguluje procesy 
prywatyzacji i komercjalizacji, prawo ochrony konkurencji, pomocy publicz-
nej [Snażyk, Szafrański 2018, s. 4-25].

Prawo gospodarcze w Polsce opiera się na pięciu podstawowych za-
sadach: społecznej gospodarki rynkowej, wolności gospodarczej, równości 
przedsiębiorców, konkurencji oraz swobody umów. Zgodnie z art. 20 Konsty-
tucji RP, zasada społecznej gospodarki rynkowej stanowi podstawową zasadę 
ustroju gospodarczego Polski. W praktyce wskazany model zakłada korygowa-
nie negatywnych skutków działania gospodarki rynkowej. Wolność gospodar-
cza natomiast, wyrażona jest również w art. 20 Konstytucji i doprecyzowana 
w Ustawie z 2 lipca 2004 roku o swobodzie wolności gospodarczej (więcej na 
temat tej ustawy w dalszej części artykułu) [Dz. U. 1997, poz. 483]. Oprócz 
tego polskie prawo gospodarcze respektuje i stosuje Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej poprzez przyjęcie zasady swobody przedsiębiorczości (Art. 
49 TFUE) oraz swobodę świadczenia dóbr i usług (art. 56 TFUE) [Traktat  
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej]. Zgodnie z Art. 22 Konstytucji ingeren-
cja państwa w gospodarkę dopuszczalna jest tylko i wyłącznie na drodze usta-
wy mają na uwadze ważny interes publiczny. Art. 32 Konstytucji RP reguluje 
natomiast kwestię stosowania zasady równości, z której jednoznacznie wynika 
nakaz jednolitego traktowania podmiotów charakteryzujących się istotną ce-
chą wspólną np. przedsiębiorców lub pewnej grupy przedsiębiorców. Zasada 
równości jest bezpośrednio związana z zasadą niedyskryminacji. Zasada kon-
kurencji nie została uregulowana w Konstytucji RP w sposób bezpośredni (Dz. 
U. 1997, poz. 483). Jednak art. 76 stanowi o ochronie konsumentów przed 
nieuczciwymi praktykami gospodarczym (Dz. U. 1997, poz. 483). Analizo-
wana zasada doprecyzowana jest jednak w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 
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Europejskim, prawie wtórnym UE, w Ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz w Ustawie o nieuczciwej konkurencji. Natomiast ostatnia ze 
wskazanych zasad, a więc swoboda zawierania umów, gwarantuje możliwości 
decydowania przez przedsiębiorcę o fakcie zawierania umów, a doborze kon-
trahenta, samej treści jak i formy umowy [Dz. U. 1964 poz. 93].

źródła prawa gOspOdarczegO w pOlsce

Źródła prawa gospodarczego w Polsce cechują się daleką różnorodno-
ścią. Główną rolę w tym zakresie odgrywają co prawda przede wszystkim akty 
prawa stanowionego jednak w XXI wieku coraz częściej zauważalna jest rola 
aktów prawa umownego [Machnikowski 2005, s. 1-10]. Zgodnie z przyjętą 
hierarchią źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, 
określoną w art. 81 Ust. 1 Konstytucji, prawo gospodarcze regulowane jest 
kolejno przez Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, 
rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego [Zimmermann 2017, s.3-11]. 
W zakresie prawa gospodarczego, Konstytucja reguluje przede wszystkim głów-
ne założenia ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególno-
ści reguluje kwestie wolności gospodarczej, zasady społecznej gospodarki ryn-
kowej, zasadę równości, zasadę ochrony własności prywatnej, zasadę ochrony 
środowiska, wolności wykonywania zawodu, zasadę gospodarstwa rodzinnego 
jako podstawy ustroju rolnego państwa orasz katalog wartości chronionych 
przez prawo, w którego skład wchodzi między innymi prawo obywateli do 
informacji gospodarczych czy wolności zrzeszania się związków zawodowych 
[Zimmerman 2017, s. 3-11]. Warto podkreślić, że Konstytucja w żaden spo-
sób nie reguluje funkcji pastwa w gospodarce, a więc granic praktycznego 
interwencjonizmu. Ustawa zasadnicza nie określa także znaczenia własności 
publicznej oraz funkcji Skarbu Państwa. Regulacje stosunków gospodarczych 
w ramach polskiego prawa krajowego są stanowione przede wszystkim na 
mocy ustaw, które w XXI wieku skutecznie określiły zasady praktycznego 
funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz przystosowały gospodarkę Polski 
do współoddziaływania w ramach Jednolitego Wspólnotowego Rynku Unii 
Europejskiej [Gajda-Kantorowska 2010, s. 137-156]. Jednolity rynek regulu-
je kwestie tzw. czterech swobód: swobodnego przepływu osób, kapitału, towa-
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ru oraz usług [Rynek wewnętrzny…]. Kolejne źródło prawa gospodarczego w 
Polsce stanowią również umowy międzynarodowego, które w toku prac ratyfi-
kacyjnych trafiają ostatecznie do Dziennika Ustaw, nie tracąc tym samym cha-
rakteru aktów prawa międzynarodowego, stają się częścią polskiego porządku 
prawnego. Warto podkreślić, że w przypadku kolizji między umową między-
narodową (ratyfikowaną na podstawie uprzedniej zgody wyrażonej w treści 
ustawy), a ustawą, pierwszeństwo zawsze posiada ratyfikowana umowa mię-
dzynarodowa [Pierwszeństwo prawa wspólnotowego…]. Natomiast zgodnie  
z Art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji, w przypadku kolizji umowy międzynarodowej, 
która konstytuuje organizację międzynarodową oraz prawo przez nią stano-
wione z ustawą, pierwszeństwo ma umowa międzynarodowa konstytuująca 
organizację międzynarodową oraz prawo przez te organizacje stanowione (Dz. 
U. 1997, nr 78, poz. 483). Warto podkreślić, że na prawo gospodarcze Polski 
w tym zakresie, wpływ ma przede wszystkim umowa międzynarodowa, któ-
ra ukonstytuowała organizację międzynarodową, czyli Traktat o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE), do którego Rzeczpospolita przystąpiła na 
mocy Traktatu Akcesyjnego, uzyskując tym samym status członka Unii Euro-
pejskiej [Traktat o przystąpieniu…]. Istotnym źródłem prawa gospodarczego 
pozostają także rozporządzenia, wydawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Mają one 
charakter wykonawczy w stosunku do ustaw i wydawane są na podstawie upo-
ważnienia ustawowego i w granicach ustaw. W kwestii prawa gospodarczego, 
wskazane praktyki regulują zazwyczaj rozporządzenia Rady Ministrów bądź 
poszczególnych ministrów. Warto podkreślić, że działalność gospodarcze re-
gulowana jest również przez szereg innych ustaw: Kodeks Cywilny, Kodeks 
Spółek Handlowych, Prawo o Stowarzyszeniach, Prawo spółdzielcze, Ustawę 
o Fundacjach, Ustawę o ochronie Konstytucji i Konsumenta, Ustawę o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawę o rachunkowości, 
Ustawy podatkowe [Wieczorska Wierzbicka 2004].
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nOwelizacje prawa gOspOdarczegO w pOlsce

Prawo gospodarcze w Polsce w XXI wieku zostało uregulowane poprzez 
Ustawę z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo o działalności gospodarczej, 
przyjętej przez Sejm III kadencji (wyłoniony w wyborach do Sejmu i Senatu 
21 września 1997 roku). Ustawa uregulowała kwestie podejmowania, wyko-
nywania oraz zakańczania działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz 
określała prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz związane z działalnością 
gospodarczą zadania i funkcje organów władzy publicznej. Warto podkreślić, 
że Ustawa regulująca Prawo działalności gospodarczej zastąpiła wcześniejsze 
regulacje skupione wokół tzw. Ustawy Wilczka. Nowe regulacji wynikały 
przede wszystkim z modernizacji przepisów funkcjonowania przedsiębiorczo-
ści w Polsce na podstawie nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwa-
lonej w 1997 roku [Dz. U. 2004 poz. 1808]. 

W dalszej kolejności nastąpiła nowelizacja prawa gospodarczego w Pol-
sce na podstawie wprowadzenia Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
działalności gospodarczej. Wskazane przepisy zostały uchwalone przez Sejm 
IV kadencji (wyłoniony w toku wyborów do Sejmu i Senatu 23 września 2001 
roku). Podobnie jak poprzednie regulacje, Ustawa z 2004 roku określiła za-
sady podejmowania, wykonywani oraz zakańczania działalności gospodarczej 
na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz zadania organów w tym zakresie  
w latach 2004-2018. Na przestrzeni lat ustawa była wielokrotnie nowelizowa-
na.  Zgodnie z Art. 2. Wskazanej Ustawy, za działalność gospodarczą uznaję 
się wszelką zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usłu-
gową oraz poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin ze łóż, a także 
działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły [Dz.U. 
2004 poz. 1807].  Zgodnie z Art. 4. 1. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę  
fizyczną, prywatną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, które we własnym umie-
niu wykonuje działalność gospodarczą. Zgodnie z Art. 1. 2. Za przedsiębiorcę 
uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez 
nich działalności gospodarczej [Dz.U. 2004 poz. 1807]. 
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kOnstytucja dla biznesu

Kolejnym istotnym etapem nowelizacji prawa gospodarczego w Polsce 
było przyjęcie tzw. Prawa Przedsiębiorców na mocy Ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 roku uchwalonej przez Sejm VIII kadencji, które podobnie jak po-
przednie, reguluje kwestie podejmowania, wykonywania oraz zakańczania 
działalności gospodarczej na terytorium RP [Dz.U. 2018 poz. 646]. Zasad-
niczym celem nowelizacji analizowanego prawa jest konieczność pełniejszego 
zastosowania zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych istotnych 
z punktu widzenia przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności 
gospodarczej [Morawiecki: wzrost gospodarczy…]. To co w najbardziej od-
różnia tzw. Prawo przedsiębiorców od Ustawy o działalności gospodarczej  
z lipa 2004 toku to kwestia rozszerzenia katalogu uprawnień przedsiębiorców. 
Wyrażeniem tej nowelizacji jest implementacja zasady, że co nie jest zabronio-
ne prawem, jest dozwolone. Całkowicie nowym rozwiązaniem są tzw. ulgi na 
start, które mają stanowić formę wsparcia i zachęty dla przedsiębiorców, który 
podejmują działalność gospodarcza na terenie RP po raz pierwszy bądź po-
nownie (po upływie dłuższego czasu) [Gorczyca 2016]. Oprócz wskazanych 
zachęt finansowych, Prawo Przedsiębiorców rozszerzyło ponadto regulacje do-
tyczące uprawnień przedsiębiorców do zawieszania wykonywania działalności 
gospodarczej na przedsiębiorców, którzy w danym okresie zatrudniają tylko 
i wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim (lub na 
jego warunkach). Co więcej, przedsiębiorcy, którzy pozostają osobami fizycz-
nymi mogą zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas nieokre-
ślony bądź określony jednak nie krótszy niż 30 dni [Konstytucja Biznesu].

Prawo Przedsiębiorców stanowi strategiczny element tzw. Konstytucji 
dla Biznesu, która stanowi pakiet ustaw, których celem jest modernizacja oraz 
uproszenie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej. W zakresie wskazanej Konstytucji leżą relacje przedsiębiorców  
z urzędami oraz załatwianie spraw i urzędowych ubezpieczeń; regulacje zwią-
zane z zakładaniem działalności; przepisy dotyczące tworzenia prawa gospo-
darczego; obowiązki wynikające z prowadzenia działalności. Konstytucja opie-
ra się na pięciu kluczowych zasadach: wspomniana już wcześniej regulacja, 
która określa, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domnie-



588

IGA KLESZCZYŃSKA

manie uczciwości przedsiębiorcy; przyjazna interpretacja przepisów; zasada 
proporcjonalności; powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
[Konstytucja Biznesu]. 

strategia na rzecz OdpOwiedzialnegO rOzwOju

Jednak najważniejszym elementem nowelizacji prawa gospodarcze-
go wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostaje Strategia 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Zwyczajowo określana jest jako 
tzw. Plan Morawieckiego (ówczesnego wicepremiera RP, ministra rozwoju  
i finansów oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Mini-
strów) przygotowany w 2016 roku. Ostatecznie założenia SOR zostały przy-
jęte przez RM 16 lutego 2016 roku [Informacje o Strategii…]. W 2017 roku 
przyjęto ostateczną Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 roku). Zgodnie z dokumentami programowy-
mi SOR, produkt krajowy brutto Polski na tle Europy Państw Zachodnich 
rósł relatywnie szybko. Według Morawieckiego najważniejszym wyzwaniem 
dla polskiej gospodarki pozostawało wyczerpanie dotychczasowego modelu 
rozwojowego, który gwarantował stabilny wzrost gospodarczy od 1989 roku 
[Prusek 2019]. Zgodnie z opinią obecnego Premiera RP, eksploatacja wskaza-
nego modelu zwiększała zagrożenia związane z pięcioma pułapkami rozwojo-
wymi, które dotyczyły kolejno: pułapki średniego dochodu (zgodnie z danymi 
co najmniej połowa Polaków zarabia mniej niż 2500 zł netto co sprawia, że 
polskie pensje są około trzykrotnie niższe w porównaniu do państw najbar-
dziej rozwiniętych); pułapka braku równowagi (zbytni odpływ polskiego kapi-
tału zagranicę); pułapkę przeciętnego produktu (niski stopień innowacyjności 
gospodarki, a co za tym idzie produktów o zasięgu światowym); pułapka de-
mograficzna (problem niskiej dzietności oraz starzejącego się społeczeństwa); 
pułapka słabości instytucji (problem braku koordynacji polityk publicznych) 
[Bukowski 2016].

W Strategii zawarte są dalsze rekomendacje dla wybranych polityk pu-
blicznych, które stanowią podstawę zmian w systemie zrządzania rozwojem 
polskiej gospodarki. Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie 
SOR, Strategia stanowi główne uwarunkowania, cele oraz kierunku rozwoju 
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Polski w wymiarach społeczno-gospodarczym oraz regionalnym i przestrzen-
nym w perspektywie 2020 oraz niedookreślone cele do 2030 roku. Strategia 
na rzecz rozwoju wskazuje zatem na strategiczne działania naprawcze, które 
koncentrują się na [Informacje o Strategii…]:
• reindustrializacji zgodnie z którą rząd ma powołać państwowe 
partnerstwo dla strategicznych działów polskiej gospodarki, tworzyć doliny 
przemysłowe, dzięki którym Polska ma stać się bardziej atrakcyjna z punktu 
widzenia inwestycji zagranicznych. W dokumencie brakuje jednak jakiejkol-
wiek diagnozy dotyczącej poziomu industrializacji polskiej gospodarki, która 
mogłaby stanowić warunek wstępny dla podjęcia dalszych działań. Zamiast 
tego SOR przyjmuje niewyjaśnioną metodologię, której celem jest porówna-
nie poziomu industrializacji Polski oraz Niemiec;

• rozwój innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stworzenie i im-
plementację Konstytucji dla Biznesu, zreformowanie polskich instytucji na-
ukowo-badawczych, stworzenie dogodnych ram prawnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej między innymi poprzez program Start in Poland 
[Informacje o Strategii…];

• ekspansja handlowa polskiej gospodarki poprzez rekonstrukcję 
funkcjonowania dyplomacji gospodarczej;

• pozyskanie kapitału rozwojowego dla gospodarki Polski na bazie 
budowania oszczędności pozyskiwania środków i funduszy europejskich, 
współpracę w ramach Polskiego Funduszu rozwojowego i środków z tzw. 
planu Junckera, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europej-
skiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych;

• rozwój społeczno-gospodarczy poprzez programy na rzecz obszarów 
wiejskich, polityki regionalnej, modernizacji systemu edukacji [Standerski 
2017, s. 34-50].

Ocena sOr

Biorąc pod uwagę treść Strategii na Rzecz Rozwoju wciąż ogromnym 
wyzwaniem pozostaje kwestia zasięgu planu. Choć spójność dokumentu 
z punktu widzenia wewnętrznego została generalnie zachowana, to kwestia 
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wykorzystania ogromnych zasobów finansowych do realizacji wskazanych ce-
lów pozostają pod znakiem zapytania. Co więcej, Strategia nie określa kwestii 
ryzyka związanego z brakiem możliwości realizacji partykularnych prioryte-
tów. Początkowo SOR zakładała, że 60% wszystkich celów będzie zrealizowa-
na przed upływem 2020 roku. Natomiast pozostałe 40% do 2030. Biorąc po 
uwagę obecny stopień zaawansowania realizacji Strategii, rząd Prawa i Spra-
wiedliwości na czele z premierem Morawieckim powinien dokonać rewizji 
i aktualizacji przyjętych założeń. Trudno jednak wskazać konkretny punkt 
Strategii, który zostałby zrealizowany w pełni dzięki czemu możliwa byłaby 
ewentualna analiza wpływu zakładanych skutków dla polskiej gospodarki 
[Kolany 2020].  Co więcej, ryzyko wprowadzania wielu polityk publicznych 
jednocześnie i uruchamianie symultanicznych procesów legislacyjnych skut-
kuje licznymi lukami w polskim prawodawstwie, zachwianiem równowagi 
rynkowej oraz dalszą destabilizacją instytucji systemu gospodarczo-politycz-
nego RP co determinuje niepowodzenie realizacji celów SOR. Ponadto, próby 
realizacji założeń Strategii obnażyły liczne błędy współpracy międzyresortowej. 
Wprowadzenie tak rozległej strategii powinno być zatem poprzedzone przez 
głęboką reformę funkcjonowania rządu oraz innych instytucji administracji 
publicznej. Warto podkreślić, że Strategia na Rzecz Rozwoju miała stanowić 
filar budowania oszczędności dla Skarbu Państwa oraz bazy dla zdolności go-
spodarczo-technologicznej Polski oprócz populistycznych programów socjal-
nych i rozdawnictwa pieniędzy. SOR nie jest jednak wolny od nietrafionych 
koncepcji jak np. Program Batory [Boroń 2019]. 

Wciąż pozostaje pytanie o powodzenie zakładanej reindustrializacji 
przemysłu. Biorąc pod uwagę najnowsze dane z 2019 roku, produkcja sprze-
dana przemysłu w porównaniu do roku 2015 była wyższa o 20,6 procent. 
Prawdopodobnie jest to efekt nasilenia zagranicznych inwestycji sektora pry-
watnego i efektów współzależności gospodarczej, które sprzyjają przenoszeniu 
produkcji pracochłonnej to państw charakteryzujących się niższymi kosztami 
płacy. Cel dotyczący zwiększenia udziału małych i średnich firm w gospodarce 
[Kolany 2020]. Zgodnie z koncepcją Morawieckiego, mikroprzedsiębiorstwa 
miały ulec transformacji w kierunku małych firm, małe w kierunku średnich, 
natomiast duże firmy miały rozpocząć swoją działalność na międzynarodo-
wych rynkach. Łącznie, małe i średnie firmy miały oscylować wokół 22 tysięcy 
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w Polsce. Dane GUS z roku 2018 wskazują jednak, że wspólnie firmy te sta-
nowiły 18 010 przedsiębiorstw. Strategia na Rzecz Rozwoju nie zrealizowała 
również sztandarowego filaru programu jakim był kapitał dla rozwoju. SOR 
nie odwrócił tendencji spadkowej dotyczącej stopy inwestycji w relacji do 
PKB, która pojawiła się już w 2008 roku [Sutkowski 2020]. 

 Biorąc pod uwagę wskazane założenia można zauważyć, że SOR 
zawiera w sobie dwa rodzaje priorytetów. Pierwsze dotyczą celów, które zo-
stałyby zrealizowane bez względu na ingerencję rządu z uwagi na sprzyjające 
warunki ekonomiczne panujące w polskiej gospodarce już w 2015 roku. Dru-
gie, bardziej ambitne natomiast, są o wiele trudniejsze do zrealizowania i w 
tym zakresie rząd PiS odnotowuje praktycznie same porażki. Co więcej, na 
przestrzeni ostatnich miesięcy widoczne jest coraz mniejsze zainteresowanie 
programem SOR oraz debata dotycząca jego realizacji w mediach publicz-
nych. Popularność projektu przypada zatem w szczególności na przełom 2015 
i 2016 roku. Od tego momentu znaczenie Strategii konsekwentnie maleje 
[Stadnerski 2017]. 
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20 lat  
ustawy Prawo własności  

przemysłowej -  
jak w tym czasie  

zmieniły się możliwości  
jakie daje rejestracja  
znaku towarowego

wstęp

Oznaczanie produktów symbolami mającymi wskazywać na ich po-
chodzenie ma swój początek już w czasach antycznych. Droga jaką przebyły 
znaki towarowe od symboli identyfikujących rzemieślników po np. zaawan-
sowane technologicznie hologramy jest długa. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że to właśnie w dwudziestym pierwszym wieku, wraz z dynamicznym rozwo-
jem technologii, znaki towarowe przeszły prawdziwą rewolucję. Postępująca 
globalizacja oraz rosnąca konkurencja na rynku zmusza przedsiębiorców do 
poszukiwania coraz bardziej innowacyjnych sposobów wskazywania pocho-
dzenia swoich towarów i usług. Pozostaje jednak pytanie czy obowiązujące 
w Polsce prawo nadąża za tymi globalnymi trendami i wychodzi naprzeciw 
rosnącym potrzebom przedsiębiorców. 

Niniejsza praca ma na celu krótkie prześledzenie historii rozwoju zna-
ków towarowych, aby na tym tle osadzić zmiany jakie zostały wprowadzone 
w definicji znaku towarowego w ciągu ostatnich 20 lat. Szczególną uwagę 
poświecono problemom napotykanym przez przedsiębiorców podejmujących 
próby rejestracji nietradycyjnych znaków towarowych na przestrzeni lat, a tak-
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że wpływowi jaki miała na ten rodzaj znaków rezygnacja z wymogu graficznej 
przedstawialności. W ostatniej części podjęto próbę odpowiedzi na pytanie 
czy aktualny stan prawny w zakresie poruszanej tematyki koresponduje z co-
raz bardziej technologicznie rozwiniętym obliczem handlu w dwudziestym 
pierwszym wieku. 

zarys histOryczny

Pierwszych prototypów znaków towarowych można doszukać się 
w czasach antycznych. Już wtedy poszukiwano różnych metod umożliwiają-
cych wskazanie rzemieślnika lub warsztatu, który wykonał dany przedmiot. 
Stosowano także symbole, aby oznaczyć jakość danego produktu, wskazać 
jego pochodzenie z konkretnego regionu lub miasta albo podkreślić jego uni-
katowość. Wraz ze średniowiecznym rozwojem rzemiosła i cechów rzemieślni-
czych oznaczanie niektórych wyrobów stało się wręcz obowiązkiem. Wybrane 
przez rzemieślników lub narzucane przez cechy oznaczenia były wpisywane 
do specjalnych rejestrów, dzięki którym umożliwiono weryfikację uprawnień 
danego majstra do posługiwania się określonym symbolem. W ten sposób 
wykluczono także możliwość posługiwania się tym samym znakiem przez 
różnych rzemieślników [Promińska 2005, s.191]. Wskazywanie na konkret-
nego mistrza lub warsztat zaczęło tracić na znaczeniu w czasach wielkich od-
kryć geograficznych, gdy istotniejsze stało się określenie pochodzenia towaru 
z danego obszaru. Pierwsza rewolucja przemysłowa poprzez wprowadzenie 
masowej, standaryzowanej produkcji wymusiła zmianę podejścia do symboli, 
którymi oznaczano wytwarzane dobra [Ziółkowski 2019, s. 22]. Wprowadzo-
no wówczas „specjalizację” oznaczeń, dzięki której producentom łatwiej było 
przekazać informacje o konkretnym produkcie. Zaczęto również posługiwać 
się terminem znaku towarowego, przez który rozumiano oznaczenie mające 
na celu wskazywanie pochodzenia towaru i umożliwiające odróżnienie go od 
innych podobnych towarów dostępnych na rynku. Rozwój techniki i global-
nej wymiany handlowej przyczynił się do poszerzenia definicji tego pojęcia. 
Znak towarowy, rozumiany dotychczas tylko jako nośnik informacji o pocho-
dzeniu towarów, stał się narzędziem do komunikacji i oddziaływania na klien-
ta. Dzięki temu dostrzeżono także jego rolę w budowaniu marki i zwiększaniu 
wartości oznaczonych nim produktów [Daśko 2017, s. 1-4]. 

W polskim porządku prawnym problematykę znaków towarowych po-
ruszono w trzech następujących po sobie ustawach: o znakach towarowych z 
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28 marca 1963 r. [Dz. U. 1963 poz. 73], o znakach towarowych z 31 stycznia 
1985 r. [Dz. U. 1985 poz. 17, dalej "u.z.t."] oraz Prawo własności przemysło-
wej z 30 czerwca 2000 r. [Dz. U. 2001 poz. 508, dalej „p.w.p.”], która będzie 
stanowiła podstawę prowadzonych w niniejszej pracy rozważań. 

ewOlucja pOjęcia znaku  
tOwarOwegO na gruncie p.w.p.

Od wejścia w życie p.w.p. minęło już 20 lat. Na przestrzeni tego czasu 
ustawa była kilkakrotnie modyfikowana, a sama definicja znaku towarowego 
zawarta w art. 120 ust. 1 p.w.p. dwukrotnie ulegała zmianie. Modyfikowano 
zarówno samo pojęcie znaku towarowego, jak również katalog przykładowych 
form znaków towarowych [Trzebiatowski 2020, art. 120]. 

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem na gruncie tej ustawy „Znakiem 
towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub 
takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje 
się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego sa-
mego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.”. Tak sformułowany przepis 
wzorowany był na art. 4 ust. 1 u.z.t.. Artykuł 120 ust. 2 p.w.p., w którym 
doprecyzowano, że znakiem towarowym może być w szczególności: rysunek, 
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma to-
waru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy, również 
wzorowany był na katalogu form zjawiskowych zawartych w art. 4 ust. 2 u.z.t. 
Należy natomiast zwrócić uwagę, że „formy plastyczne” zostały zastąpione 

„formami przestrzennymi”.
Pierwsza zmiana definicji znaku towarowego na gruncie p.w.p. nastą-

piła na mocy ustawy o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej z 23 
stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 poz. 286]. Wprowadzono wówczas w definicji 
dwie zmiany. Po pierwsze zmodyfikowano wymóg graficznej przedstawial-
ności, uznając, że znakiem towarowym jest „każde oznaczenie, które można 
przedstawić w sposób graficzny”, a zatem zrezygnowano z alternatywy w po-
staci możliwości „wyrażenia w sposób graficzny”. Modyfikacja ta w zasadzie 
nie wprowadziła zmian w zakresie przedmiotowym definicji, a jedynie spo-
wodowała jej uproszczenie. Jak słusznie wskazuje Zbigniew Okoń, wymóg 
graficznej przedstawialności zarówno przed jak i po omawianej nowelizacji 
podyktowany był koniecznością dokonania wpisu znaku do rejestru znaków 
towarowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie chodziło wówczas o graficz-
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ne odtworzenie znaku, a o możliwość opisania jego za pomocną jednoznacz-
nych symboli [Okoń 2004, art. 120]. Po drugie, zrezygnowano z wymogu 
odróżnialności, która miała zachodzić ściśle względem towarów tego samego 
rodzaju. Za wystarczające uznano wówczas sfomułowanie „jeżeli oznaczenie 
takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów 
innego przedsiębiorstwa” [Trzebiatowski 2020, art. 120]. Zmiana ta miała na 
celu uwzględnienie w definicji znaku towarowego ochrony znaków również 
poza granicami podobieństwa towarów. Kwestia ta jest szczególnie istotna w 
odniesieniu do znaków renomowanych, których ochrona wykracza poza klasy 
klasyfikacji nicejskiej, dla których zostały one zarejestrowane.

Drugą zmianę definicji znaku towarowego, obowiązującą do dziś, 
wprowadzono ustawą o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej z 20 
lutego 2019 r. [Dz. U. 2019 poz. 501] wdrażającą dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych z 16 grudnia 2015 r. 
[Dyrektywa UE 2015/2436]. Zgodnie z wprowadzonym brzmieniem „Zna-
kiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie to-
warów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz 
możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób po-
zwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej 
ochrony.”. Analogiczną zmianę wprowadzono 1 października 2017 r. wobec 
znaków towarowych Unii Europejskiej w Rozporządzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z 14 
czerwca 2017 r. [Rozporządzenie 2017/1001]. 

Na gruncie obowiązującej definicji znaku towarowego należy zatem 
wyróżnić dwie zdolności jakie musi posiadać znak towarowy. Po pierwsze, 
musi być oznaczeniem umożliwiającym odróżnienie towarów i usług jedne-
go przedsiębiorstwa od towarów i usługi innego przedsiębiorstwa (tzw. zdol-
ność odróżniająca). Po drugie, oznaczenie to musi być zdatne do przedsta-
wienia w rejestrze znaków towarowych w sposób umożliwiający ustalenie 
jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (tzw. zdolność 
przedstawieniowa). O ile pierwsza zdolność ma zastosowanie w relacji między 
znakiem towarowym a odbiorcą, który na jego podstawie ma móc zidentyfi-
kować przedsiębiorstwo, z którego oznaczone nim towary i usługi pochodzą, o 
tyle druga zdolność ma zastosowanie w relacji formalnej pomiędzy znakiem a 
osobą dokonującą rejestracji. Warto jednak zauważyć, że wspomniana relacja 
formalna ma także wpływ na zależność między znakiem, a przedsiębiorcami 
chcącymi używać oznaczeń podobnych dla własnych towarów i usług. Wy-
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znacza bowiem pod względem wyglądu zakres ochrony danego oznaczenia 
[Trzebiatowski 2020, art. 120].

Należy zauważyć, że zmianie uległ także katalog przykładowych ozna-
czeń, które mogą być znakami towarowymi zawarty w art. 120 ust. 2 p.w.p. 
Zgodnie z jego aktualnym brzmieniem znakiem towarowym może być: wyraz, 
włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w 
tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Tak jak miało to miejsce 
przed nowelizacją, tak i teraz katalog ten nie jest zamknięty, a jedynie stanowi 
przykładowe wyliczenie.

prOblem graficznej przedstawialnOści

Wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego wprowadzony 
został w celu zabezpieczenia obrotu poprzez precyzyjne i jednoznaczne określ-
nie chronionego oznaczenia, a co za tym idzie, zakresu uzyskanej ochrony 
[Wiszniewska 2014, s. 25 i n.]. O ile wymóg ten był łatwy do spełnienia w 
przypadku tradycyjnych znaków towarowych (słownych, graficznych, słowno-

-graficznych), o tyle jego spełnienie nierzadko nastręczało trudności w przy-
padku nietradycyjnych znaków towarowych (np. dźwiękowych, ruchomych, 
holograficznych, przestrzenne).

Na przestrzeni lat wydano wiele orzeczeń, zarówno w Polsce jak i 
na gruncie przepisów unijnych, dotyczących spełnienia wymogu graficznej 
przedstawialności. Jedna z najbardziej przełomowych spraw w tej materii 
miała swój finał przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (obecnie 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w 2002 r. w wyniku pytania 
prejudycjalnego skierowanego przez Niemiecki Urząd Patentowy [C-273/00]. 
Pytanie dotyczyło zgłoszonego przez Ralfa Sieckmanna zapachowego znaku 
towarowego opatrzonego opisem słownym, wzorem chemicznym oraz prób-
kami zapachu. Trybunał orzekł, że o ile oznaczenia niewidzialne mogą być 
rejestrowane, to jednak muszą zostać przedstawione jako obraz, linie bądź 
znaki, które pozwolą na dokładną identyfikację rejestrowanego oznaczenia. 
W wyroku wskazano precyzyjnie jakie warunki musi spełniać oznaczenie, być: 
jasne, jednoznaczne, kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiek-
tywne [C-273/00, pkt 52-55]. Ralf Sieckmann nie uzyskał prawa ochronnego 
na swój znak, jednak wyrok wydany w jego sprawie stał się jednym z najważ-
niejszych dotyczących nietradycyjnych znaków towarowych, a przedstawione 
w nim kryteria w literaturze zyskały nazwę „siedmiu wymogów Sieckmanna” 
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[Wojcieszko-Głuszko 2017, s. 477]. 
Warto podkreślić, że choć w doktrynie od wielu lat wskazywano na po-

trzebę przeformułowania wymogu graficznej przedstawialności ze względu na 
trudności w jego spełnieniu przez znaki nietradycyjne, to jednak podkreślano, 
że działanie takie nie powinno umniejszać znaczenia wymogów Sickemanna 
dla możliwości realizacji zasady pewności prawa [Wojcieszko-Głuszko 2017, s. 
477]. W obecnym stanie prawnym wskazuje się, że pomimo rezygnacji z wy-
mogu graficznej przedstawialności, znaki towarowe powinny być przedstawia-
ne w sposób umożliwiający właściwym organom i opinii publicznej ustalenie 
jasnego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znak towarowy może 
być obecnie przedstawiony w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie do-
stępnej techniki, o ile możliwe jest odtworzenie jego w rejestrze w sposób 
spełniający wymogi Sickemanna [Demby-Siwek 2019, s. 106].

nietradycyjne znaki tOwarOwe 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat podejście do nietradycyjnych znaków 
towarowych i udzielania na nie prawa ochronnego bardzo się zmieniło. Przed 
wprowadzeniem ostatniej nowelizacji w doktrynie wyróżniano następujące ro-
dzaje nietradycyjnych znaków towarowych: kolor, dźwięk, forma przestrzenna, 
ruchome (do których często zaliczano hologramy), pozycyjne, zapachowe i 
smakowe. Trudności napotykane przy rejestracji poszczególnych nietradycyj-
nych znaków towarowych były zróżnicowane, tak jak ich odbiór w doktrynie.

Warto zauważyć, że nietradycyjnych znaków towarowych w postaci 
koloru nie należy identyfikować ze znakami zawierającymi elementy kolory-
styczne. Kategoria ta odnosi się bowiem do znaków, które są kolorem lub 
zestawieniem kolorów samych w sobie (per se), bez ściśle określonych kontu-
rów czy kształtu, które następnie mogą być nakładane na dowolne obiekty w 
celu wskazywania na pochodzenie danych towarów i usług od przedsiębiorcy, 
który uzyskał na nie prawo ochronne. W związku z tym, że rejestracja ta-
kiego znaku daje uprawnionemu monopol na używanie danego koloru dla 
określonych towarów i usług, a liczba kolorów występujących w przyrodzie i 
możliwych do zidentyfikowania przez oko ludzkie jest ograniczona (tzw. teo-
ria wyczerpania kolorów), udzielanie takich praw ochronnych budzi wśród 
niektórych badaczy wątpliwości [Szwaja i Wojcieszko-Głuszko 1998, s. 709]. 
W doktrynie i orzecznictwie wypracowano zatem pogląd, zgodnie z którym 
uzyskanie takiego monopolu jest możliwe wyłącznie dla wąsko określonych 
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towarów i usług, dla których dany kolor lub zestawienie kolorów uzyskało 
wtórną zdolność odróżniającą w wyniku używania [II GSK 371/14]. Zdol-
ność ta powstaje w wyniku długotrwałego używania oznaczenia dla konkret-
nych towarów lub usług, dzięki któremu znak w świadomości odbiorców staje 
się nośnikiem informacji o pochodzeniu [VI SA/Wa 1482/04].

Dźwiękowe znaki towarowe, zwane też muzycznymi, to nie tylko cha-
rakterystyczne melodie, ale także jingle, onomatopeje, okrzyki czy odgłosy 
przyrody. Ten rodzaj znaków od początku (choć w różnej formie) był wymie-
niany w przykładowym katalogu oznaczeń zawartym w art. 120 ust. 2 p.w.p. 
Nie należy jednak przez to rozumieć, że oznaczenia te, choć dość powszechnie 
uznawane za posiadające zdolność wskazywania na pochodzenie towarów i 
usług, nie budziły żadnych kontrowersji. Zgodnie z przyjętą praktyką Urzędu 
Patentowego RP, oznaczenie można było przedstawić za pomocą zapisu nu-
towego na pięciolinii. Choć taki sposób prezentacji nie umożliwia wszystkim 
potencjalnym odbiorcom natychmiastowego zapoznania się z przedmiotem 
ochrony, a co więcej nie każde oznaczenie dźwiękowe nadaje się do przedsta-
wienia na pięciolinii, to jednak uznaje się, że jest to uniwersalny język muzycz-
ny, pozwalający wiernie odwzorować daną melodię. 

Do znaków towarowych stanowiących formy przestrzenne na gruncie 
p.w.p. zalicza się kształt towaru lub opakowania. Znaki trójwymiarowe często 
są oznaczeniami kombinowanymi co oznacza, że obok postaci przestrzennej 
zawierają również elementy graficzne lub słowno-graficzne (Kostański i Żele-
chowski 2014, s. 291]. Na przestrzeni lat oznaczeniom tym stawiano dwa 
główne zarzuty. Po pierwsze, brak zdolności odróżniającej wynikający z faktu, 
że konsumenci rzadko traktują formy przestrzenne jako wskazówki pocho-
dzenia danych towarów i usług. Po drugie, dość powszechną praktyką podej-
mowaną przez przedsiębiorców były próby rejestracji oznaczeń przyjmujących 
kształt towaru, a w konsekwencji nie będących wobec niego samodzielnymi 
[Nowińska, Promińska i du Vall 2008, s. 194].

Do ruchomych znaków towarowych zalicza się oznaczenia animowane, 
gesty i hologramy. Przedstawiają one zazwyczaj ruch określonego przedmio-
tu lub kombinacji przedmiotów zaprezentowany jako klip filmowy, nagranie, 
ruchome logo lub połączenie grafiki i tekstu w ruchu [Lampart 2013]. Przed 
ostatnią nowelizacją p.w.p. do zgłoszeń ruchomych znaków towarowych załą-
czano obrazki prezentujące zmieniające się w czasie oznaczenie oraz załączano 
opis tego ruchu. Taki sposób prezentacji budził jednak kontrowersje w dok-
trynie, ponieważ uważano, że pomiędzy poszczególnymi ujęciami oznaczenia 
w ruchu następuje przerwa, którą odbiorca musi samodzielnie uzupełnić. To 
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zaś wiąże się z ryzykiem, że brakujące elementy będą różnie uzupełniane przez 
poszczególnych odbiorców, a w konsekwencji postrzeganie znaku nie będzie 
jednolite [Mordwiłko-Osajda 2009, s. 114].

Znaki pozycyjne nie zostały wprost wymienione w p.w.p. Rozumie się 
przez nie elementy graficzne lub szczególne formy trójwymiarowe zgłoszone 
dla konkretnego umiejscowienia na produkcie. W przypadku znaków pozy-
cyjnych przedmiotem ochrony nie jest więc konkretna grafika ani oznaczenie 
trójwymiarowe, lecz obraz lub kształt w określonym położeniu na produkcie 
[Wojcieszko-Głuszko 2017, s. 519]. Zgłoszeń takich znaków dokonywano 
załączając grafikę przedstawiającą kontur obiektu zaznaczony linią przerywa-
ną, na który linią ciągłą nanoszono chronione oznaczenie. Warto zauważyć, 
że chociaż pewne wątpliwości budzi kwestia faktycznego identyfikowania 
pochodzenia towarów i usług poprzez umiejscowienie oznaczenia na danym 
obiekcie, to jednak trzeba zaznaczyć, że pod względem graficznej przedsta-
wialności, jest to rodzaj niekonwencjonalnego znaku towarowego, który nie 
napotykał w tym zakresie na trudności.

Jednymi z najczęściej omawianych znaków niekonwencjonalnych są 
znaki zapachowe i smakowe. Ich znaczenie w praktyce jest jednak znikome. 
Przed ostatnią nowelizacją p.w.p., co oczywiste, nie spełniały one wymogu 
graficznej przedstawialności. Przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO) podejmowano próby zarejestrowania zapachowych 
znaków towarowych załączając do zgłoszenia np. wzór chemiczny zapachu. 
Ten sposób prezentacji nie został jednak zaakceptowany jako niespełniający 
wymogu zrozumiałości i dostępności. Uważa się bowiem, że wzór chemiczny 
odnosi się do substancji, a nie zapachu [Wiszniewska 2014, s. 29]. Pomimo 
znikomej liczby rejestracji, nie sposób nie zauważyć, że zapachowe znaki to-
warowe bardzo przysłużyły się przede wszystkim zwróceniu uwagi na oznacze-
nia niekonwencjonalne. Wspomniana wyżej sprawa Ralfa Sieckmanna doty-
czyła właśnie zapachu „owocowo-cynamonowego”, a wykształcone wówczas 
kryteria oceny znaków towarowych pozostają nadal aktualne. Dyskusja nad 
praktycznymi możliwościami ochrony tego rodzaju oznaczeń nie traci na ak-
tualności, przedsiębiorcy bowiem już dawno dostrzegli potencjał drzemiący w 
zapachu i już używają określonych nut zapachowych np. we wszystkich skle-
pach danej sieci, aby przywoływać wspomnienia poprzednich wizyt u powra-
cających klientów. W odniesieniu do znaków smakowych, oprócz trudności 
przedstawienia, dość często podnoszony jest argument, że nie są one zdolne 
do wskazywania pochodzenia towarów i usług, ponieważ ze smakiem konsu-
ment ma możliwość zapoznania się dopiero po dokonaniu zakupu, a ponadto 
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ma on charakter funkcjonalny względem towaru [Wojcieszko-Głuszko 2017, 
s. 531]. W przypadku obu oznaczeń rezygnacja z wymogu graficznej przedsta-
wialności nie stanowi kroku milowego, bowiem przy obecnych możliwościach 
technologicznych tego rodzaju oznaczeń nie da się zaprezentować w rejestrze 
w sposób spełniający wymogi Sickemanna.

Jakkolwiek na przestrzeni minionych lat przedsiębiorcy podejmowali 
różne próby spełnienia przez niekonwencjonalne znaki towarowe wymogu 
graficznej przedstawialności, to jednak nie sposób wnioskować, że możliwości 
wynikające z obowiązującej na gruncie p.w.p. definicji znaku towarowego za-
wierającej wymóg graficznej przedstawialności nadążały za wymogami rynku.

nOwe mOżliwOści

Wraz z ostatnią nowelizacją p.w.p. zmieniła się również praktyka Urzę-
du Patentowego RP w zakresie dopuszczalnych form prezentowania znaku 
towarowego w zgłoszeniu. Dopuszczono możliwość załączania plików (JPEG, 
MP3, MP4), do których można dołączyć opis znaku towarowego. Oczywiście 
nie spowodowało to wyeliminowania „tradycyjnych zgłoszeń” jakie były prak-
tykowane przed zmianą definicji znaku towarowego. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że nowe możliwości będą cieszyć się zainteresowaniem przedsiębiorców 
[Białasik-Kendzior i Dynowska 2019, s. 40].

Ostatnia nowelizacja zaowocowała jeszcze jedną zmianą, w postaci 
poszerzenia katalogu nietradycyjnych znaków towarowych. W prawdzie nie 
znajduje ona bezpośredniego odzwierciedlenia w treści przepisów p.w.p. (te 
rodzaje znaków towarowych nie zostały wprost wymienione w katalogu przy-
kładowych oznaczeń zawartym w art. 120 ust. 2 p.w.p.), to jednak Urząd Pa-
tentowy RP w ślad za Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 
(EUIPO) poszerzył katalog rodzajów oznaczeń o znaki multimedialne, wzo-
rzyste oraz holograficzne (stanowiące osobną kategorie niezależną od znaków 
przestrzennych).

Multimedialny znak towarowy to połączenie obrazu i dźwięku, dzięki 
któremu przedsiębiorcy mogą objąć jednym zgłoszeniem te wcześniej uzna-
wane za osobne rodzaje oznaczeń. Znaki wzorzyste składają się z powtarza-
jących się w regularny sposób elementów. Znaki holograficzne, chociaż były 
już wcześnie rejestrowane, to dopiero po nowelizacji doczekały się odrębnej 
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kategorii. Są przedstawiane w sposób graficzny lub fotograficzny zawierający 
ujęcia niezbędne do pokazania całego efektu holograficznego.

pOdsumOwanie

Definicja znaku towarowego na przestrzeni ostatnich 20 lat ulegała 
zmianom, z których najważniejszą dla przedsiębiorców była rezygnacja z wy-
mogu graficznej przedstawialności wprowadzona ostatnią nowelizacją. Bez 
wątpienia dziś przedsiębiorcy mogą śmielej sięgać po niekonwencjonalne spo-
soby wskazywania pochodzenia swoich towarów i usług. Dziś główne ogra-
niczenie stanowią bowiem nie przepisy prawa, lecz technologia, która w nie-
których przypadkach nie zapewnia wystarczających możliwości właściwego 
odwzorowania danego oznaczenia w rejestrze. Można zatem powiedzieć, że 
obowiązująca definicja znaku towarowego wyprzedza stan powszechnie dziś 
dostępnej technologii, która aktualnie nie umożliwia np. rejestracji znaków 
smakowych i zapachowych, a jednocześnie pozostawia pole dla nowych, jesz-
cze nie znanych rodzajów znaków towarowych. Oczywiście nie można zapo-
minać, że wszystkie przedstawione w rejestrze znaki towarowe muszą spełniać 
kryteria Sickemanna, które nadal stawiają wysokie wymagania oznaczeniom 
ubiegającym się o rejestracje w zakresie umożliwienia właściwym organom i 
społeczeństwu jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony udzie-
lonej właścicielowi znaku.
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System udostępniania informacji  
gospodarczych w Polsce

wprOwadzenie - geneza Oraz istOta systemów  
wymiany infOrmacji O wiarygOdnOści płatniczej

Współczesny obrót gospodarczy i towarzyszące mu zjawiska cechują się 
dynamiką, wielością oraz złożonością relacji między uczestniczącymi w nich 
podmiotami. Ten stan rzeczy rodzi potrzebę uzyskania danych dotyczących 
potencjalnego kontrahenta. Szczególne znaczenie spośród pożądanych in-
formacji ma wiedza o wiarygodności płatniczej drugiej strony umowy, któ-
ra pozwala na podejmowanie najbardziej efektywnych gospodarczo decyzji. 
Odpowiedzią na wskazane zapotrzebowanie jest utworzenie i funkcjonowanie 
w większości państw świata, w tym również w Polsce, systemów wymiany 
informacji o wiarygodności płatniczej.

Poszukując genezy tych ostatnich należy wskazać, że wiarygodność 
płatnicza kontrahenta, rozumiana jako zdolność do wykonania przez niego 
zobowiązania pieniężnego, już od czasów rzymskich stanowiła istotną okolicz-
ność przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu stosunku prawnego. Potwier-
dzeniem powyższego było wykształcenie się już w tym okresie różnych spo-
sobów zabezpieczania zobowiązań (por. Kunderewicz 1995, s. 129], których 
żądanie przez wierzyciela zazwyczaj musiało wiązać się z uprzednią negatywną 
oceną wiarygodności dłużnika. Informacje będące jej podstawą pochodziły  
z różnych źródeł, które nie miały jednak charakteru zorganizowanego.

 Rewolucja przemysłowa i towarzyszące jej przemiany doprowadziły 
do zmiany tego stanu rzeczy. W realiach zintensyfikowanej wymiany handlo-
wej oraz powszechności sprzedaży towarów i świadczenia usług z odroczo-
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nym terminem płatności, kompleksowa wiedza o wiarygodności płatniczej 
kontrahenta zaczęła zyskiwać coraz większe znaczenie. Pod koniec XIX wieku 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w kilku innych państwach (m.in. 
w Austrii, Niemczech, Kanadzie oraz Australii) udostępnianie informacji 
o wiarygodności płatniczej zaczęło przyjmować formy zinstytucjonalizowane, 
które początkowo obejmowały zrzeszenia lokalnych kupców, instytucji finan-
sowych oraz izb handlowych, dzielących się informacjami o swoich kontra-
hentach. Już w tamtym okresie rozpoczął się proces kształtowania instytucji, 
które w drugiej połowie XX wieku przyjęły formę współcześnie funkcjonują-
cych biur informacji gospodarczej oraz kredytowej [por. Bieć 2007, s. 71-72]. 

Z uwagi na charakter danych dotyczących zadłużenia oraz masowość 
ich udostępniania działalność wskazanych instytucji musiała zostać podda-
na regulacji prawnej, która wyznaczyła zasady jej prowadzenia. Największe 
znaczenie w omawianym zakresie miała działalność podmiotów świadczących 
masowo usługi z odroczonym terminem płatności. Chodziło więc przykłado-
wo o banki, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostarczających energię 
czy finansujących w umowie leasingu, które dążąc do zminimalizowania ryzy-
ka związanego z nieuzyskaniem terminowej zapłaty, poszukiwały sposobu na 
zdobycie wiedzy o historii płatniczej swojego kontrahenta.

Konsekwencją tego było wyodrębnienie się w poszczególnych pań-
stwach systemów wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Przez ostat-
nio wskazane pojęcie należy rozumieć prawnie wyodrębnioną i uporządkowa-
ną strukturę umożliwiającą wymianę danych o zadłużeniu [Zbrojewski 2018, 
s. 41].

Podstawowym celem utworzenia wszystkich systemów wymiany infor-
macji o wiarygodności płatniczej była identyfikacja nierzetelnych uczestników 
obrotu pozwalająca na zapobieżenie nawiązaniu z nimi stosunku prawnego 
albo na uzależnienie zawarcia umowy od udzielenia odpowiedniego zabez-
pieczenia (funkcja prewencyjna) [Zielona księga 2013, s. 27]. Z powyższym 
ściśle łączy się drugi z celów utworzenia systemów, który zakłada, że zagroże-
nie odmową zawarcia określonej umowy z odroczonym terminem płatności 
(np. umowy kredytu) motywuje dłużników do regulowania ich zobowiązań 
(funkcja windykacyjna) [Zielona księga 2013, s. 27].



609

SYSTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI GOSPODARCZYCH W POLSCE

W związku z powyższym, pomimo różnic występujących między syste-
mami funkcjonującymi w poszczególnych państwach, możliwe jest zbudowa-
nie ogólnego modelu wyjaśniającego istotę ich działania [Zielona księga 2013, 
s. 23]. Rekonstrukcja tego ostatniego jest możliwa przez scharakteryzowanie 
jego uczestników, informacji o zobowiązaniach pieniężnych oraz zasad szero-
ko rozumianego obrotu tymi ostatnimi. 

Uczestnikami systemu wymiany informacji są dłużnik, wierzyciel 
(dostawca informacji), instytucja pośrednicząca w wymianie informacji (po-
średnik) oraz odbiorca danych. Relacją kluczową dla procesu wymiany jest 
stosunek między dłużnikiem a wierzycielem, który stanowi źródło informa-
cji o wiarygodności płatniczej dłużnika. W zależności od tego, czy dłużnik 
uregulował swoje zobowiązanie w terminie czy też nie, wierzyciel jest upraw-
niony do przekazania do instytucji pośredniczącej informacji pozytywnej albo 
negatywnej. Przekazana informacja może być ujawniona podmiotom trzecim 
(odbiorcom danych), które rozważają zawarcie z dłużnikiem umowy z odro-
czonym terminem płatności. Historia płatnicza określonego podmiotu prze-
kazana przez instytucję pośredniczącą stanowi dla odbiorcy danych podstawę 
do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nim stosunku prawnego. 

Ze względu na rodzaj przetwarzanych informacji zazwyczaj wyodręb-
nia się w nich dwa główne podsystemy – podsystem wymiany informacji go-
spodarczej oraz podsystem wymiany informacji kredytowej. Obok nich mogą 
funkcjonować także bardziej szczegółowe podsystemy, dotyczące wybranej sfe-
ry stosunków gospodarczych [por. Bińkowska-Artowicz 2014, s. 77-79]. 

Drugi z wymienionych głównych podsystemów służy przede wszyst-
kim bankom oraz instytucjom finansowym, które występują zarówno w roli 
dostawców informacji o wykonywaniu zobowiązań kredytowych, jak i od-
biorców danych o ich spłacaniu pochodzących od innych banków. Informa-
cja kredytowa ma więc charakter sektorowy, który ogranicza się wyłącznie 
do zobowiązań względem banków [Stanik 2017, s. 1226]. We wskazanym 
podsystemie instytucję pośredniczącą określa się zwykle jako biuro informacji 
kredytowej.

Podsystem wymiany informacji gospodarczych obejmuje natomiast 
dane o wiarygodności płatniczej dotyczące ogółu zobowiązań cywilnopraw-
nych (z wyłączeniem informacji kredytowej), bez względu na ich źródło. In-



610

ADRIAN ZBROJEWSKI

formacje gospodarcze odnoszą się więc przede wszystkim do terminowego 
albo nieterminowego wykonywania zobowiązań przez dłużników. Dostawca-
mi informacji do omawianego podsystemu mogą być zasadniczo wszystkie 
kategorie podmiotów prawa, natomiast funkcję pośrednika na jego gruncie 
pełnią biura informacji gospodarczej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpisującego się  
w wyżej opisany model, polskiego systemu udostępniania informacji gospo-
darczych, którego kształtowanie przypadło na okres ostatnich dwudziestu lat.  

etapy regulacji udOstępniania infOrmacji  
gOspOdarczych w prawie pOlskim

Wymiana informacji o wiarygodności płatniczej w Polsce opiera się na 
podsystemach wymiany informacji kredytowej oraz gospodarczej. Pierwszy 
z nich powstał w 1997 r., kiedy z inicjatywy Związku Banków Polskich, na 
podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank., utworzono Biuro Informacji Kredytowej 
S.A. W ramach tego podsystemu przetwarza się, objęte tajemnicą bankową, 
informacje o wykonaniu zobowiązań wynikających z czynności bankowych. 

 Podsystem wymiany informacji gospodarczych uzyskał podstawę 
prawną wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku o udostęp-
nianiu informacji gospodarczych [Dz. U. z 2003 r., poz. 424, ze zm., dalej: 
u.u.i.g. z 2003]. W nawiązaniu do tytułu wskazanego aktu prawnego określa 
się go jako system udostępniania informacji gospodarczych [Zielona księga 
2013, s .6]. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu wyżej powołanej ustawy, celem 
jej uchwalenia było ograniczenie wyłudzeń i oszustw, stanowiących istotny 
problem polskiej gospodarki [Druk nr 588, s. 20-21]. Za kluczowe uzna-
no wzmocnienie pozycji przedsiębiorców świadczących usługi z odroczo-
nym terminem płatności. Założeniami uchwalenia ustawy były również 
odciążenie wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie wpływów budżetowych  
z tytułu podatków dochodowych oraz przeciwdziałanie praktyce publikowania,  
w szczególności w Internecie, tzw. „czarnych list dłużników”. Środkiem reali-
zacji wskazanych założeń miało być wdrożenie mechanizmu w postaci syste-
mu przekazywania oraz ujawniania informacji gospodarczych, pozwalającego 
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na weryfikację wiarygodności płatniczej kontrahenta przed zawarciem umo-
wy, który przyniósł już pożądane rezultaty w innych państwach europejskich 
[Druk nr 588, s. 20-21]. 

Zakres regulacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych 
z 2003 r. został określony w jej art. 1, który stanowił, że określa ona zasady 
i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji dotyczących wiarygod-
ności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, osobom trzecim nie-
oznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania. Ustawa, 
wyznaczając pojęcie informacji gospodarczych, precyzowała, że obejmują one 
przede wszystkim dane dotyczące zwłoki w wykonaniu zobowiązań pienięż-
nych (informacje negatywne) albo wykonania tych zobowiązań (informacje 
pozytywne) oraz informacje o posłużeniu się podrobionym lub cudzym do-
kumentem.

Jednym z najważniejszych rozwiązań przyjętych na gruncie ustawy 
z 2003 r. było określenie statusu instytucji pośredniczącej w wymianie in-
formacji. Przyjęto, że udostępnianie informacji gospodarczych będzie usługą 
świadczoną wyłącznie w ramach działalności gospodarczej wyspecjalizowa-
nych przedsiębiorców – biur informacji gospodarczej - działających w formie 
spółek akcyjnych o szczególnym statusie prawnym. 

Z uwagi na znaczenie informacji będących przedmiotem udostępniania 
oraz związaną z tym konieczność zagwarantowania praw podmiotów, których 
one dotyczą, działalność biur informacji gospodarczej została poddana szcze-
gólnemu nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki oraz General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Od 25 maja 2018 r. kontrola 
prawidłowości przetwarzania przez biura informacji gospodarczej danych oso-
bowych jest sprawowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
W uzasadnieniu projektu ustawy podniesiono, że powierzenie wskazanej dzia-
łalności jednostkom publicznym nie było celowe, ponieważ skutkowałoby to 
nadmierną rozbudową administracji i koniecznością ponoszenia nakładów 
budżetowych [Druk nr 588, s. 20-21]. Argumentem przemawiającym za ko-
mercyjnym charakterem pośrednictwa w wymianie informacji gospodarczych 
była również znikoma efektywność funkcjonującego już wcześniej Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych w ramach Krajowego Rejestru Sądowego [Druk 
nr 588, s. 21-22]. 
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Zasadniczym mankamentem ustawy z 2003 r. było nieuzasadnione 
ograniczenie jej zakresu zastosowania. Informacje gospodarcze mogły być na 
jej gruncie przekazywane do biur informacji gospodarczej wyłącznie przez 
przedsiębiorców. Powyższe prowadziło do ich bezpodstawnego uprzywile-
jowania kosztem wierzycieli nieodznaczających się takim statusem [Zielona 
księga 2013, s .7]. Istotną grupą podmiotów pozbawioną możliwości przeka-
zywania informacji o nierzetelnych dłużnikach były przede wszystkim gminy, 
jednostki samorządowe oraz zakłady komunalne.

Co więcej, informacje o zobowiązaniach konsumentów mogły zostać 
przekazane wyłącznie przez przedsiębiorców wyliczonych enumeratywnie 
w art. 7 ust. 1 u.u.i.g. z 2003, to jest między innymi przez banki, zakłady 
ubezpieczeń, przedsiębiorców energetycznych, telekomunikacyjnych oraz 
przewozowych. Podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 określano jako „przed-
siębiorców kwalifikowanych” [Noga-Bogomilska 2003, s. 47-57; Sibiga, Szo-
pa 2003, s. 729-730].

Udostępnianie informacji gospodarczych zostało także oparte o zasa-
dę zamkniętego katalogu tytułów powstania zobowiązania umożliwiających 
przekazanie informacji do biura. W przypadku zobowiązań konsumentów, 
podstawami mogły być wyłącznie umowa o kredyt konsumencki albo umowa 
o przewóz osób regularnej komunikacji miejskiej, a w odniesieniu do należ-
ności przedsiębiorców - umowa związana zarówno z działalnością gospodarczą 
wierzyciela jak i dłużnika.

Zbyt wąski zakres zastosowania ustawy z 2003 roku stanowił czynnik 
znacząco osłabiający atrakcyjność uczestniczenia w systemie udostępniania 
informacji gospodarczych, co uniemożliwiło realizację stawianych przed nim 
celów. Powyższe zostało stosunkowo szybko dostrzeżone przez Ministerstwo 
Gospodarki, które już w 2006 roku zainicjowało rozpoczęcie prac nad jej no-
welizacją [Por. Sieńko-Kowalska, s. 7-12; Białek 2011, s. 16], które ostatecz-
nie doprowadziły do uchwalenia w dniu 9 kwietnia 2010 r. obecnie obowią-
zującej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych [Dz.U. 2020 poz. 389]. 

Istotnym novum było usprawnienie trybu przekazywania informacji 
pozytywnych (na gruncie ustawy z 2003 r. do przekazywania informacji pozy-
tywnych obowiązani byli jedynie przedsiębiorcy kwalifikowani, i to wyłącznie 
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na żądanie dłużnika) oraz umożliwienie biurom informacji gospodarczej udo-
stępniania informacji pozyskanych z podsystemu informacji kredytowej od 
instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank.

Nowa ustawa polepszyła funkcjonowanie systemu udostępniania infor-
macji gospodarczych, jednak nie doprowadziła do upowszechnienia się korzy-
stania z usług biur informacji gospodarczej. Co więcej, rozszerzenie jej zakresu 
zastosowania względem poprzedniej ustawy, przy braku jednoczesnego przy-
znania odpowiednich gwarancji podmiotom, których dotyczyły udostępniane 
informacje, doprowadziło do zaburzenia równowagi między potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa obrotu oraz wierzycieli, a koniecznością ochrony praw 
dłużników [Bińskowska-Artowicz 2014, s. 119].

Konsekwencją wskazanego stanu rzeczy była obszerna nowelizacja 
ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych dokonana ustawą z dnia 
7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia docho-
dzenia wierzytelności [Dz.U. 2017 poz. 933], która nadała jej obecny kształt. 
Wdrożone zmiany prowadzą przede wszystkim do poszerzenia zakresu infor-
macji, które odbiorcy danych mogą uzyskać z biur informacji gospodarczej. 

Środkiem realizacji powyższego ma być po pierwsze, wprowadzony art. 
22a u.u.i.g. umożliwiający złożenie do biura informacji gospodarczej wniosku 
o ujawnienie informacji o podmiocie niebędącym konsumentem przechowy-
wanych także w innym biurze. Żądanie odbiorcy danych jest wiążące dla obu 
biur. Powyższe ma celu zniwelowanie konsekwencji występowania na rynku 
kilku biur informacji gospodarczej, które posiadają niezależne od siebie bazy 
danych. 

Po drugie, obecnie obowiązująca regulacja umożliwia uzyskanie z biur 
informacji o zobowiązaniach publicznoprawnych. Wskazana wyżej możliwość 
pojawiała się wśród postulatów de lege ferenda już w czasie obowiązywania 
ustawy z 2003 r. [Por. Bieć 2007, s. 30; Białek 2011, s. 19]. Ustawodawca, 
wychodząc naprzeciw wskazanym oczekiwaniom, uczynił to jednak w spo-
sób odmienny od postulowanego. W myśl ustawy nowelizującej informacje 
o zobowiązaniach publicznoprawnych są gromadzone w ramach nowo utwo-
rzonego Rejestru Należności Publicznoprawnych prowadzonego przez Sze-
fa Krajowej Administracji Skarbowej, do którego dostęp zapewniono rów-
nież biurom informacji gospodarczej. Wprowadzenie Rejestru Należności  
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Publicznoprawnych doprowadziło do wyodrębnienia kolejnego podsystemu  
wymiany informacji o wiarygodności płatniczej [por. Bińkowska-Artowicz 
2018, s. 30-36].

Po trzecie, nowelizacja uregulowała w sposób wyraźny uprawnienie 
biur informacji gospodarczej do korzystania z ogólnodostępnych danych 
zawartych w rejestrach publicznych, to jest w Krajowym Rejestrze Sądowy, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy REGON 
(art. 28 ust. 1 pkt. 1-5 u.u.i.g.), w zakresie w jakim jest to uzasadnione wyko-
nywaniem ich ustawowych praw i obowiązków.

Ustawa nowelizująca wprowadziła również szereg zmian mających na 
celu ochronę interesów dłużników. W szczególności doszło do rozszerzenia 
obowiązków związanych z procesem udostępniania informacji gospodarczych 
ciążących na wierzycielach oraz biurach informacji gospodarczej. Z powyż-
szym wiąże się dodanie do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych 
rozdziału 5a dotyczącego odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszenia 
wskazanych wyżej powinności oraz wprowadzenie do ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji [Dz.U. 2019 poz. 1010], przez dodanie art. 17f, czy-
nów nieuczciwej konkurencji związanych z naruszeniem zasad udostępnia-
nia informacji gospodarczych [Nestoruk 2018, s. 451-467; Zbrojewski 2018,  
s. 41-47].

pOjęcie infOrmacji gOspOdarczych

Informacje o zobowiązaniach pieniężnych stanowią jeden z podstawo-
wych elementów systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. 
Należy zauważyć, że rodzaj danych będących przedmiotem obrotu pełni rolę 
kryterium wyodrębniającego poszczególne podsystemy wymiany informacji. 
Zakres przedmiotowy podsystemu informacji kredytowej wyznaczony jest 
przez pojęcie informacji o zobowiązaniach pieniężnych objętych tajemnicą 
bankową (informacja kredytowa). Nowo utworzony podsystem wymiany in-
formacji o zobowiązaniach publicznoprawnych wyznaczają natomiast dane 
dotyczące tych ostatnich. Zakres podsystemu udostępniania informacji go-
spodarczych jest wyznaczany przez pojęcie informacji gospodarczych.
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Informacje gospodarcze zdefiniowano legalnie w art. 2 ust. 1 u.u.i.g. 
przez enumeratywne wyliczenie składających się na nie poszczególnych ro-
dzajów danych. Można je podzielić na informacje dotyczące zobowiązania 
pieniężnego, jego stron oraz okoliczności posłużenia się podrobionym lub 
cudzym dokumentem. 

Informacje o stronach zobowiązania pieniężnego mogą dotyczyć osób 
fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej wyposażonych w zdolność prawną. Tylko takie podmioty 
mogą bowiem występować w obrocie w charakterze strony stosunku prawne-
go [tak trafnie Ostrowski 2012, s. 46-47]. Ustawa reguluje w sposób szczegó-
łowy jakie dane identyfikujące strony stanowią informacje gospodarcze (m.in. 
imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe, nazwa lub firma, numer w Rejestrze, 
siedziba, NIP, numer REGON).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.i.g., informacje dotyczące zobowią-
zania pieniężnego obejmują: dane o tytule prawnym jego powstania, kwocie 
i walucie, kwocie oraz dacie powstania zaległości, informacje o postępowa-
niach dotyczących zobowiązania, informacje o kwestionowaniu przez dłuż-
nika istnienia zobowiązania, datę wysłania listem poleconym albo doręczenia 
dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie 
o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, informacje 
o zbyciu wierzytelności, informacje o wywiązywaniu się przez dłużnika ze zo-
bowiązania oraz informacje w przedmiocie przedawnienia roszczeń. 

Z powyższego można wyprowadzić kilka wniosków. Po pierwsze, przy-
jąć należy, że informacje gospodarcze mogą dotyczyć wyłącznie zobowiązań 
cywilnoprawnych. Ustawa definiując informacje o zobowiązaniach pienięż-
nych wskazuje bowiem, że mogą one obejmować dane o zbyciu wierzytelności 
czy przedawnienia, co w sposób wyraźny nawiązuje do charakterystycznych 
dla prawa cywilnego instytucji przelewu oraz przedawnienia roszczeń. 

W aktualnym stanie prawnym taki wniosek wynika również z nor-
matywnego wyodrębnienia Rejestru Należności Publicznoprawnych, za po-
średnictwem którego ujawnia się informacje o zobowiązaniach publiczno-
prawnych. Pogląd o wyłączeniu zobowiązań publicznoprawnych z zakresu 
informacji gospodarczych wyrażano w doktrynie jeszcze przed wprowadze-
niem prawnej regulacji Rejestru Należności Publicznoprawnych [por. Białek 
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2011, s. 39-40; Bińkowska-Artowicz 2014, s. 84-85. Odmiennie nietraf-
nie Ostrowski 2012, s. 123-130]. Dziedzinę systemu udostępniania infor-
macji gospodarczych można więc - w pewnym uproszczeniu - wyznaczać  
a contrario do systemu wymiany informacji o zobowiązaniach publicznopraw-
nych. 

Po drugie, z art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.i.g. wynika expressis verbis, że przed-
miotem informacji gospodarczej mogą być wyłącznie informacje o zobowią-
zaniach pieniężnych. Powyższe należy uzupełnić o stwierdzenie, że nie chodzi 
tutaj wyłącznie o zobowiązania pieniężne sensu stricto, to znaczy takie, któ-
rych przedmiotem od momentu ich powstania jest oznaczona suma pienięż-
na. Przedmiotem informacji gospodarczej mogą być także zobowiązania pie-
niężne sensu largo (zobowiązania ze świadczeniem pieniężnym), a więc takie, 
które opiewając od momentu powstania na świadczenie niepieniężne, mogą 
być także zastępczo wykonane w pieniądzu. Przykładem wyżej wskazanych 
są w szczególności zobowiązania do naprawienia szkody wyrządzonej czynem 
niedozwolonym [Ostrowski 2012, s. 44].

Po trzecie, z art. 2 ust. 1 pkt 4 c) oraz i) należy wywodzić, że informa-
cje o zobowiązaniach pieniężnych obejmują informacje negatywne oraz pozy-
tywne. Pierwsze z nich, wskazując na kwotę zaległości, dotyczą niewykonania 
zobowiązania przez dłużnika i realizują funkcje windykacyjną oraz prewen-
cyjną systemu udostępniania informacji gospodarczych. Drugi ze wskazanych 
rodzajów informacji dotyczy wywiązywania się przez dłużnika ze zobowiązań, 
pozwalając na budowanie jego pozytywnej historii płatniczej. 

W doktrynie został wyrażony pogląd, że dane objęte pojęciem informa-
cji gospodarczych, zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 u.u.i.g., stanowią informacje 
gospodarcze sensu stricto. Te ostatnie należy natomiast odróżnić od innych 
informacji posiadających znaczenie gospodarcze, które mogą zostać ujawnio-
ne przez biuro informacji gospodarczej na zasadach szczególnych [Ostrowski 
2012, s. 44]. Do ostatnio wskazanej grupy informacji należy stosować pojęcie 

„danych gospodarczych” zawarte w tytule ustawy, które nie zostało jednak zde-
finiowane legalnie. 

Uwzględniając treść art. 2 ust. 2 pkt. 7 u.u.i.g., należy stwierdzić, że 
pojęcie danych gospodarczych obejmuje dane dotyczące wiarygodności płat-
niczej, którymi dysponują instytucje prowadzące działalność w zakresie wy-
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miany informacji o zobowiązaniach pieniężnych mające siedzibę w innych 
państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach 
członkowskich EFTA – będących stronami umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, oraz dane objęte tajemnicą bankową udostępniane biurom 
informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 
4 pr. bank. (informacje kredytowe). Wydaje się, że do danych gospodarczych 
należy również zaliczyć informacje uzyskiwane przez biura informacji gospo-
darczej z Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz inne dane, o których 
mowa w art. 28 u.u.i.g. pochodzące z REGON, CEIDG, czy KRS. 

Możliwość wymiany danych pomiędzy biurami informacji gospodar-
czej a Rejestrem Należności Publicznoprawnych oraz instytucjami utworzo-
nymi na podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank. pozwala na sformułowanie tezy 
o wzajemnym przenikaniu się podsystemów wymiany informacji o zobowią-
zaniach pieniężnych w Polsce. Ze względu na możliwość uzyskania komplek-
sowej informacji o wiarygodności płatniczej wyżej wskazane rozwiązanie na-
leży uznać za trafne.

Informacje dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym doku-
mentem mają charakter szczególny, ponieważ nie odnoszą się do podstawo-
wego dla systemów wymiany informacji o wiarygodności płatniczej stosunku 
między wierzycielem a dłużnikiem. Możliwość wymiany danych w tym za-
kresie ma na celu przede wszystkim zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom. 
Informacje w tym zakresie obejmują dane identyfikujące dokument, jego wła-
ściciela,  nazwę dokumentu, okoliczności posłużenia się nim oraz wskazanie 
osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy. 

uczestnicy systemu - status prawny  
biur infOrmacji gOspOdarczej 

W ramach wprowadzenia przedstawiono role, w których działają 
uczestnicy systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Poczy-
nione uwagi należy uznać za aktualne również na gruncie polskiego syste-
mu udostępniania informacji gospodarczych, w którym występują dłużnicy, 
wierzyciele, odbiorcy danych oraz instytucje pośredniczące. Z uwagi na ogra-
niczone ramy niniejszego opracowania, dalsze rozważania będą obejmować 
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przedstawienie statusu prawnego wyłącznie tych ostatnich. Ich znaczenie dla 
funkcjonowania systemu wydaje się być bowiem najbardziej doniosłe.

W polskim porządku prawnym instytucjami pośredniczącymi w udo-
stępnianiu informacji gospodarczych są biura informacji gospodarczej. Zgod-
nie z art. 4 u.u.i.g. udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim 
nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania na-
stępuje wyłącznie za pośrednictwem biur, chyba że przepisy szczególne prze-
widują inny tryb udostępniania tych danych. 

Z powyższego wyprowadzana jest, podstawowa dla całego systemu 
udostępniania informacji gospodarczych, zasada przymusu pośrednictwa biur 
informacji gospodarczej, która oznacza, że przekazywanie oraz ujawnianie in-
formacji gospodarczych nieokreślonemu kręgowi adresatów może odbywać 
się, co do zasady, wyłącznie za pośrednictwem biur [Sieńko 2005, s. 54]. Te 
ostatnie posiadają więc monopol prawny pośredniczenia w wymianie infor-
macji gospodarczych. 

Konsekwencją wskazanego stanu rzeczy jest, w szczególności, niedo-
puszczalność upubliczniania informacji dotyczących zadłużenia podmiotów 
trzecich w prasie lub na ogólnodostępnych stronach internetowych - tzw.  
czarne listy dłużników [Stanik 2017, s. 1218]. 

Podkreślenia wymaga, że monopol biur obejmuje wyłącznie udostęp-
nianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili 
przeznaczania ich do udostępniania. A contrario zasada przymusu pośrednic-
twa nie obejmuje ujawniania informacji adresatom oznaczonym. Poczyniona 
konstatacja uzasadnia dopuszczalność funkcjonowania tzw. „rejestrów bran-
żowych”, które stanowią zamknięte grupy wymiany informacji gospodar-
czych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalności w tej samej bran-
ży [Sieńko 2005, s. 54]. Przykład stanowi wymiana informacji o zaleganiu  
z płatnościami między operatorami telefonii komórkowej, przy czym warun-
kiem dopuszczalności takich działań jest uzyskanie zgody abonenta [I ACa 
1264/12].

Monopol przyznany biurom informacji gospodarczej nie ma jednak 
charakteru absolutnego. Art. 4 u.u.i.g. wskazuje bowiem, że przepisy szcze-
gólne mogą przewidywać inny niż określony wyżej tryb udostępniania danych. 
Najistotniejsza regulacja we wskazanym zakresie została zawarta w art. 1 ust. 
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3 pkt. 1 i 2 u.u.i.g., który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do 
udostępniania danych pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów lub 
zbiorów, ani do danych udostępnianych w celu sprzedaży wierzytelności przez 
ogłoszenie publiczne. Zasada przymusu pośrednictwa biura informacji gospo-
darczej nie obejmuje więc przykładowo udostępniania danych w ramach Kra-
jowego Rejestru Sądowego czy masowego oferowania nabycia wierzytelności 
przez przedsiębiorców windykacyjnych. 

Jak już wcześniej wskazano, polski ustawodawca zdecydował się na 
przyjęcie komercyjnego charakteru udostępniania informacji gospodarczych, 
które stanowi usługę oferowaną w warunkach handlowych [Zielona księga 
2013, s. 28-29]. Konsekwencją powyższego jest możliwość występowania wie-
lu konkurujących ze sobą biur informacji gospodarczej. Według wykazu biur 
informacji gospodarczej zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 11a ust. 2 
u.u.i.g. obecnie na polskim rynku działa sześć biur informacji gospodarczej 
(stan na 25 maja 2020 r. 

Wskazanej decentralizacji systemu towarzyszy odrębność rejestrów 
prowadzonych przez poszczególne biura. Przed 13 listopada 2017 roku 
kompleksowe sprawdzenie wiarygodności płatniczej kontrahenta wyma-
gało zawarcia umów ze wszystkimi funkcjonującymi na rynku biurami in-
formacji gospodarczej, co stanowiło istotną przeszkodę w sprawnym funk-
cjonowania systemu [Wójcik 2005, 47]. Ten stan rzeczy uległ zmianie wraz 
z wejściem w życie art. 22a u.u.i.g., który  umożliwia złożenie do biura  
wiążącego wniosku o ujawnienie informacji o podmiocie niebędącym konsu-
mentem przechowywanych w innym biurze. 

Z uwagi na szczególną rolę pełnioną przez instytucje pośredniczące  
w udostępnianiu informacji gospodarczych ich ustrój oraz zasady funkcjono-
wania zostały poddane szczególnym rygorom. Biura informacji gospodarczej 
mogą być utworzone wyłącznie w formie specjalistycznej spółki akcyjnej [por. 
Sołtysiński, Moskwa 2015, s. 17-18; Stanik 2017, s. 1193-1194]. Ostatnio 
wskazane pojęcie należy rozumieć jako spółkę akcyjną, której ustrój i zasady 
funkcjonowania, ze względu na wymagania obrotu gospodarczego lub ko-
nieczność zapewnienia ochrony określonego dobra prawnego, są regulowane 
przez przepisy ustaw szczególnych, które modyfikują modelową konstrukcję 
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spółki akcyjnej zawartą w kodeksie spółek handlowych [Dz.U. 2019, poz. 
505] [Stanik 2017, s. 1193-1194]. Niżej przedstawiono najistotniejsze od-
stępstwa od typowej regulacji spółki akcyjnej oraz inne wymagania szczególne 
stawiane przed biurami informacji gospodarczej.

Przedmiot działalności, którą może prowadzić biuro jest ograniczony. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 u.u.i.g. zasadniczym i obligatoryjnym przedmiotem 
działalności biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodar-
czych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli 
oraz na przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji odbiorcom danych. Po-
nadto, przedmiot dodatkowej działalności biura mogą stanowić przetwarzanie 
archiwalnych informacji gospodarczych, uzyskiwanie i przetwarzanie w zakre-
sie uzasadnionym prowadzoną działalnością danych z rejestrów publicznych, 
dokonywanie analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsu-
mentem, zarządzanie majątkiem biura oraz prowadzenie działalności szkole-
niowej lub edukacyjnej. Niezależnie od powyższego, za niezrozumiały należy 
uznać brak wyraźnego wyszczególnienia w art. 7 u.u.i.g. działalności pole-
gającej na wymianie danych gospodarczych zarówno z zagranicznymi odpo-
wiednikami biur informacji gospodarczej jak i z instytucjami utworzonymi na 
podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank. Nie budzi jednak wątpliwości, że wskazane 
czynności wchodzą w zakres działalności biur informacji gospodarczej z mocy 
art. 9 oraz 13 u.u.i.g. dopuszczających wprost ich wykonywanie przez biura. 

Biura jako spółki akcyjne prowadzące działalność gospodarczą w zakre-
sie udostępniania informacji gospodarczych zawsze posiadają status przedsię-
biorcy.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa oraz wiarygod-
ności działalności prowadzonej przez biura informacji gospodarczej ich mini-
malny kapitał zakładowy powinien wynosić 4.000.000 złotych. Z powyższym 
związany jest także obowiązek pełnego pokrycia przed zarejestrowaniem spół-
ki, wyłącznie poprzez wkłady pieniężne, kapitału zakładowego we wskazanej 
wyżej minimalnej wysokości. W celu umożliwienia identyfikacji akcjonariatu 
biura informacji gospodarczej wszystkie jego akcje powinny mieć charakter 
imienny, przy jednoczesnym wykluczeniu możliwości zamiany akcji imien-
nych na akcje na okaziciela.
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.u.i.g., biuro jest obowiązane używać w swojej 
firmie dodatku obligatoryjnego w postaci wyrazów „biuro informacji gospo-
darczej”. Dopuszczalne jest także posługiwanie się skrótem „BIG”. Z uwagi 
na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego posługi-
wanie się wskazanymi oznaczeniami przez innych przedsiębiorców jest z mocy 
art. 8 ust. 2 u.u.i.g. zakazane.  Naruszenie opisanego zakazu jest zagrożone 
grzywną do 5.000.000 złotych oraz karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 
46 u.u.i.g.).

Biuro informacji gospodarczej nie może powierzyć innym podmiotom 
czynności związanych z prowadzoną przez siebie działalnością, z wyjątkiem 
innych biur oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank. 
Wskazany zakaz outsourcingu należy uznać za realizację monopolu prawnego 
biur na działalność w zakresie udostępniania informacji gospodarczych oraz 
istotną gwarancję prawidłowości funkcjonowania całego procesu udostęp-
niania informacji. Powyższe prowadzi bowiem do wyłączenia możliwości ich 
przetwarzania przez podmioty niepoddane szczególnym rygorom określonym 
w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych [Stanik 2017, s. 1232].

Biuro jest obowiązane do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szko-
dy, która mogą wyniknąć w związku z jego działalnością. Zgodnie z art. 7 ust. 
5 u.u.i.g. zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej lub 
poręczenia bankowego. Wskazany obowiązek stanowi bardzo istotny element 
funkcjonowania systemu udostępniania informacji gospodarczych, w ramach 
którego może dojść do powstania szkody po stronie podmiotów, których udo-
stępniane informacje dotyczą przykładowo w sytuacji ujawnienia niezgodnej 
ze stanem rzeczywistym informacji o zadłużeniu. Zagwarantowanie zaspoko-
jenia roszczeń wynikających z udostępniania informacji gospodarczych jest 
potrzebą trafnie zidentyfikowaną przez ustawodawcę. Wątpliwości budzi jed-
nak brak wskazania minimalnej kwoty zabezpieczenia, który może prowadzić 
do pozbawienia ochrony realnego charakteru. De lege ferenda wskazanie mini-
malnej kwoty wydaje się być konieczne.

W rozdziale piątym ustawy uregulowano zasady nadzoru ministra 
właściwego do spraw gospodarki jakiemu zostały poddane biura informa-
cji gospodarczej. Kluczowy we wskazanym zakresie jest art. 43 u.u.i.g., który 
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przyznaje ministrowi uprawnienie do wydania decyzji nakazującej usunięcie 
stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu biura. 
Jeżeli wyżej wskazany obowiązek nie zostanie wykonany przez biuro, możliwe 
jest nałożenie na nie kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 120.000 
złotych. Ministrowi przyznano także, uzależnione od spełnienia przesłanek 
szczegółowych, uprawnienie do wydania decyzji o zakazie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez biuro, której skutkiem jest jego rozwiązanie (roz-
wiązanie spółki).

Opisane wyżej wymagania stawiane przed biurami informacji gospo-
darczej jednoznacznie przesądzają o ich szczególnym statusie. W tym kontek-
ście należy także zwrócić uwagę na ewolucję podejścia ustawodawcy do roli 
jaką pełnią biura w systemie udostępniania informacji gospodarczych. Zgod-
nie z uzasadnieniem projektu ustawy z 2003 r. biura były postrzegane wy-
łącznie jako pośrednik w wymianie informacji, za których wiarygodność miał 
odpowiadać zasadniczo ten, kto przekazał dane do biura [Druk nr 588, s. 25]. 
W uzasadnieniu ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 roku wskaza-
no natomiast, że ograniczenie roli biur wyłącznie do weryfikacji przekazywa-
nych im informacji od strony formalnej było nieprawidłowym rozwiązaniem, 
w związku z tym konieczne było rozszerzenie obowiązków biur w zakresie 
merytorycznej kontroli podstawy wpisu w rejestrze [Druk nr 1185, s. 32]. 

Jak się wydaje, istotne znaczenie dla wskazanej zmiany podejścia usta-
wodawcy miał wyrok Sądu Najwyższego z 26 października 2011 roku [III 
CSK 16/11]. W jego uzasadnieniu wskazano, że biura informacji gospodar-
czej, z uwagi na pełnioną przez nie funkcję, rygory utworzenia, a także splece-
nie w ramach ich działalności interesów prywatnych kontrahentów, których 
dotyczą ujawniane informacje, z interesem publicznym mają charakter insty-
tucji zaufania publicznego. W konsekwencji Sąd Najwyższy trafnie wskazał, 
że biura nie mogą stać się środkiem ujawniania nieprawdziwych informacji, 
który mógłby stanowić łatwo dostępne źródło szantażowania przedsiębior-
ców przez nieuczciwych kontrahentów. 

Przyjmując zaprezentowane stanowisko za w pełni uzasadnione, należy 
wskazać, że biura informacji gospodarczej powinny czuwać nad prawdziwo-
ścią przekazywanych im danych, z czym należy wiązać możliwość wymaga-
nia od nich wysokiego poziomu rzetelności, co ma z kolei istotne znacze-
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nie w kontekście ich odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec dłużników  
w przypadku jej niezachowania. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu infor-
macji gospodarczych, która weszła w życie 13 listopada 2017 roku, wprowa-
dziła zmiany zmierzające do realizacji tych założeń, w szczególności poprzez 
wyraźne uregulowanie odpowiedzialności biur na podstawie kodeksu cywilne-
go oraz z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

zasady udOstępniania infOrmacji gOspOdarczych

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 6 u.u.i.g. udo-
stępnianie informacji gospodarczych polega na przekazywaniu przez wie-
rzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz na 
ujawnianiu tych informacji przez to biuro.

Przekazanie informacji gospodarczych jest możliwe wyłącznie na pod-
stawie umowy o udostępnienie informacji gospodarczych zawartej między 
wierzycielem a biurem informacji gospodarczej na piśmie pod rygorem nie-
ważności. Ratio legis jest zapewnienie możliwości zidentyfikowania podmiotu 
przekazującego dane [Druk nr 588, s. 23, Por. również Sibiga, Szopa 2003, 
s. 730]. Powyższe ma zapobiegać wykorzystywaniu biur informacji gospodar-
czej jako środka szykanowania innych uczestników obrotu poprzez anonimo-
we zgłaszanie fałszywych informacji o ich zadłużeniu.

Zawarcie umowy o udostępnienie jest warunkiem koniecznym, lecz 
niewystarczającym do przekazania informacji gospodarczych. Niezbędne we 
wskazanym zakresie jest także spełnienie przesłanek szczegółowych określo-
nych w ustawie.

Skuteczne przekazanie informacji gospodarczych określa  się w prakty-
ce jako „dopisanie” lub „wpis” informacji o zobowiązaniu do rejestru prowa-
dzonego przez biuro informacji gospodarczej [Marcinkowska 2012, s. 108]. 
Dodanie informacji do rejestru rozpoczyna etap ich przechowywania przez 
biuro przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. 

Informacje przechowywane przez biuro informacji gospodarczej nie są 
ogólnodostępne. Ich ujawnienie może nastąpić wyłącznie na podstawie od-
płatnej umowy o ujawnienie informacji gospodarczych zawartej między od-
biorcą danych a biurem informacji gospodarczej (zgodnie z art. 22 ust. 1 zd. 3 
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u.u.i.g. wysokość opłat określa cennik uchwalany przez zarząd biura). Ujaw-
nienie informacji następuje w formach określonych w regulaminie zarządza-
nia danymi, co w praktyce odbywa się w zasadzie wyłącznie za pośrednictwem 
strony internetowej biura. 

Biura informacji gospodarczej mogą ujawniać wyłącznie aktualne in-
formacje (art. 21 ust. 1 u.u.i.g.). Powyższe oznacza, że w praktyce odbiorca 
danych nie uzyska informacji w zakresie zobowiązań, z którymi dłużnik zale-
gał, jednak wykonał je (co skutkowało ich przekształcaniem w niepodlegające 
ujawnieniu informacje archiwalne) przed złożeniem wniosku przez odbiorcę 
danych. Powyższe prowadzi do stwierdzenia, że informacje gospodarcze uzy-
skiwane z biur w Polsce nie mają charakteru kompleksowej historii płatniczej 
określonego podmiotu, lecz stanowią raczej źródło wiedzy o jego bieżących 
zaległościach (uzyskiwanie kompleksowych informacji o historii płatniczej 
dłużnika jest zasadą w podsystemie udostępniania informacji kredytowej [por. 
Bińkowska-Artowicz 2014, s. 200-201]). 

W wyniku rozmaitych okoliczności, np. częściowego wykonania zobo-
wiązania przez dłużnika, informacja o zobowiązaniu przekazanym do biura 
informacji gospodarczej może okazać się nieaktualna. Powyższe stanowi przy-
czynę do dokonania aktualizacji albo usunięcia wpisu. Obowiązki w tym za-
kresie spoczywają na biurze oraz wierzycielu. Brak ich wykonania może wiązać 
się z ich odpowiedzialnością cywilnoprawną względem dłużnika [zob. szerzej 
rozdział 5a ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz Zbrojew-
ski 2018, s. 41-42].

pOdsumOwanie

Funkcjonujący w Polsce podsystem udostępniania informacji gospo-
darczych odpowiada ogólnemu modelowi systemu wiarygodności płatniczej 
wykształconemu w innych krajach w wyniku wieloletniej ewolucji. 

Podstawowymi elementami systemu udostępniania informacji gospo-
darczych w Polsce są podstawa prawna jego funkcjonowania w postaci usta-
wy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która wyznacza treść innych 
składowych systemu w postaci statusu prawnego poszczególnych uczestników 
systemu, pojęcia informacji gospodarczej oraz zasad obrotu tą ostatnią. 
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Główne założenia systemu ulegały zmianom. Ustawa z 2010 roku 
usunęła znaczną część istotnych mankamentów jej poprzedniczki., w szczegól-
ności przez rozszerzenie kręgu wierzycieli uprawnionych do przekazania da-
nych oraz zakresu informacji udostępnianych przez biura. Nowelizacja z 2017 
roku miała na celu przede wszystkim przywrócenie równowagi w systemie 
przez wzmocnienie ochrony dłużników.

Kwestią wymagającą podkreślenia jest, że polski system udostępniania 
informacji gospodarczych znajduje się jednak wciąż in statu nascendi, zaś jego 
upowszechnienie oraz sprawne i zgodne z całością porządku prawnego funk-
cjonowanie wymagają dalszego poszukiwania optymalnych rozwiązań. 
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wprOwadzenie

Pojęcie dyskryminacji nie jest zjawiskiem nowym, lecz takim, które-
go korzenie mają długi rodowód. Z historycznego punktu widzenia zjawi-
ska, które kiedyś były powszechne i akceptowalne, ewoluowały na przestrzeni 
czasów w sposób taki, że dzisiaj część z nich mogłaby być uznana za przejaw 
dyskryminacji. Dzieję się tak głównie ze względu na rozwój społeczeństwa 
oraz postęp technologiczny, które prowadzą do rozwoju norm i zachowań po-
wszechnie akceptowanych i tych, które mają charakter dyskryminujący. Aby 
w pełni zrozumieć czym tak naprawdę jest dyskryminacja, należy odnieść się 
do jej definicji. Wg. encyklopedycznej definicji dyskryminacja to „ogranicze-
nie lub pozbawienie równych praw społecznych, politycznych, ekonomicz-
nych pewnych grup lub całych większych zbiorowości danego społeczeństwa; 
prześladowanie ze względu na przynależność rasową, etniczną, wyznaniową  
i inne czynniki społeczne” [Dyskryminacja].

Dyskryminacja, sprawia, że dane jednostki nie są traktowane w sposób 
równy, w taki jaki powinny być traktowane. Kluczową kwestią jest zagadnie-
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nie równości, które zostało uwzględnione w najważniejszej polskiej ustawie 
– Konstytucji. Zgodnie z art. 32 pkt. 1 Rozdziału II Konstytucji [Dz.U. 1997 
poz. 483] „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władzę publiczne”, w dalszej części tego artykułu w pkt. 
2 zapisano, że „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, spo-
łecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Warto przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Konstytucją równość jest wywodzona 
już z podziału rozróżnienia na płcie do którego odnosi się art. 33 Konstytucji. 
Zgodnie z powyższym art. pkt. 1, Kobieta i mężczyzna mają równe prawa 
w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, pkt. 2 tego 
artykułu rozwija tę kwestię „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe 
prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradza-
nia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz zajmo-
wania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych  
i odznaczeń”.

Za przykład nierówności mogą posłużyć nierówności w dochodach  
w zatrudnieniu w gospodarstwach domowych, które są kwestią, której jak 
dotąd nie udało się w pełni wyeliminować. Kwestia ta nie dotyczy tylko Polski, 
ale również innych państw na świecie. W celu badania tego zjawiska został 
wprowadzony Indeks Giniego, który swoją nazwę zawdzięcza twórcy Corrado 
Giniemu. Miara ta została wprowadzona w 1912 r. [Gini Index], a głównym 
jej celem było mierzenie nierówności w dochodach występujących w gospo-
darstwach domowych. Wskaźnik zakłada, że jeśli kalkulowane wartości będą 
zbliżać się do 0, wówczas obserwowana będzie równość w dochodach, z za-
łożeniem, że 0 świadczy o pełnej równości w dochodach [Income Indicator]. 
Natomiast jeśli kalkulowane wyniki będą zbliżać się do 1 będzie to świadczyć 
o sporych nierównościach, a osiągnięcie 1 oznacza pełną nierówność w docho-
dach [Income Indicator]. Zgodnie z danymi Banku Światowego indeks ten 
w Polsce z roku na rok się poprawia i tak w 2013 r. wynosił 33.1, w 2014 r. 
32.8, w 2015 r. 31.8, w 2016 r. 31.2, a w 2017 r. 29.7 [World Development 
Indicators]. Wynik Polski z 2017 r. plasuję ją na 19 miejscu pośród 66 państw, 
dla których były dostępne informacje, a najlepszy rezultat osiągnęła Słowenia 

– 24.2, a najgorszy Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 56.3 oraz Brazylia 53.3 
[World Development Indicators].

Powyższa analiza oraz zaprezentowane na początku definicje związane 
z kwestią dyskryminacji miały na celu przybliżyć tę zagadnienie, które będzie 
rozwinięte w oparciu o polskie przepisy prawa pracy jak i przepisy Unii Eu-
ropejskiej w dalszej części pracy. Kluczowym będzie punkt odniesienia, który 
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stanowi data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaprezentuję ponad-
to definicję dyskryminacji z jej rozróżnieniem na bezpośrednią i pośrednią  
w oparciu o polski Kodeks pracy (k.p.) [Dz.U. 1974 poz. 141], a także odnio-
sę się do dorobku orzecznictwa, uwzględniając orzecznictwo polskich sądów 
i Unii Europejskiej. W części końcowej mojej pracy zwrócę uwagę konse-
kwencje naruszenia zakazu dyskryminacji w prawie pracy oraz na działania 
podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją w prawie pracy w Polsce.

zakaz dyskryminacji w prawie pracy 
 – stan prawny i przegląd Orzecznictwa.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) 1 maja 2004 r. spowo-
dowało szereg zmian prawnych, których wprowadzenie, było konieczne z racji 
obowiązków członkowskich. Wypracowane przez Unię Europejską dyrektywy 
związane z równym zatrudnieniem, a także zakazem dyskryminacji w prawie 
pracy musiały być odpowiednio inkorporowane do polskiego porządku praw-
nego. 

Kwestię związane z zakazem dyskryminacji w pracy w UE zostały 
poddane analizie w 1976 r, wówczas została wprowadzona Dyrektywa Rady 
w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i męż-
czyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego 
oraz warunków pracy [Dz. Urz. UE L 39 z 14.02.1976, str. 40-42]. Celem 
dyrektywy było przede wszystkim wprowadzenie równego traktowania męż-
czyzn i kobiet w zatrudnieniu oraz brak jakiejkolwiek dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć z nim związanych. 

Kolejne istotne zmiany w prawie unijnym nastąpiły w 2000 r. wów-
czas zostały wydane: Dyrektywa Rady wprowadzająca w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne [Dz.U. 
L 180 z 19.7.2000, str. 22—26] oraz Dyrektywa Rady ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy [Dz.U. 
L 303 z 2.12.2000, str. 16—22]. Powyższe dyrektywy stanowiły istotny krok 
ku regulacjom zakazującym dyskryminacji ze względu na pochodzenie, ale 
również wyznanie, wiek i niepełnosprawność. 

Zapisy powyższych dyrektyw zostały w Polsce odzwierciedlone w po-
staci nowelizacji Kodeksu pracy w 2003 r. [Dz.U. 2003 poz. 2081] Zmiany 
dotyczyły m.in. art. 113 odwołującego się do zakazu wszelkiej dyskryminacji 
w zatrudnieniu, art. 183a, 183b, 183c, 183d, 183e, które dotyczyły zasad równego 
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traktowania w zatrudnieniu, a ponadto wprowadziły definicję dyskryminacji 
bezpośredniej i pośredniej, a także przykłady naruszeń zasad równego trakto-
wania w zatrudnieniu oraz konsekwencje naruszeń. 

Od chwili przystąpienia Polski do UE zmiany w prawie unijnym doty-
czące kwestii związanych z dyskryminacją w prawie pracy były wielokrotnie 
uzupełnianie i rozszerzane, co odzwierciedlone było w nowelizacjach Kodeksu 
Pracy. 

Obecna wersja Kodeksu Pracy w sposób szeroki traktuje zasadę rów-
nego traktowania w zatrudnieniu oraz zakazu dyskryminacji. Zasada rów-
nego traktowania pracowników po raz pierwszy pojawia się w art. 112 k.p. 
i brzmi „Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków, dotyczy to w szczególności równego traktowa-
nia mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu”. Następnie art. 113 w szeroki sposób 
odnosi się do zakazu dyskryminacji i brzmi „Jakakolwiek dyskryminacja  
w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania poli-
tyczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orienta-
cję seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie  
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna”. 

Zagadnienie równego traktowania w zatrudnieniu jest sprecyzowane  
w art. 183a, 183b, 183c, 183d 183e w Rozdziale IIa k.p. Zgodnie z definicją uję-
tą w kodeksie za równe traktowanie rozumie się traktowanie w zatrudnieniu 
w sposób taki, który nie będzie powodował dyskryminacji bezpośredniej lub 
pośredniej na skutek przyczyn określonych w art. 183a § 13, który brzmi „Pra-
cownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania 
stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szko-
lenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez wzglę-
du na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien-
tację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy”.  Istotne w przytoczonym 
artykule jest to, iż zakłada on zasadę równego traktowania już na początku 
nawiązania stosunku pracy eliminując zjawiska naruszające zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu. Przykładem zjawiska, które łamałoby zasadę 
naruszającą równe traktowanie w zatrudnieniu byłoby ogłoszenie o poszu-
kiwaniu pracownika do schroniska dla psów z informacją, że należy wykazać 
posiadaniu własnych psów [Jendrasik 2017, s.25].  
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Powyżej przytoczone przesłanki zakazujące nierównego traktowania  
w pracy stanowią podłoże do wyjaśnienia zjawiska dyskryminacji oraz do roz-
różnienia jej dwóch rodzajów: dyskryminacji bezpośredniej oraz dyskrymina-
cji pośredniej. 

Dyskryminacja bezpośrednia (art. 183a § 3 k.p.) [Dz. U. 1974 poz. 141] 
będzie miała miejsce, wówczas, gdy pracownik będzie lub mógłby być trakto-
wany mniej korzystnie niż inni pracownicy w sytuacji, gdy wystąpią przyczyny 
określone w art. 183a § 13. Przykładem takiej dyskryminacji może być niższe 
wynagradzanie kobiet na danym stanowisku niż mężczyzn, za wykonywanie 
takiej samej pracy [Ambroziewicz, Sobieska, Stojek-Siwińska 2020, s.282].

Z kolei dyskryminacja pośrednia będzie miała miejsce w przypadku 
„gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium 
lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dys-
proporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i roz-
wiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 
do szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich 
lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze wzglę-
du na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba, że postanowienie, 
kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny  
z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu 
są właściwe i konieczne” (art. 183a § 4 k.p) [Dz.U. 1974 poz. 141]. 

Warto wskazać, że w k.p. w odniesieniu do dyskryminacji oprócz sy-
tuacji związanych z trybem teraźniejszym, odwołano się do trybu przypusz-
czającego poprzez użycie wyrażeń mógłby/mogłyby, co oznacza, że zakaz dys-
kryminacji dotyczy nie tylko działania faktycznego, które powoduję zjawisko 
dyskryminowania w danym momencie, ale również działania, na skutek któ-
rych może wystąpić dyskryminacja w przyszłości [Marciniak 2011, s .36].

W nawiązaniu do dyskryminacji należy wskazać inny rodzaj działań 
określanych mianem jako „działania pozytywne”, które umożliwiają czasowe 
uprzywilejowanie jednej grupy, w tym przypadku kobiet w celu osiągnięcia 
pełnej równości w stosunku do mężczyzn [Śledzińska-Simon 2011 s. 69]. 

Ich stosowanie dopuszcza Unia Europejska (art. 157 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej który brzmi „ W celu zapewnienia peł-
nej równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada 
równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego 
w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne ko-
rzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez 
osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym 
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sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania”) [Dz.U.2004.90. 
864/2], a uwzględnione były m.in. w wyroku TSUE z 11 listopada 1997 
[C 409-95]. W podmiotowej sprawie Trybunał stwierdził, że „nie stoi na prze-
szkodzie uregulowaniu krajowemu zobowiązującemu, w sektorze publicznym, 
w dziedzinach, w których liczba kobiet na określonym szczeblu w hierarchii 
stanowisk jest niższa od liczby mężczyzn, do awansowania w pierwszej kolej-
ności kobiet w sytuacji równych zdolności, kompetencji i wyników pracy kan-
dydatów płci żeńskiej i męskiej, chyba ze względy związane z osobą kandydata 
płci męskiej przemawiają na jego korzyść pod warunkiem, że […]jedno lub 
większa liczba kryteriów przechyla szalę na korzyść kandydata płci męskiej 
oraz kryteria te nie mają charakteru dyskryminującego w stosunku do kobiet”.

W nawiązaniu do art. 183a w jego dalszej części w § 5 ukazano również 
dwie sytuacje, które będą prowadzić do dyskryminowania. Jako pierwsze bę-
dzie to „działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady”, 
a drugim będzie „niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wro-
giej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie)”.

Wspomniane wyżej zjawisko molestowania w pracy, może przybrać 
formę molestowania seksualnego, zaliczanego do dyskryminacji ze względu 
na płeć, które zostało zdefiniowane w art. 183a § 6 k.p. i przejawiać będzie się 
poprzez „każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub od-
noszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 
godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, 
wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowa-
nie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy”.

Przykładem zachowań, które mogą świadczyć o molestowaniu seksual-
nym w pracy będzie m.in. nieakceptowane dotykanie, niedwuznaczne gesty 
czy też cmokanie [Ambroziewicz, Sobieska, Stojek-Siwińska, 2020 s. 282]. 
Istotne jest, że molestowanie seksualne będzie miało miejsce wtedy, gdy ad-
resat określonych zachowań, wyrazi sprzeciw i dezaprobatę, gdyż przy braku 
istnieniu sprzeciwu drugiej strony, ta pierwsza mogłaby tłumaczyć swoje za-
chowanie jak przejaw flirtu w pracy, w którym druga strona również bierze 
czynny udział [Czym legalny romans…].

Oprócz wyżej wspomnianych naruszeń zasad równego traktowania  
w zatrudnieniu, k.p. w art. 183b § 1 wprowadza katalog naruszeń zasad rów-
nego traktowania w zatrudnieniu. Będą one miały miejsce w sytuacji, gdy ze 
względu na przyczyny określone w wyżej wspomnianym art. 183a §1 wystą-
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pią skutki w postaci „odmowy nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, 
niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 
świadczeń związanych z pracą, pominięcie przy typowaniu do udziału w szko-
leniach podnoszących kwalifikacje zawodowe”. Wyjątkiem od powyższych bę-
dzie sytuacja, w której pracodawca udowodni, że kierowały nim obiektywne 
powody związane np. z umiejętnościami pracowników lub tez ich kwalifika-
cjami [Ambroziewicz, Sobieska, Stojek-Siwińska, 2020 s. 283].

Art. 183b § 2 wprowadza katalog wyjątków, które nie będą uznane za 
złamanie zasad równego traktowania w zatrudnieniu i należą do nich:

"niezatrudnienie pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 
183a §1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że 
przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistymi  
i decydującym wymaganiem stawianym pracownikowi;
wypowiedzenie pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wy-
miaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczą-
cymi pracowników bez powoływania się na inna przyczynę lub inne 
przyczyny wymienione w art. 183a  §1;
stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze 
względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność;
stosowanie kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrud-
niania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania 
oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu 
na wiek".

Ponadto w dalszej części wyżej wspomnianego artykułu odpowiednio 
w paragrafie 3 i 4 zostały określone wyjątki, które nie stanowią naruszenia 
zasad równego traktowania w zatrudnieniu i należą do nich tymczasowe dzia-
łania, podejmowane w celu wyrównania szans wszystkich lub znacznej liczby 
pracowników w celu zmniejszenia nierówności, a także ograniczenia związane 
z dostępem do zatrudnienia ze względu na religie, wyznanie, światopogląd, 
których posiadanie, jest wymogiem w zatrudnieniu z punktu widzenia cha-
rakteru działalności wykonywanej przez kościoły i inne związki wyznaniowe. 

Istotne znaczenie związane z równym traktowaniem w zatrudnieniu ma 
również art. 183c §1, który stwierdza, że „pracownicy mają prawo do jedna-
kowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości”. 
Mimo zapisu tego artykułu, który źródło ma swoje w Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiej i Rady 2006/54/WE [Dz.U. L 204 z 26.7.2006, str. 23—36] 
wciąż istnieją spore różnice pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. Z badań 
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przeprowadzonych w 2018 r. przez Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Eu-
ropejskiej wynika, że zarobki na godzinę brutto są średnio o 14.8 % niższe  
u kobiet w porównaniu do mężczyzn. Najwyższe różnice występują w Estonii 
i wynoszą 22.7 %, a najniższe w Rumunii 3%. Polska znajduję się w dolnej 
części listy, poniżej średniej unijnej z różnicami w zarobkach kobiet w porów-
naniu do mężczyzn wynoszących 8.8% [Gender pay gap…].

kOnsekwencje naruszenia zakazu dyskryminacji w prawie pracy

Pracownik, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego trak-
towania w zatrudnieniu ma prawo uzyskać odszkodowanie w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie, które jest ustalane na podstawie odręb-
nych przepisów, a możliwość taka jest wprost zapisana w art. 183d k.p. Zgod-
nie z wyrokiem Sądu Najwyższego sygn. II PK 171/15 z 6 lipca 2016 r.” naru-
szenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub zakazu dyskryminacji 
może uzasadniać zarówno roszczenia majątkowe jak i niemajątkowe”.

Jeżeli pracownik zdecyduje się skorzystać z uprawnień przysługujących 
mu z tytułu naruszeń zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie może 
być przez tę okoliczność traktowany w sposób niekorzystny oraz nie może po-
wodować negatywnych konsekwencji dla pracownika, w szczególności doty-
czących przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku 
pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia (art. 183e § 1 k.p.) [Dz.U. 1974 
poz. 141], a co więcej podobne podejście należy stosować do pracownika, któ-
ry dokonał wsparcia pracownikowi, który skorzystał z uprawnień przysługu-
jących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 
183e § 2, ibidem).

W kwestiach związanych z naruszeniami zasad równego traktowania  
w zatrudnieniu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd pracy. Sąd Naj-
wyższy w orzeczeniu sygn. [I PK 189/17] z 8 lutego 2018 r. stwierdził, że „jeśli 
pracownik zarzuca pracodawcy naruszenie przepisów o zakazie dyskryminacji 
w zatrudnieniu, to powinien wskazać okoliczności, które uprawdopodobnią 
nie tylko jego gorsze traktowanie w stosunku do innych pracowników, ale 
także to zróżnicowanie było spowodowane zakazaną przez prawo przyczyną. 
Dopiero w razie uprawdopodobnienia tych okoliczności, pracodawca powi-
nien wykazać, że różnicując sytuację pracowników kierował się racjonalnymi 
i sprawiedliwymi kryteriami tej dyferencjacji”. 

Osoba powołująca się na naruszenia zasad równego traktowani w za-
trudnieniu ma obowiązek wykazania okoliczności, które wskażą na naruszenia 
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np. sytuacja, w której jego wynagrodzenie było niższe niż pozostałych pracow-
ników wykonujących jednakową pracę, a różnica w wynagrodzeniach związana 
jest z niedozwoloną przyczyną. Do takiej sytuacji odniósł się Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie w wyroku z 29 stycznia 2016 r. o sygn. III APa 12/15, wskazując, 
że w powyższej sytuacji „Dopiero w razie uprawdopodobnienia obu tych oko-
liczności na pracodawcę przechodzi ciężar wykazania (udowodnienia), że to 
nierówne traktowanie – jeżeli faktycznie nastąpiło było obiektywnie usprawie-
dliwione i nie wynikało z przyczyn pozwalających mu na przypisania działania 
dyskryminującego pracownika”. 

Działalność polskich sądów oraz TSUE wypracowała bogaty zbiór 
orzecznictwa związanego z równym traktowaniem w zatrudnieniu oraz zaka-
zem dyskryminacji w pracy. Warto wskazać, iż wiele przedmiotowych orze-
czeń traktuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w sposób szeroki, 
uwzgledniające przy tym inne okoliczności, które są prawnie regulowane lub 
wynikają z zasad współżycia społecznego. W takim przypadku okoliczność 
powoływania się na sytuację, w której dochodzi do naruszenia nie będzie za-
sadna, Przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z 29 września 2005 r., sygn. II 
PK 19/05 stwierdził, że „uzyskanie przez pracownika prawa do emerytury 
jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas 
nieokreślony i nie oznacza dyskryminacji pracownika ze względu na wiek”. 
Bardzo często dochodzi do mylnej interpretacji zjawiska dyskryminacji w pra-
cy, przez co strona skarżąca nie potrafi wykazać faktycznych działań, które 
uprawdopodobniłyby jej twierdzenie. 

pOdsumOwanie 

Zagadnienie równego traktowania w zatrudnieniu i zakaz dyskrymi-
nacji w prawie pracy ma szeroką definicję w Kodeksie pracy, opartą w dużej 
mierze na prawie unijnym. Zagadnienia kodeksowe są ponadto wspierane po-
przez orzecznictwo.

Warto jeszcze raz zaznaczyć, że w Polsce nastąpiły bardzo duże zmiany 
związane z wprowadzeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz 
zakazie dyskryminacji, głównie na skutek jej członkostwa w Unii Europejskiej, 
dla której zasady związane z równym traktowaniem są kwestiami prioryteto-
wymi w tworzonym przez siebie prawodawstwie. 

Zjawiska związane z naruszeniem zasad równego traktowania w prawie 
pracy istnieją i prawdopodobnie jeszcze będą występować, ale aby im zapobiec 
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należy działać prewencyjnie i informacyjnie, gdyż pracownicy mogą nie zda-
wać sobie sprawy, że określone zachowanie pracodawcy może mieć charakter 
dyskryminujący. W nawiązaniu do powyższego istotna jest rola Państwowej 
Inspekcji Pracy, która oprócz działalności kontrolnej związanej z przestrze-
ganiem przepisów prawa pracy prowadzi również działalność prewencyjno-

-informacyjną [Czy Państwowa Inspekcja Pracy...], umożliwia ponadto pra-
cownikom złożenia skargi na zjawisko związane z łamaniem przepisów prawa 
pracy. 
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Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo akcjonariuszy spółek  
publicznych do informacji

wstęp

Kiedy kilkanaście lat temu doszło do największego w powojennej go-
spodarce ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego upad-
kiem Lehman Brothers Holdings Inc., stało się jasne, że dotychczas stosowane 
mechanizmy ochronne, tak ze strony władzy publicznej, jak i wykształcone 
przez sam rynek finansowy, nie działają wystarczająco skutecznie. Nie był to 
jednak pierwszy w gospodarce amerykańskiej przejaw tej niedoskonałości, bo 
kilka lat wcześniej upadłość ogłosiła jedna z największych spółek energetycz-
nych, tj. Enron Corporation, która, jak się później okazało, przez wiele lat 
ukrywała swoje rzeczywiste wyniki finansowe, wykorzystując m.in. kreatyw-
ne zarządzanie danymi księgowymi. Na rodzimym rynku niedawno również 
doszło do ujawnienia mankamentów związanych z funkcjonowaniem pod-
miotów notowanych na rynku regulowanym – spółka Get Back zajmująca 
się zakupem i obsługą portfeli wierzytelności, po opublikowaniu nieprawdzi-
wych informacji, stała się obiektem zainteresowania instytucji państwowych, 
a w efekcie okazało się, że prowadzona przez jej władze polityka doprowadziła 
do ogromnych strat, które finalnie, w niemałym stopniu obciążyły akcjona-
riuszy, którzy stracili na gwałtownym spadku akcji. 

 Analizując podobne zdarzenia, których na rynkach ogólnoświato-
wych nie brakowało w ostatnich latach, należy zauważyć, że mają one przy-
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najmniej dwie wspólne przyczyny. Za jedną z nich należy niewątpliwie uznać 
niedostateczny nadzór ze strony organów powołanych do kontroli, które, już 
na wczesnym etapie nieprawidłowości, podejmując określone działania, mo-
głyby uchronić inwestorów przed stratami. Druga to manipulowanie infor-
macją, polegające nie tylko na podawaniu danych nieprawdziwych, ale także 
nieujawnianiu tych, które w konsekwencji mogłyby stanowić podstawę do 
podjęcia przez inwestora określonych decyzji, jak np. rezygnacja z zakupu 
lub sprzedaż papierów wartościowych. W ramach prewencji związanej z za-
pobieganiem kolejnym oszustwom opartym na podobnych mechanizmach, 
ustawodawca amerykański, a w ślad za nim unijny, podjęli działania zmierza-
jące do ograniczenia potencjalnych nadużyć, poprzez wprowadzenie regulacji 
prawnych obligujących emitentów papierów wartościowych do sformalizowa-
nej komunikacji z rynkiem. 

Wiele z wdrożonych już rozwiązań, widoczne jest także na polskim ryn-
ku kapitałowym, na którym od lat można zaobserwować tendencje zmierza-
jące do wzmocnienia pozycji dawców kapitału, czyli inwestorów bazujących 
na informacjach dostarczanych przez podmioty zainteresowanie pozyskaniem 
dodatkowego finansowania. W obszarze regulacyjnym, odnoszącym się do tej 
części rynku, można wymienić zarówno unijne Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchy-
lające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [Dz.Urz.UE L 173, 
s. 1 z późn. zm., dalej zwane: „rozporządzenie MAR”], jak i ustawę o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga-
nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 2019 poz. 
623 z późn. zm.] czy ustawę o obrocie instrumentami finansowymi [Dz.U. 
2020 poz. 89 z późn. zm.], ale również akty pozaustawowe jak chociażby 
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW [Dobre praktyki…]. Wiele  
z wymienionych regulacji, w tym zwłaszcza w obszarze raportowania, znajdu-
je swoje rozwinięcie w wytycznych, standardach czy zaleceniach wydawanych 
przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, czy też 
przez krajowe organizacje rynku kapitałowego, jak Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych, czy Związek Maklerów i Doradców Inwestycyjnych (Przy współ-
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udziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz m.in. Związku Maklerów 
i Doradców Inwestycyjnych powstało opracowanie pt.  „Ogólne Standardy 
Raportowania 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych” (dalej: „Ogól-
ne Standardy Raportowania”), stanowiące zbiór wskazówek pozwalających na 
ocenę i klasyfikację zdarzeń gospodarczych podlegających raportowaniu). 

 Niniejsza publikacja, z uwagi na mnogość zagadnień związanych 
z problematyką dostępu do informacji o spółce publicznej przez jej akcjo-
nariuszy, skoncentruje się wyłącznie na kluczowych instrumentach, których 
wykorzystanie pozwala na zabezpieczenie interesów inwestorów i równolegle 
rodzi po stronie spółki publicznej obowiązki, których niewykonanie aktuali-
zuje odpowiedzialność cywilną, administracyjną, a nawet karną, po stronie 
organów zarządzających w tych podmiotach. 

prawO akcjOnariuszy dO infOrmacji

 prawO dO udziału w walnym zgrOmadzeniu akcjOnariuszy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy można nazwać korporacyjnym 
świętem demokracji, nie tylko ze względu na możliwość udziału w głosowaniu 
nad zagadnieniami istotnymi dla spółki, ale także dzięki kilku instrumentom 
pozwalającym na realizację rzeczywistego wpływu akcjonariusza na sprawy 
związane z podmiotem, w który zainwestował. Należy przy tym zaznaczyć, że 
w dotychczasowej historii walnych zgromadzeń spółek publicznych zdarzały 
się już nieprawidłowości polegające na podejmowaniu działań utrudniających 
akcjonariuszom skuteczny udział lub zniechęcające ich do czynnego uczest-
nictwa w takim wydarzeniu [Dobre Praktyki…, s. 63]. Dlatego też, na pod-
stawie zebranych doświadczeń, w Dobrych Praktykach, będących swoistym 
drogowskazem w obszarze corporate governence, zagadnieniu organizacji wal-
nych zgromadzeń poświęcono sporo miejsca, przyjmując, że naczelnym zada-
niem organów spółek publicznych powinno być zachęcanie akcjonariuszy do 
zaangażowania w sprawy spółki, czemu służy w szczególności aktywny udział 
w walnym zgromadzeniu. 

Ustawodawca, chcąc zabezpieczyć właściwe przygotowanie i przebieg 
walnego zgromadzenia, przewidział szereg regulacji gwarantujących akcjo-
nariuszom zapoznanie się z planowanymi uchwałami oraz umożliwiając za-
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planowanie udziału w wydarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Należy 
także wskazać, że poza standardowym porządkiem zwyczajnych walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy, które zawierają uchwały związane z rozpatrzeniem 
i zatwierdzeniem sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdań  
finansowych, czy też udzieleniem absolutorium, akcjonariusze spółek publicz-
nych od tego roku mają także wpływ na kształtowanie polityki wynagrodzeń 
organów spółki, a ich pierwsze zatwierdzenie nastąpi na zwyczajnym walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy nie później niż do końca sierpnia. Obserwując 
jednak aktywność akcjonariuszy spółek publicznych na zgromadzeniach, na-
leży z umiarkowanym optymizmem ocenić ich zainteresowanie takim wyda-
rzeniem, co finalnie przekłada się również na ich znikomy wpływ na korpora-
cyjną rzeczywistość. 

Walne zgromadzenie spółki publicznej co do zasady jest zwoływane 
przez zarząd, jednak nadzwyczajne zgromadzenie, mogą zwołać także akcjo-
nariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Kodeks 
spółek handlowych [Dz.U. 2019 poz. 505 z późn. zm., dalej: „k.s.h”] prze-
widuje również możliwość umieszczenia w statucie spółki publicznej upo-
ważnienia do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli zarząd nie 
dokonał takiego zwołania w określonym terminie. W przypadku akcjonariatu 
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, istnieje 
możliwość żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umiesz-
czenia określonych spraw w porządku obrad. Przewidziane regulacje mają za 
zadanie zabezpieczenie interesu akcjonariuszy, którzy mogą domagać się od 
spółki podjęcia określonych działań lub zmiany dotychczasowej polityki, ale 
nierzadko także umożliwienie uzyskania informacji o bieżących działaniach 
emitenta lub jego planach. Przykładem takich sytuacji są np. wnioski o od-
wołanie członków rady nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego lub 
istotna zmiana przedmiotu działalności spółki [Kidyba 2020, s. 1929]. Mając 
na uwadze, że na polskim rynku spółki akcyjne najczęściej występują w mode-
lu mieszanym, gdzie oprócz akcjonariusza dysponującego większością głosów, 
istnieje silnie rozproszony akcjonariat mniejszościowy, takie zgromadzenia są 
najczęściej inicjatywą inwestorów większościowych i stanowią raczej realizację 
zamierzonej strategii spółki niż realne narzędzie pozwalające na realizację swo-
ich uprawnień przez pozostałych akcjonariuszy. 
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 O zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółka publiczna 
ma obowiązek ogłosić zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w for-
mie raportu bieżącego przynajmniej na 26 dni przed terminem walnego zgro-
madzenia, a nie jak w przypadku spółek niepublicznych – 3 tygodnie przed 
terminem. Regulacja ta ma zapewnić wzmocnienie ochrony akcjonariuszy, 
umożliwiając im zaplanowanie udziału w wydarzeniu z odpowiednim wyprze-
dzeniem oraz zapoznanie się z jego planowanym przebiegiem. Dobre Praktyki 
przewidują, że emitent nie powinien zwlekać ze zwołaniem walnego zgroma-
dzenia do ostatniego dnia, ale dążyć do jego zorganizowania w możliwie naj-
krótszym terminie po publikacji raportu rocznego, co, śledząc dotychczasową 
praktykę spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, z różnych 
przyczyn może być utrudnione. Równie problematyczne, choć coraz bardziej 
oczekiwane, może być zapewnienie przeprowadzenia walnego zgromadzenia 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Większość spółek 
publicznych nie jest gotowa na organizację walnych zgromadzeń w taki spo-
sób, jednak mając na względzie ostatnie wydarzenia utrudniające odbywanie 
walnych zgromadzeń w tradycyjny sposób, należy oczekiwać, że w najbliż-
szych miesiącach, a na pewno latach, i w tym obszarze może w końcu dojść do 
istotnego przełomu. 

W zakresie przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Dobre 
Praktyki zawierają szereg wytycznych mających zapewnić sprawne zwołanie 
i przeprowadzenia zgromadzenia, a także zapewnienie akcjonariuszom in-
formacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawach objętych porządkiem 
obrad. Wśród zasad szczegółowych Dobre Praktyki przewidują m.in. zapre-
zentowanie przez zarząd uczestnikom walnego zgromadzenia wyników finan-
sowych spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu 
finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Pozornie 
może się wydawać, że tak sformułowana zasada jest nadmiarowa, ponieważ 
wszystkie sprawozdania spółek publicznych są najczęściej publikowane we 
właściwym terminie poprzedzającym obrady walnego zgromadzenia, że każdy 
akcjonariusz ma możliwość zapoznania się z nimi z wyprzedzeniem. W rzeczy-
wistości jednak, ze względu na obszerność takiego dokumentu, zainteresowani 
rzadko zapoznają się z całą jego treścią, co z kolei może prowadzić do błędnej 
oceny kondycji spółki czy słuszności realizowanej przez nią strategii. Dlatego 
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też, obrady walnego zgromadzenia powinny być okazją do zwrócenia przez 
zarząd uwagi na zagadnienia istotne z punktu widzenia dotychczasowych lub 
przyszłych wyników finansowych, w tym omówienia najistotniejszych wskaź-
ników mających wpływ na podejmowanie przez akcjonariuszy decyzji inwe-
stycyjnych. 

Poza możliwością oddania głosu, podczas obrad walnego zgromadzenia 
akcjonariusz ma również prawo do żądania uzyskania informacji dotyczących 
spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem ob-
rad (art. 428 § 1 k.s.h.). Prawo to doznaje jednak ograniczeń związanych 
z możliwością odmowy udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłyby to 
wyrządzić spółce szkodę (np. poprzez ujawnienie informacji handlowych czy 
technicznych), a w przypadku członków zarządu – jeżeli odpowiedź na pyta-
nia akcjonariusza mogłaby ich narazić na odpowiedzialność cywilną, karną 
lub administracyjną. W przypadku, gdy informacje, o które wnioskuje ak-
cjonariusz, są dostępne na dedykowanej do kontaktu z tą grupą interesariuszy 
stronie internetowej, odpowiedź uznaje się za udzieloną przez spółkę (wy-
starczające w tym przypadku będzie odesłanie pytającego do odpowiedniej 
zakładki). Zasady te są tożsame dla podmiotów notowanych na rynku re-
gulowanym i dla spółek niepublicznych, jednak wydaje się, że w przypadku 
tych pierwszych, odesłanie do informacji zawartych na stronie internetowej 
jest niejako standardem wymuszonym obowiązkami informacyjnymi wyni-
kającymi z regulacji publicznoprawnych, w tym ustawy o ofercie publicznej, 
rozporządzenia MAR czy krajowego rozporządzenia o informacjach bieżących 
i okresowych [Dz.U. 2018 poz. 757, Kupryjańczyk 2020, teza nr 1]. W przy-
padku spółki publicznej, zarówno podczas walnego zgromadzenia akcjonariu-
szy, jak i poza nim, nie można ujawniać informacji, które nie zostały upublicz-
nione w sposób przewidziany prawem, ponieważ naruszałoby to podstawową 
zasadę równości inwestorów w dostępie do informacji (art. 20 k.s.h.). Fakt 
posiadania akcji spółki i udziału w walnym zgromadzeniu nie może bowiem 
prowadzić do uprzywilejowania tej grupy akcjonariuszy w stosunku do pod-
miotów potencjalnie zainteresowanych inwestowaniem w daną spółkę. Tym 
samym na pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
należy odpowiadać albo wykorzystując wyłącznie informacje już upublicznio-
ne, albo też poprzez odesłanie do strony internetowej dedykowanej do kon-
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taktu z akcjonariuszami. Jeśli istnieją wątpliwości co do zasadności udzielenia 
odpowiedzi na pytanie lub też odpowiedź wymaga sięgnięcia do dokumentów 
źródłowych, zarząd, wskazując na ważne powody, może nie udzielać odpowie-
dzi bezpośrednio na walnym zgromadzeniu, ale zrobić to poza nim, ale nie 
później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia walnego zgromadzenia. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy spółka odmówiła udzie-
lenia informacji podczas obrad walnego zgromadzenia, a akcjonariusz zgłosił 
sprzeciw do protokołu, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji w ciągu 7 dni 
od zakończenia walnego zgromadzenia. Inaczej sytuacja wygląda w przypad-
ku, gdy z ważnych powodów odpowiedź ma zostać udzielona poza walnym 
zgromadzeniem, we wskazanym wcześniej terminie. W takiej sytuacji kodeks 
nie przewiduje trybu odwoławczego, co niewątpliwie stanowi lukę prawną, 
o uzupełnienie której często postuluje się w piśmiennictwie [Rodzynkiewicz 
2018, s. 1054].

Innym szczególnym uprawnieniem przysługującym akcjonariuszom,  
a związanym z walnym zgromadzeniem jest możliwość powołania rewidenta 
ds. szczególnych (art. 84 – 86 ustawy o ofercie publicznej). Instytucja ta jest 
właściwa wyłącznie dla spółek publicznych, choć w literaturze przedmiotu 
krytykuje się brak analogicznego rozwiązania w przypadku pozostałych spółek 
akcyjnych, tym bardziej, że zbliżoną regulacją zostały objęte spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością [Mataczyński 2015, teza nr 1]. Ustawa o ofercie 
przewiduje, że na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie 
może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem 
jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Zgodnie z ustawą, rewidentem 
może zostać jednie podmiot zapewniający fachową wiedzę i posiadający odpo-
wiednie kwalifikacje, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi na rzecz 
spółki, jej jednostki dominującej czy znaczącego inwestora, oraz podmiotu 
należącego do tej samej grupy kapitałowej, co świadczący usługi na rzecz 
spółki.  W  celu wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych, akcjonariusze mogą 
żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszcze-
nia sprawy podjęcia takiej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego 
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zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały zarząd spółki publicznej przedstawia 
walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. 

Instrument ten niewątpliwie wzmacnia nadzór korporacyjny i pozwa-
la akcjonariuszom mniejszościowym na analizę obszarów działania spółki, 
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzą uzasadnione podejrzenia związane 
z nieprawidłowym prowadzeniem jej spraw. Przykładem zagadnień mogących 
podlegać ocenie przez rewidenta ds. szczególnych mogą być: umowy zawarte 
przez spółkę z dominującym akcjonariuszem lub członkami zarządu, realizacja 
określonych projektów lub inwestycji czy transakcje nabycia określonych pod-
miotów i ich warunków. Uchwała o wyznaczeniu rewidenta ds. szczególnych 
jest podejmowana na zasadach ogólnych, tj. bezwzględną większością głosów, 
chyba że statut spółki stanowi inaczej. Nie oznacza to jednak, że instytucja ta 
ma charakter pozorny i może zostać skutecznie zablokowana przez akcjona-
riuszy większościowych. W przypadku bowiem, gdy walne zgromadzenie nie 
podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem akcjonariuszy, wnioskodawcy mogą, 
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego 
o wyznaczenie określonego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych. W ta-
kim przypadku spółka publiczna może wnioskować o wydanie postanowienia 
o złożeniu stosownego zabezpieczenia przez wnioskodawców na wypadek, gdy 
przeprowadzone badanie nie wykaże nieprawidłowości. Należy wskazać, że co 
do zasady sąd rejestrowy nie może odmówić wyznaczenia takiego podmiotu, 
a wyjątkiem są sytuacje, kiedy rewident naruszałby wskazany wcześniej wy-
móg związany z bezstronnością czy fachowością. Tym samym w przypadku 
złożenia takiego wniosku, pozostali akcjonariusze, w szczególności większo-
ściowi, powinni przychylić się do wniosku w celu uniknięcia ponoszenia przez 
spółkę kosztów sądowych związanych z powołaniem rewidenta.

rapOrty bieżące i OkresOwe

 Akcjonariusz, który zainwestował w papiery wartościowe określonej 
spółki, musi mieć zapewniony stały dostęp do informacji, których analiza 
może wpływać na podejmowane przez niego decyzje inwestycyjne [Kocem-
ba, Szymański 2013, s.19]. Dotyczy to zarówno zdarzeń pozytywnych, które 
mogą mieć wpływ na wzrost waloru danej spółki, jak i negatywnych, które 
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w rezultacie mogą prowadzić do znaczącego spadku wyceny akcji, a w konse-
kwencji strat dla akcjonariuszy. Trudno jednocześnie kwestionować, że zarów-
no w jednym, jak i w drugim przypadku od lat istnieje pokusa manipulowania 
informacją, która może przesądzić nie tylko o powodzeniu danej spółki, ale 
w wielu przypadkach, doprowadzić do znaczących strat po stronie podmio-
tów, które w nią zainwestowały. Dlatego też, ustawodawca unijny i krajowy 
wdrożyli szereg regulacji zmierzających do ochrony inwestorów, a zatem także 
osób potencjalnie zainteresowanych nabyciem akcji, przed ukrywaniem lub 
manipulowaniem informacją. Ustawa o ofercie publicznej wprowadziła upo-
ważnienie dla ministra do spraw instytucji finansowych do wydania rozpo-
rządzenia określającego zakres informacji bieżących i okresowych, które przy 
uwzględnieniu regulacji z zakresu rachunkowości, pozwolą inwestorom na 
ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta. W rozporzą-
dzeniu wydanym na podstawie wskazanej legitymacji, wyodrębniono dwie 
kategorie raportów udostępnianych inwestorom za pośrednictwem dedyko-
wanego systemu ESPI. 

Raporty bieżące można podzielić na kilka kategorii, z których do klu-
czowych należy zaliczyć:

a) raporty o charakterze ogólnym dotyczące szeroko rozumianych 
zagadnień korporacyjnych, jak rejestracja czy odmowa rejestracji przez sąd 
zmiany statutu emitenta, powołanie osoby zarządzającej czy nadzorującej czy 
zmiana adresu siedziby emitenta lub jego strony internetowej,

b) raporty o charakterze szczególnym, jak warunki związane z sub-
skrypcją akcji,

c) raporty związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do ob-
rotu na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczypo-
spolita Polska,

d) raporty obejmujące przygotowanie i przebieg walnego zgromadze-
nia akcjonariuszy,

a także inne dedykowane określonej grupie emitentów (np. funduszom 
inwestycyjnym).

Raporty kwartalne, półroczne i roczne zawierające sprawozdania finan-
sowe publikowane przez emitentów obejmują natomiast szereg szczegółowych 
regulacji dotyczących wybranych kategorii księgowych, pozwalających na ana-
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lizę sytuacji finansowej spółki, w tym poprzez opis zdarzeń dotyczących emi-
tenta, transakcji z podmiotami powiązanymi, które zawarto na warunkach 
innych niż rynkowe, czy też istotnych postępowań sądowych dotyczących 
zobowiązań lub wierzytelności emitenta. Doceniając intencję ustawodawcy 
w zakresie wyczerpującego uregulowania katalogu informacji pozwalających 
na ocenę sytuacji finansowej i potencjału rozwojowego danego podmiotu, nie 
można jednak pominąć wciąż aktualnego zjawiska nazywanego często w świe-
cie finansów „rachunkowością kreatywną”, a pozwalającego na takie prezen-
towanie sprawozdań finansowych, które nie w pełni odpowiada rzeczywistej 
sytuacji danej spółki, ale może stanowić dla inwestora podstawę do przezna-
czenia kapitału na zakup papierów wartościowych danego podmiotu. Nie jest 
to zresztą na rynku kapitałowym zjawisko nowe, już bowiem kilkadziesiąt 
lat temu pisano, że „bycie księgowym to nie tylko umiejętność księgowania  
i znajomość podstawowych zasad rachunkowości. Trzeba również umieć czy-
tać pomiędzy wierszami. Nie dość zgodzić debet z kredytem, trzeba twórczo 
kontrolować i badać. Za mało jeszcze dokładnie zaksięgować, dodać odpo-
wiednie pozycje. Należy znać interes i ludzi, czuć liczby, być artystą, a nie 
zwykłym rzemieślnikiem” [Dutlinger 2007, s. 7-8]. 

Jakkolwiek regulacje zawarte w omawianym rozporządzeniu nie zabez-
pieczają w pełni przed prezentowaniem nieprawdziwych informacji, to jed-
nak wymuszają od emitentów raportowanie rynkowi zdarzeń, które w ocenie 
ustawodawcy mogą być dla inwestorów informacją ważną z punktu widze-
nia podejmowanych przez nich decyzji biznesowych [Jakszuk, Rypina 2018,  
s. 170 i n ]. Jeżeli bowiem w danym podmiocie zachodzą nagłe zmiany zwią-
zane z odwołaniem większości składu organów, audytor wypowiada umowę 
na badanie sprawozdania, a jednocześnie emitent nie informuje o zwołaniu 
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przewidzianym prawem 
terminie, stanowi to tak dla potencjalnych zainteresowanych, jak i obecnych 
właścicieli akcji istotny sygnał, że spółka może mieć problemy, które w krót-
kiej perspektywie wpłyną także na zmniejszenie majątku jej akcjonariuszy. 
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infOrmacje pOufne

Od kilku lat w Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie MAR, 
którego celem jest ujednolicenie standardów obejmujących raportowanie 
informacji przez emitentów na unijnych rynkach finansowych, ale w szcze-
gólności zapobieganie nadużyciom związanym m.in. z manipulowaniem i 
wykorzystywaniem informacji związanych z podmiotem notowanym na ryn-
ku regulowanym [Oplustil 2018, s. 905]. Jednym z kluczowych zagadnień 
związanych z dostępem inwestorów do aktualnych informacji dotyczących 
spółki jest wprowadzenie obowiązku raportowania informacji poufnych zdefi-
niowanych w unijnym rozporządzeniu. Warto przypomnieć, że do roku 2016, 
emitenci raportowali transakcje w oparciu o krajowy akt wykonawczy [Dz.U.  
z 2014 r. poz. 133], który przewidywał katalog zdarzeń gospodarczych obję-
tych takim obowiązkiem, uwzględniający próg istotności.

Zawarta w rozporządzeniu MAR definicja „informacji poufnych” ro-
zumianych m.in. jako  określone w sposób precyzyjny informacje, które nie 
zostały podane do publicznej wiadomości, a dotyczą bezpośrednio lub pośred-
nio jednego lub większej liczby emitentów lub instrumentów finansowych,  
a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby praw-
dopodobnie znaczący wpływ na cenę tych lub pochodnych instrumentów 
finansowych, nastręcza w praktyce wiele problemów interpretacyjnych dla 
emitentów, a finalnie może paradoksalnie prowadzić do ograniczenia prawa ak-
cjonariuszy do rzetelnych informacji. Analizując elementy tej definicji, należy 
w szczególności zwrócić uwagę na dwie przesłanki zawarte w hipotezie normy 
art. 7 rozporządzenia MAR, tj. precyzyjności i cenotwórczości. Obserwując 
dotychczasową praktykę rynkową należy wskazać, że największe wątpliwości 
budzi rozumienie przesłanki precyzyjności, która jest funkcjonalnie związana 
z cenotwórczością, a jednocześnie jej wyeliminowanie wyłącza możliwość za-
kwalifikowania danej informacji jako poufnej. Zgodnie z rozporządzeniem, 
informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na 
zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, 
lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie 
miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, 
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu 
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tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych 
lub powiązanych instrumentów pochodnych. W przypadku rozciągniętego 
w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 
okoliczności lub nadzwyczajnego zdarzenia, za informacje określone w sposób 
precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, 
ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodo-
waniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. W wie-
lu przypadkach ocena, czy potencjalnie istotne z punktu widzenia emitenta 
zdarzenia, będzie miało wpływ, choćby potencjalny, na ceny instrumentów 
finansowych, jest znacznie utrudniona. Jednym z wielu przykładów zdarzeń 
mogących budzić wątpliwości jest chociażby skierowanie przeciwko emiten-
towi powództwa, którego rozstrzygnięcie na niekorzyść spółki i zwielokrot-
nienie poprzez liczbę procesów w przyszłości może prowadzić do istotnego 
ryzyka dla wyniku przyszłych okresów sprawozdawczych, jak i generować ry-
zyko postępowań karnych prowadzonych przeciwko członkom zarządu, które 
w efekcie mogą, ze względu na rodzaj branży, w której działa emitent, czy  
z uwagi na charakter prowadzonej działalności, wpłynąć negatywnie na po-
tencjał finansowy spółki. Należy wskazać, że z uwagi na różnice w weryfikacji 
poszczególnych przykładów w zależności od rodzaju emitenta i jego działalno-
ści operacyjnej, w każdym przypadku oceny precyzyjności należy dokonywać 
w oparciu o indywidualny przypadek, analizując także, jak kształtowała się 
praktyka rynkowa w odniesieniu do podobnych zdarzeń. 

Druga z przesłanek warunkujących zaistnienie informacji poufnej, tj. 
cenotwórczość została zdefiniowana w rozporządzeniu MAR jako dotycząca 
takich informacji, które racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, 
opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyj-
nych. Nie oznacza to zatem, że cenotwórcze będą tylko te informacje, które 
rzeczywiście wpływają na wycenę giełdowego waloru, ale także te, które po-
tencjalnie mogą mieć taki wpływ [Stokłosa 2017, s. 120]. Wymaga to za-
tem analizy pozwalającej na ocenę, że racjonalny inwestor, poinformowany  
o określonym zdarzeniu, uznałby je za pozytywne lub negatywne i tym samym 
albo dokonałby zakupu albo też sprzedaży instrumentów finansowych, przy 
czym nie oznacza to, że takie transakcje wpływałyby istotnie na cenę papierów 
wartościowych, która zależy od wielu czynników, a zachowania inwestycyjne 
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indywidualnego inwestora są jednym z nich. Ostatecznie bowiem, to liczba 
akcjonariuszy podejmujących takie decyzje będzie kluczowa dla dokonania 
oceny spełnienia tej przesłanki.

W celu ułatwienia emitentom weryfikacji spełnienia warunków de-
cydujących o zakwalifikowaniu informacji jako poufnej, powstały branżowe 
podręczniki wymieniające przykładowe transakcje mogące podlegać obowiąz-
kowi raportowania, jak choćby Ogólne Standardy Raportowania przygotowa-
ne i konsultowane m.in. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) czy Związek Maklerów 
i Doradców Inwestycyjnych (ZMiD). Działanie zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w dokumencie nie wyłączy jednak ewentualnej odpowiedzialności 
emitenta w przypadku postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, o czym sam urząd informuje także na swojej stronie interneto-
wej [Informacja poufna…]. Równocześnie należy wskazać, że katalog zagad-
nień objętych definicją informacji poufnych jest bardzo rozbudowany i może 
obejmować zarówno akwizycję danego podmiotu, rozpoczęcie przeglądu opcji 
strategicznych, zawarcie istotnych umów inwestycyjnych czy wpływu epide-
mii na sytuację emitenta. Co równie istotne, raportowanie z wykorzystaniem 
rozporządzenia i powoływanie się przy tym na informację poufną nie może 
być wykorzystywane do prowadzenia reklamy czy promocji, dlatego każdy 
raport powinien być dokładnie analizowany w zakresie spełnienia warunków 
określonych w hipotezie normy z art. 7 rozporządzenia MAR. 

transakcje insiderów

Jednym z narzędzi służących zapewnieniu równowagi informacyjnej na 
rynku jest obowiązek ujawniania transakcji na instrumentach finansowych 
emitenta przez osoby zarządzające, w tym mające dostęp do informacji po-
ufnej. Jednocześnie zakaz sprzedaży lub kupna w okresie 30 dni przed publi-
kacją raportów finansowych zabezpiecza przed nieuprawnionym wykorzysta-
niem nieznanej rynkowi informacji poufnej w postaci sytuacji majątkowej, 
finansowej czy operacyjnej, której ujawnienie mogłoby wpłynąć na określone 
decyzje inwestycyjne akcjonariuszy. 
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Obowiązek raportowania wynika z art. 19 rozporządzenia MAR, który 
zobowiązuje osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane 
do informowania emitenta oraz organu nadzoru o każdej transakcji na walo-
rach emitenta. Obowiązek raportowania dotyczy każdej transakcji po przekro-
czeniu progu 5000 euro w danym roku kalendarzowym, uwzględniając sumę 
wszystkich transakcji, bez ich kompensowania, a zatem bez różnicowania 
transakcji nabycia i zbycia. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji. Jak wskazano 
już wcześniej, w okresie 30 dni kalendarzowych przez ogłoszeniem śródrocz-
nego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec okresu rozliczeniowe-
go, osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji na 
akcjach, z wyłączeniem dwóch sytuacji. Pierwsza z nich dotyczy zaistnienia 
indywidualnych, szczególnych okoliczności, takich jak poważne trudności  
finansowe, drugie – szczególnej cechy danej transakcji związanej chociażby  
z nabyciem w ramach akcji pracowniczych. Oba przypadki wymagają uzyska-
nia zgody emitenta. Co warte podkreślenia, powiadomieniu podlega nie tylko 
nabycie i sprzedaż instrumentów finansowych danego emitenta przez osoby 
pełniące obowiązki zarządcze, ale także np. transakcje polegające na zastawie-
niu czy pożyczeniu instrumentów finansowych. 

rapOrtOwanie O przekrOczeniu prOgu  
w Ogólnej liczbie głOsów

Transparentność struktury właścicielskiej jest istotna zarówno z punktu 
widzenia członków organów spółki, jak i akcjonariuszy, którzy na podstawie 
informacji o podmiotach posiadających instrumenty finansowe danego emi-
tenta mogą podejmować decyzje inwestycyjne. Polskie prawo implementowa-
ło określone w dyrektywie 2004/109/WE [Dz. Urz. UE L 390/38] obowiązki 
związane z notyfikowaniem spółce przekroczenia danego portfela akcji, dzięki 
czemu zarówno władze spółki, jak i akcjonariusze, mają wiedzę na temat zaan-
gażowania kapitałowego poszczególnych podmiotów. W celu ochrony przed 
nieprzewidzianymi przejęciami oraz dla zapewnienia właściwego obrazu wła-
ścicielskiego, w art. 69 ustawy o ofercie publicznej wprowadzono obowiązek 
zawiadomienia przez akcjonariusza emitenta oraz Komisji Nadzoru Finanso-
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wego o przekroczeniu określonego progu w ogólnej liczbie głosów – progi te 
obejmują przedział od 5% do 90%. Obowiązek zawiadomienia dotyczy za-
równo osiągnięcia określonego progu, jak i zmiany dotychczasowego poziomu 
akcji, jeśli mieścił się on we wskazanym wcześniej przedziale. Zawiadomienia 
należy dokonać w ciągu 4 dni roboczych od dnia, w którym akcjonariusz 
dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej do-
wiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki 
publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawar-
cia transakcji. Co istotne, analogiczne obowiązki informacyjne spoczywają na 
podmiocie, który nabył akcje danego emitenta pośrednio (np. jako podmiot 
dominujący w stosunku do akcjonariusza, który nabył akcje spółki publicz-
nej).  

relacje inwestOrskie jakO realizacja  
prawa akcjOnariusza dO infOrmacji

Pojęcie relacji inwestorskich na współczesnym rynku kapitałowym 
oznacza znacznie więcej niż tylko jeden z rodzajów komunikacji biznesowej. 
Obserwując bowiem stopień cyfryzacji i globalizacji, dzięki którym informa-
cje o spółkach stają się coraz lepiej i szybciej dostępne, relacje inwestorskie 
należy raczej rozumieć jako funkcjonujący w kształtujących się stopniowo 
ramach prawnych, zespół narzędzi zmierzających do wyrównania asymetrii 
informacyjnej pomiędzy organami spółek a inwestorami [Mamcarz 2012,  
s. 51]. Na rodzimym rynku kapitałowym, poza przewidzianą w kodeksie spół-
ek handlowych (art. 428 § 6), możliwością udzielenia przez zarząd informacji 
dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, komunikację z akcjonariu-
szami regulują w szczególności Dobre Praktyki, które zagadnieniu polityki 
informacyjnej i komunikacji z inwestorami, ze względu na ich doniosłość, 
poświęciły niemałą część. Należy także wskazać, że synonimem polityki infor-
macyjnej realizowanej przy pomocy relacji inwestorskich nie można nazwać 
omówionych wcześniej obowiązków informacyjnych, ponieważ ich realizacja 
nie wpływa jeszcze na prowadzenie skutecznej komunikacji z inwestorami 
[Dobre Praktyki…, s. 6].
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Dobre Praktyki podkreślają wagę komunikacji z inwestorami i anality-
kami, wskazując, że służyć ma temu przejrzysta i skuteczna polityka informa-
cyjna. Pierwsza z przesłanek obejmuje przekazywanie przez emitenta zarówno 
w postaci raportów bieżących, jak i poprzez dedykowaną stronę internetową 
wszystkich istotnych z punktu widzenia rynku informacji dotyczących wyda-
rzeń w samej spółce, jak i jej otoczeniu. Dzięki zapewnieniu przejrzystej, czyli 
wolnej od manipulacji i rzetelnej komunikacji z rynkiem, inwestorzy i anali-
tycy mogą dokonać rzeczywistej wyceny wartości jej walorów, co ma kluczo-
we znaczenie dla realizacji strategii inwestycyjnej. Należy także pamiętać, że 
polityka informacyjna nie może być rozumiana jako odmiana public relations, 
a zatem wykorzystywana do budowania wizerunku spółki. Temu bowiem słu-
żą zupełnie inne narzędzia. Prowadzenie otwartej i przejrzystej polityki in-
formacyjnej buduje także zaufanie do spółki, od której można oczekiwać, że 
bez względu na ocenę danego zdarzenia i jego wpływ na sytuację emitenta, 
poinformuje rynek o wszystkich, a nie jedynie wybranych lub dogodnych do 
upublicznienia informacjach jej dotyczących.   

Druga z przesłanek definiujących właściwe realizowaną politykę in-
formacyjną to skuteczność, rozumiana jako szereg czynników decydujących 
o przekazywaniu rynkowi informacji kompletnych i w najkrótszym możli-
wym terminie. Dzięki przekazaniu informacji w sposób uniemożliwiający 
zaistnienie zakłóceń w odbiorze (np. ukrycie jakiegoś komunikatu na stro-
nie internetowej w taki sposób, że inwestorom trudno jest go odnaleźć), czy 
też opóźnień powodujących możliwość wykorzystania tych informacji przed 
poinformowaniem rynku, spółka zapewnia sobie także efektywność informa-
cyjną, stanowiącą jeden z kluczowych elementów związanych z komunikacją 
inwestorską. Należy wskazać, że skuteczna polityka informacyjna musi być 
realizowana nie tylko poprzez raporty wymagane prawem, czy komunikaty 
zamieszczane na stronach internetowych, ale w szczególności w sposób umoż-
liwiający szybkie dotarcie informacji o spółce do szerokiego grona odbiorców. 
Do takich narzędzi należy wykorzystywanie w komunikacji z akcjonariuszami 
mediów społecznościowych, czatów inwestorskich, organizowanie konferencji 
wynikowych czy też komentarzy do wyników realizowanych np. w formie 
nagrania wideo. Dzięki temu zainteresowani spółką mogą czerpać informa-
cje nie tylko z opublikowanych sprawozdań finansowych, ale także poprzez 



657

Prawo akcjonariuszy spółek publicznych do informacji

zadawanie pytań czy zapoznawanie z bieżącym komentarzem do sytuacji spół-
ki zamieszczanej przez zarząd. Właściwe wykorzystanie tych narzędzi buduje 
zaufanie do spółki i wpływa na wycenę jej waloru, co pozwala na budowanie 
stabilnych relacji pomiędzy emitentem a akcjonariuszami. Nie mniej istotne 
jest przy tym zapewnienie bezpieczeństwa informacji pozwalające na przeciw-
działanie jej nieuprawnionemu ujawnieniu i wykorzystaniu – dotyczy to także 
ujawniania informacji poufnych przed ich upublicznieniem. 

Emitenci, realizując komunikację z inwestorami, powinni kierować się 
wytycznymi zawartymi w Dobrych Praktykach, które w części poświęconej 
zagadnieniom polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami zawierają 
cztery podstawowe rekomendacje i dwie zasady szczegółowe, z których ta, któ-
ra dotyczy strony korporacyjnej spółki i jej zasobów zawiera ponad dwadzie-
ścia szczegółowych podpunktów. Jakkolwiek wytyczne zawarte w Dobrych 
Praktykach stanowią w istocie zbiór zasad corporate govarnance, odmiennych 
od prawa powszechnie obowiązującego i w przypadku których mechanizm 
sankcyjny należy uznać za dyskusyjny, to jednak stanowią one swoisty dro-
gowskaz, który zwłaszcza w omawianym obszarze, może pomóc we wdrażaniu 
skutecznych narzędzi komunikacji z inwestorami [Kołacz 2007, s. 46].

Pierwsza z rekomendacji (I.R.1.) przewiduje, że w przypadku, gdy spół-
ka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych infor-
macji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej 
wiedzy powinna umieścić na swojej stronie internetowej komunikat zawie-
rający stanowisko odnośnie tych informacji. Wyjątkiem są przypadki, kiedy  
w opinii spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podsta-
wy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe. Zasada ta wyzna-
cza wprost kierunek działania nie tylko specjalistów ds. relacji inwestorskich, 
ale także rzeczników prasowych. Należy wskazać, że w przypadku, gdy dane 
informacje mogą potencjalnie wpłynąć na wycenę waloru spółki, powoduje 
to rzeczywiste ryzyka nie tylko o charakterze reputacyjnym, ale także finanso-
wym dla jej akcjonariuszy. Co więcej, zgodnie z omawianą zasadą, nawet, jeśli 
informacje pojawiające się w mediach mają dla spółki charakter korzystny, ale 
nie są prawdziwe, emitent również powinien zareagować, ponieważ w dłuższej 
perspektywie utrzymywanie w obiegu nieprawdziwych informacji może spo-
wodować utratę zaufania do spółki. W niektórych sytuacjach może się okazać, 
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że publikowanie komunikatów miałoby charakter nadmiarowy, jednak oce-
niając konieczność zajęcia stanowiska w obliczu rozpowszechnienia niepraw-
dziwych informacji, należy raczej skłaniać się do podejmowania reakcji niż 
biernego oczekiwania na ewentualne ich skutki.

Ważnym elementem realizowanej przez spółkę polityki informacyjnej 
jest również zamieszczanie w rocznym sprawozdaniu z działalności informa-
cji na temat prowadzonej przez emitenta działalności sponsoringowej, chary-
tatywnej lub innej o podobnym charakterze (I.R.2.). Brak transparentności 
w wydatkowaniu przez spółkę środków na cele pozastatutowe lub zupełnie 
niezwiązane z jej działalnością zawsze może stanowić dla akcjonariuszy sy-
gnał, że spółka ma coś do ukrycia. Należy zadbać, aby w spółce wdrożono 
politykę sponsoringową tak, żeby z jednej strony zarząd był związany określo-
nymi kryteriami w wyborze obszaru lub podmiotu, z którym zawiera umowę 
sponsoringu, z drugiej natomiast, żeby w oparciu o przyjętą politykę, spółka 
wdrożyła mechanizmy kontrolne, umożliwiające weryfikację celów, na które 
spożytkowano środki przekazane na podstawie umów sponsorskich czy daro-
wizn, co ma kluczowe znaczenie w dysponowaniu mieniem spółki (Szczegóło-
we wytyczne w tym zakresie zawierają „Standardy rekomendowane dla syste-
mu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu 
ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A”).

Spółka, w ramach prowadzonej polityki informacyjnej, powinna także 
umożliwić zarówno inwestorom, jak i analitykom zadawanie pytań i uzyski-
wanie, z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa, wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób 
(I.R.3.). Realizacja tej rekomendacji może się odbywać zarówno poprzez or-
ganizację otwartych spotkań z inwestorami i analitykami, ale także w innej 
formie przewidzianej przez spółkę. Jedną z form komunikacji z inwestorami 
jest możliwość udzielenia akcjonariuszowi informacji o spółce poza walnym 
zgromadzeniem przewidziana w art. 428 § 6 k.s.h., zgodnie z którym, w przy-
padku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku 
o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjona-
riuszowi informacji na piśmie, chyba że ich ujawnienie mogłoby wyrządzić 
spółce szkodę. Wydaje się, że w spółce publicznej należy z dużą ostrożnością 
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prowadzić komunikację indywidualną, ponieważ może ona rodzić ryzyko 
ujawnienia informacji poufnych. Jednocześnie przepis ten wymaga, zdaniem 
autora niniejszego opracowania, nowelizacji, ponieważ jego brzmienie odnosi 
się wyłącznie do informacji udzielanych na piśmie, nie obejmuje natomiast, 
najczęściej stosowanej, komunikacji elektronicznej. Jakkolwiek dokonując 
wykładni celowościowej, należałoby interpretować ten przepis w sposób roz-
szerzający, to jednak owa nieścisłość może mieć istotne znaczenie przy okazji 
wątpliwości związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez 
emitentów. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych 
[Dz.U. 2018 poz. 757] przewiduje bowiem w §19 ust. 1 pkt 12 obowią-
zek przekazania przez emitenta w formie raportu bieżącego informacji udzie-
lonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem m.in. na podstawie 
art. 428 § 6 k.s.h. We wspomnianym artykule jest jednak mowa wyłącznie  
o przekazaniu informacji na piśmie, zatem emitent, który udzielił informacji 
w formie wiadomości elektronicznej, nie jest związany dyspozycją tej normy, 
zgodnie z przyjętą zasadą, że norm określających obowiązki nie należy inter-
pretować rozszerzająco. Wydaje się, że postulując uwagi o charakterze de lege 
ferenda, należałoby rozważyć doprecyzowanie tej regulacji, poprzez wykreśle-
nie zwrotu „na piśmie”. Bez względu jednak na powyższe wątpliwości, należy 
przyjąć, że indywidualna komunikacja z akcjonariuszem powinna bazować 
w szczególności na informacjach już upublicznionych lub komentarzach do-
stępnych w środkach masowego przekazu. Każda bowiem próba ujawnienia 
dodatkowych informacji, zwłaszcza w powiązaniu z brakiem ich upublicznie-
nia, z uwagi na udzielenie odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej, 
powoduje niepożądany stan asymetrii informacyjnej pomiędzy uczestnikami 
rynku kapitałowego. 

Poza przekazywaniem informacji w drodze odpowiedzi na indywidual-
ne zapytania, coraz bardziej popularna i realizowana przez spółki, jest formu-
ła spotkań organizowanych zarówno w formie bezpośrednich, jak i zdalnych 
(które wydaje się nabiorą teraz większego znaczenia) konferencji wynikowych, 
jak i czatów inwestorskich, dzięki którym każdy zainteresowany może zadać 
pytanie o określony obszar aktywności spółki.

Dobre Praktyki zakładają także, że spółki z odpowiednim wyprzedze-
niem będą podejmowały czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okre-



660

JUSTYNA HALAŚ

sowego w takim terminie, aby umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osią-
gniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po 
zakończeniu okresu sprawozdawczego (I.R.4.). W praktyce, nie ze względu 
na celowe działanie, ale szczegółowe wymogi sprawozdawczości finansowej, 
w tym przebieg współpracy z audytorem, emitenci często publikują sprawoz-
dania finansowe pod koniec ostatecznego terminu. Pomimo, że realizacja tej 
rekomendacji zależy od liczebności służb księgowych i ilości operacji do prze-
tworzenia, można stwierdzić, że polski rynek kapitałowy z dużym oporem 
realizuje dotychczas te zalecenia.

Istotnym zagadnieniem w komunikacji z inwestorami jest korporacyjna 
strona internetowa, zawierająca nie tylko podstawowe dokumenty z zakresu 
corporate governance, ale w szczególności bieżące informacje na temat spółki, 
dzięki czemu zarówno akcjonariusze, jak i podmioty zainteresowane danym 
emitentem, mogą podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie najbardziej 
aktualnych informacji. Modelowa strona internetowa dedykowana relacjom 
inwestorskim, powinna, poza podstawowymi dokumentami korporacyjnymi, 
takimi, jak np. statut spółki, zawierać m.in. skład zarządu i rady nadzorczej 
emitenta oraz życiorysy zawodowe członków tych organów, jak również ak-
tualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Na stronie internetowej powin-
ny być także dostępne za okres co najmniej ostatnich 5 lat raporty bieżące  
i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z anek-
sami, opublikowane przez spółkę. Spółka powinna także zamieszczać infor-
macje dotyczące strategii, zestawienie obejmujące wybrane dane finansowe 
czy informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej 
przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat 
dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend. Korporacyjna 
strona internetowa to także miejsce, gdzie powinny się znaleźć wszystkie do-
kumenty niezbędne dla podejmowania działań przez walne zgromadzenie ak-
cjonariuszy, tj. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, 
sprawozdania i stanowiska przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę 
nadzorczą wraz z informacją na temat planowanej transmisji obrad walnego 
zgromadzenia, a także uzasadnienia do projektów uchwał dotyczących spraw  
i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy. 
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Ważną częścią strony internetowej są także pytania akcjonariuszy skierowane 
do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 k.s.h., wraz z odpowiedziami zarządu 
na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia 
odpowiedzi, a także dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za 
komunikację z inwestorami. 

Ostatnia z zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach,  
a odnosząca się do obszaru komunikacji z inwestorami jest adresowana w 
szczególności do spółek zakwalifikowanych do indeksów giełdowych WIG20 
lub mWIG40, od których wymaga się zapewnienia dostępności swojej stro-
ny internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w podstawowym 
zakresie.  Zamieszczanie informacji w języku angielskim powinno być realizo-
wane także przez spółki spoza wskazanych indeksów, jeżeli przemawia za tym 
struktura akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

OdpOwiedzialnOść cywilna za  
naruszenie ObOwiązków infOrmacyjnych

Wśród wielu skutków związanych z naruszeniem prawa akcjonariusza 
do informacji, odpowiedzialność cywilnoprawna emitenta wydaje się najbar-
dziej problematyczna. Obowiązujące obecnie regulacje odsyłają do kodeksu 
cywilnego [Dz.U. 2019 poz. 1145] i zasad odpowiedzialności deliktowej, któ-
ra przewiduje, że ten, kto wyrządził ze swojej winy drugiemu szkodę, obo-
wiązany jest do jej naprawienia (art. 415 k.c.) [Kocemba, Szymański 2013,  
s. 184]. Oznacza to, że zgodnie z art. 6 k.c., to ten, kto domaga się naprawienia 
szkody (akcjonariusz) musi wykazać winę w zachowaniu emitenta, wysokość 
szkody i związek pomiędzy nimi. W praktyce, akcjonariusz powinien zatem 
udowodnić, że w przypadku braku publikacji np. informacji poufnej, doszło 
do niej z winy emitenta i doprowadziło to do spadku wyceny jego waloru, co 
w konsekwencji spowodowało rzeczywiste straty po stronie inwestora. Należy 
przy tym pamiętać, że w praktyce, zawinione zachowanie emitenta powinno 
być wyłączną przyczyną takiego spadku, czego wykazanie, uwzględniając ogół 
czynników determinujących sytuację na rynku kapitałowym, jest w istocie 
albo niemożliwe, albo znacznie utrudnione. 
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Szczególny rodzaj odpowiedzialności za naruszenie obowiązków infor-
macyjnych został przewidziany w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, 
który kształtuje odpowiedzialność emitenta odmiennie od wskazanych wcze-
śniej zasad ogólnych. Ustawa przewiduje, że emitent oraz podmiot, który spo-
rządził lub brał udział w sporządzeniu informacji bieżących lub okresowych, 
jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do 
publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informa-
cji, z wyłączeniem sytuacji, kiedy ani on, ani osoba za które odpowiada, nie 
ponoszą winy. Warto zauważyć przy tym, że w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia MAR, z ustawy o ofercie wykreślono obowiązki emitenta 
związane z informacją poufną, w wyniku czego odpowiedzialność cywilna,  
o której mowa w ustawie, nie dotyczy przypadków błędnego raportowania na 
podstawie wskazanego rozporządzenia. 

Reżim odpowiedzialności cywilnej przewidzianej w ustawie o ofercie 
publicznej zakłada domniemanie winy osób odpowiedzialnych za sporządza-
nie raportów [Lichosik 2016, s. 231]. Przyjmuje się, że są to członkowie zarzą-
du spółki, którzy co do zasady powinni uczestniczyć w procesie przekazywania 
informacji rynkowi kapitałowemu, ale także osoby zatrudnione przez emi-
tenta, do obowiązków których należy przygotowywanie raportów bieżących  
i okresowych. Taka odpowiedzialność może zatem odnosić się do specjalistów 
ds. relacji inwestorskich, ale także do biegłego rewidenta, który dokonał au-
dytu sprawozdania finansowego [Oplustil, 2018, s. 899]. Odpowiedzialność 
emitenta i pozostałych osób podlega reżimowi  odpowiedzialności deliktowej 
i ma charakter solidarny.

Wydaje się, że najistotniejszym wyzwaniem dla akcjonariusza docho-
dzącego roszczeń na podstawie wskazanej ustawy będzie, wspomniana już, 
konieczność wykazania szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy zata-
jeniem informacji lub ujawnieniem informacji nieprawdziwej a ceną instru-
mentów finansowych. W praktyce przydatna może być analiza kursu akcji po 
ujawnieniu lub korekcie danej informacji, jednak wszystko jest uzależnione 
od segmentu, w którym działa dany emitent, natężenia czynników zewnętrz-
nych, w tym prognoz mających wpływ na popyt na akcje danego emitenta, jak 
również od rodzaju i wymiaru informacji, której zatajenie lub zniekształcenie 
stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej spółki. 
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OdpOwiedzialnOść karna za naruszenie  
prawa akcjOnariusza dO infOrmacji

Odpowiedzialność karna zarówno organów spółek, jak i innych pod-
miotów, związana z naruszeniem prawa akcjonariuszy spółek publicznych do 
informacji, wynika przynajmniej z kilku aktów prawnych i można ją podzielić 
na trzy grupy: pierwsza odnosi się do naruszeń związanych ze zwołaniem wal-
nego zgromadzenia, druga dotyczy naruszenia obowiązków informacyjnych, 
a ostatnia obejmuje przestępstwa związane z ujawnianiem i wykorzystywa-
niem informacji poufnych.

Jak już wcześniej wskazano, walne zgromadzenie akcjonariuszy stanowi 
jeden z przejawów  realizacji prawa inwestorów do uzyskiwania informacji 
o spółce, ale także badania dokumentów finansowych, jeśli zachodzą istotne 
wątpliwości co do jej sytuacji ekonomicznej, jak również pozwala akcjona-
riuszom reprezentującym określoną część kapitału zakładowego, domagać się 
włączenia wnioskowanych spraw do porządku obrad. Brak zwołania walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy, zgodnie z art. 594 § 1 pkt 3 k.s.h., umożliwia 
nałożenie na członka zarządu lub likwidatora grzywny w wysokości do 20 000 
zł. Na marginesie tylko należy wskazać, że zachowanie, o którym mowa we 
wskazanym artykule, nie stanowi ani wykroczenia, ani przestępstwa, a nie-
prawidłowość, którą niektórzy z autorów nazywają quasi – karnym deliktem 
[Rodzynkiewicz 2018, s. 1492].

Druga grupa czynów aktualizujących odpowiedzialność karną obej-
muje podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych, czyli  
w istocie podawanie informacji niepełnych lub ich nieupublicznianie rynkowi, 
wbrew obowiązkom wynikającym z rozporządzenia MAR i ustawy o ofercie 
publicznej. Sprawcą występku określonego w art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie 
publicznej może być każdy, kto odpowiada za informacje bieżące, okresowe 
lub poufne, a zatem osoby wyznaczone do przygotowania raportów, ale także 
doradcy prawni czy finansowi, jeśli w zakresie ich obowiązków znajduje się 
przygotowanie raportów w oparciu o posiadane informacje dotyczące emi-
tenta. Przestępstwo to może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, zarówno  
w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Sankcja przewidziana za ten  
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występek to grzywna w wymiarze do 5 000 0000 zł, kara pozbawienia wolno-
ści od 6 miesięcy do lat 5 albo obie te kary łącznie. 

Ostatnia z grupy przestępstw wymierzonych w równowagę dostępu 
do informacji o spółce zawarta została w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi. Pierwszym z nich jest wykorzystanie informacji poufnych, któ-
re najczęściej będzie realizowane poprzez dokonywanie transakcji na akcjach, 
w związku z uzyskaniem informacji mogących mieć wpływ na cenę instru-
mentów finansowych. Przestępstwo to może popełnić każdy, kto ma dostęp 
do informacji poufnych, bez względu na to, czy ich źródłem jest zajmowanie 
określonego stanowiska czy też informacje te zostały pozyskane w inny spo-
sób. Ustawa przewiduje sankcję w postaci kary grzywny do 5 000 0000 zł, 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat albo obie te kary łącznie. Innym 
czynem zabronionym wskazanym w art. 182 ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi jest  udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna. 
Przestępstwo to może być popełnione umyślnie, a sprawcy grozi kara grzyw-
ny do 2 000 0000 zł albo kara pozbawienia wolności do lat 4 albo obie te 
kary łącznie. Należy jednocześnie zauważyć, że w przypadku, gdy takiej reko-
mendacji towarzyszy również ujawnienie informacji poufnej, należy dokonać 
kumulatywnej kwalifikacji prawnej takiego czynu [Błachnio – Parzych 2014, 
teza nr 17].  

Jednocześnie należy zauważyć, że w związku z wprowadzeniem w ostat-
niej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej obowiązku przyjęcia i wdrożenia 
polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych, w art. 104c spenalizowano 
także kolejny czyn mogący doprowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa 
do zapoznania się z zasadami wynagradzania organów spółki, polegający na 
uporczywym uchylaniu się od obowiązku sporządzenia lub zamieszczenia na 
stronie internetowej sprawozdania o wynagrodzeniach, polityki wynagrodzeń 
lub uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń. Sankcją objęto również przy-
padki podania nieprawdziwych danych lub zatajenia danych prawdziwych 
zarówno w polityce wynagrodzeń, jak i w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, 
jeśli miało to istotny wpływ na treść takich dokumentów. Oba czyny są zagro-
żone karą grzywny. 
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OdpOwiedzialnOść administracyjna za  
naruszenie prawa akcjOnariusza dO infOrmacji

Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie obowiązków infor-
macyjnych przez emitenta została uregulowana w art. 96 ustawy o ofercie 
publicznej i przewiduje sankcje administracyjne odrębnie za niewykonywanie 
lub nienależyte wykonywanie obowiązków bieżących, okresowych i obowiąz-
ków raportowania określonych w rozporządzeniu MAR w zakresie informa-
cji poufnych. Postępowanie administracyjne w sprawie naruszeń wszczynane 
jest z urzędu, a organem rozstrzygającym w drodze decyzji administracyjnej  
o nałożeniu kary za stwierdzony delikt administracyjny jest Komisja Nadzoru 
Finansowego. 

W przypadku, gdy emitent naruszy obowiązki związane z raportowa-
niem bieżącym, organ nadzoru może nałożyć karę pieniężną w wysokości 
1 000 000 zł, a nawet wykluczyć papiery wartościowe emitenta z obrotu na 
rynku regulowanym albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku na-
ruszenia obowiązków obejmujących raportowanie okresowe, Komisja może 
również wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł 
albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obroto-
wy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 
Co równie istotne, w przypadku gdy możliwe jest ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiąz-
ków okresowych, zamiast wskazanej wcześniej sankcji, Komisja może nałożyć 
karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unik-
niętej straty.

Najbardziej dotkliwe kary przewidziano jednak za naruszenie obowiąz-
ków raportowania informacji poufnych, w takim przypadku Komisja może 
bowiem wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł 
lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obroto-
wy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 
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Ustawa o ofercie publicznej przewiduje także sankcję administracyjną 
za naruszenie obowiązków związanych z powiadomieniem o zmianie stanu 
posiadania akcji (czyli de facto udziału w ogólnej liczbie głosów) określonym 
w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Komisja może nałożyć taką karę za-
równo na emitenta, jak i podmiot zobowiązany do takiego powiadomienia,  
a sankcją objęte jest zarówno niepoinformowanie w terminie, jak i dokonanie 
powiadomienia z naruszeniem warunków określonych w ustawie. W przy-
padku osób fizycznych kara pieniężna może wynieść maksymalnie 1 000 000 
zł, natomiast w przypadku innych podmiotów nie więcej niż 5 000 000 zł 
albo kwotę stanowiącą równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obroto-
wy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł (przy czym jeżeli można ustalić kwotę 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty, Komisja może nałożyć karę pienięż-
ną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty). 

Ostatni rodzaj sankcji przewidziany za naruszenie zasady równowagi 
informacyjnej na rynku kapitałowym dotyczy naruszeń związanych z raporto-
waniem transakcji przez tzw. insiderów. W przypadku braku poinformowania 
o dokonanej w trybie art. 19 rozporządzenia MAR transakcji lub nienależy-
tego wykonania obowiązków w nim określonych, Komisja może w drodze 
decyzji nałożyć karę pieniężną w wysokości maksymalnej 2 072 800 zł –  
w przypadku osób fizycznych oraz do wysokości 4 145 600 zł w przypadku 
innych podmiotów.

zakOńczenie

Opisane w niniejszej publikacji mechanizmy służące zabezpieczeniu in-
teresów akcjonariuszy i zapewniające możliwość zachowania równowagi infor-
macyjnej na rynku, stanowią podstawowe narzędzia, których właściwe stoso-
wanie oraz efektywny nadzór nad ich realizacją, pozwolą zapewnić prawidłowy 
model dostępu do informacji. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, 
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia inwestorów są nie tylko określone 
regulacje prawne, które choć najbardziej wzorcowe, bez właściwej kontroli ich 
stosowania, nie spełnią swojego zadania w sposób właściwy. Dotychczasowe 
przykłady, pojawiające się także na polskim rynku kapitałowym, pokazują, że 
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kluczowym czynnikiem pozwalającym na właściwe wypełnianie obowiązków 
przez emitentów może być odpowiednio zorganizowany nadzór realizowany 
przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach prerogatyw o charakterze 
ustawowym, ale także – w ramach rozwiązań samokontrolnych – działania 
podejmowane przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Niewątpliwie po okresie zmian legislacyjnych, wywołanych chociażby 
koniecznością wdrożenia prawa unijnego obejmującego przeciwdziałanie nad-
użyciom na rynku, obecnie zdecydowana większość emitentów zapoznała się 
już z nowymi rozwiązaniami i sprawnie je wdrożyła. Niemałą w tym rolę mają 
także, coraz częściej powoływane w takich spółkach, komórki dedykowane 
relacjom inwestorskim, które zapewniają bieżącą analizę wytycznych nadzorcy, 
ale także oceniają zdarzenia korporacyjne i biznesowe w kontekście obowiąz-
ków informacyjnych emitenta. Nie mniej istotne jest zapewnianie przez pod-
mioty nadzorowane właściwego modelu działań opartego o bieżącą analizę 
celów biznesowych, ich zmian w czasie, a także zapewnienia odpowiedniego 
poziomu zabezpieczenia chroniącego spółkę przed dotkliwymi karami pie-
niężnymi.

Obszar komunikacji z akcjonariuszami i zapewnienia właściwego dostę-
pu do informacji o spółce, musi być stale aktualizowany, tak, żeby odpowiadał 
współczesnym wyzwaniom stawianym przed rynkiem kapitałowym. Ostatnie 
zmiany spowodowane transponowaniem do polskiego porządku prawnego 
dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaan-
gażowania [Dz. Urz. UE L 132/1] wprowadziły nie tylko przejrzyste zasady 
w komunikowaniu inwestorom warunków przeprowadzania transakcji po-
między podmiotami powiązanymi, ale także wdrożyły do polskiego porządku 
prawnego obowiązek przyjęcia polityki wynagrodzeń organów spółek, która 
ustala rodzaj i charakter oraz warunki przyznawania zarówno zmiennych, jak 
i stałych składników wynagrodzenia, co z kolei pozwala na większą przejrzy-
stość w zasadach wynagradzania menedżerów tych podmiotów, a także zapew-
nia dostęp inwestorów do wiedzy o kryteriach przyznawania takich świadczeń, 
a okresowe sprawozdania przyjmowane przez rady nadzorcze, pozwalają na 
zapoznanie się akcjonariuszy z realizowaniem tych wytycznych.

Należy oczekiwać przy tym, że poza zmianami wynikającymi z wdraża-
nia regulacji unijnych, także na krajowym rynku zostaną wprowadzone nowe 
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zasady dotyczące równowagi informacyjnej pomiędzy inwestorami a spółką. 
Przy Ministerstwie Aktywów Państwowych powołano Komisję ds. Reformy 
Nadzoru Właścicielskiego, a jednym z zespołów pracujących w ramach tego 
organu jest Zespół ekspercki ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek 
kapitałowych, którego zadaniem ma być stworzenie rozwiązań bazujących na 
standardach corporate governance, zmierzających do zapewnienia akcjonariu-
szom dostępu do informacji pozwalających podejmować właściwe i oparte 
na pełnych danych decyzje inwestycyjne. Wydaje się zatem, że ustawodawca 
dostrzegł potrzebę zmian w tym obszarze, należy jedynie oczekiwać, że prace 
nad jego monitorowaniem będą prowadzone w sposób ciągły, a stały przegląd 
sytuacji w zakresie działania emitentów, wymusi interwencję ustawodawcy 
wtedy, gdy reguły wewnątrzrynkowe okażą się niewystarczające.
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Przesłanki zdolności aportowej  
w świetle dwudziestolecia  

Kodeksu spółek handlowych  
(2000-2020).  

Rewizja aktualności  
i postulaty de lege ferenda

uwagi wprOwadzające

Piętnastego września 2000 roku uchwalono Kodeks spółek handlo-
wych (dalej: k.s.h.). W tym roku przypada zatem dwudziesta rocznica uchwa-
lenia k.s.h., co może stanowić okazję do refleksji w zakresie oczekiwań zwią-
zanych z wejściem w życie k.s.h. oraz rewizji aktualności uregulowań. Wobec 
oczywistej niemożliwość dokonania całościowego przeglądu instytucji prawa 
handlowego w artykule należy skoncentrować się na problematyce przesłanek 
zdolności aportowej. Kwestią istotną dla pragmatyki obrotu wydaje się zakres 
dopuszczalności wniesienia poszczególnych praw i dóbr prawnych tytułem 
aportu do spółki kapitałowej, jednakże tematyka ta bywa kiedy niekiedy po-
mijana w dyskusji na temat aktualności k.s.h. i rozważaniach optymalizacyj-
nych [Frąckowiak 2018, s. 17-26].

Jako przesłanki zdolności aportowej wymienia się m.in. możliwość 
określenia wartości majątkowej prawa, możliwość wyceny i umieszczenia 
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w bilansie, zbywalność prawa oraz możliwość ustanowienia prawa [Kidyba 
2016, s. 368], wartość ekonomiczną, przydatność wkładu do działalności 
spółki, możliwość rozporządzania prawem [Kopaczyńska-Pieczniak 2017, 
s. 88-90], aktualność, realność i pewność przedmiotu wkładu oraz ekwiwa-
lentność (równowartość) funkcjonalną aportów [Opalski 2010, s. 104], ko-
nieczność bycia przedmiotem majątkowym, zdolność bilansową, efektywność 
i pewność [Wiśniewski i Modrzejewski 2012, s. 224], możliwość oznaczenia, 
wycenienia i umieszczenia wkładu w bilansie spółki, możliwość zadyspono-
wania prawem poprzez jego zbycie lub ustanowienie, faktyczną dostępność 
wkładu dla spółki, czy zdolność wejścia wkładu do masy upadłościowej lub 
likwidacyjnej [Szumański 1997, s. 101].

Celem artykułu jest ukazanie zmiany realiów obrotu w świetle nowo-
czesnych dóbr i praw i rewizja aktualności wyżej wymienionych przesłanek. 
Rewizji takiej moża dokonać w odniesieniu do konkretnych dóbr i praw, 
takich jak: kryptowaluty i „waluty” w grach komputerowych, nowoczesnej 
klienteli związanej z „zasięgiem” w mediach społecznościowych i „brandem 
osobowym”, nieruchomości na Księżycu i na Marsie oraz w odniesieniu do 
genomu człowieka jako potencjalnemu przedmiotowi obrotu. Konstatacją 
artykułu będą wnioski de lege ferenda w zakresie uregulowania zdolności apor-
towej wobec przyszłych potrzeb rynkowych.

uwagi pOrządkujące

Określenie, które dobra prawne i prawa mogą stać się przedmiotem 
aportu wydaje się być jedną z kluczowych kwestii dotyczących spółek kapi-
tałowych. Analizując przesłanki zdolności aportowej z perspektywy dwudzie-
stolecia k.s.h. nie można jednak nie dostrzegać, że przedmioty, które stają 
się dopuszczalne w obrocie nie były podówczas, tj. w czasie projektowania 
i uchwalenia k.s.h., formami kapitału, ale co najwyżej ideami mogącymi zna-
leźć swoje urzeczywistnienie w przyszłości. 

Na przestrzeni lat 2000-2020 widać jednak wyraźnie, że kapitałem 
przestały być wyłącznie pieniądze w ich tradycyjnym rozumieniu, ale stają się 
nim również nowoczesne dobra i prawa. Błędem byłoby nie dostrzegać tegoż 
faktu. Tym samym należy wskazać, że kryptowaluty stały się przedmiotem 
coraz powszechniejszego obrotu [Piotrowska 2018], koncerny wydają setki 
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milionów dolarów na reklamy w social-mediach [Lupa-Wójcik 2017], powsta-
ją plany kolonizacji Marsa i księżyców planet [Vance 2017], a eksperci zadają 
sobie pytanie jak spowolnić i prawnie uregulować redagowanie ludzkiego ge-
nomu [Stanek 2016], który staje się rodzajem danych osobowych i bywa prze-
noszony i przechowywany w biobankach [Bartnik 2018, s. 9-12; Mascalzoni 
2018, s. 43-58; Medis 2018, s. 87-103; Łakomiec 2018, s. 105-118]. 

kryptOwaluty i „waluty” w grach kOmputerOwych

Kryptowaluty

Dla porządku rozważań należy krótko zdefiniować pojęcie kryptowalut. 
Otóż są to umowne jednostki udziału w rozproszonym systemie księgowym 
opartym na kryptografii, które posiadają zdolność umarzania zobowiązań 
wyrażonych w tych samych kryptowalutach [ILPP4/4512-1-181/15-4/HW]. 
Przyjmuje się, że kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta, in-
stytucji kontroli obrotu oraz samodzielnej wartości konsumpcyjnej. Definicja 
wynika jednak przede wszystkim z wniosków spotykanych w literaturze, gdyż 
nie stworzono definicji legalnej kryptowaluty ani na gruncie prawa polskiego, 
ani prawa Unii Europejskiej.  

Mimo tych przymiotów bitcoin spełnia jednak funkcję pieniądza, jest 
bowiem zarówno miernikiem wartości, jak i realizatorem płatności. Istnie-
ją jednak głosy stwierdzające jednoznacznie, że bitcoin nie jest pieniądzem 
[Dąbrowska 2017, s. 54-59; Liberacki 2018, s. 15; Czaplicki 2017, s. 40-41; 
Piotrowska 2014, s. 279]. W tym kontekście, pozostając w orbicie rozważań 
z zakresu zdolności aportowej, należałoby konsekwentnie stwierdzić, że nie 
można wnieść bitcoina do spółki tytułem wkładu pieniężnego. 

Przychyliłbym się jednak ku odmiennemu zdaniu. Kategoryczne stwier-
dzenie, że bitcoin (czy ogółem: kryptowaluta) jest indubitabilis nie-pieniądzem 
prowadziłoby do powstania poważnego problemu prawnego wobec planów 
wprowadzenia obligatoryjnego obrotu bezgotówkowego jako jedynego uzna-
wanego środka płatniczego w krajach Unii Europejskiej [Balzter 2016]. Oso-
biście rozważyłbym raczej uznanie bitcoina za pieniądz elektroniczny w myśl 
przepisu ustawy o usługach płatniczych w myśl art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 
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19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych [Dz. U. 2011 poz. 1175], gdzie 
za pieniądz elektroniczny przyjmuje się wartość pieniężną przechowywaną 
elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, 
w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowaną przez podmioty 
inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego. Bitcoin mógłby speł-
nić również przesłanki tejże ustawy potrzebne do uznania za środek finansowy. 
Zgodnie z art 2 pkt 27b Ustawy, na mocy której środki finansowe są środkami 
pieniężnymi oraz środkami niepieniężnymi o wiarygodnie określonej wartości 
i stopniu płynności umożliwiającym niezwłoczne pokrycie ryzyka lub straty 
środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków niepieniężnych.

Jednak gdyby przyjąć, że bitocin nie jest pieniądzem, pojawia się py-
tanie, czy bitcoin mógłby stanowić wkład niepieniężny. Na takie pytanie na-
leży moim zdaniem odpowiedzieć twierdząco. Bitcoin spełnia cechę prawa 
majątkowego i jest zbywalny [Zacharzewski 2014, s. 1133]. To ważne wy-
znaczniki w kontekście zdolności aportowej. Ponadto może być przedmiotem 
umów, jak przykładowo sprzedaży, zamiany czy pożyczki [Zacharzewski 2015, 
s. 187-195]. 

Ważnymi znakami zapytania przy rozważaniu bitcoina jako aportu by-
łyby jednak dwie kwestie. 

Po pierwsze, należałoby zastanowić się nad tym, czy zdolność aportową 
posiada dobro prawne, które może przestać istnieć. Wydaje się, że tak. Otóż 
inne dobra prawne, rzeczy, a nawet nieruchomości również nie odznaczają 
się nieograniczonym, niewyczerpywalnym dostępem do nich ze względu na 
swoje cechy fizyczno-chemiczne, czy czynniki zewnętrzne [Szewczyk 2018, 
s. 304]. I o ile bitcoin mógłby zostać utracony wskutek cyberprzestępczości, 
o tyle pieniądz czy przedmiot mógłby zostać skradziony w rzeczywistości. 

Po drugie, nie należy zapominać, że wartość bitcoina byłaby trudna do 
oszacowania w świetle linearnych wobec siebie czynników: z jednej strony ze 
względu na znaczącą deflację wartości bitcoina na giełdzie kryptowalutowej, 
a z drugiej strony ze względu na ostrzeżenia ze strony ekspertów z zakresu 
finansów i ekonomii o prawdopodobieństwie istnienia bitcoina jedynie jako 
bańki spekulacyjnej [Cheah i Fry 2015, s. 32-36]. Taka sytuacja mogłaby być 
w praktyce trudna do pogodzenia z zasadą możliwości wyceny jako jedną 
z przesłanek zdolności aportowej. W ciągu zaledwie jednego miesiąca – w na-
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pływie informacji medialnych - bitcoin może kilka-, kilkanaście razy zwiększyć 
swoją wartość lub być oceniany jako bezwartościowy. 

 „Waluty” w grach komputerowych

Odnosząc się do potencjału aportowego „waluty” w grze komputero-
wej trzeba pamiętać o problemach z klasyfikacją gry komputerowej na gruncie 
prawa autorskiego. Oczywiście istnieje ochrona prawna gry komputerowej, 
jednak poglądy na temat jej charakteru prawnego są podzielone. Istnieją po-
glądy klasyfikujące grę komputerową jako program komputerowy albo utwór 
audiowizualny, albo utwór literacki [Błach 2017, s. 14-17]. Istnieją jednako-
woż poglądy zaprzeczające słuszności kategoryzacji gry komputerowej jako 
jakiegokolwiek z trzech wymienionych powyżej dóbr niematerialnych [Matu-
siak 2013, s. 68-73]. Obok istnieją także poglądy o „kombinowanym”, „mie-
szanym”, czy „złożonym” charakterze prawnym gry komputerowej. Polemicz-
ne jest także zagadnienie, czy ewentualną ochroną prawną objęte są elementy 
składowe gier, czy ich całość. 

Tak czy inaczej niektórzy gracze zbierają walutę gry w celu sprzedaży na 
portalach aukcyjnych za pieniądze. Tak określone dobro staje się zatem przed-
miotem obrotu i posiada cechę zbywalności oraz możliwość wyceny. Może 
także odznaczać się przydatnością dla spółki, jeżeli spółka miałaby w umowie/
statucie przedmiot działalności zdefiniowany jako zbieranie „przedmiotów”  
w grze w celu odsprzedaży. Można wyobrazić sobie spółkę działającą w branży 
e-sportowej, której wspólnikami są gracze nastawieni na uzyskiwanie korzyści 
z gry poprzez tworzenie postaci czy zbieranie przedmiotów, punktów, umie-
jętności, i odsprzedawanie ich na rynku.  Aport taki spełniałby też cel funkcjo-
nalny jako przydatny do działalności oraz dyspozycyjny jako wyodrębniony 
dla spółki. W mojej opinii „waluta w grze” powinna posiadać zdolność apor-
tową, będąc rodzajem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. 1994 poz. 83].
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nOwOczesna klientela

Wykorzystywanie zasięgu na portalach społecznościowych jest szero-
ko stosowane w działalności gospodarczej i w praktyce obrotu [Moroz 2018, 
s. 126]. A. Pacek twierdzi, że klientela nie może stanowić aportu, gdyż prawo 
to jako takie nie może być przedmiotem obrotu [Pacek 1998, s. 123]. Po-
dobnie uważa K. Kopaczyńska-Pieczniak, pisząc, że klientela nie może być 
aportem nawet przy uznaniu jej za składnik przedsiębiorstwa [Kopaczyńska-

-Pieczniak 2017, s. 98.]; a także A. Kidyba [Kidyba 2019, s. 727] i P. Pinior 
[Pinior 2014, s. 80-81]. 

By wyrazić odmienne zdanie, posłużę się dwoma argumentami. 
Po pierwsze, należy dostrzec, że przekazywanie prawa do klienteli spół-

ce dokonuje się w polskim porządku prawnym przy wykorzystaniu umowy 
w formie notarialnej [IPPB3/4510-845/15-4/EŻ.]. W świetle faktu, że nota-
riusz poświadcza zgodność z prawem takiej transakcji, a także faktu, że klien-
tela jest gospodarczo wykorzystana i zbywalna, należy moim zdaniem rozsze-
rzyć cechę klienteli na zdolność aportową. 

Po drugie, chcę skierować uwagę na klientelę w social-mediach, jako 
klientelę powiązaną z osobą posiadającą konto na portalu internetowym, na 
przykład Instagram. 

Wydaje się, że taki rodzaj „klienteli” jest szczególnie powiązany z „osobą 
obserwowaną” i nie polega wyłącznie na byciu usługobiorcą lub kupującym 
określone dobra, ale także na śledzeniu wpisów, a nawet życia prywatnego 
wspólnika. Rzecz staje się tym donioślejsza, im bardziej znane byłoby nazwi-
sko wspólnika. Można wyobrazić sobie sytuację, że Bill Gates czy Tim Cook 
mieliby zostać wspólnikami nowo zawiązanej spółki. Innymi słowy, wkładem 
wniesionym przez osobę, która jest znana i posiada znaczący zasięg (w posta-
ci subskrypcji) na profilu, mógłby być właśnie ten zasięg, wykorzystywany 
w celu prowadzenia reklamy lub dystrybucji produktów spółki prowadzącej 
przedsiębiorstwo. W tym sensie, zamiast „klientela” można byłoby użyć sfor-
mułowania quasi-klientela czy klientela sui generis (dla odróżnienia klienteli, 
która bazuje wyłącznie na związaniu z usługami lub towarami).  Twierdzę, 
że personal branding będzie coraz szerzej wykorzystywaną formą wspierania 
spółek przez „aniołów biznesu”. W takim wypadku sam fakt „bycia w spółce” 
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i reklamowanie spółki za pomocą social-mediów mógłby być w praktyce uzna-
ny za aport, a jego wartość ekonomiczne wielokrotnie przewyższająca wkłady 
pieniężne. 

Współcześnie spółki mogą podążać za modelem spółki partnerskiej, 
w której jeden lub kilku partnerów znanych w wolnym zawodzie zapewnia 
renomę rynkową spółce i koncentruje/ją się na nadzorze, podczas gdy wielu 
pozostałych partnerów lub pracowników zajmuje się wykonywaniem bieżą-
cej działalności. Pytanie zatem, czy taka praktyka nie nakaże w przyszłości 
rewizji zdolności aportowej „prawa do klienteli” i czy nie będzie racjonalne 
skłonienie się ku uznawaniu „bycia w spółce” i „reklamowania spółki w so-
cial-mediach” za wystarczający wkład niepieniężny do spółki, tym bardziej 
przy wkładach pozostałych wspólników. Obecnie zaś wyklucza się w Polsce 
zdolność wkładową „klienteli” nawet w spółce partnerskiej [Nowak 2010,  
s. 206-207]. Postulując zmiany można dodać, że zdolność aportowa „prawa 
do klienteli” jest silnie zakorzeniona w praktyce państw obcych, takich jak 
Niemcy i Francja. Szeroko o zależnościach historycznych w ujmowaniu klien-
teli w prawie polskim a prawie niemieckim i francuskim pisze T. Dolata [Do-
lata 2014, s. 93-106].

W Niemczech „klientela” niewątpliwie posiada zdolność aportową 
[Kopaczyńska-Pieczniak 2017, s. 99]., co było przedmiotem rozważań m.in. 
TSUE [C-204/13].

We Francji prawo klienteli jest terminem prawniczym używanym 
w prawie cywilnym i handlowym do oznaczania treści majątkowych [Roig 
2018]. Jednak kwestia klienteli dzieli zarówno doktrynę, jak i orzecznictwo. 
Linią graniczną jest pytanie, czy prawo klienta jest prawem, jak każde inne, 
czy raczej, podkreślając, że klienci mają autonomię i wolność, klientela po-
winna być utożsamiana z indywidualnym klientem. Na tym tle pojawia się 
problem przywiązania klienteli do konkretnej marki, np. do logo koncernu. 
Nasuwa się pytanie, czy klient skłania się ku wyborowi koncernu jako takiego 
i utożsamia z nim określoną jakość towarów lub usług, czy analizuje rynek na 
poziomie mikro. Sąd Apelacyjny we Francji rozważał taki problem na przy-
kładzie stacji paliw. Stwierdzono, że stacja paliw nie ma systematycznie osobi-
stej klienteli. Jest to prędzej klientela koncernu naftowego, który od początku  
 



680

FILIP WYSZYŃSKI

reklamuje daną stację paliw swoim logo, znakami towarowymi, promocjami, 
etc. [Schmidt 2015].

Konkludując, twierdzę, że prawo do klienteli związane z konkretną 
osobą i powiązana ściśle z subskrypcją w social-mediach będzie nabierać na 
znaczeniu, a przez jej specyfikę trudno uznawać ją jedynie w kategorii „posia-
dania klientów, nabywców, usługobiorców”, ale należałoby spojrzeć na fakt, że 
sam „zasięg” stanowi określoną wartość gospodarczą, umożliwiającą dociera-
nie do sprofilowanych odbiorców. Czasem osoba o dużym zasięgu może być 

„duszą” spółki [Sołtys 1995, s. 127], co determinuje samo zawiązanie spółki, 
jej formę, itd. Wydaje mi się, że w przypadku zasięgu odbiorców w social-

-mediach jako klienteli, należałoby raczej mówić (paradoksalnie korzystając 
z piśmiennictwa międzywojennego) jako o dobru niematerialnym z zakresu 
działalności handlowej, które jest analogiczne do utworów literackich i arty-
stycznych w działalności twórczej [Kraus i Zoll, 1929, s. 129]. „Zasięg” jest 
więc moim zdaniem wytworzonym dobrem i niekiedy kluczem do powstania 
spółki w ogóle, trudno zatem konsekwentnie nie dostrzegać cech aportowych 
w „prawie do klienteli” w social-mediach. 

Trudno byłoby jednak uznać możliwość spełnienia podstawowych 
przesłanek zdolności aportowej przez „klientelę”, jeżeli przyjąć, że prawo do 
klienteli jest emanacją dobra osobistego. Dobra osobiste są chronione również 
w stosunku do jednostek nieposiadających osobowości prawnej z art. 331 k.c., 
jakimi są osobowe spółki handlowe. W takim tonie w jednym z wyroków 
wypowiedział się jednak SN, podkreślając, że do osobistych osób prawnych 
należy prawo do klienteli rozumiane jako prawo do normalnych relacji z gru-
pą podmiotów, która w wyniku działań osoby prawnej stała się punktem od-
niesienia w stosunku do jej aktywności [I CSK 124/16].

nieruchOmOści na księżycu i na marsie

Możliwość wniesienia do spółki nieruchomości tytułem aportu jest nie-
kwestionowana [Matysiak 2017, s. 129]. By utrudnić stan faktyczny można 
poddać pod rozwagę ewentualną zdolność aportową nieruchomości na Księ-
życu, Marsie, czy na innych ciałach niebieskich. Wobec planów kolonizacji  
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Marsa, czy przyszłych zagrożeń czekających ludzkość na Ziemi istotnym pro-
blemem wydaje się zagospodarowanie ciał niebieskich poza atmosferą ziemską.

Wykorzystując luki prawne (moim zdaniem luki intra legem albo sy-
tuację pozornej luki prawnej) od kilkudziesięciu lat przedsiębiorcy sprzedają 
nieruchomości na obiektach kosmicznych. W 1980 r. zajął się taką praktyką 
biznesmen Dennis Hope, dzięki czemu obecnie jest miliarderem. Podobną 
praktykę wykazywali: chilijski adwokat Jenaro Gajardo Vera w 1954 r., czy 
Martin Jürgens, twierdząc, że w roku 1756 król Prus Fryderyk II Wielki prze-
kazał jego rodzinie prawa do Księżyca [Walter 2014]. Największym sprytem 
wykazał się jednak Dennis Hope, który na podstawie amerykańskiego prawa 
z 1862 roku, stwierdził, że po złożeniu odpowiednich dokumentów o nabycie 
ziemi niczyjej milczenie organów oznacza zgodę i stanowi quasi-zasiedzenie. 
Ustawa z 1862 roku (Homestead Act) była wykorzystywana w czasach podbo-
ju tzw. „Dzikiego Zachodu” i przejmowania ziem. Według D. Hope ustawa 
nie przestała obowiązywać. Gdyby nawet zgodzić się z D. Hope i uznać wła-
ściwość ustawy z 1862 roku do uregulowania sytuacji prawnej ciał niebieskich, 
to należy przypomnieć, że Homestead Act ogranicza wysokość roszczenia 
do 160 akrów, czyli 64 hektarów, a Księżyc ma 3,8 miliardów hektarów, co 
wskazywałoby, że D. Hope działa contra legem w zakresie sprzedaży każdego 
hektara ponad 64-ty hektar i umowy takie, przynajmniej w zakresie ponad 
ustawowe 64. hektary są nieważne z mocy prawa, ponieważ sprzedawca nie 
posiada tytułu prawnego do nieruchomości [Walter 2014]. Dla wytworzenia 
wrażenia pewności prawa w tym zakresie tworzą księgi hipoteczne działek na 
Księżycu, Marsie i innych ciała niebieskich, proklamują konstytucję [Łoma-
nowski, Ibidem], pobierają podatek od nieruchomości kosmicznej, wydają 
paszporty [Pietraszewski 2005]. W Rosji radny W. Pietrow uwzględnił „swoje” 
nieruchomości kosmiczne w oświadczeniu majątkowym dla urzędu skarbowe-
go [Pietraszewski 2005]. 

Przedmiotem działalności amerykańskiego przedsiębiorstwa „Lunar 
Embassy” z siedzibą w Kalifornii czy „The Lunar Republic Society” z siedzibą 
w Nowym Jorku jest sprzedaż nieruchomości w kosmosie. Analogiczne spółki 
powstały w Anglii jako „CosmicRegistry - MoonEstates.com Ltd.” i w Niem-
czech jako spółka ASTROX. Pytanie jednak o zgodność z prawem takiego 
działania oraz o potencjalną zdolność aportową gruntu kosmicznego.  
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W prawie międzynarodowym przyjmuje się, że kosmos to wspólne 
dobro ludzkości. Układ normujący działalność państw na Księżycu i innych 
ciałach niebieskich z 18 grudnia 1979 r stanowi wprost, że Księżyc ani ja-
kakolwiek jego część nie może stać się własnością jakiegokolwiek państwa, 
organizacji międzynarodowej, międzyrządowej lub pozarządowej, ani organi-
zacji krajowej, czy osoby prywatnej [Góralczyk i Sawicki 2011, s. 237-241]. 
W świetle tych faktów należałoby powiedzieć, że nieruchomość w kosmosie 
powinna być traktowana na gruncie prawa cywilnego jako res extra commer-
cium [Wołodkiewicz i Zabłocka 2005, s. 118-119], a dokładniej - res omnium 
communes [Ignatowicz i Stefaniuk 2012, s. 19].

Rzecz nie jest jednak klarowna, bowiem prawo międzynarodowe, ba-
zujące na traktatach i układach, jest często pozostawiane bez ratyfikacji przez 
wiele państw, w tym kluczowych, jak USA, czy Rosja. Niedostateczność ure-
gulowań prawnych dotyczących Księżyca podkreśla International Institute of 
Space Law, gdyż dwa kluczowe Układy: Układ o zasadach działalności państw 
w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem 
i innymi ciałami niebieskimi z 27 stycznia 1967 r. oraz Układ normujący dzia-
łalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 18 grudnia 1979 r., 
nie rozwiązują problemu.

Wątpliwości budzi tytuł prawny do gruntu, jednak w kontekście zdol-
ności aportowej należy zauważyć, że wartość takiego gruntu dałaby się wyce-
nić i stanowiłaby wartość ekonomiczną dla spółki. Należy pamiętać, że pry-
watne firmy kosmiczne mogą szybko rozwinąć turystykę kosmiczną (hotele) 
i przemysł kosmiczny (autonomiczne wydobycie surowców, np. Helu-3, ma-
gnezu, kobaltu, uranu), a poza tym Księżyc mógłby być niezbędnym podkła-
dem startowym dla lotów na inne planety. Dlatego twierdzę, że obecnie taki 
grunt nie posiada zdolności aportowej z uwagi na brak polskiej regulacji w 
tym zakresie, a wniesienie prawa do własności gruntu kosmicznego (np. przez 
amerykańskiego wspólnika do spółki polskiej) mogłaby mieć wartość jedynie 
przy niebudzącym wątpliwości stanie prawnym.

Podsumowując, grunty kosmiczne nie posiadają obecnie, a przynaj-
mniej nie w polskim porządku prawnym, zdolności aportowej ze względu 
na niemożność dopuszczenia do obrotu. Inne przesłanki aportowe byłyby 
jednak spełnione: wartość ekonomiczna, zbywalność (gdyby własność byłaby 
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potwierdzona aktem notarialnym), zdolność bilansowa jako możność ujęcia 
w aktywach spółki, efektywność i pewność przysporzenia, a także zdolność 
z działalnością spółki, gdyby spółka wpisała w umowie/statucie jako przed-
miot działalności [Bilewska i Chłopecki 2015, s. 41, 69, 83, 107, 150] według 
PKD na przykład działalność z Sekcji H - Działu 49 - Grupy 51.2 – „Trans-
port lotniczy towarów i transport kosmiczny” albo Działu 08 - Grupy 08.9 

- Klasy 08.99 – „Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasy-
fikowane”.

Pytanie jednak, czy sam stan niepewności prawnej powinien przesą-
dzać o braku zdolności aportowej gruntu w kosmosie. Sytuacja taka wydaje 
się tym trudniejsza, im lepiej uda się dobrać analogię pokazującą, że istnieją/
ły w Polsce spółki o aportach w postaci gruntu o skomplikowanej sytuacji 
prawnej – przykładowo w m.st. Warszawie spółki „celowe” dla budowy miesz-
kań znalazły się w niejednoznacznym położeniu, gdy Komisja Weryfikacyjna 
(Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 
dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa) 
uchylała decyzje o warunkach zabudowy albo zawieszała to prawo tytułem 
środka zapobiegawczego. Sytuacja prawna wielu nieruchomości wniesionych 
jako aport (kluczowy dla inwestycji) była zatem niepewna, a aporty przejścio-
wo nieprzydatne dla spółki [Krupa-Dąbrowska 2018].

genOm ludzki

Rozważając zdolność aportową genomu ludzkiego mam na myśli wnie-
sienie tytułem aportu patentu na fragment DNA (który występuje naturalnie 
w genomie) [Stanek 2016, s. 13]. Falom niepewności inwestorów i naukow-
ców biotechnologicznych, co do możliwości patentowania genomów poło-
żył tamę w 1980 r. The U.S. Supreme Court ws. Diamond v. Chakrabarty, 
uznając „przedmiotowość patentową” żywych mikroorganizmów. Ową zdol-
ność patentową dopuszcza obecnie także prawo polskie i europejskie [Dz.U. 
2019 poz. 501] oraz Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnolo-
gicznych). 
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Jeszcze na gruncie k.h. dopuszczalne wydawało się wniesienie aportem 
praw na dobrach niematerialnych [Minas, 1995, s. 93-94]. Takie uprawnienie 
powinno znaleźć zastosowanie również wobec przepisów k.s.h. Jednak istnieją 
pewne problemy sytuacji prawnej genomu wobec kryteriów zdolności apor-
towej. 

Po pierwsze, jaką wartość ekonomiczną należałoby przyjąć wobec wy-
jątkowości konkretnego genomu, a jednocześnie – z punktu widzenia badaw-
czego – występowania ich wręcz nieograniczonej liczby. Po drugie, czy nie 
należałoby uznać takiego aportu raczej za know-how, gdyż dla spółki liczyłaby 
się zapewne bardziej wartość informacyjna (diagnostyczno-testowo-poznaw-
cza), a nie „materialność” genomu. Po trzecie, czy słusznie uznaje się patent 
genomu, skoro nie jest on wkładem twórczym, tylko „wyizolowaniem”, „ob-
serwacją” dobra, które już istnieje [Stanek 2016, s. 62].

O ile poruszane kwestie nie stanowią obecnie realnego problemu wobec 
możliwości wniesienia przez wspólników działających w branży biotechnolo-
gicznej patentów genomów tytułem aportu wraz z całym przedsiębiorstwem 
lub jego zorganizowaną częścią (np. spółki biotechnologiczne zajmujące się 
badaniami wczesno-diagnostycznymi w oparciu o materiał DNA), o tyle po-
wstają spółki, których jedynym celem i działalnością będzie samo przechowy-
wanie genomów (wspomniane w „Uwagach porządkujących” artykułu bio-
banki). Istnieje zarówno potencjalność wykorzystania genomów w przyszłości 
przy „manipulowaniu” materiałem genetycznym (gdy stanie się to w szerszym 
ujęciu dopuszczalne) [Lindenberg 2018] albo ze względu na cel ochrony ge-
nomu jako taki, tj. spółki, które będą zrzeszać wspólników z krytycznym, czy 
wręcz wrogim podejściem do przemysłowego używania ludzkiego genomu,  
i jedyną motywacją zawiązania spółki będzie działalność ochronna, czy spo-
łeczna, albo neutralna, medyczna i ochronna, jak w przypadku biobanków.

W istocie utworzenie takiej spółki z o.o. byłoby dozwolone (na mocy 
art. 151 § 1 k.s.h utworzenie możliwe jest „w każdym celu prawnie dopusz-
czalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej”), jednak kwestia zdolności aporto-
wej genomu byłaby niejasna. 
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pOdsumOwanie

Podsumowując prezentowane poglądy można odnieść się do propozy-
cji kryteriów zdolności aportowej postulowanych przez jednego z twórców 
k.s.h. - A. Szumańskiego. A. Szumański przed wejściem w życie k.s.h. za-
proponował cztery pozytywne kryteria zdolności aportowej [Szumański 1997, 
s. 96-103]. Co ważne, wymienione przesłanki powinny być spełnione łącznie. 
Po pierwsze, wyróżniona została możliwość oznaczenia danego prawa lub do-
bra, możliwości jego wycenienia i uwzględnienia w bilansie spółki. Po drugie,  
A. Szumański zaproponował kryterium zbywalności prawa. Po trzecie, nale-
żałoby brać pod uwagę dostępność danego dobra prawnego lub prawa. Po 
czwarte wreszcie, możliwość zaspokojenia wierzytelności z wniesionego 
przedmiotu. W konsekwencji nie każde nowoczesne dobro lub prawo będzie 
spełniać każde z tych kryteriów, jednak spełnienie tylko części z nich może 
zaświadczać z jednej strony o nowych trendach w obrocie, z drugiej zaś o za-
porach do wniesienia aportu. Tym samym na skutek dynamicznego rozwoju 
technologii i techniki przesłanki zdolności aportowej straciły być może na 
przestrzeni dwudziestu ostatnich lat, przynajmniej w części, swoją aktualność

By zaś wysnuć postulaty de lege ferenda należy powiedzieć, że w cią-
gu dwudziestu lat obowiązywania k.s.h. dostrzec można wiele niedomagań 
regulacyjnych. Postulaty regulacyjne widzieć należy systemowo. Problematy-
kę zdolności aportowej nowoczesnych dóbr i praw należy zatem analizować 
w szerszym kontekście, czyli przez pryzmat ogólnej cechy „kapitałowości” spół-
ek kapitałowych. Kapitał tychże spółek jest ich prawną naturą, a przynajmniej  
w założeniu powinien nim być. Inaczej dochodzi do zaistnienia w obrocie 
spółek „pustych”, „dętych”, które mogą zagrażać potencjalnym wierzycie-
lom. Tym samym kwestie kapitału wnoszonego do spółek należy rozpatrywać  
w świetle wymogu kapitałowego (w sp. z o.o. 5 000 złotych, a w S.A. 100 000 
złotych). Można dyskutować nad sensem tychże zabezpieczeń kapitałowych, 
zwłaszcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wymóg kapita-
łowy jest niski i nieuzasadniony historycznie (odnosząc się do Kodeksu han-
dlowego bardziej zasadny byłby wymóg 4 000 złotych), a potencjalne testy 
płynnościowe mogłyby zapewnić większe bezpieczeństwo w obrocie. Można 
powiedzieć, że polskie prawo, szczególnie w ostatnich latach, jest prawem „pa-
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tchworkowym”. Należałoby przez to rozumieć fragmentaryczność, incyden-
talność, epizodyczność czy wpadkowość zmian. Jako przykład takiej regulacji 
podać można przepisy o tzw. Prostej spółce akcyjnej (PSA), gdzie zamiast mo-
dyfikacji form już istniejących - spółki z o.o., spółki akcyjnej czy komandyto-
wo-akcyjnej, tworzy się nową formę prawną. 

Mając na uwadze wiele wyzwań, jakie stoją przed ustawodawcą, ko-
lejnym postulatem de lege ferenda w zakresie spółek kapitałowych może być 
kwestia zliberalizowania kryteriów aportowych. Głos ten należy jednak kiero-
wać również do przedstawicieli doktryny, gdyż przesłanki zdolności aportowej 
kształtowane są w znacznej mierze przez piśmiennictwo. W zastanym stanie 
prawnym możliwe jest wnoszenie do spółek kapitałowych tytułem aportu aty-
powych przedmiotów i praw, jednakże jedynie przy wniesieniu przedsiębior-
stwa jako całości, czy jego zorganizowanej części. Jednakże poza pieniędzmi 
kapitałem stają się także inne dobra. 

Warto zatem rozważyć możliwość istnienia spółek kapitałowych bez 
tradycyjnego kapitału, ale z dużym kapitałem atypowym. Rozważania te, wy-
soce prognostyczne, wydaje się stosowne zakończyć retorycznym pytaniem, 
mianowicie: jaka forma jest bardziej bezpieczna dla obrotu - nowo techno-
logiczna spółka typu start-up lub joint venture, czy raczej hybrydowa spółka 
celowa z minimalnym kapitałem?
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Funkcja uzupełniająca  
klauzuli generalnej zawartej  

w art. 3 ust. 1 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji na przykładzie  

wybranych orzeczeń sądowy

Wstęp

W polskim systemie prawnym pierwszym ustawodawstwem regulu-
jącym problematykę zwalczania nieuczciwej konkurencji była ustawa z dnia 
2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego nastąpił rozkwit polskiej myśli tyczącej się zwal-
czania nieuczciwej konkurencji, co było skutkiem kształtującego się na nowo 
państwa polskiego i związanego z tym rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój ten 
skutkował jednak pojawieniem się praktyk, które zaburzały reguły uczciwości, 
które powinny obowiązywać na rynku, w tym zasadę pozyskiwania klienta 
jakością oraz ceną oferowanego produktu.   

Sama gałąź prawa zajmująca się zjawiskiem nieuczciwej konkurencji 
pojawiła się w systemach prawnych państw europejskich relatywnie niedawno, 
jako że nastąpiło to w XIX wieku. Po okresie początkowego rozwoju dzie-
dziny prawa zajmującej się nieuczciwą konkurencją na terenie II Rzeczpo-
spolitej, rozwój ten został zatrzymany co było spowodowane wybuchem II 
wojny światowej oraz następującym po niej okresem Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej, w którym to czasie ze względu na szczątkowe występowanie  
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rynku, podlegającego regułom konkurencji regulacje, ustanawiające jej zasady 
nie były konieczne. 

Dopiero wraz ze zmianą ustrojową po 1989 roku, co wiązało się z po-
wrotem do gospodarki rynkowej i pojawieniem się realnej konkurencji, po-
wróciła potrzeba ochrony uczestników gry rynkowej, co skutkowało uchwale-
niem ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(UZNK) zawierającej definicję czynu nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 
1, który stanowi: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne 
z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego 
przedsiębiorcy lub klienta” (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji). Analiza przywołane przepisu potwierdza, że polski 
ustawodawca zdecydował się na wprowadzeniu do systemu ochrony prawi-
dłowego działania reguł rynkowych klauzuli generalnej odpowiedzialności za 
zachowania będące przejawami nieuczciwej konkurencji.  

systemy ochrony konkurencji W ujęciu międzynarodoWym na przy-
kładzie modelu francuskiego i niemieckiego

Mając na uwadze uwarunkowania gospodarcze panujące w Europie do 
wieku XVIII, a to rzeczywisty brak wolnego rynku, gospodarkę opartą o cechy 
czy ograniczenia w przemieszczaniu się ludności problem zwalczania praktyk 
naruszających uczciwą konkurencje był na tyle nieistotny, że nie wymagał in-
gerencji ze strony prawodawcy. 

Odmienne warunki wystąpiły po urzeczywistnieniu się postulatów 
Rewolucji Francuskiej (pomiędzy 1789 a 1799), która stanowiła podstawę 
zaistnienia rynku opartego o wolną konkurencję, a to zniesienie przywilejów 
i monopoli. Ustawą z dnia 17 marca 1791 roku wprowadzono zasadę bezwa-
runkowej i nieograniczonej wolności przemysłowej (liberté du commerce et de 
l’industrie) [Kraus i Zoll, 1929, s. 20]

Wraz z pojawieniem się wolnego rynku i realnej konkurencji koniecz-
nym stało się przeciwdziałaniem praktykom mogącym zaburzyć prawidłowe 
współzawodnictwo pomiędzy konkurentami. W Europie unaoczniły się dwa 
modele rozwiązań przeciwdziałania praktykom naruszającym reguł uczciwej 
konkurencji: model francuski i model niemiecki. Model francuski charaktery-
zował się wykształceniem przez judykaturę praktyki opierania się o generalną 
klauzule odpowiedzialności deliktowej, zamieszczonej w art. 1382 francuskie-
go kodeksu cywilnego, stosując ją również do naruszeń zasad uczciwej kon-
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kurencji. Model ten nie wytworzył ustawy szczególnej dotyczącej zwalczania 
nieuczciwej konkurencji. 

W modelu niemieckim wyodrębniono ustawę szczególną do uregulo-
wania problematyki ochrony konkurencji [Gadek 2003, s. 18].

model francuski

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w modelu francuskim zosta-
ło oparte o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym oraz akty o charakterze 
karno-administracyjnym [Nowińska 1997, s. 45 i n.]. Brak jest natomiast 
wyszczególnionego, osobnego aktu prawnego regulującego tematykę zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji czy też zawierającego wykaz czynów nieuczciwej 
konkurencji. 

W doktrynie francuskiej powszechnym uznaniem cieszy się pogląd 
stworzony przez P. Roubiera, zgodnie z którym skarga z tytułu nieuczciwej 
konkurencji ma na celu sankcjonowanie faktu nadużycia prawa do wolności 
gospodarczej [Roubier 1952, s. 526]. 

Podstawą odpowiedzialności jest zastosowanie art. 1382 francuskiego 
kodeksu cywilnego statuującego ogólną odpowiedzialność deliktową. Dla 
jego zastosowania konieczne jest spełnienie trzech przesłanek typowych dla 
odpowiedzialności deliktowej tj. szkody (préjudice), winy (faute) i związku 
przyczynowego (lien de causalité) uzupełnionych o warunek wstępny jakim 
jest istnienie stosunku konkurencji pomiędzy stronami [za: Gadek 2003,  
s. 19].

model niemiecki

Odmiennie niż w modelu francuskim w systemie niemieckim panowa-
ło stanowisko, zgodnie z którym wszystko co nie jest zakazane przez ustawy 
szczególne jest dozwolone, a ewentualne ograniczenia powinny zostać zawarte 
w regulacji odrębnej. Skutkowało to wprowadzeniem uregulowań kazuistycz-
nych, zawierających przepisy odnoszące się do konkretnych stanów faktycz-
nych, np. zakazu wprowadzania w błąd, oczerniania, zakazu zdrady tajem-
nicy [Gadek 2003, s. 35]. Ustawodawstwo to nie było jednak wystarczające, 
co doprowadziło do wprowadzenia ustawy z 7 lipca 1909 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zawierającą klauzulę generalną wprowadzoną w §1, 
zgodnie z którym: „Kto w obrocie gospodarczym podejmuje w celu konku-
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rencji działania, które naruszają dobre obyczaj, może zostać zobowiązany do 
zaniechania tych działań i naprawienia szkody”. Ustawa z 7 lipca 1909 roku 
zawierała również część wyszczególniającą czyny godzące w zasady uczciwej 
konkurencji. 

Podstawą zastosowania klauzuli generalnej było zaistnienie poniższych 
przesłanek:

1) działanie przedsiębiorcy odbywa się w obrocie gospodar-
czym,

2) jest ono podejmowane w celu konkurencji,
3) naruszone zostały dobre obyczaje [Gadek 2003, s. 38].

Ewolucja zapatrywania prawodawstwa niemieckiego na możliwość 
wprowadzenia klauzuli generalnej, obok kazuistycznie wymienionych stanów 
faktycznych godzących z reguły uczciwego konkurowania, unaocznia jak rze-
czywistość gospodarcza, ze względu na jej zmienność i dynamiczność, wymu-
sza na normodawcy posłużeniem się takim rozwiązaniem.

 polski model ochrony uczciWej konkurencji

Przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku normy obejmujące zie-
mie polskie wynikały z ustawodawstwa państw zaborczych. Stąd pierwszą pol-
ską regulacją dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji była ustawa z dnia 
2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Polski ustawodawca 
zdecydował się na przyjęcie modelu niemieckiego, a to stworzenie osobnego 
aktu normatywnego stanowiącego kompleksowe rozwiązanie zagadnień zwią-
zanych z ochroną prawidłowego zachowania konkurujących przedsiębiorstw. 

Art. 3 ustawy z 1926 roku stanowił: „Kto poza przypadkami art. 1  
i 2 szkodzi przedsiębiorcy przez czyny, sprzeczne z obowiązującemi przepi-
sami albo z dobremi obyczajami (uczciwością kupiecką), jako to przez poda-
wanie nieprawdziwych wiadomości o przedsiębiorstwie, przez podmawianie 
dla celów konkurencyjnych jego organów do niewypełniania obowiązków 
służbowych, przez wyjawianie tajemnic przedsiębiorstwa technicznych lub 
handlowych i t.p., winien zaniechać tych czynów, w razie winy wynagrodzić 
szkodę pokrzywdzonemu i ewentualnie dać mu zadośćuczynienie. Roszczenia 
te podlegają przepisom art. 1”. 

Ten przepis stanowi klauzulę generalną uzupełniającą kazuistyczne 
wymienienie czynów nieuczciwej konkurencji w innych przepisach ustawy 
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w tym w art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ust. 1. Co więcej, szczególne znaczenie 
nadano „dobrym obyczajom kupieckim”, jako zasadom których przestrzegać 
powinien przedsiębiorca bez wprowadzenia ścisłej definicji tychże zasady. 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Fryderyka Zolla, cel ustawy miał 
być określany szeroko: „Przedmiot ustawy w nagłówku określony jest zbyt 
ciasno. Nie tylko bowiem chodzi w niej (w ustawie) o zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji, ale równocześnie i o ochronę prawa podmiotowego przedsię-
biorcy przeciw wszelkim czynom w tej ustawie skwalifikowanym jako czyny 
bezprawne – bez względu na to, czy czyny te są nieuczciwą konkurencją, czy 
nie mają nic wspólnego ze współzawodnictwem” [Kraus i Zoll 1929, s. 47].

Pomimo formalnego obowiązywania ustawy z 1926 roku także po II 
wojnie światowej, w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ze względu na 
uwarunkowania ekonomiczne jej stosowanie nie występowało. Następnie po 
powrocie do gospodarki wolnorynkowej podjęto prace na nową ustawą, co 
uzasadniano niezapewnianiem przez ustawę z 1926 roku dostatecznej ochro-
ny dla przedsiębiorców oraz zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi 
przez Rzeczpospolitą Polską [Szwaja 1996, z. 4, s. 484; Skubisz 1996, z. 4-5]. 

W trakcie prac nad nową ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji zwyciężyła koncepcja wprowadzenia do ustawy klauzuli generalnej (art. 3 
ust. 1 UZNK) wraz ze wskazaniem konkretnych czynów nieuczciwej kon-
kurencji (wymienionych w art. 3 ust. 2 UZNK). Takie podejście stanowiło 
kontynuację prawodawstwa zastosowanego w ustawie z 1926 roku, a także 
zaczerpnięto z doświadczeń innych państw europejskich [Kępiński 1994,  
s. 3]. Uzasadnieniem takiej decyzji były również cechy klauzul generalnych, 
na które zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 października 
2000 roku, a to:

a) znaczenie klauzul generalnych uwidacznia się zwłaszcza, gdy chodzi 
o kształtowanie ładu gospodarczego,

b) umożliwiają uelastycznienie przepisów, co sprawia, że system staje 
się bardziej dynamiczny,

c) pozwala to na unikniecie „przelegalizowania” i nadmiernej formali-
zacji obrotu gospodarczego,

d) wiążą się z przerzuceniem części odpowiedzialności z podmiotów 
uczestniczących w jego tworzeniu (przyjmowaniu) na judykaturę [SK 5/99].

Takie uelastycznienie sytemu ochrony uczciwej konkurencji jest uza-
sadnione, ze względu na dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych, co 
w sposób znaczący utrudnia, o ile nie uniemożliwia, stworzenie wyczerpują-
cego katalogu deliktów nieuczciwej konkurencji. Jak wskazał Trybunał Kon-
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stytucyjny w wyroku z dnia 16 stycznia 2006 roku, zwroty [niedookreślone] 
przesuwają obowiązek konkretyzacji normy prawnej na etap stosowania pra-
wa, a więc dają sądom określoną swobodę decyzyjną. Jednakże w sposób nie-
unikniony stosowanie norm prawnych zawierających zwroty niedookreślone 
przesuwa ciężar ich wypełnienia konkretną treścią na płaszczyznę stosowania 
prawa [SK 30/05].

Należy zwrócić również uwagę na tendencję ustawodawcy polegającą 
na uzupełnianiu listy deliktów nieuczciwej konkurencji zawartych w części 
szczególnej wraz z rozwojem rzeczywistości gospodarczej oraz koniecznością 
harmonizacji polskiego porządku prawnego z prawem europejskim.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UZNK „czynem nieuczciwej konkurencji jest 
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub na-
rusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.

Treść wprowadzonej regulacji pozwala na zidentyfikowanie następują-
cych przesłanek uznania danej postawy za czyn nieuczciwej konkurencji:

a) działanie poddane ocenie musi zostać podjęte w związku z działal-
nością gospodarczą, 

b) czyn musi być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, 
c) działanie musi zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy 

lub klienta.

funkcje klauzuli generalnej zaWartej W art. 3 ust. 1 uznk

Umieszczenie klauzuli generalnej na początku ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyni ta normę szczególnie 
istotną. Zgodnie z poglądem ugruntowanym w doktrynie i przyjętym tak-
że przez judykaturę klauzula generalna zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy pełni 
przede wszystkim funkcje definiującą (poprzez wskazanie definicji praktyk 
nieuczciwych) i uzupełniającą [Nowińska i du Vall, 2013]. 

Funkcję definiującą potwierdzono w judykaturze, w której uznano, że 
klauzula generalna kształtuje (kreuje) uniwersalny zakaz nieuczciwej konku-
rencji [ACr 308/95]. Z treści art. 3 ust. 1 UZNK w sposób czytelny wynikają 
również przesłanki uznania danego działania za czyn nieuczciwej konkurencji.

W literaturze wskazuje się również na funkcję korygującą, która ma 
wprowadzać do systemu swego rodzaju bezpiecznik, umożliwiający korygo-
wanie oceny w razie, gdyby zaistniała sytuacja mogłaby zostać zakwalifikowa-
na, jako delikt nieuczciwej konkurencji w oparciu o przesłanki wskazane prze-
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pisami części szczegółowej ustawy, ale ze względu np. na niewielkie natężenie 
nieuczciwości lub minimalny stopień zagrożenia czy naruszenia interesów 
innego uczestnika rynku uzasadnione jest odstąpienie od negatywnej oceny 
danego czynu (funkcja korygująca) [Nowińska i du Vall 2013; Szwaja 2006,  
s. 138; G. Tylec 2010, s. 57 i n.; Zdyb 2016] Funkcja uzupełniająca i kory-
gująca została uznana również w orzecznictwie [I CSK 796/10]. Wartą przy-
toczenia jest teza zawarta w orzeczeniu Sądu Najwyższego, zgodnie z którą: 

„Norma przepisu art. 3 u.z.n.k. jest klauzulą generalną spełniającą funkcję 
uzupełniającą i korygującą wobec pozostałych unormowań tej ustawy zawar-
tych w art. 5-17 i zawierających stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji. 
Oznacza to, iż określone zachowanie, o ile nosi znamiona czynu nieuczci-
wej konkurencji, winno podlegać badaniu najpierw przez pryzmat przesłanek 
określonych w powyższych przepisach szczególnych. Dopiero zaś wówczas, 
gdy konkretne zachowanie nie wypełnia dyspozycji żadnego z powyższych 
deliktów szczególnych, powstaje potrzeba dokonania jego oceny na gruncie 
przesłanek z art. 3, zawierających uniwersalną postać czynu nieuczciwej kon-
kurencji” [IV CKN 255/00].

Pomimo korzyści wynikających z przyjęcia funkcji korygującej klauzuli 
generalnej, korzystanie z niej powinno mieść miejsce, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach [Szwaja 2006, s. 138 i n.].

Funkcja uzupełniająca klauzuli generalnej jest szczególnie istotna dla 
uelastycznienia systemu ochrony uczciwej konkurencji. Wykorzystanie art. 3 
ust. 1 UZNK, jako samodzielnej podstawy odpowiedzialności za delikt nie-
uczciwej konkurencji pozwala na przeciwdziałanie postępowaniom konkuren-
tów na rynku, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a nie 
zostały zindywidualizowane w części szczególnej UZNK, jako osobne czyny 
nieuczciwej konkurencji. 

W literaturze i orzecznictwie zaistniały dwie koncepcje zastosowania 
art. 3. ust. 1 UZNK. Zgodnie z pierwszym poglądem zachowanie przedsię-
biorcy powinno być badanie albo w oparciu o art. 3 ust. 1 UZNK, lub też  
w oparciu o jeden z czynów z części szczególnej. Tym samym zgłoszenie przez 
stronę roszczenia w oparciu o delikt z części szczególnej wyłączałoby kontrole 
w oparciu o klauzulę generalną. Pogląd ten został wyrażony m.in. w orzecze-
niu Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 roku, zgodnie z którym: „skoro 
strona powodowa zarzuca pozwanym dopuszczenie się deliktu, a zatem stan 
faktyczny który w pełni odpowiada hipotezie art. 5 tej ustawy, to nie może 
ona równocześnie odwoływać się do ogólnej normy jaką jest art. 3 omawianej  
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ustawy.” [II CKN 70/96]. Wyrażony powyżej pogląd znalazł również poparcie 
w doktrynie. [Walaszek-Pyzioł i Pyzioł 1994, s. 1 i n.].

Zgodnie z drugim poglądem w razie stwierdzenia, że dane zachowanie 
nie spełnia wszystkich przesłanek czynu określonego w części szczególnej, za-
sadnym jest podjęcie oceny również w oparciu o klauzulę generalną UZNK. 
Taka interpretacja klauzuli generalnej w pełni aktualizuje funkcję uzupełniają-
cą, ponieważ umożliwia uzupełnienie systemu zarówno o całkowicie nowe de-
likty, jak również ochronę przed nieuczciwymi praktykami, które nie spełniają 
wszystkich przesłanek deliktów z części szczególnej, jednak pozostają w zakre-
sie art. 3 ust. 1 UZNK. Takie spojrzenie zostało zaakceptowane i zastosowane 
w judykaturze [I CKN 1319/00, II CSK 363/07]. 

Również przedstawiciele doktryny przychylają się do przyjęcia takiej 
interpretacji [Szwaja i Jasińska 2013, s. 139 i n.]. W orzecznictwie za czy-
ny nieuczciwej konkurencji niewyszczególnione w części szczególnej ustawy 
uznawano przede wszystkim zdarzenia polegające na nieuczciwym naruszaniu 
renomy innego przedsiębiorcy, naruszaniu oznaczeń indywidualizujących, re-
putacji znaków towarowych, pasożytniczego naśladownictwa form zewnętrz-
nych opakowania produktu [Kępiński, 2014]. 

W dalszej części niniejszego opracowania zostanie przeprowadzona 
analiza wybranych przykładów z orzecznictwa, w których badano możliwość 
posłużenia się funkcją uzupełniającą klauzuli generalnej UZNK.

analiza Wybranych orzeczeń.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r. sygn. akt V CSK 
311/06- pasożytnicze wykorzystanie formy opakowania (poniższy frag-
ment zawiera cytaty z orzeczenia V CSK 311/06].

Stan faktyczny:

Stronami w sprawie było dwóch producentów uniwersalnej przyprawy 
do potraw. Zgodnie materiałem dowodowym przedstawionym przez stronę 
powodową uniwersalna przyprawa do potraw, produkowana przez powodów, 
znana była w Polsce od początku lat 70, kiedy to zaczęła być sprowadzana 
najpierw przez indywidualnych turystów odwiedzających Jugosławię, a na-
stępnie za pośrednictwem „Peweksu”, po czym w latach 80 przez oficjalnych 
hurtowych importerów, zaś od 2002 r. jest też w Polsce produkowana. Od 
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początku sprzedawana była w opakowaniach dwojakiego rodzaju - małych  
75-gramowych torebkach biało-czerwonych oraz w torebkach o zawartości 
250 g, 500 g, 1.000 g i w puszkach 250 g mających za tło kolor niebieski.

Wszystkie opakowania na ścianie frontowej zawierały napis „Vegeta” 
jako nazwę przyprawy oraz rysunek głowy i szyi kucharza z wąsami, w czapce 
kucharskiej i chustką pod szyją wykonującego gest złączenia kciuka i palca 
wskazującego dłoni, zaś od lat 80 także napis „Podravka” jako nazwę produ-
centa. Od 1994 roku opakowanie zostało uzupełnione o kolorowy rysunek 
bukietu warzyw u dołu opakowania. Od tego momentu niebieskie opakowa-
nia przyprawy powodów niezmiennie mają następujący wygląd: intensywnie 
niebieski kolor tła, w górnej części oznaczenie producenta wpisane białymi 
literami w stylizowany kształt zbliżonej do prostokąta mający kolor czerwo-
ny, otoczony białą ramką, zwieńczony herbem z symbolem w kształcie serca, 
napis „Vegeta” wpisany literami białymi stylizowanymi w elipsę nakreśloną 
białą linią, umieszczony w centralnej części frontowej ściany opakowania oraz 
wkomponowany w linię elipsy w jej górnej części realistyczny rysunek głowy, 
szyi i dłoni kucharza wykonującego charakterystyczny gest, a poniżej - białe 
oznaczenie gramatury produktu i pod nim różnokolorowa kompozycja wa-
rzyw [V CSK 311/06].

Pozwana wprowadziła swój produkt na polski rynek pod koniec 1995 
roku. Przyprawa ta sprzedawana była w torebkach o pojemności 75 g, 125 g, 
200 g, 500 g, 1.000 g i w puszkach 300 g. Opakowania produktu pozwanej 
zawierają następujące elementy: tło w kolorze niebieskim, w górnej części na-
pis „P.” oznaczający nazwę producenta, wyrażony czerwonymi literami wpi-
sanymi w biały prostokąt pochylony w prawo, otoczony białym konturem 
z zaokrąglonymi narożnikami, poniżej nazwa produktu „Kucharek” wpisana 
białymi literami, a pod nią mniejszymi literami w kolorze czerwonym znajdu-
je się napis „Przyprawa do potraw”, centralnym elementem wystroju fronto-
wej ściany opakowania jest fotografia kucharza z wąsem w czapce kucharskiej 
i białej koszuli z czerwoną apaszką na szyi oraz fotografia różnokolorowego 
bukietu warzyw. 

Zgodnie ze stanowiskiem powodów pozwana wprowadziła na rynek 
przyprawę uniwersalną „Kucharek” w opakowaniu, którego kompozycja 
stwarzała wrażenie podobieństwa do znanego na rynku polskim opakowania 

„niebieskiego” produkowanej przez powodów przyprawy uniwersalnej „Vegeta” 
w stopniu mogącym wywoływać i rzeczywiście wywołującym błędne przeko-
nanie konsumentów co do pochodzenia towaru, oraz świadomie wykorzy-
stała powszechną znajomość „niebieskiego” opakowania przyprawy „Vegeta”, 
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kojarzoną z wysoką jakością produktu powodów, do wdarcia się w kliente-
lę powodów ze swoją przyprawą uniwersalną bez poniesienia niezbędnych,  
w przypadku wprowadzania na rynek nowego produktu, kosztów promocji 
i reklamy, tj. w sposób pasożytniczy, poprzez wykorzystanie wypracowanego 
przez powodów przekonania wśród konsumentów, że istnieje przyprawa uni-
wersalna i że jest to produkt dobry. 

Tym samym postępowanie pozwanej w opinii powodów stanowiło czy-
ny nieuczciwej konkurencji określone w art. 3 i art. 10 UZNK.

Ocena Sądu I i II instancji:

Zgodnie z rozumowaniem Sądu I instancji kluczowym dla wydania 
rozstrzygnięcia w sprawie było sprawdzenia czy wykorzystywane przez po-
zwaną opakowanie przyprawy uniwersalnej „Kucharek” może prowadzić do 
wywołania u konsumentów niezgodnego z rzeczywistością wyobrażenia co 
do marki nabywanego produktu oraz jego pochodzenia przy uwzględnieniu 
przyjętych zwyczajowo sposobów oznaczania określonych kategorii towarów 
podobnymi elementami opakowania. Ocena Sądu I instancji w tym zakresie 
była negatywna. Sąd I instancji uznał, że opakowanie przyprawy „Kucharek” 
nie wykazuje podobieństwa z opakowaniem przyprawy „Vegeta” w stopniu 
mogącym wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia nabywanego 
towaru ani w zakresie poszczególnych elementów kompozycji wystroju oby-
dwu opakowań, które są różne, ani przy ich rozpatrywaniu jako całości dającej 
ogólne wrażenie. 

Kluczowym dla decyzji Sądu było przyjęcie, że oznaczenie, brzmienie 
i znaczenie umieszczonych na opakowaniach różnych nazw dotyczących pro-
duktu i producenta, pozwala na jednoznaczne zorientowanie się co do pocho-
dzenia nabywanego produktu i wyklucza zarzut, że pozwana dopuściła się tzw. 
niewolniczego naśladownictwa prowadzącego do pomyłek wśród klientów 
lub że chciała przenieść na swój towar pewne pozytywne skojarzenia związane 
z pierwotnym producentem lub jego wyrobami, czym naruszyłaby dobre oby-
czaje. Sąd zwrócił także uwagę, że gdyby strona powodowa podjęła działania 
zaradcze wcześniej, co stanowiłoby przeciwdziałanie rozwojowi praktyk naśla-
downiczych, w tym segmencie produktów orzeczenie mogłoby być odmienne. 
Zachowanie pozwanej nie zostało uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, 
ponieważ zgodnie z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, na rynku 
produktów spożywczych wykształciła się praktyka unifikacji opakowań wy-
rażająca się w używaniu charakterystycznych dla danego rodzaju produktu 



703

FUNKCJA UZUPEŁNIAJĄCA KLAUZULI GENERALNEJ ... Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R

elementów graficznych i kolorystycznych. Oceniając część rynku, w której 
działają strony postępowania charakterystyczne jest wykorzystywanie wize-
runku warzyw, akcesoriów kuchennych, osób przygotowujących potrawy oraz 
koloru niebieskiego.

Ocenę roszczenia powodów podzielił także Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach, co skutkowało oddaleniem apelacji powodów. Co istotne dla niniejszego 
opracowania Sąd Apelacyjny uznał, że art. 3 ust. 1 UZNK może stanowić 
samodzielną podstawę prawną roszczeń przedsiębiorcy, którego interesy są 
zagrożone bezprawnym albo nieuczciwym działaniem konkurenta, jednakże 
analiza odpowiedzialności na tej podstawie powinna nastąpić po weryfikacji 
czy dane zachowanie nie wypełnia przesłanek czynu opisanego w części szcze-
gólnej, w tej sprawie art. 10 UZNK. Stanowi to przejaw urzeczywistnienia 
funkcji uzupełniającej klauzuli generalnej w praktyce orzeczniczej.

Ocena Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy podzielił pogląd wyrażony przez sąd I i II instancji, 
zgodnie z którym wykazanie przesłanki z art. 10 UZNK dotyczącej wprowa-
dzenia w błąd co do pochodzenia towaru, przesądzałoby co do zasady o przy-
znaniu racji powodom. Jednocześnie w wydanym orzeczeniu wskazano, że 
nieprawidłowym jest rozumowanie, zgodnie z którym koniecznym jest udo-
wodnienie, iż podobieństwo opakowania pozwanej może prowadzić wśród 
konsumentów do pomyłek, dla zastosowania art. 3 ust. 1 UZNK, ponieważ 
brak w tej regulacji wymagania zaistnienia wprowadzenia konsumentów  
w błąd m.in. co do pochodzenia towaru.

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu daje wyraz funkcji uzupełniającej 
klauzuli generalnej zawartej w art. 3 ust. 1 UZNK, wskazując, że przepis ten 
może być samoistną podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy za delikt nie-
uczciwej konkurencji. Zgodnie z przedstawionym wnioskowaniem w części 
szczególnej UZNK nie zawarto wyczerpującego katalogu czynów nieuczciwej 
konkurencji, ponieważ katalog ten powinien być uzupełniany w oparciu o art. 
3 ust. 1 UZNK, a to działanie przedsiębiorcy powinno być oceniane według 
kryteriów czy nie narusza dobrych obyczajów, a każde takie zachowanie, jeśli 
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, może zostać zakwalifiko-
wane, jako delikt nieuczciwej konkurencji. Poszukiwanie ochrony wymaga 
udowodnienia, jaki inny dobry obyczaj niż wymieniony w art. 10 u.z.n.k., 
zakaz podszywania się pod cudzego producenta lub jego wyrób, doznał  
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naruszenia oraz udowodnienia, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagroziło 
lub naruszyło interes konkurenta.

Działanie przedsiębiorcy powinno być oceniane przez pryzmat dobrych 
obyczajów kupieckich. Jak wskazał Sąd Najwyższy w analizowanym orzecze-
nie dobre obyczaje wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, który-
mi powinni kierować się przedsiębiorcy. Treść tychże nie może zostać ustalona 
w sposób wyczerpujący, ponieważ są one kształtowane przez ludzkie postawy 
uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i ce-
lami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego. 
Dobre obyczaje zmieniają się wraz ze zmianą ideologii politycznych i społecz-
no- gospodarczych, co wpływa pozytywnie na elastyczność systemu ochrony 
uczciwej konkurencji. Jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy dla oceny zacho-
wania przedsiębiorcy konieczne jest każdorazowe badanie sposobu realizacji 
mechanizmu rywalizacji pomiędzy konkurentami pod kątem sprzeczności 
z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Sposób postępowania konkuren-
ta należy weryfikować każdorazowo w okolicznościach konkretnego miejsca  
i czasu przy uwzględnieniu, zasługujących na aprobatę w świetle norm moral-
nych i etycznych, zwyczajów dochodzenia przez przedsiębiorców do osiągania 
korzyści gospodarczych. 

W analizowanej sprawie powodowie czynili zarzut pozwanej z działa-
nia w postaci dotarcia do świadomości dotychczasowych klientów powodów 
informacji o pojawieniu się na polskim rynku przyprawy uniwersalnej budzą-
cej skojarzenia ze znaną i powszechnie uznawaną za bardzo dobrą przypra-
wę powodów, oraz nieuczciwego wdarcia się pozwanej w klientelę powodów 
poprzez wykorzystanie skojarzenia w świadomości klientów bez poniesienia 
wydatków na promocję wyrobu, a skorzystanie z wcześniejszych działań mar-
ketingowych powodów. W opinii powodów skorzystanie przez pozwaną z bar-
wy niebieskiej, charakterystycznej dla produktu strony powodowej, w sposób 
znaczący potwierdza motywację pozwanej do skorzystania z wcześniejszych 
działań marketingowych powodów. Uzupełnienie tego rozumowania było 
wskazanie na wykorzystanie barw przy oznaczaniu logo obu firm, ich rozmia-
ry, zastosowane proporcje wielkości, taki sam układ symetryczny i występowa-
nia po sobie kolejnych elementów graficznych, jak również postać kucharza 
płci męskiej.

Sąd Najwyższy w swoim orzeczenie posłużył się zidentyfikowanym do-
brym obyczajem kupieckim jakim jest niewykorzystywanie cudzych osiągnięć 
w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsu-
mentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym 
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celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Obyczaj ten pochodzi z nor-
my moralnej niekorzystania z korzyści cudzej pracy.

W przywołanym orzeczeniu w sposób wyraźny zaznaczyła się funkcja 
uzupełniająca art. 3 ust. 1 UZNK. Pomimo braku wypełnienia przesłanek 
czynu nieuczciwej konkurencji zawartych w art. 10 (a konkretnie braku wy-
kazania wprowadzenia w błąd), okoliczności sprawy dawały podstawę do 
twierdzenia, że pozwana skorzystała z nakładów poczynionych na promocję 
oferowanego produktu poczynionych przez stronę powodową w trakcie dzia-
łania na rynku. 

Stąd konieczne stało się dokonano weryfikacji zachowania pozwanej 
w oparciu o przesłankę dobrych obyczajów zawartą w klauzuli generalnej. 
Skutkowało to uchyleniem wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazaniem sprawy 
do ponownego rozpoznania. 

Stan faktyczny, którego dotyczyła sprawa pokazuje również trudności 
w oddzieleniu zachowań przedsiębiorcy stanowiących naruszenie reguł uczci-
wej konkurencji, od pozyskania klientów konkurenta w wyniku własnych 
działań, takich jak prowadzenie kampanii reklamowej lub oferowanie pro-
duktu w niższej cenie. Ocena działań na rynku jest tym bardziej utrudniona 
w sytuacji, gdy może dojść do działań mieszanych ze strony konkurenta, po-
legających np. na oferowaniu produktów w niższej cenie, co byłoby możliwe 
ze względu na oszczędności poczynione w sferze marketingu, poprzez korzy-
stanie z renomy i działań podjętych przez konkurenta. Takie postępowanie 
mogłoby zostać uznane za naruszające przywołany powyżej dobry obyczaj 
kupiecki, jednakże w sposób znaczący ograniczone wydają się możliwości wy-
kazania tej okoliczności w toku postępowania sądowego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2014 r., 
sygn. akt: VI ACa 1478/13- korzystanie z dokumentacji objętej tajemni-
cą przedsiębiorstwa (poniższy fragment zawiera cytaty z orzeczenia VI ACa 
1478/13].

Stan faktyczny:

Powódka i pozwana działają w tej samej branży, pozostając w stosunku 
bezpośredniej konkurencji. Powódce przysługiwało od 18 lipca 2003 r. prawo 
z patentu udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 13 maja 2008 r. 
Pozwana złożyła wniosek o unieważnienie przysługującego powódce prawa 
z patentu wnioskiem z dnia 15 września 2008 r. Podstawą wniosku był brak 
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nowości i wymaganego poziomu wynalazczego. Na potwierdzenie wniosku 
pozwana przedstawiła jako dowód braku zdolności patentowej w dacie zgło-
szenia wynalazku, pochodzące od powódki dokumenty zawierające informa-
cje dotyczące rozwiązania technicznego chronionego patentem. Dokumenty 
te zostały sporządzone przed datą zgłoszenia wynalazku, a pozwana weszła  
w ich posiadanie bez wiedzy powódki.

Postępowanie w sprawie unieważnienia patentu zostało zakończone de-
cyzją o unieważnieniu patentu z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Głównym żądaniem strony powodowej w przedmiotowej sprawie było 
zakazanie pozwanej wykorzystywania w postępowaniu toczącym się przed 
Urzędem Patentowym RP jedenastu wskazanych przez powódkę dokumen-
tów. Żądanie zostało uzasadnione pozyskanie tychże dokumentów w sposób 
sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami w obrocie gospodarczym, a ich 
wykorzystanie w tym postępowaniu miało zagrażać interesom powódki. Pod-
stawą żądania pozwu było powołanie się na art. 18 ust. 1 pkt 1 i 6 w związku 
z art. 3 ust. 1 UZNK.

Powódka w toku postepowania powoływała się na okoliczność, że do-
kumenty wykorzystywane przez pozwaną w toku postępowania przed Urzę-
dem Patentowym RP stanowią wewnętrzną dokumentację spółki, są objęte 
tajemnicą przedsiębiorstwa, a informacje w nich zawarte mają charakter pouf-
ny. Decyzja o ich udostępnieniu powinna zatem pozostać w wyłącznej gestii 
powódki. Według twierdzeń powódki pozwana weszła w posiadanie doku-
mentów, naruszając prawo i dobre obyczaje, poprzez współpracującego z nią 
obecnie współtwórcę wynalazku, byłego pracownika powódki. Zgodnie ze 
stanowiskiem powódki wykorzystywanie przez stronę pozwaną dokumentów 
w toczącym się postępowaniu administracyjnym o unieważnienie patentu sta-
nowi czyn nieuczciwej konkurencji i jest nadużyciem przysługującego pozwa-
nej prawa podmiotowego.

Strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa wobec jego bezza-
sadności, zarzucając powódce brak wykazania, że działania pozwanej noszą 
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 
u.z.n.k. Pozwana wskazywała, że czynność procesowa, jaką stanowi zgłoszenie 
wniosku dowodowego wykracza poza zakres działalności gospodarczej. Tym 
samym nie może ona szkodzić interesom gospodarczym powódki, a jedynie, 
jej interesowi w postępowaniu administracyjnym, polegającemu na utracie 
prawa wyłącznego, w efekcie unieważnienia prawa z patentu na wynalazek.
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Ocena Sądu I instancji:

Sąd Okręgowy przywołał stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
wyrażone w wyroku z 22 listopada 2000 r. [I A Ca 688/00], zgodnie z którym 
nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu 
objęte są tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub 
naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działanie (zanie-
chanie) konkurenta powoduje pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy 
możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. Zatem o naruszeniu 
interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania 
konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa 
możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług.

W ocenie Sądu I instancji powódka w toku postępowania nie wykazała 
przesłanek art. 3 ust. 1 UZNK. Co więcej, nie powołano się również na art. 
11 UZNK. 

Sąd Okręgowy przychylił się do zarzutów przedstawionych przez po-
zwaną, że posłużenie się w toku postępowania administracyjnego dowodami 
nie może być utożsamiane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem 
nie może być weryfikowane, jako naruszenie reguł uczciwej konkurencji. Co 
więcej, wszczęcie postępowania o unieważnienie prawa z patentu jest upraw-
nieniem przysługującym każdemu, kto ma w tym interes prawny, który to 
interes nie jest równoznaczny z interesem gospodarczym. Ponadto Sąd Okrę-
gowy stanął na stanowisku, że sąd powszechny nie jest uprawniony do doko-
nania ingerencji w postepowanie administracyjne, o co wnosiła powódka. 

Sąd I instancji stwierdził, że objęte pozwem roszczenia nie zasługują na 
uwzględnienie, ponieważ powódka nie wykazała aktualności naruszania reguł 
uczciwej konkurencji lub istnienia realnej groźby ich naruszenia w przyszłości.

Ocena Sądu II instancji:

Rozstrzygając apelacje w sprawie sąd II instancji przyjął stan faktyczny 
ustalony przez sąd I instancji za własny. Istotnym dla wydanego orzeczenia 
było wyznaczenie granicy pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez pozwaną, a innymi działaniami podejmowanymi przez ten podmiot. Jak 
wskazał sąd w swoim orzeczeniu regulacje zawarte w UZNK mają służyć za-
pobieganiu i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej 
(w tym produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach). 
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Wprowadzenie tej regulacji ma służyć interesowi publicznemu, przedsiębior-
com oraz klientów (art. 1 UZNK). 

Sąd posłużył się także definicją prowadzenia działalności gospodarczej 
jako „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działal-
ność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Cechami 
działalności gospodarczej są zorganizowanie i ciągłość, a także zarobkowy cel 
jej prowadzenia (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Zgodnie z poglądem wyrażonym w judykaturze UZNK normuje za-
pobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. 
A przeznaczeniem tego aktu jest ugruntowanie właściwego działania członków 
obrotu gospodarczego w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku 
na równych prawach poprzez usunięcie praktyk sprzecznych z prawem lub 
dobrymi obyczajami, zagrażających interesowi innego przedsiębiorcy bądź 
interes ten naruszających [V A Ca 5/12]. Założeniem ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji jest ochrona siły przyciągania (atrakcyjności) przed-
siębiorcy i jej oddziaływania na krąg odbiorców [III CZP 12/95].

Sąd II instancji w swoim rozumowaniu prawidłowo wskazał, że art. 3 
ust. 1 UZNK pełni zarówno funkcję uzupełniającą jak i korygującą. Tym sa-
mym czynem nieuczciwej konkurencji jest zachowanie, które nie spełnia, co 
prawda przesłanek czynów z art. 5-17 UZNK, jednakże może zostać uznane 
za sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes 
przedsiębiorcy lub klienta bądź mu zagraża. Stąd w razie stwierdzenia, że dane 
postępowanie nie mieści się w katalogu czynów wyraźnie zakazanych przez 
UZNK, koniecznym jest podjęcie weryfikacji w oparciu o zawartą w art. 3 
ust. 1 UZNK klauzulę generalną, która stanowi uniwersalny zakaz praktyk 
nieuczciwej konkurencji [I A Cr 308/95].

Mając jednak na uwadze główny cel ustawy, jakim jest ochrona prawi-
dłowych zachowań uczestników rynku w ramach podejmowania przez nich 
działań gospodarczych, koniecznym stało się sprawdzenia czy za takie dzia-
łania może zostać uznane postepowanie pozwanej. Pomocny przy tej ocenie 
staje się pogląd wyrażony w doktrynie, zgodnie z którym „działanie konku-
rencyjne ma charakter zewnętrzny w tym znaczeniu, że jest adresowane - choć 
niekoniecznie bezpośrednio - do oznaczonych lub nieoznaczonych uczestni-
ków rynku. Działania wewnętrzne podmiotów gospodarczych (np. związane z 
produkcją, organizacją pracy, badaniem rynku) nie są działaniami konkuren-
cyjnymi, choćby miały charakter przygotowawczy w stosunku do ewentual-
nych zamierzonych działań „zewnętrznych”.” [Pyzioł i Walaszek-Pyzioł 1994]. 
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Na tej podstawie sąd orzekając stwierdził, że działanie pozwanej polegające 
na zgłaszaniu wniosków dowodowych w toku postępowania administracyj-
nego o unieważnienie przysługującego powódce prawa z patentu nie może 
zostać zakwalifikowane, jako prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem 
nie podlega pod uregulowanie zawarte w UZNK. Skutkowało to oddaleniem 
żądania strony powodowej.

W ocenie autora niniejszego opracowania rozumowanie sądu zaprezen-
towane w sprawie, należy uznać za prawidłowe choć niepełne. Jak wskaza-
no w treści przywołanego orzeczenia w toku postępowania strona powodo-
wa w sposób zamierzony (zgodnie z opinią sądu) nie powołała się na art. 11 
UZNK w brzmieniu z czasu postępowania (art. 11 ust. 1 UZNK: „Czynem 
nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cu-
dzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie 
od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy”). 
Strona powodowa powoływała się na zachowanie, które samo w sobie może 
być oceniane, jako sprzeczne z dobrymi obyczajami lub też sprzeczne z pra-
wem, jako naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa. Kluczowym jednak było 
stwierdzenie, że działanie strony pozwanej nie było podejmowane w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, lecz we toku postępowania admini-
stracyjnego. W toku tegoż postępowania powódka miała możliwość ochrony 
swoich praw poprzez powołanie się na art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [Dz.U.2020.256], co zapew-
niało ochronę jej praw. Jednocześnie wobec innego zakresu oddziaływania 
UZNK oraz celu ustawy (ochrony prawidłowej rywalizacji pomiędzy konku-
rentami na rynku) ingerencja Sąd w postępowanie administracyjne wykracza-
łaby poza jego kognicję.  

Jednakże powołanie się na tenże przepis (art. 11 UZNK) skutkowałoby 
analogicznym rozstrzygnięciem, ponieważ również w tej sytuacji wyłączone 
zostałoby zastosowanie UZNK. Nie wyklucza to jednak zastosowania UZNK, 
czy to w oparciu o art. 11 UZNK czy też samodzielnie stosowany art. 3 ust. 
1 UZNK, w razie powoływanie się na dokumentację będącą przedmiotem 
postępowania, w innej formie np. w pozyskiwaniu kontrahentów.

podsumoWanie

Polski system zwalczania nieuczciwej konkurencji skonkretyzowany 
w UZNK opiera się na stworzeniu odrębnej ustawy regulującej tą proble-
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matykę, co jest kontynuacją rozwiązań przyjętych w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym (ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji). UZNK zawiera regulację szczególną kształtującą listę deliktów 
nieuczciwej konkurencji, która jednak nie powinna zostać uznana za katalog 
zamknięty. 

Uzupełnieniem części szczególnej jest klauzula generalna zawarta w art. 
3 ust. 1 UZNK zawierająca ogólną definicję czynu nieuczciwej konkuren-
cji, co pozwala tej regulacji pełnić funkcję uzupełniającą poprzez zapewnienie 
ochrony uczestnikom obrotu gospodarczego przed postępowaniem sprzecz-
nym z prawem lub dobrymi obyczajami. Przyjęta konstrukcja umożliwia uela-
stycznienie systemu ochrony, obciążając jednocześnie odpowiedzialnością za 
konkretyzację tej normy judykaturę. 

Orzecznictwo wykorzystujące funkcje uzupełniającą klauzuli general-
nej upatruje przypadki nieuczciwych praktyk, w szczególności w zakresie pa-
sożytowania na renomie innego uczestnika rynku. Mając na uwadze pewną 

„nieuchwytność” takich działań ze strony naruszyciela, wyczerpujące usyste-
matyzowanie ich w drodze ustawowej wydaje się niemożliwe. Widoczna jest 
jednak tendencja ustawodawcy do uzupełniania deliktów nieuczciwej konku-
rencji zidentyfikowanych w UZNK, co należy uznać za postępowanie pożą-
dane, ponieważ zwiększające pewność obrotu, a także rozszerzające dyrektywy 
interpretacyjne niezdefiniowanych określeń takich jak np. dobre obyczaje. 

Ponadto analiza orzecznictwa daje przykłady prób wykorzystania prze-
pisów UZNK do ograniczania działań konkurentów niepodejmowanych bez-
pośrednio w związku z ich działalnością rynkową. Treść UZNK, a w szcze-
gólności art. 1 ustawy, który definiuje zakres jej działania, jako zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, pozwala jednak skutecz-
nie ograniczać żądania stron, które mogły w sposób zbyt daleko idący ingero-
wać w czynności podejmowane przez konkurentów. 
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„Ustawa antylichwiarska”  
jako odpowiedź na zjawisko  

wyzysku kontrahenta –  
instrumenty prawne  

zwalczające zjawisko lichwy

prOjekt ustawy O zmianie niektórych ustaw

W obowiązującym systemie prawnym dotyczącym uregulowań praw 
konsumenta istnieje szereg luk prawych, które mogą zostać wykorzystane 
przez nieuczciwych pożyczkodawców, Ministerstwo Sprawiedliwości do-
strzegało pogłębiający się problem prawny, gospodarczy, społeczny i chcąc 
zapobiec kolejnym tragediom życiowym w lutym 2019 r. stworzono projekt 

„ustawy antylichwiarskiej”: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw-
działania lichwie [Druk sejmowy nr 3600, 2019]. 

Wybuch pandemii w marcu 2020 r. COVID -19 przyspieszył pracę 
nad projektem, czego owocem są zmiany w art. 304 Kodeksu karnego oraz 
3871 Kodeksu cywilnego. 

 Art. 304 Kodeksu karnego przedstawia znamiona przestępstwa lichwy 
- wyzysk kontrahenta w taki sposób, że pożyczkodawca zawiera z nim umo-
wę, nakładając na kontrahenta obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze 
świadczeniem wzajemnym [Dz. U. 2019 r. poz. 1950]. Aby doszło do ka-
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ralności zjawiska lichwy, muszą zaistnieć dwie okoliczności - wykorzystanie 
przymusowego położenia i doprowadzenie tej osoby do zawarcia umowy 
zobowiązującej ją do świadczenia, które jest niewspółmierne do świadczenia 
wzajemnego. Zazwyczaj ofiarami są osoby niedoświadczone życiowo lub nie-
poradne [Oczkowski 2018]. 

Przeprowadzone w 2015 r. fragmentaryczne badania aktowe w Sądzie 
Rejowym w Olsztynie, na okoliczność przekroczenia uprawnień przez komor-
ników sądowych w której zastosowano metodę porównawczą, wykazały rów-
nież, że ofiarami w dużej mierze są rolnicy, którzy utracili całe majątki.

Lichwa dotyczy umów wzajemnych o charakterze odpłatnym z wyko-
rzystaniem przymusowego położenia pożyczkobiorcy, która zawiera dla siebie 
niekorzystną umowę, niewspółmierną do świadczenia wzajemnego. Świad-
czenie może polegać na wykonaniu określonego świadczenia majątkowego 
lub zaniechaniu czynności [Górniok 2000]. Bez wątpienia musi jednak zaist-
nieć nierówność w świadczeniu wzajemnym. Wyzysk oznacza, iż sprawca jest  
w pełni świadomy, że położenie kontrahenta jest niekorzystne i wykorzystuje 
je do zawarcia umowy zobowiązującej go do niewspółmiernego w stosunku do 
własnego świadczenia pokrzywdzonego [Kozłowska-Kalisz, Szczekala 2016].

Problematyczna jest również ocena stanu faktycznego i pociągnięcie 
osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa do odpowiedzialności karnej 
z art. 18 § 2 Kodeksu karnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1950], bowiem trudno 
ocenić, czy doszło do podżegania w sytuacji, kiedy ocenia się stan świadomo-
ści.

Jeżeli jedna ze stron – kontrahent wyzyskujący - działa z góry powzię-
tym zamiarem popełnienia przestępstwa, swoimi zabiegami zmierza, by taki 
skutek wywołać, a druga biorąca udział w przygotowaniu przestępstwa, nie 
miała wcześniej zamiaru dokonania tego przestępstwa, to odpowiedzialność 
karna spoczywa na pierwszej osobie. Dodać należy, że nawiązanie porozumie-
nia jest tylko wtedy niekaralne, jeżeli nie wypełnia znamion postaci zjawisko-
wej przestępstwa, jaką jest podżeganie. Zazwyczaj jednak zachowania pole-
gające na podżeganiu i na wejściu w porozumienie z inną osobą idą w parze  
z przestępstwem pomocnictwa [V KK 343/07]. 

Zgoda pokrzywdzonego nie ma zastosowania i jest niedopuszczalna 
przy art. 304 Kodeksu karnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1950], bowiem już sam 
fakt zgody na wyzysk jest penalizowany.

W przypadku przestępstwa lichwy zgoda pokrzywdzonego nie wyłą-
cza odpowiedzialności karnej sprawcy, ponieważ pokrzywdzony znalazł się  
w przymusowym położeniu. Zgoda taka nie jest dobrowolna, a pokrzywdzo-
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ny nie posiadał swobody w wyrażeniu swojej woli (K. Buczkowski, Przestęp-
stwo..., s. 62) [Michalska-Warias, Bojarski 2016]. Dodatkowo osobę można 
oskarżyć z art. 286 Kodeksu karnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1950], ponieważ 
swoim zachowaniem wprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozpo-
rządzenia swoim majątkiem, wymaga to jednak wielu zabiegów i dochodzenia 
swoich praw przed ogranymi ściągania. Obowiązujący Kodeks karny [Dz. U. 
2019 r. poz. 1950] w stosunku do swoich poprzedników nieco się różni, bo-
wiem nie ma wymogu, aby dysproporcja świadczeń miała charakter oczywisty. 
Art. 268 Kodeksu karnego z 1932 r. [Dz.U. 1932, poz. 571] oraz art. 207 
 Kodeksu karnego z 1969 r. [Dz.U. 1969, poz. 94] zawiera taki warunek.  
Ponadto, poprzednie ustawy przewidują większą odpowiedzialność karną za 
czyn wyzysku kontrahenta. Zgodnie z poprzednim stanem prawnym, czyn,  
o którym mowa, z art. 304 Kodeksu karnego, podlegał karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Po nowelizacji, zgodnie z projektem ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie [Projekt o zmianie niektó-
rych…] przewiduje odpowiedzialność karną od 3 miesięcy do lat 5 pozbawie-
nia wolności.

Przeprowadzone badania statystycznie dotyczące zjawiska wyzysku 
kontrahenta na przestrzeni lat 2014 – 2017 wskazują, że problem się pogłębia. 
Praktyki lichwiarskie rosły w siłę, a brakowało skoordynowanych działań, in-
strumentów prawnych na gruncie prawa karnego i cywilnego. Projekt ustawy 
zakładał nowelizację nie tylko Kodeksu karnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1950], 
zwiększając granice pozbawienia wolności, nowe regulacje dotyczą też ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 
z późn. zm.), a także ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), 
ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 180 z późn. zm.) ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2412 z późn. zm.), ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie 
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agen-
tami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1027).

W wyniku zwiększonego ryzyka kryzysu gospodarczego, które pojawi-
ło się po wybuchu pandemii Covid-19 przyspieszono prace nad działaniami 
osłonowymi na płaszczyźnie gospodarczej. Proponowane zmiany w projek-
cie, w obszarze prawa karnego oraz cywilnego zostały wprowadzone ustawą  
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z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłono-
wych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 
875 z późn. zm.), tzw. Tarczą 3.0. 

Obowiązujące normy prawne, które korelują z Kodeksem Karnym [Dz. 
U. 2019 r. poz. 1950], są niewystarczające, bowiem zdarzenie zawarcia umo-
wy wzajemnej i niewspółmiernej nie zawsze można uznać za zjawisko prze-
stępstwa określane w art. 304 Kodeksu karnego. Musi zaistnieć świadomość 
sprawcy, że sytuacja ofiary jest przymusowa. Jak zatem udowodnić ten stan? 

Warunkiem odpowiedzialności karnej za praktykę lichwiarską jest 
udowodnienie, że oskarżony miał pełną świadomość tego faktu oraz że osoba 
pokrzywdzona zawierająca z oskarżonym umowę znajdowała się w przymu-
sowym położeniu. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 
2008 r., [V Kk 343/07] jasno wskazuje, że podstawą oskarżenia jest stan,  
w którym sprawca działa umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. Wykorzystał 
niekorzystne położenie ofiary i w ten sposób wypełnił wskazane znamię czynu 
zabronionego z art. 304 Kodeksu karnego (por. J. Skorupka, glosa do wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2008 r., V Kk 343/07). Natomiast Wy-
rok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 II AKa 128/16 

- Przymusowość położenia uczestnika obrotu określa, czym jest stan położenia 
przymusowego. Teza określa stan - dolegliwość polegającą na niemożności 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i rodziny. Czyn ten można 
popełnić tylko umyślne i tylko z zamiarem bezpośrednim. Aby przeciwdziałać 
zjawisku wyzysku ustawodawca wprowadzona do polskiego systemu prawa 
skargę nadzwyczajną do ustawy z 08.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym [Dz. U. 
2019 r. poz. 825], jest ona jednak niewystraczającym instrumentem prawny  
w walce ze zjawiskiem lichwy, ponieważ jak sama nazwa wskazuje jest środ-
kiem nadzwyczajnym, a wnieść ją może Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 
Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Gene-
ralnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pa-
cjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów.

Ponadto art. 89 § 4 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym [Dz. 
U. 2019 r. poz. 825] potwierdza w swojej treści tezę, że pomimo środka 
odwoławczego sąd może ograniczyć się do stwierdzenia naruszenia prawa.  
W myśl powyższego art. możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej istnieje 
wówczas, kiedy zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, 
w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia 
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upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynaro-
dowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy ogranicza się 
do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz 
wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba 
że zasady lub wolności i prawa człowieka, i obywatela określone w Konstytucji 
przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia.

Od czasu wejścia art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 
Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 825 z późn. zm.) w przedmiocie utwo-
rzenia skargi nadzwyczajnej podjęto umorzenia i około 100 postępowań jest 
prowadzonych na terenie całego kraju. Badaniu poddano około 1400 aktów 
notarialnych dotyczących około 1000 nieruchomości, a czynności śledcze 
prowadzone są przez zespół funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. Nieprzerwanie prowadzi się także analizę akt postępowań cywil-
nych, komorniczych, przesłuchuje się także przywodzonych na okoliczność 
popełniania przestępstwa wyzysku [Druk sejmowy nr 3600, 2019].

Badania ankietowe przeprowadzane przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej potwierdzają, że zmiany w prawie są niezbędne, ze szczególnym 
uwzględnieniem penalizacji [Druk sejmowy nr 3600, 2019].

Projekt „ustawy antylichwairskiej” częściowo już wprowadzony w życie 
będzie też miał dobroczynny wpływ na penalizację zachowania zwanym stal-
kingiem, usankcjonowany w art. 190a. § 1 Kodeksu karnego [Dz. U. 2019 r. 
poz. 1950]. W obliczu instrumentów prawnych, które są zaporą dla zjawiska 
lichwy, należy spodziewać się spadku przestępczości z tego artykułu.

Wobec obecnego stanu prawnego, panującej pandemii Covid-19 i po-
tencjalnego kryzysu gospodarczego ustawodawca dokonał nowelizacji w obsza-
rze prawa cywilnego i karnego, które były przewidziane w projekcie. Intencją 
ustawodawcy jest zabezpieczenie prawne obywateli oraz zwiększenie wymiaru 
kary za czyn lichwy. Ponadto, zajdą zmiany w innych aktach prawnych, które 
mają skutecznie uniemożliwić popełnienie przestępstwa. Trzeba zauważyć, że 
nowelizacja dotyczy parabanków, bowiem instytucje pożyczkowe posiadają 
większą swobodę aniżeli banki, zatem istnieje wiele możliwości do nadużyć i 
wykorzystania kontrahenta. Poniższa tabela obrazuje wynik wzrostowy pobra-
nych pożyczek na przestrzeni 2014- 2017 r. 
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Tabela 1. Podstawowe dane o skali działalności rynku pozabankowych pożyczek kon-
sumenckich w Polsce*.

2014 2015 2016 1 kwartał 
2017

Liczba aktywów 
umów pożyczek na 
koniec okresu

1 671 545 1 645 101 1 592 594 1 566 072

Łączna liczba umów 
zakończonych we  
wskazanym okresie

2 095 129 2 289 433 2 311 531 600 554

Wartość bilansowa  
brutto umów (tys. zł) 4 155 706 4 688 991 5 067 900 5 127 181

Źródło: Opracowano na podstawie danych: Fundacji Rozwoju Rynku Finan-
sowego (dalej: ZRRF), Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (dalej: KPF) oraz 
Związku Firm Pożyczkowych (dalej: ZFP) [Druk nr 3600, 2019].

Projekt ustawy zakłada, że będzie zakaz naliczania dodatkowych opłat, 
prowizji, a także zakaz stosowania dodatkowego usług np. ubezpieczenia przy 
zaciągnięciu pożyczki czy kredytu. W wypadku pobrania pożyczki – zakupy 
na raty, zostanie wprowadzony limit naliczania opłat dodatkowych, których 
wartość nie może będzie mogła przekroczyć 45% wartości pożyczki w skali 
roku. W wypadku rat do 6 miesięcy, wartość ta nie będzie mogła przekroczyć 
32,5%. Limit odsetek pozostanie bez zmian, czyli na poziomie 10%. Rady-
klane zmiany zajdą w braku możliwości przenoszenia nieruchomości jako za-
bezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Nie będzie też można przeprowadzić 
egzekucji komorniczej, jeśli wartość zadłużenia nie przekracza 5% wartości 
nieruchomości [Druk sejmowy nr 3600, 2019].

regulacje cywilnOprawne

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1145], ustawodawca zaproponował zmianę poprzez dodanie art. 3871, 
który dodano przez art. 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) 

* Tabela oraz dalsze zestawienia zostały opracowane w oparciu o dane przekazane przez 8 pod-
miotów reprezentujących różne segmenty rynku pozabankowych kredytów konsumenckich. 
Posiadają one odmienne modele biznesowe oraz produkty (różne terminy, kwoty i koszty 
kredytowania). 
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zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 maja 2020 r., ponadto projekt zakłada 
dodanie art. 7201-7205 i art. 7241). Powyższe regulacje mają na celu wzmoc-
nienie ochrony pozycji kontrahenta – osoby fizycznej i uchronienie jej przed 
nadmiernie wysokimi pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem 
świadczenia pieniężnego przy zaciągniętym kredycie konsumenckim [Dz. U. 
2019 r. poz. 1083].

Art. 3871 Kodeksu cywilnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1145] zakłada, że 
nie będzie ważna umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przenie-
sienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających 
z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej.

W przypadku gdy wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość za-
bezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wy-
sokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 mie-
sięcy lub wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych 
nie jest oznaczona, lub zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokona-
niem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę. 

Przepis ten reguluje także każdą inną umowę np. przedwstępną, zo-
bowiązującą do przeniesienia własności jako zabezpieczenie pożyczki. Przepi-
sy te nie będą miały zastosowania do ustawy z dnia 23 października 2014 r.  
o odwróconym kredycie hipotecznym [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 786], po-
nieważ są to przepisy o charakterze lex specialis. Powyższe przepisy nie będą 
miały zastosowania do osób fizycznych, które zawierają umowy w związku  
z prowadzoną działalnością i mieszczą się w ramach swobody zawierania umów -  
art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. Nr 78, poz. 483], 
nie naruszając granic korzystania z rzeczy właściciela – art. 140 Kodeksu cy-
wilnego. Nie naruszają także art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. 
U. Nr 78, poz. 483]. Powyższe przepisy są umocnieniem wartości art. 76 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U. Nr 78, poz. 483], który stoi na stra-
ży dóbr konsumentów, użytkowników i najemców, a proponowany art. 7202  
§ 1 Kodeksu cywilnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1145] powstał na podwalinach 
przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [t.j. Dz. 
U. 2019 r. poz. 1083]. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
[Dz. U. 2019 r. poz. 1460] proponuje się wprowadzenie zmian do art. 777, 
781 po § 13 dodaje się § 4 oraz 9521.

Art. 777 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz. U. 2019 r. poz. 
1460] wprowadza do ustawy wymóg wobec dłużnika w przedmiocie poddania 
się egzekucji w odrębnym akcie notarialnym ze wskazaniem daty powstania 
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zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wza-
jemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania 
(art. 2 pkt 1 lit. a.). Najistotniejszym czynnikiem w zmianie przepisów jest 
wskazanie terminu poddania się egzekucji dłużnika, w odrębnym akcie no-
tarialnym, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie ma takiego wy-
mogu. Przepis ma charakter jedynie fakultatywny. Akt notarialny ma stać się 
jednocześnie tytułem egzekucyjnym i jest on w harmonii z obowiązującym 
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz. U. 2019 r. poz. 
1460]. Projektowany art. 777 § 21 projektu zawiera rozwiązania, zgodnie  
z którym, jeśli oświadczenie o poddaniu się egzekucji składane będzie w celu 
zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną umowy 
pożyczki niepozostającej w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą 
lub zawodową prowadzoną przez tę osobę, albo innej umowy zawartej przez 
tę osobę, do której przepisy o pożyczce stosować się będzie odpowiednio, wy-
sokość sumy pieniężnej, do której dłużnik będzie się poddawał egzekucji nie 
może przekraczać sumy wartości przedmiotu pożyczki powiększonej o odsetki 
maksymalne obliczone bezpośrednio od tej kwoty za okres, na jaki została 
udzielona pożyczka, odsetek maksymalnych za zwłokę obliczonych od kwoty 
pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnych kosztów pozaodsetko-
wych przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego [Druk nr 
3600, 2019].

Ustawodawca proponuje również dodać do art. 781 § 14. Kodeksu po-
stępowania cywilnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1460], który stanowi o obowiązku 
wprowadzenia załącznika, dowodu przekazania środków do wniosku o nada-
nie klauzuli wykonalności [Druk nr 3600, 2019].

Projekt ustawy zakładał zmiany art. 952 Kodeksu postepowania cy-
wilnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1460], propozycja weszła w życie art. 2 ustawą  
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osło-
nowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 
poz. 875 z późn. zm.). Dodano art. 9521 Kodeksu postepowania cywilnego 

- jako dodatkowe zabezpieczenie, który ma stać na staży poszanowania god-
ności dłużnika i zagwarantowania mu bezpieczeństwa mieszkania lub domu.  
W myśl tej zasadny, ustawodawca proponuje, aby termin licytacji lokalu 
mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyzna-
czany był wyłącznie na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do 
złożenia wniosku, o którym mowa, jeżeli wysokość egzekwowanej należności 
głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy 
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oszacowania. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, ter-
min licytacji nieruchomości, wyznacza się również w przypadku, gdy wnioski  
w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowa-
nych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwu-
dziestej części sumy oszacowania. Powyższe przepisy nie będę miały zastoso-
wywania, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku 
wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków prze-
widzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził 
dłużnik, do którego nieruchomość należy albo sąd. Ponadto, sąd wyraża zgodę 
na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za 
tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspo-
kojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie 
sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie. 

W nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego uwzględniono obecną 
sytuację epidemiologiczną, bowiem licytacji lokalu mieszkalnego lub nieru-
chomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą za-
spokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nie przeprowadza się w cza-
sie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz  
90 dni po jego zakończeniu.

regulacje prawnOkarne

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1950 z późn. zm.), zgodnie z projektem znowelizowano art. 304, zmie-
niony przez art. 8 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniają-
cej nin. ustawę z dniem 30 maja 2020 r.

Zgodnie z przepisem art. 304 Kodeks karnego [Dz. U. 2019 r. poz. 
1950], każdy, kto wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, 
prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zawie-
ra z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego 
ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Powyższy czyn określa znamiona lichwy, natomiast rozszerza zakres tego czy-
nu. I tak § 2 wskazuje, że każdy, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej 
świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umo-
wy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem 
jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub za-
wodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie 
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co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów 
określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5, a § 3 wskazano, że tej samej karze podlega, kto w związku z udzieleniem 
osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, 
kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia 
pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z dzia-
łalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek  
w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksy-
malnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie.

Zgodnie z intencją projektodawcy „ustawy antylichwiarskiej” unormo-
wania w zawarte w Kodeksie karnym [Dz. U. 2019 r. poz. 1950] spełniają 
rolę ultima ratio. W obliczu proponowanych zmian w przepisach trudno bę-
dzie popełnić czyn z art. 304 Kodeksu karnego [Dz. U. 2019 r. poz. 1950], 
niemniej projektodawca zaostrza kary za zjawisko wyzysku. Nawiązuje do po-
przednich ustaw karnych z 1932 r. i 1969 r. w przedmiocie wymierzenia kary. 
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomi również na swojej stronie interneto-
wej kalkulator, który określi, czy oferta udzielenia pożyczki jest legalna, czy 
też typizuje się na przestępstwo lichwy [Nowe prawo w walce…], Pozwoli to 
w szybki i bezpłatny sposób zweryfikować podmiot oferujący pożyczkę oraz 
sposób jego działania.

Dynamiczna praca nad projektem zaowocowała dodaniem dwóch pa-
ragrafów, dotyczy ona wyłącznie osób fizycznych, a nadrzędnym celem jest do-
stosowanie przepisów do współczesnych przestępstw tzw. chwilówek. Zazwy-
czaj konsekwencją w działaniu parabanków jest działanie z pokrzywdzeniem 
pożyczkobiorcy, polegające na odbieraniu niekiedy całego dorobku życia. We-
dle nowych przepisów nie ma już konieczności dowodzenia, że pokrzywdzony 
znalazł się w przymusowej sytuacji [Mierzwińska – Lorencka 2020].

„Na ile wprowadzone przez rząd rozwiązania prawnokarne będą sku-
teczne i czy w istocie przyczynią się do szerszej ochrony osób fizycznych przed 
ponoszeniem nadmiernych kosztów z tytułu zaciąganych zobowiązań pienięż-
nych, pokażą czas i praktyka stosowania prawa. Wydaje się jednak, że sytuacje, 
w których osoby fizyczne, z różnych powodów, szukają środków pieniężnych, 
które mogą uzyskać szybko i bez większych formalności, nie należą do rzad-
kości i to niezależnie od tego, czy dzieje się to w okresie pandemii i ma zwią-
zek z koniecznością zapewnienia środków do niezbędnego utrzymania siebie  
i rodziny, czy też w każdym innym czasie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że 
rozwiązania przyjęte w dodanych § 2 i 3 art. 304 k.k. przyczynią się do ogra-
niczenia negatywnych skutków zawieranych umów o świadczenia pieniężne 
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przez osoby fizyczne do celów prywatnych, a w konsekwencji zniwelowania 
długów osób fizycznych. Jednocześnie trudno się spodziewać, że krótkoter-
minowe pożyczki znikną z rynku. Brak rzeczywistego badania wiarygodności 
kredytowej, powszechna dostępność tzw. chwilówek i szybkość w uzyskiwaniu 
środków pieniężnych przez klienta nadal stanowią zachętę dla wielu pożyczko-
biorców” [Mierzwińska – Lorencka 2020].

26 marca 2020 r. Trybunału Sprawiedliwości w wyroku C-779/18 zajął 
stanowisko w sprawie pozaodsetkowych kosztów kredytu w sprawie nieuczci-
wych warunków w umowach konsumenckich: „Przepisy należy interpretować 
w ten sposób, że z zakresu stosowania tej dyrektywy nie jest wyłączony waru-
nek umowny, w którym ustala się całkowite pozaodsetkowe koszty kredytu 
z poszanowaniem maksymalnego pułapu przewidzianego w przepisie krajo-
wym, niekoniecznie biorąc przy tym pod uwagę rzeczywiście ponoszone kosz-
ty” [C-779/18].

Jak wynika z powyższej interpretacji, nie trzeba bezwzględnie ponosić 
kosztów pozaodsetkowych podjętych pożyczek. 

Minister Sprawiedliwości twierdzi, że projekt „ustawy antylichwoar-
skiej” jest tak skonstruowany, by nowych przepisów nie można było w żaden 
sposób obejść [Sobczak 2019].

Projekt „ustawy antylichwiarskiej” ma na celu objęcie kompleksowo 
w sposób skoordynowany działań zmierzających do wykluczenia zjawiska wy-
zysku gospodarczego poprzez zamianę regulacji norm prawnych na gruncie 
prawa cywilnego i karnego.

kOnkluzja

Wdrażane zmiany w regulacjach prawnych w obszarze działań anty-
lichwiarskich zapewne zabezpieczą prawa konsumenta, kontrahenta. Istnieją 
dwie hipotezy przyszłych zdarzeń. Instytucje pożyczkowe, które działają wy-
łącznie w oparciu o wyzysk gospodarczy zlikwidują swoją działalność, ponie-
waż restrykcyjne i zharmonizowane „prawo antylichwiarskie” nie dopuści lub 
utrudni popełnienie przestępstwa. Dodatkowo trzeba będzie ponieść koszty 
nadzoru finansowego. Inna hipoteza jest taka, że nieuczciwe podmioty będą 
zmuszone do transformacji w działaniu. Zapewne podniesie się jakość usług, 
a tym samym zwiększy się wolumen sprzedaży. Proponowana „ustawa anty-
lichwiarska” wydaje się być idealnym instrumentem prawym wobec zjawiska 
lichwy, jednak perspektywiczny stan faktyczny zweryfikuje projektowane roz-
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wiązanie prawne.
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15 lat  
polskiej ustawy  

o działalności lobbingowej 
czyli analiza skuteczności  

przepisów prawa

Problematyka lobbingu, jego zakresu, dziedziny życia gospodarczego 
i politycznego w którym występuje jest niezwykle szeroka. Celem artykułu jest 
przedstawienie pokrótce działań lobbingowych podejmowanych w różnych 
instytucjach i urzędach w Polsce. Dyskusje nad rolą i znaczeniem lobbingu są 
niezwykle ożywione wśród ekonomistów i polityków. W literaturze przedmio-
tu nie ma jednej i jasnej definicji lobbingu. Lobbing jest nierozłączną częścią 
demokratycznego państwa.  Dlatego tak ważna jest odpowiednia przejrzystość 
lobbingu. W niniejszym artykule dokonam analizy aktywności lobbystów w 
polskim Parlamencie, niektórych minerstwach oraz urzędach centralnych. 
Przeprowadzone analizy pozwolą dokonać oceny, czy polska ustawa lobbin-
gowa w procesie stanowionego prawa zapewnia odpowiednią transparentność 
działania polskich instytucji.    

Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, która wprowadzi-
ła ustawę regulującą działalność lobbingową. Ustawa została wprowadzona 
w 2005r. i była ona pokłosiem tzw. afery Rywina i afery żelatynowej. W związ-
ku z tym słowo lobbing ma w Polsce dosyć pejoratywne znaczenie. W krajach 
Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych jest to zjawisko społecznie 
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akceptowalne. Ustawa regulująca działalność lobbingową ma sporo wad i nie-
wiele zalet. Najważniejszą zaletą tej ustawy jest jej uchwalenie. Polskie prawo 
w sprawie lobbingu zostało uchwalone jako trzecie w Europie. We Włoszech 
na przestrzeni ostatnich 40 lat próbowano aż 50 razy taką ustawę uchwalić. 
Drugą zaletą tej ustawy jest uznanie lobbingu za działalność w pełni legalną 
[Wiszowaty 2017]. 

Ustawa uchwalona 15 lipca 2005r., wprowadziła zasady prowadzenia 
oraz kontrolowania działalności lobbingowej. Wprowadzono również re-
jestr dla zawodowych lobbystów. W rzeczywistości lobbyści nie rejestrują się, 
a przepisy łatwo można obejść. Definicja lobbingu przedstawiona w ustawie 
nie jest kompletna i pozostawia spore luki prawne, a w szczególności Arty-
kuł 2 pkt. 2.: „W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową 
jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich 
w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.” 
[Dz.U. 2005 poz.1414] W rezultacie działalność lobbingowa została zdefi-
niowana jedynie jako „zarobkowa”. Przyjęcie takiej definicji prowadziło do 
szeregu wypaczeń. W rezultacie działalnością lobbingową zaczęły parać się m. 
in.: fundacje oraz stowarzyszenia, to one prowadzą działalność lobbingową, 
całkowicie ukrytą i nieformalną. Zły charakter ustawy nie wynika tylko ze złej 
jakości prawa. Po części winne są organy i instytucje administracji publicznej, 
które po prostu nie stosują się do obowiązującego prawa. 

Problem ze stosowaniem prawa wynika już z samego określenia „or-
gany władzy publicznej”, z którego wynika, że nie wiadomo, które organy 
mają się stosować do tych zapisów. W ustawie nie wskazano również sposobu 
rejestrowania i dokumentowania kontaktów z lobbystami. Ponadto organy 
administracji w swoich sprawozdaniach wskazują na nieliczne kontakty z lo-
bbystami albo w ogóle ich nie rejestrują. Ustawa nie nakłada żadnych innych 
obowiązków na lobbystów oprócz rejestracji. Każde wystąpienie lobbingowe 
obywatele mogą analizować jedynie z punktu widzenia urzędu. Może lobbyści 
również powinni publikować sprawozdania z wizyt w poszczególnych orga-
nach publicznych?

Dane dotyczące liczby zarejestrowanych lobbystów publikowane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jasno wskazują na rosnący trend, co poka-
zuje Tabela nr 1. Jednak tego trendu nie odzwierciedlają informacje dotyczące 
działań lobbystów w poszczególnych instytucjach, które są zanikowe.
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Tabela nr 1. Liczba lobbystów zarejestrowanych w spisie Ministerstwa Spraw  
Wewnętrznych w latach 2009-2019. Opracowanie własne na postawie: www.sejm.

gov.pl, Informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawo-
dową działalność lobbingową w Sejmie.

Rok Liczba lobbystów zarejestrowanych  
wg. MSW

2019 447
2018 431
2017 423
2016 380
2015 339
2014 304
2013 285
2012 263
2011 209
2010 183
2009 166

Tabela nr 2. Liczba lobbystów aktywnie działających w Sejmie w latach 2009-2019. 
Opracowanie własne na postawie: www.sejm.gov.pl, Informacje o działaniach podej-
mowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w Sejmie.

Rok

Liczba lobby-
stów, którzy zadekla-

rowali podejmowanie 
działań wobec Sejmu 

(w tym przedsiębiorcy)

Liczba 
lobbystów, którzy 

prowadzili  
działalność  

osobiście bądź 
delegowali tylko 

jednego  
przedstawiciela

Liczba 
lobbystów, którzy 

prowadzili  
działalność  

przez więcej niż 
jednego  

przedstawiciela

2019 16(5) 13 3
2018 20(10) 16 4
2017 25(11) 22 3
2016 31(17) 27 4
2015 27(16) 20 7
2014 22(14) 17 5

2013 25(19) 14 11

2012 30(17) 10 20
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2011 24(15) 17 7
2010 19(11) 14 5
2009 21(13) 14 7

Tabela nr 2 prezentuje informacje na temat liczby lobbystów, którzy 
zadeklarowali podejmowanie jakiś działalności wobec prac w Sejmie. I tak 
przykładowo w 2019r. 16 podmiotów deklarowało podejmowanie działań 
wobec Sejmu. Wśród nich 5 podmiotów to przedsiębiorcy zarejestrowani 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) bądź posiadający 
numer w ewidencji działalności gospodarczej, 11 podmiotów to osoby fizycz-
ne niebędące przedsiębiorcami.  Podmiot wykonujący zawodową działalność 
lobbingową może działać osobiście, jak i przez osoby uprawnione do jego 
reprezentowania. I tak przykładowo w 2019r. spośród 16 podmiotów 3 repre-
zentowane był w Sejmie przez 2 osoby, 13 podmiotów prowadziło działalność 
osobiście bądź delegowało tylko jednego przedstawiciela.  Sejm podaje te in-
formacje w różnych wersjach. Czasami uszczegóławia, że np. jeden podmiot 
reprezentowany był w Sejmie przez 7 osób, jeden przez 4 osoby, 2 przez dwie 
osoby. A czasami te informacje podaje wspólnie, że np. 5 podmiotów było 
reprezentowanych przez więcej niż jednego lobbystę. 

Zdecydowanie lobbyści mało aktywnie działają podczas posiedzeń ko-
misji sejmowych (Tabela nr 3), czyli tam gdzie tworzone jest prawo. Należy 
zwrócić uwagę na to, że dopiero w 2009r. (2 lata po wprowadzeniu ustawy!) 
po raz pierwszy lobbyści zdecydowali się zabrać głos podczas zebrania komisji. 
Dane w kolumnach 2 i 3 różnią się od siebie, ponieważ w trakcie obrad komi-
sji może brać udział więcej niż jeden lobbysta. Na przestrzeni analizowanych 
10 lat, lobbyści zdecydowali się zabierać głos nie więcej niż 4 razy i składać 
dokumenty lub uwagi nie więcej niż 4 razy w trakcie roku. Niepokojący trend 
zaczął się uwidaczniać po 2015r. Przed tym rokiem była chociaż zachowana 
pewna „pro forma” dobrze działającego prawa. W 2015r., czyli po wygraniu 
wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość nagle liczba lobbystów aktywnie dzia-
łających w Sejmie znacząco spadła. Pewną cezurą czasową jest rok 2019, kie-
dy to w Sejmie aktywnie działał już tylko jeden lobbysta (podczas posiedzeń 
komisji, których było 6, zawsze brała udział ta sama osoba). Z tych danych 
należałoby wywnioskować, że polscy lobbyści są nadzwyczaj mało aktywni. 
Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Dla obecnej partii rządzącej, każdy 
kto przedstawiłby się jako reprezentant czyiś interesów, byłby od razu na pozy-
cji straconej. Spowodowało to, że lobbyści zostali „zamienieni” na ekspertów, 
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specjalistów, prawników, analityków czy ekonomistów. Kolejnym powodem 
jest bardzo silna dyscyplina partyjna wśród posłów koalicji rządzącej, więc 
lobbowanie podczas posiedzeń komisji jest bezsensowne. Po trzecie, lobbyści 
mają zakaz wstępu na posiedzenia podkomisji, a to tam również jest tworzone 
prawo [Ferfecki 2018]. 

Tabela nr 3. Liczba i rodzaj aktywności podczas posiedzeń komisji sejmowych  
w latach 2009-2019. Opracowanie własne na postawie: www.sejm.gov.pl, Informa-
cje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działal-

ność lobbingową w Sejmie.

Rok
Liczba komisji,  

w których wzięli 
udział lobbyści

Liczba lobbystów, 
którzy wzięli udział 

w posiedzeniach 
komisji

Zabranie 
głosu

Złożenie 
dokumentu/

uwag

2019 6 6 3 0
2018 10 11 2 1
2017 3 4 1 0
2016 13 15 2 0
2015 39 47 4 0
2014 31 37 2 2
2013 25 28 2 0
2012 39 39 3 0
2011 32 35 4 0
2010 21 33 4 0
2009 48 52 2 4

Sejmowi lobbyści korzystają z dwóch podstawowych metod wywarcia 
wpływu na proces legislacji tj.: zabranie głosu podczas posiedzenia komisji 
oraz złożenie uwag, dokumentów do tekstów prawnych. Obecne przepisy 
pozwalają rejestrować tylko takie formy aktywności. Najprawdopodobniej 
lobbyści mają swój własny wachlarz możliwości wywierania wpływu na par-
lamentarzystów, ale takie informacje nie są dostępne dla opinii publicznej.  
Już w 2009r. lobbyści zaproponowali zmiany w regulaminie sejmowym, ich 
postulaty nie zostały uznane. 
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Tabela nr 4. Liczba podmiotów i liczba spraw, wobec których lobbyści przejawiali 
swoją aktywność w Senacie. Opracowanie własne na podstawie: Informacja o dzia-

łaniach podejmowanych wobec Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych latach 
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Rok
Liczba podmiotów, które 

wykonywały zawodową dzia-
łalność lobbingową

Liczba spraw, które były podej-
mowane przez lobbystów w toku 

zawodowej działalności lobbin-
gowej

2019 2 3
2018 5 6
2017 4 6
2016 2 3
2015 4 4
2014 4 4
2013 8 5
2012 8 9
2011 7 5
2010 2 2

Zawodowi lobbyści również niechętnie angażują się w prace Senatu. 
Chociaż zaskakujące jest, że lobbyści pojawiają się podczas posiedzeń komisji 
senackich, pomimo że Senat ma mniejsze znaczenie w procesie stanowienia 
prawa niż Sejm. 

Z przykrością należy stwierdzić, lobbyści w polskim Parlamencie dzia-
łają w ukryciu. Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) prawie dekadę 
temu wydała zalecenia dla Polski, w którym zasugerowała polskiemu rządowi 
zwiększenie transparentności w Sejmie i Senacie. Aż do dzisiaj żadne z tych 
rekomendacji nie zostały wdrożone. Jednocześnie, jeśli zostanie uchwalona 
jakaś zła ustawa, to najlepiej zrzucić za to winę na lobbystów. Najczęściej opi-
nia publiczna może się dowiedzieć o działalności lobbystów tylko z doniesień 
medialnych, gdzie lobbyści są przedstawiani w niekorzystnym świetle. Prawie 
zawsze dotyczą one nielegalnego lobbingu bądź prezentują postawy dalekie od 
moralnych standardów [Makowski G., 2015]. 

Dokonując przeglądu danych na temat działań lobbingowych w róż-
nych instytucjach państwowych, stwierdzam brak informacji na ten temat, 
bądź są to wiadomości szczątkowe – właściwie nieistotne. Poniższe tabele nr 
5,6,7,8 przedstawiają liczbę działań lobbingowych w różnych instytucjach. 
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Z corocznych informacji z działalności lobbingowej w Ministerstwie 
Zdrowia wynika np. że wystąpień lobbingowych jest bardzo mało. Koncer-
ny farmaceutyczne mają swoje „interesy” w Ministerstwie Zdrowia i trudno 
w to uwierzyć, aby nie podejmowały one działań lobbingowych w obronie 
własnych interesów. Taka sama sytuacja jest w przypadku Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. Tam zaś swoje „interesy” mają koncerny zbrojeniowe. W obu 
przypadkach przy udziale tych Ministerstw są realizowane kontrakty opiewa-
jące na astronomiczne sumy, ale jak wynika ze sprawozdań, lobbystów tam 
prawie nie ma. Szczególną uwagę lobbyści powinni zwrócić na Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, bo tam bardzo 
często są tworzone i dopracowywane rządowe projekty ustaw. Jednak i tak 
według oficjalnych informacji lobbystów tam praktycznie nie ma. 

Tabela nr 5. Działania lobbingowe w latach 2013-2019 podejmowane w:  
MZ, MON, MSW, KPRM (pełne nazwy w tabeli). Opracowanie własne na pod-

stawie: www.gov.pl, www.bip.mz.gov.pl, www.archiwumbip.mswia.gov.pl, www.bip.
kprm.gov.pl 

Rok Ministerstwo 
Zdrowia

Ministerstwo 
Obrony  
Narodowej

Ministerstwo 
Spraw  
Wewnętrznych

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów

2019 - - 2 0
2018 2 0 1 1
2017 0 2 1 1
2016 0 1 0 0
2015 1 0 1 0
2014 1 0 0 0
2013 1 0 0 0

Tabela nr 6. Działania lobbingowe w latach 2013-2019 podejmowane w: MK i MŚ, 
MF, MS (pełne nazwy w tabeli).  Opracowanie własne na podstawie: www.bop.mos.
gov.pl, www.mf-arch2.mf.gov.pl, www.arch-bip.ms.gov.pl, 

Rok

Ministerstwo  
Klimatu  
(dawniej:  
Środowiska)

Ministerstwo  
Finansów

Ministerstwo  
Sprawiedliwości

2019 5 - -
2018 7 - -
2017 5 9 5
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2016 4 17 5
2015 12 15 2
2014 5 14 5
2013 0 13 16

Są ministerstwa, w których jest więcej wystąpień lobbingowych. Jednak 
nadal liczba nie jest imponująca. Wyróżniająca postawa dotyczy Ministerstwa 
Klimatu (dawniej: Środowiska). Dyrekcja generalna tego urzędu jasno za-
znacza, które zgłoszenia lobbingowe pochodziły od zawodowych lobbystów, 
a które od podmiotów niewykonujących zawodowej działalności lobbingowej 
w rozumieniu ustawy. Taka postawa jest bardzo odmienna od innych mini-
sterstw, ponieważ takich danych nie publikują. 

Tabela nr 7. Działania lobbingowe w latach 2013-2019 podejmowane w:  
WUW, MUW, PUW (pełne nazwy w tabeli). Opracowanie własne na podstawie: 

www.bip.rzeszow.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl, www.bip.malopolska.pl 

Rok Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki

Małopolski Urząd 
Wojewódzki

Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki

2019 - 0 0
2018 0 0 0
2017 0 0 0
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

Niestety, ale te informacje o działalności lobbingowej podejmowane 
w różnych organach publicznych są traktowane dość „obojętnie”. W przy-
padku Urzędów Wojewódzkich część publikuje te informacje z działalności 
lobbingowych. Oczywiście, Urzędy Wojewódzkie również nie są obiektem 
zainteresowania wśród lobbystów, takie przynajmniej są oficjalne informacje. 

Na przykładzie urzędów centralnych można przekonać się w praktyce 
jak błędnie może być intepretowane stwierdzenie „organy władzy publicznej” 
(Tabela nr 8). Te organy są zobligowane do publikowania informacji na te-
mat działalności lobbingowych podejmowanych wobec tych podmiotów w 
procesie stanowienia prawa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
udostępnia takie dane, to zrozumiałe. Bardziej niezrozumiałe jest to, że Urząd 
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Regulacji Energetyki czy Komisja Nadzoru Finansowego już takich informacji 
nie publikuje. Główny Urząd Statystyczny czy Główny Inspektoriat Sanitarny 
wyróżniają się swoją postawą, za co należy się ewidentnie pochwała. Niestety 
również i tutaj nie można znaleźć lobbystów.

Tabela nr 8. Działania lobbingowe w latach 2013-2019 podejmowane w: UOKiK, 
GUS, GIS (pełne nazwy w tabeli). Opracowanie własne na podstawie: www.gis.gov.

pl, www.uokik.gov.pl, www.bip.stat.gov.pl

Rok
Urząd Ochrony  

Konkurencji  
i Konsumentów

Główny Urząd  
Statystyczny

Główny  
Inspektoriat  

Sanitarny
2019 0 0 0
2018 - 0 0
2017 0 0 0
2016 1 0 0
2015 1 0 0
2014 1 0 0
2013 0 0 1

Zaskakujące jest również odmienne pojmowanie zasad wykonywania 
działalności lobbingowej przez organy administracji publicznej. Przykłado-
wo Główny Urząd Sanitarny w 2013r. uznał, że działaniem lobbingowym w 
procesie stanowienia prawa jest: „zaproszenie na konferencję organizowaną 
przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie”. Dalej twierdząc, że „Korespon-
dencja Izby nie zawierała informacji o wspieraniu określonych projektów, czy 
też o wystąpieniu przeciwko tym projektom.” Z przeglądanych przeze mnie 
informacji tylko Główny Urząd Sanitarny stwierdził, że zaproszenie na konfe-
rencję może być przejawem działalności lobbingowej w procesie stanowione-
go prawa [Informacja na temat…]. 

Jednym z głównych problemów dotyczących raportowania z działalno-
ści lobbystów wobec organów administracji publicznej jest brak określonych 
wzorów formularzy, w których takie informacje mogłyby być zawarte. Każda 
instytucja używa do tego własnych, stworzonych przez siebie formularzy. Nie 
stosują powtarzalnej formuły do określania: kto lobbował? Kiedy lobbował? 
I gdzie lobbował? To jest istotny szczegół, który bardzo wpływa na jawność 
życia publicznego. Informacje są rozproszone, wybrakowane, trudno dostęp-
ne oraz publikowane na różnych stronach internetowych. Co więcej! Jedne 
urzędy uwzględniają niezawodową działalność lobbingową w swoich skąpych 
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sprawozdaniach, natomiast inne już tego nie robią, tak jak Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. Innym dosyć istotnym problem jest brak kar 
za niewywiązywanie się z przepisów prawa zawartych w ustawie. Wiele orga-
nów, które powinny publikować swoje sprawozdania nie robi tego.  W art. 18 
ustawy o działalności lobbingowej [Dz.U. 2005 nr 169 poz.1414] brakuje 
istotnego elementu, czyli brak sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. 
Gdyby jakieś kary były, wtedy może przestałoby to być „obojętne”. Nagan-
ny jest brak świadomości wśród polskich urzędników. Najprawdopodobniej 
wynika to, z braku szkoleń z tego zakresu oraz traktowania lobbingu dosyć 
powierzchownie, a nawet jako „zło konieczne”. 

Po „aferze podsłuchowej w Restauracji „Sowa & przyjaciele” organiza-
cja pozarządowa Watchdog Polska wystąpiła z prośbą o udostępnienie ksiąg 
wejść i wyjść oraz kalendarzy spotkań Ministrów. Niestety większość adresa-
tów odmówiła udzielenia odpowiedzi na podaną prośbę. Twierdząc, że: księga 
wejść i wyjść ma charakter wyłącznie techniczny, natomiast kalendarze spotkań 
pomagają jedynie w planowaniu prac ministrów. Wśród wszystkich odpowie-
dzi wyróżniła się odpowiedź Biura Ministra Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii: „pragniemy zwrócić uwagę, że ustawa o działalności lobbingo-
wej w procesie stanowienia prawa nie dopuszcza prowadzenia «niezawodowej» 
działalności lobbingowej.” Gwoli wyjaśnienia Ministerstwa również muszą 
opublikować też informacje o działalności lobbingowej prowadzone przez 
podmioty bez wpisu do rejestru. Takie działania ze strony polskich resortów 
tylko pogłębiają nieufność do administracji publicznej. Brak transparentności 
prowadzi do niejasnych powiązań polityków z inny podmiotami. 

Polscy rządzący zauważyli ten problem. Minister Mariusz Kamiński 
oraz jego zastępca Maciej Wąsik podjęli pracę nad ustawą, która miałaby za-
pewnić jasność życia publicznego. Jej największą zaletą miało być połączenie 
trzech dotychczasowo obowiązujących aktów prawnych: ustawy antykorup-
cyjnej, ustawy lobbingowej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Prace nad ustawa były bardzo intensywne już w 2017r., ale po wysłaniu pro-
jektu ustawy do innych ministerstw w celu zaopiniowania, okazało się, że 
każde ministerstwo ma większe, bądź mniejsze zastrzeżenia do tego projektu. 
Flagowy projekt Ministra Kamińskiego spotkał się z krytyką nie tylko partyj-
nych kolegów, ale też organizacji pracodawców czy organizacji społecznych. 
W efekcie prace nad ustawą zostały przerwane [Ferfecki 2018].

Z przytoczonych przeze mnie danych można wywnioskować, że lob-
byści nie są przesadnie aktywni, wręcz można by powiedzieć, że są leniwi. 
Jednak to stwierdzenie wydaje się być błędne, ponieważ lobbing pojawia się 
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zawsze tam, gdzie ktoś ma jakieś interesy. Inaczej mówiąc lobbyści byli, są i 
będą, tam gdzie realizowane są przetargi, kontrakty, konkursy.   Polska ustawa 
o działalności lobbingowej jest tak „dziurawa”, że mogłoby jej wcale nie być. 
Potrzebne jest uregulowanie lobbingu w sposób jasny i przejrzysty. Należy, 
mówiąc inaczej jasno sprecyzować prawa i obowiązki dotyczące lobbystów, jak 
i działań organów administracji publicznej. Z przeprowadzonych pokrótce 
rozważań wynika, że jest:

• zła definicja lobbingu w ustawie,
• nieprecyzyjne sformułowania, który urząd musi wywiązywać się z 
przepisów prawa określonych w ustawie,

• rozproszenie informacji,
• zakaz wstępu lobbystów podczas posiedzeń podkomisji,
• niska znajomość prawa na ten temat wśród urzędników,
• brak sankcji za nieprzestrzeganie prawa,
• brak należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji,
• brak należytej kontroli wobec informacji na temat działań lobbin-
gowych. 
Na koniec chciałbym stwierdzić, że brak zrozumienia dla działań lob-

bingowych wynika zapewne z braku wiary w dobre intencje drugiego człowie-
ka, z przeogromnej podejrzliwości, że każde działanie lobbysty, to działanie 
na rzecz dobra osobistego, a nie dobra wspólnego. Państwo dysponuje takimi 
środkami i instytucjami, iż wszystkie działania lobbystów mogą być kontrolo-
wane i weryfikowane na każdym etapie tworzenia prawa.
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Przywrócenie zaskarżalności 
roszczenia przysługującego  

przeciwko konsumentowi 
po upływie terminu przedawnienia 

wstęp

Jednolity model przedawnienia roszczeń, jaki został przyjęty w Ko-
deksie cywilnym w wyniku dużej nowelizacji z 1990 r. [tzw. nowela lip-
cowa, Dz.U. Nr 55 poz. 321], funkcjonował w Polsce przez blisko 30 lat  
(w tym przez większość okresu 2000-2020, któremu jest poświęcona niniejsza 
monografia). Model ten opierał się na tradycyjnej konstrukcji przedawnienia,  
w ramach której jest ono brane pod uwagę wyłącznie na zarzut dłużnika,  
a skutkiem przedawnienia jest osłabienie roszczenia przysługującego wierzy-
cielowi. W takim przypadku, choć nadal istnieje dług, to po stronie dłużnika 
odpada odpowiedzialność, co oznacza, że wierzyciel nie może egzekwować 
swojego prawa przy użyciu przymusu państwowego. 

Niewątpliwą zaletą regulacji przedawnienia obowiązującej po 1990 r. 
było jej jednolite stosowanie we wszystkich sferach obrotu cywilnoprawnego. 
Wraz z likwidacją gospodarki uspołecznionej zniknęły odrębności z nią zwią-
zane (por. art. 117 §2 i 3 k.c. sprzed noweli lipcowej). Wprawdzie profesjo-
naliści musieli nadal liczyć się z krótszymi terminami przedawnienia roszczeń 
(zob. art. 118 zd. 1 in fine k.c. oraz liczne przepisy szczególne), ale sam me-
chanizm przedawnienia zawsze wyglądał jednakowo. Aby uniknąć przymu-
sowej realizacji świadczenia, dłużnik – zarówno profesjonalista, konsument, 
jak i uczestnik obrotu powszechnego – musiał podnieść odpowiedni zarzut. 
Powołanie się na przedawnienie nie było naturalnie obowiązkiem dłużnika. 
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Po upływie terminu przedawnienia mógł on nadal spłacić obciążający go dług. 
Mógł także, nie dokonując zapłaty, zrzec się zarzutu przedawnienia (art. 117 
§2 zd. 1 in fine k.c.). 

Pod koniec drugiej dekady XXI w. dość niespodziewanie doszło do da-
leko idącej reformy, gdy chodzi o kształt przedawnienia w polskim prawie cy-
wilnym. Kolejne nowelizacje – najpierw Kodeksu cywilnego w 2018 r. [Dz.U. 
poz. 1104], a następnie Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. [Dz.U. 
poz. 1469] istotnie odmieniły konstrukcję przedawnienia prowadząc, między 
innymi, do rozbicia jej jednolitego charakteru. Jedna z kluczowych zmian po-
lega na tym, że ustawodawca wprowadził szereg przypadków, w których prze-
dawnienie jest brane pod uwagę z urzędu (zob. art. 117 §21 w zw. z art. 1171 
k.c., art. 7821 k.p.c. oraz art. 797 §11 w zw. z art. 804 §2 k.p.c.).

Brak tu miejsca na analizę powodów wprowadzenia powyższych zmian 
normatywnych, które generalnie miały służyć ochronie dłużnika [zob. uzasad-
nienie Projektu nowelizacji k.c. z 2018 r.]. Celem autorów nie jest recenzowa-
nie działań ustawodawcy, choć już powyższy wstęp ujawnia istotną wadę re-
formy, jaką jest przekreślenie jednolitości regulacji [por. Machnikowski 2018, 
s. 11, przyp. 10; Krajewski 2018, s. 13]. Przedmiotem poniższych rozważań 
będzie próba rozstrzygnięcia jednego z praktycznych zagadnień, które po no-
welizacji nie rysują się odpowiednio wyraźnie. Chodzi o zmiany dotyczące 
obrotu konsumenckiego. Właśnie w tej sferze doszło w Kodeksie cywilnym 
do przełamania tradycyjnego modelu przedawnienia. Nowy art. 117 §21 
k.c., obowiązujący od 9 lipca 2018 r., stanowi, że „po upływie terminu prze-
dawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego 
przeciwko konsumentowi”. Przepis ten, czytany łącznie z art. 1171 k.c. (gdzie 
uregulowano przypadki, w których sąd może, w drodze wyjątku, nie uwzględ-
nić upływu terminu przedawnienia) prowadzi do wniosku, że w odniesieniu 
do roszczeń kierowanych przeciwko konsumentowi przedawnienie jest, co do 
zasady, brane pod uwagę z urzędu [Machnikowski 2018, s. 10-11; Krajewski 
2018, s. 13]. 

Brak potrzeby podniesienia zarzutu przez dłużnika nakazuje jednak za-
dać ważne pytania. Czy dług nadal istnieje? Czy jeśli konsument (dłużnik) 
spełni świadczenie, to będzie ono traktowane jako należne? Czy zrzeczenie się 
zarzutu przedawnienia, o którym wciąż stanowi art. 117 §2 k.c., dopuszczalne 
jest także w przypadku konsumenta? Czy istnieje ewentualnie inna, alterna-
tywna droga przywrócenia zaskarżalności przedawnionego roszczenia? Tym 
właśnie problemom będą poświęcone dalsze wywody. Szukając odpowiedzi na 
powyższe pytania przyjdzie porównać tradycyjny model przedawnienia, które 
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pozostaje regułą w Kodeksie cywilnym (przedawnienie na zasadach ogólnych), 
z konstrukcją przedawnienia, jaka występuje w przypadku roszczeń skierowa-

nych przeciwko konsumentowi (przedawnienie konsumenckie).

przesłanki przedawnienia rOszczenia

Szczegółową analizę wypada rozpocząć od kilku uwag ogólnych na 
temat przesłanek przedawnienia. Jak wiadomo, przedawnieniu ulegają tyl-
ko roszczenia majątkowe, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie (art. 117 
§1 k.c.). Oczywiste jest, że musi upłynąć termin przedawnienia, wyznaczo-
ny przez przepisy szczególne lub wynikający z ogólnej regulacji zawartej  
w art. 118 k.c. W odniesieniu do konstrukcji przedawnienia obowiązującej 
od 1990 r. w literaturze od dawna trwa jednak spór dotyczący tego, czy do-
datkową przesłanką przedawnienia jest także podniesienie zarzutu. Część au-
torów uznaje, że roszczenie staje się niezaskarżalne z mocy prawa już z chwilą 
upływu terminu przedawnienia. W. Kocot uważa, że traktowanie oświadcze-
nia dłużnika podnoszącego zarzut jako niezbędnej przesłanki przedawnienia 
prowadziłoby do nieuprawnionego zacierania różnic pomiędzy roszczeniami 
przedawnionymi i nieprzedawnionymi. Zdaniem autora, skutki przedawnie-
nia „zawsze następują ex lege z końcem biegu ustawowego terminu, bowiem 
już wtedy zobowiązanie staje się niezupełne” [Kocot 2019, s. 132-133].

Szerzej aprobowana wydaje się jednak przeciwstawna koncepcja, zgod-
nie z którą, na skutek upływu terminu przedawnienia, po stronie tego, prze-
ciwko komu służy roszczenie pojawia się szczególnego rodzaju prawo kształ-
tujące. Prawo to polega na możliwości podniesienia zarzutu peremptoryjnego, 
który pozwala ubezskutecznić roszczenie wierzyciela. W razie skorzystania 
z zarzutu przez dłużnika, wierzyciel traci możliwości użycia przymusu pań-
stwowego dla realizacji roszczenia [Szpunar 2002, s. 14; Fras, Habdas i Za-
krzewski 2019, pkt 29; Bierecki 2018, s. 14; Rudnicki 2011, pkt 4-5; Jedliński 
2012, pkt 14, Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1165-1166]. W ramach tej koncep-
cji, przekształcenie przedawnionej wierzytelności w roszczenie naturalne, co 
jest równoznaczne z pozbawieniem go ochrony sądowej, następuje dopiero  
z chwilą podniesienia zarzutu przedawnienia, nie zaś z upływem samego ter-
minu (tak też w Projekcie nowelizacji z 2018 r., s. 3 uzasadnienia). Kluczowa 
rola zarzutu przedawnienia znajduje również odbicie w orzecznictwie. Związa-
ne z nim daleko idące skutki prawne nakazują przyjąć, że podniesienie takiego  
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zarzutu nie może nastąpić w sposób dorozumiany. Czynność wymaga wyraź-
nego oświadczenia woli dłużnika [wyrok SN, I CSK 351/17]. 

Tymczasem, jak już powiedziano, w odniesieniu do roszczeń mająt-
kowych przysługujących przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, aktu-
alnie jest stosowany inny mechanizm przedawnienia. Z art. 117 §2¹ w zw.  
z art. 117¹ k.c. wynika obowiązek uwzględniania przez sąd przedawnienia  
z urzędu. Różnica z przedawnieniem na zasadach ogólnych polega właśnie na 
tym, że jeżeli dłużnikiem jest konsument, to podniesienie zarzutu przestaje 
być przesłanką przedawnienia. W tym przypadku przekształcenie roszczenia  
w naturalne (niezupełne) rzeczywiście następuje ex lege z chwilą upływu termi-
nu przedawnienia. Wyjątki w tym zakresie statuuje art. 117¹ k.c. Dotyczą one 
sytuacji, w których względy słuszności, a zwłaszcza okoliczności przykładowo 
wymienione w art. 1171 §2 k.c. (krótki termin przedawnienia czy też niewiel-
ki zakres lub szczególne okoliczności jego przekroczenia), przemawiają za tym, 
by upływu przedawnienia nie uwzględniać i przyznać ochronę wierzycielowi.

Dodajmy w tym miejscu, że zawarte w art. 1171 k.c. wyraźne odniesie-
nie do „sądu” wskazuje, że zmiany w zakresie przedawnienia konsumenckiego 
nabierają praktycznego wymiaru jedynie w kontekście sądowego dochodzenia 
roszczeń. Można się zgodzić, że omawiany tu element nowelizacji z 2018 r. 
ma znaczenie wyłącznie w odniesieniu do postępowania cywilnego [tak Wiel-
gus 2019, s. 116]. Ustawodawca „bierze laika w obronę” dopiero na etapie 
procesowym, kiedy rozstrzygana jest kwestia użycia przymusu państwowego. 
Zakładając, że konsument może nie mieć świadomości, iż roszczenie docho-
dzone przez przedsiębiorcę nie jest zaskarżalne, prawodawca zwalnia dłużni-
ka z konieczności podniesienia zarzutu. Chodzi o wyrównanie, w procesie 
cywilnym, braku równowagi spowodowanej ekonomicznie silniejszą pozycją 
przedsiębiorcy [Bierecki 2018, s. 23]. 

Podsumowując powyższe wywody należy stwierdzić, że począwszy 
od 9 lipca 2018 r., kiedy weszła w życie nowelizacja, w Kodeksie cywilnym 
występują dwa reżimy przedawnienia, różniące się przesłankami. W ramach 
ogólnego (tradycyjnego) modelu, odpadnięcie odpowiedzialności dłużnika  
i związane z tym osłabienie sankcji roszczenia jest uzależnione od spełnienia 
dwóch przesłanek - upływu terminu przedawnienia oraz podniesienia zarzu-
tu przez dłużnika. Natomiast w ramach szczególnego reżimu „przedawnienia 
konsumenckiego” przesłanka jest tylko jedna, a jest nią sam upływ terminu. 

Należy jednocześnie podkreślić, że – mimo różnic co do przesłanek – 
skutek przedawnienia jest w każdym przypadku ten sam. Polega on na tym, że 
stosunek obligacyjny, w ramach którego doszło do przedawnienia, przekształ-
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ca się w zobowiązanie naturalne. Nie ma znaczenia, czy osobą zobowiązaną 
jest konsument, czy inny podmiot. Dłużnik ma nadal obowiązek wykonania 
zobowiązania, tyle że obciążający go dług nie jest zabezpieczony przymusem 
państwowym. Gdyby jednak doszło do spełnienia świadczenia, jest ono trak-
towane jako należne. Wierzyciel ma prawo zachowania świadczenia (soluti 
retentio). 

Wystarczającym argumentem przesądzającym o jednolitym kształ-
cie przedawnienia w zakresie jego skutków jest art. 411 pkt 3 k.c., którego 
nie dotknęła nowelizacja z 2018 r. Przepis ten stanowi, że „nie można żądać 
zwrotu świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczy-
nienia przedawnionemu roszczeniu”. Lege non distinguente, nie może ulegać 
wątpliwości, że powołana reguła dotyczy także świadczenia spełnionego przez 
konsumenta. Choć może on liczyć na silniejszą ochronę w procesie, gdzie sąd 
z urzędu uwzględni upływ przedawnienia, to ustawa nie zwalnia go z obowiąz-
ku świadczenia. Możliwość dobrowolnego zaspokojenia interesu wierzyciela 
nie została podważona. Jeśli dłużnik płaci (niezależnie od swej motywacji),  
to po prostu realizuje swój obowiązek. Dotyczy to także przypadków, w któ-
rych nie wie on, że wierzytelność jest przedawniona. 

Okoliczność, że mimo upływu przedawnienia nadal istnieje obowiązek 
wykonania zobowiązania (chociażby jako obowiązek moralny), w połączeniu 
z regułą, zgodnie z którą zapłata po terminie stanowi świadczenie należne, na-
kazują uznać przedawnienie za instytucję wyjątkową. W orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego podkreśla się, że przedawnienie, choć obecne w wielu 
gałęziach prawa (prawie cywilnym, podatkowym czy karnym), nie jest pod-
miotowym prawem konstytucyjnym. Przypomina się, że zasadą jest wykony-
wanie obowiązków, a nie oczekiwanie na ich przedawnienie [zob. orzeczenia 
TK: P 30/11, SK 40/12]. Oznacza to, że interes uprawnionego (wierzyciela) 
należy mieć na względzie także po upływie terminu przedawnienia. Wpraw-
dzie wierzyciel musi się wówczas liczyć z trudnościami w realizacji swego pra-
wa, ale nie zostaje go pozbawiony. Wciąż przysługuje mu ochrona, choć jest 
ona istotnie osłabiona.

Ustalenie wyjątkowego charakteru przedawnienia, które ogranicza rosz-
czenia majątkowe uprawnionego, nakazuje, w razie wątpliwości, powstrzymać 
się przed rozszerzającą wykładnią przepisów regulujących tę instytucję (excep-
tiones non sunt extendendae) [Pałdyna 2012, s. 94; Fras, Habdas i Zakrzewski 
2019, pkt 13]. Dyrektywa ta dotyczy również przedawnienia konsumenckiego.
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zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

Dobrze znaną konstrukcją, która chroni interes wierzyciela i zapewnia 
zaskarżalność roszczenia mimo upływu terminu przedawnienia jest zrzeczenie 
się zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 117 §2 k.c., po upływie terminu 
przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia, chyba że 
zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jak przy tym wyraźnie stano-
wi przepis, zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest 
nieważne. 

W okresie przed nowelizacją przepisów, analizowana konstrukcja była 
przedmiotem licznych wypowiedzi orzecznictwa i doktryny. Pozwalają one 
na przedstawienie w kilku punktach zwięzłej charakterystyki zrzeczenia się 
zarzutu przedawnienia. 

Po pierwsze zauważa się, że zrzeczenie się zarzutu przedawnienia sta-
nowi oświadczenie woli osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje. Jest 
to jednostronna czynność prawna dłużnika, choć najczęściej stanowi element 
umowy, w tym zwłaszcza ugody, umowy nowacyjnej lub uznania długu, do 
których dochodzi po upływie terminu przedawnienia [Szpunar 2002, s. 25; 
Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1175, Fras, Habdas i Zakrzewski 2019, pkt 52].

Po drugie, zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie wymaga żadnej 
szczególnej formy. Może zostać wyrażone przez każde zachowanie dłużnika, 
które ujawnia jego wolę w tym zakresie w sposób dostateczny [wyrok SN, 
III CSK 208/11]. Do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może dojść także  
w sposób dorozumiany [wyrok SN, V CK 620/03].

Po trzecie, gdy chodzi o charakter prawny i skutek analizowanej czyn-
ności, to złożenie stosownego oświadczenia woli przez dłużnika oznacza rezy-
gnację z przysługującego mu prawa kształtującego, polegającego na możliwo-
ści ubezskutecznienia roszczenia wierzyciela [Szpunar 2002, s. 14]. Zrzeczenie 
się zarzutu nie prowadzi jednak do przyznania wierzycielowi nieograniczonej 
w czasie możliwości realizowania swoich praw. Roszczenie nie staje się za-
skarżalne bezterminowo. Skutek zrzeczenia polega na tym, że - z chwilą jego 
dokonania - bieg terminu przedawnienia roszczenia rozpoczyna się na nowo 
[zob. np. wyroki SN: I CSK 119/06, III CSK 208/11; tak też m.in. Szpunar 
2002, s. 21, Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1176]. 

Słusznie akcentuje się przy tym, że nie jest trafne stwierdzenie, iż zrze-
czenie się zarzutu przedawnienia „przywraca” roszczeniu zaskarżalność [por. 
Fras, Habdas i Zakrzewski 2019, pkt 49]. Jeżeli przyjąć za większością auto-
rów, że skutek przedawnienia powstaje dopiero z chwilą podniesienia zarzutu, 
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a zrzeczenie się tego zarzutu ma w praktyce miejsce przed jego podniesieniem, 
to należy powiedzieć, że chodzi tu co najwyżej o „utrwalenie” zaskarżalności 
roszczenia. Zrzeczenie pozbawia dłużnika możliwości podniesienia zarzutu 
w przyszłości (chyba że ponownie upłynie liczony od początku termin prze-
dawnienia). Innymi słowy, po zrzeczeniu roszczenie staje się „bezwzględnie 
zaskarżalne” [Pałdyna 2012, s. 258].

Biorąc pod uwagę doniosłe następstwa, jakie niesie ze sobą zrzeczenie 
się zarzutu przedawnienia, zaleca się ostrożność przy ocenie zachowania dłuż-
nika, które ma być uznane za takie zrzeczenie. Wprawdzie, jak powiedziano, 
analizowana czynność może być dokonana także w sposób dorozumiany, ale 
zamiar zrzeczenia powinien w sposób niewątpliwy wynikać z towarzyszących 
okoliczności. Przykładowo mogą to być pertraktacje dłużnika z wierzycielem 
na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugo-
dy sądowej lub pozasądowej, czy uznanie długu [zob. wyroki SN: CK 620/03, 
I CSK 119/06; Szpunar 2002, s. 24-25; Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1175]. Nie 
należy natomiast pochopnie przyznawać waloru zrzeczenia się zachowaniom 
dłużnika zmierzającym do zaspokojenia długu (np. zapłata częściowa, uisz-
czenie odsetek). Wprawdzie przed upływem terminu przedawnienia są one 
zazwyczaj wystarczające do przyjęcia skutku w postaci przerwania biegu prze-
dawnienia co do całości roszczenia [zob. Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1173; por. 
postanowienie SN, I CZ 106/82], jednakże po jego upływie, kiedy dłużnik 
dysponuje już zarzutem przedawnienia i może uchylić się od zaspokojenia 
roszczenia, sytuacja istotnie się zmienia. Jak się zauważa „dłużnik, będąc ciągle 
zobowiązanym, może zdecydować się na spełnienie części świadczenia, nie 
rezygnując wcale z zarzutu przedawnienia co do pozostałej części” [zob. Py-
ziak-Szafnicka 2014, s. 1173 i cytowani przez nią autorzy; por. wyrok SA  
w Łodzi, I ACa 1023/12]. Należy się przy tym zgodzić z T. Pałdyną, że każdy 
przypadek wymaga indywidualnej oceny, oraz że zrzekanie się uprawnień nie 
jest zachowaniem powszechnym, a raczej wyjątkowym [Pałdyna 2012, s. 272].

Powyższe uwagi zachowują pełną aktualność także po nowelizacji 
z 2018 r. w zakresie, w jakim dotyczą przedawnienia na zasadach ogólnych. 
W związku jednak z wyodrębnieniem grupy roszczeń, których przedawnienie 
sąd bierze pod uwagę z urzędu, nie jest oczywista kwestia zrzeczenia się za-
rzutu przedawnienia przez konsumenta. Z jednej strony, nie doszło do zmia-
ny art. 117 §2 k.c., który nadal generalnie stanowi o możliwości zrzeczenia 
się zarzutu. Z drugiej jednak strony, należy dostrzec, że pojawiły się przepisy 
szczególne i w przypadku przedawnienia konsumenckiego podniesienie zarzu-
tu nie stanowi przesłanki odpadnięcia odpowiedzialności za dług. Stąd słuszny 
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wydaje się wniosek, że konsument nie może się tego zarzutu zrzec. Nie chodzi 
tu jednak, jak chcą niektórzy autorzy, o zakaz zrzeczenia się, podyktowany 
bezpośrednio względami ochrony dłużnika [tak Krajewski 2018, s. 15-16]. 
Jak będzie jeszcze mowa, ustawa wprost takiego zakazu nie wprowadza. Cho-
dzi raczej o kwestię czysto konstrukcyjną. Skoro dla przekształcenia zobowią-
zania w dług naturalny nie przewiduje się podniesienia zarzutu, to ewentualne 
zrzeczenie się takiego zarzutu jest po prostu bezprzedmiotowe [Fras, Habdas  
i Zakrzewski 2019, pkt 63; por. Machnikowski 2018, s. 15-16]. 

Należy jednak zadać inne pytanie. Czy w odniesieniu do przedawnie-
nia konsumenckiego możliwe jest zrzeczenie się nie tyle zarzutu, co same-
go przedawnienia (korzystania z niego). Chodzi o rezygnację przez dłużnika  
z mechanizmu, który chroni go przed przymusową egzekucją świadczenia. 
Taka konstrukcja była wyraźnie przewidziana przed 1990 r., kiedy przedaw-
nienie generalnie podlegało uwzględnieniu z urzędu (zob. art. 117 §2 zd. 2 k.c. 
w brzmieniu sprzed noweli lipcowej). Jak się wydaje, także obecnie, stosując 
funkcjonalną i systemową wykładnię art. 117 §2 zd. 1 in fine k.c. da się uza-
sadnić możliwość rezygnacji z przedawnienia przez konsumenta. W praktyce 
wystarczy przyjąć, że w przypadku przedawnienia konsumenckiego określenie 

„chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia” będzie odczytywane 
jako „chyba że zrzeka się korzystania z przedawnienia”. 

zrzeczenie się przedawnienia przez kOnsumenta

Powiedziano już, że ze względów czysto konstrukcyjnych przy prze-
dawnieniu konsumenckim nie ma miejsca na „zrzeczenie się zarzutu” prze-
dawnienia. Nie powinno być jednak przeszkód, aby w inny sposób umożliwić 
konsumentowi przywrócenie zaskarżalności roszczenia po upływie terminu 
przedawnienia. Za takim wnioskiem przemawia kilka argumentów.

Przede wszystkim, jak zaznaczono, z unormowania dotyczącego prze-
dawnienia konsumenckiego nie wynika definitywne zwolnienie konsumenta 
z zobowiązania. Brak też przepisu szczególnego, który dawałby podstawy do 
stwierdzenia, że po upływie przedawnienia zakazane jest przywrócenie zaskar-
żalności roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Wyprowadza-
nie takiego zakazu z milczenia ustawodawcy stanowiłoby przykład wykładni 
rozszerzającej zasięg przedawnienia. Wykładnia taka nie jest jednak uprawnio-
na ze względu na wyjątkowy charakter instytucji przedawnienia. Wobec bra-
ku wyraźnego uregulowania analizowanej kwestii, odpowiednie zastosowanie 
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powinna znaleźć reguła ogólna, czyli art. 117 §2 zd. 1 in fine k.c. stanowiący 
o możliwości rezygnacji dłużnika z przedawnienia [por. Bierecki 2018, s. 16]. 
Okoliczność, że w przypadku przedawnienia konsumenckiego bezprzedmio-
towe jest zrzeczenie się „zarzutu przedawnienia” (o takim zrzeczeniu dosłow-
nie stanowi przepis) niczego nie przesądza. Trzeba przyjąć wykładnię, która 
nada powołanemu postanowieniu właściwy sens. W praktyce, jak powiedzia-
no, formułę z art. 117 §2 k.c. wystarczy odczytać jako możliwość zrzeczenia 
się „korzystania z przedawnienia”. 

Po wtóre, przyznanie konsumentowi możliwości rezygnacji z przedaw-
nienia wpisuje się w ogólną regułę autonomii podmiotów prawa cywilnego. 
Zasadą jest, że nawet wtedy, gdy mają powstać korzystne dla dłużnika skutki 
prawne, dotyczące uwolnienia go od obowiązku świadczenia, zawsze uwzględ-
nia się wolę dłużnika [por. Pałdyna 2012, s. 261-262]. Wystarczy przywołać 
konstrukcję zwolnienia z długu, które wymaga zawarcia umowy z udziałem 
dłużnika (art. 508 k.c.). Nie inaczej jest w przypadku zwalniającego przejęcia 
długu (art. 519 k.c.), gdy w zależności od wariantu podmiotowego, dłużnik 
albo jest stroną umowy albo musi wyrazić na nią zgodę. Nie ma powodów, 
by inne rozwiązanie przyjmować przy przedawnieniu. Podmiot zobowiązany 
może skorzystać z przyznanego przez ustawę dobrodziejstwa, ale może rów-
nież spełnić świadczenie albo po prostu zrzec się korzystania z przedawnienia. 
W braku wyraźnego przepisu, który wyłącza tę możliwość, pozostaje ona ak-
tualna także w przypadku konsumenta.

Część autorów kwestionuje dopuszczalność zrzeczenia się przedawnie-
nia przez konsumenta wskazując na historię prac legislacyjnych, które poprze-
dziły nowelę z 2018 r. [Krajewski 2018, s. 16; Bierecki 2018, s. 16]. Pier-
wotny projekt ustawy nowelizującej zakładał wprowadzenie nowej regulacji 
przedawnienia konsumenckiego poza Kodeksem cywilnym, to jest w usta-
wie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [t.j. Dz.U. z 2020, poz. 287]. 
Planowano dodanie w niej art. 43a, stanowiącego, że „po upływie terminu 
przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługują-
cego przeciwko konsumentowi, chyba że zrzeka się on przedawnienia” [zob. 
Projekt nowelizacji z 2017 r.]. Kiedy jednak przepis ostatecznie zamieszczono  
w Kodeksie cywilnym, pominięto wzmiankę o zrzeczeniu. Zdaniem niektó-
rych komentatorów ma to świadczyć o decyzji ustawodawcy, zmierzającej do 
wyłączenia możliwości zrzeczenia się korzystania z przedawnienia przez kon-
sumenta. Wniosku takiego nie uzasadnia jednak lektura uzasadnienia projek-
tu noweli z 2018 r. Brak tam jakiejkolwiek wzmianki o zakazie zrzeczenia, nie 
ma też informacji wskazującej, że w stosunku do poprzedniego projektu do-
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szło w tym zakresie do zmiany koncepcji [zob. Projekt nowelizacji z 2018 r.]. 
Okoliczność wprowadzenia przepisu w nieco odmiennym brzmieniu można 
rozsądnie wyjaśnić w całkiem inny sposób. O ile w przypadku uregulowania 
przedawnienia konsumenckiego poza Kodeksem cywilnym, dla zapewnienia 
zupełności regulacji wzmianka o zrzeczeniu się przedawnienia była konieczna, 
o tyle potrzeba taka odpadła, gdy przepis zamieszczono w ramach istniejącej 
struktury art. 117 k.c. Wprowadzenie nowego paragrafu (oznaczonego jako 
§21) bezpośrednio po art. 117 §2 k.c., zawierającym ogólną regułę dotyczącą 
możliwości zrzeczenia się przedawnienia, czyniło zbędnym powtarzanie tej 
kwestii w kolejnej jednostce redakcyjnej.

O ewentualnym ograniczeniu zrzeczenia się korzystania z przedaw-
nienia przez konsumenta można mówić co najwyżej na etapie postępowania 
sądowego. Odrębne (bardziej rygorystyczne) traktowanie zrzeczenia się prze-
dawnienia w procesie było zresztą widoczne także przed nowelizacją przepisów 
[zob. wyrok SN, II CKN 46/97; por. Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1173-1174]. 
Obecnie, w kontekście przedawnienia konsumenckiego różnica jest jeszcze 
bardziej wyraźna. W toku postępowania konsument uzyskuje dodatkową 
ochronę, związaną z nałożeniem na sąd obowiązku badania i uwzględniania 
przedawnienia z urzędu. Trudno zatem mówić o korzystaniu z przedawnienia 
przez samego dłużnika. Stąd wątpliwe jest posługiwanie się na tym etapie 
konstrukcją „zrzeczenia się przedawnienia” przez konsumenta. Nie oznacza to 
jednak, że wola spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela w toku procesu nie 
powinna być respektowana. Przeciwnie - jeżeli dłużnik odpowiednio wyraźnie 
zademonstruje tę wolę, to istnieje ustawowa podstawa do jej poszanowania. 
Chodzi o art. 1171 §1 k.c., który stanowi o nieuwzględnieniu przedawnie-
nia, gdy wymagają tego względy słuszności. Trudno o lepszy przykład sytuacji 
wpisującej się w dyspozycję powołanego przepisu niż przypadek, w którym 
dłużnik deklaruje wolę zaspokojenia wierzyciela mimo przedawnienia. Oczy-
wiście sytuacja pozostaje pod kontrolą sądu. Nieuwzględnienie upływu termi-
nu przedawnienia jest fakultatywne, a z brzmienia art. 1171 §1 k.c. wynika 
ponadto, że każdorazowo trzeba rozważyć interesy obu stron. Ocena taka nie 
powinna być jednak nadmiernie skomplikowana. Dla wierzyciela, gotowość 
konsumenta dotycząca dokonania zapłaty jest w oczywisty sposób korzystna. 
Gdy zaś chodzi o interes dłużnika, to wystarczy, aby sąd upewnił się, że konsu-
ment rzeczywiście nie oczekuje oddalenia powództwa z racji na przedawnienie, 
mimo iż wie o upływie terminu i o jego skutkach. 

Naturalnie przypadki takie będą w praktyce zupełnie wyjątkowe. Nie 
można jednak całkowicie wykluczyć, że dłużnik np. uzna powództwo uważa-
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jąc, że mimo przedawnienia powinien wywiązać się z obciążającego go obo-
wiązku. Sąd nie jest wprawdzie związany uznaniem, ale w świetle poczynio-
nych uwag oczywiste wydaje się, że dokonane w świadomy sposób uznanie 
powództwa obejmującego przedawnione roszczenie nie jest sprzeczne z pra-
wem lub z zasadami współżycia społecznego ani też nie zmierza do obejścia 
prawa (zob. art. 213 §2 k.p.c.).

Podobnie, można sobie wyjątkowo wyobrazić oświadczenie konsu-
menta złożone w procesie, zgodnie z którym chce on wykazać merytoryczną 
bezzasadność roszczenia i dlatego wnosi o nieuwzględnianie przedawnienia 
z urzędu. Także tu względy słuszności wymagają, aby nie oddalać powódz-
twa ze względu na przedawnienie. Niewątpliwie jednak należałoby wówczas 
pouczyć dłużnika o jego prawach, wskazując, że przy braku uwzględnienia 
przedawnienia naraża się on na ryzyko przegrania procesu.

Aspekty procesowe dotyczące nieuwzględniania przez sąd przedaw-
nienia z urzędu zasługują z pewnością na dokładniejsze opracowanie. Jednak  
w ramach dalszej części wypowiedzi rozważania będą się koncentrować na 
etapie przedsądowym, którego jak już zaznaczono, ostatnia nowelizacja wła-
ściwie nie dotyczy. Przyjmując, że jest możliwe zrzeczenie się korzystania  
z przedawnienia przez konsumenta i doprowadzenie w ten sposób do przy-
wrócenia zaskarżalności roszczenia, wypada zastanowić się teraz, jakie czynno-
ści mogłyby wywołać taki skutek.

czynnOści przywracające przedawniOnemu  
rOszczeniu zaskarżalnOść

Rozpocząć należy od zasygnalizowania stosunkowo często występującej 
sytuacji, polegającej na zapłacie przez dłużnika, po upływie przedawnienia, 
całości lub części obciążającego go roszczenia. Świadczenie jest wtedy uznawa-
ne za należne i nie można domagać się jego zwrotu (art. 411 pkt 3 k.c.). Jeżeli 
dłużnik w całości zaspokoi interes wierzyciela zobowiązanie wygasa. Bardziej 
złożona sytuacja powstaje, jeżeli zapłata jest tylko częściowa. Odnośnie do 
zapłaconej części wierzyciel ma niewątpliwie prawo zatrzymania świadczenia 
(zarachowania go na poczet przedawnionego długu). Czy z dokonanej zapłaty 
można jednak wyciągać jakieś wnioski odnośnie do części niezapłaconej?

Jeśli chodzi o konstrukcję przedawnienia na zasadach ogólnych, to 
powiedziano już, że zapłata odsetek lub części długu jedynie wyjątkowo bę-
dzie uznana za generalne zrzeczenie się zarzutu przedawnienia. W przypadku 
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konsumenta ocena powinna być jeszcze bardziej ostrożna. W praktyce płat-
ność jest najczęściej wynikiem braku świadomości dłużnika, że należność się 
przedawniła. Bez odpowiednio wyraźnego oświadczenia woli konsumenta nie 
można wnioskować o zamiarze przywrócenia zaskarżalności pozostałej części 
roszczenia. Co więcej, można zadać pytanie, czy środki zapłacone w warun-
kach błędu co do przedawnienia nie powinny podlegać zwrotowi. Kwestii tej 
będzie poświęcony komentarz w następnym punkcie rozważań.

W tym miejscu natomiast wypada zastanowić się nad skutkami róż-
nego rodzaju umów zawieranych pomiędzy konsumentem (dłużnikiem)  
a przedsiębiorcą (wierzycielem) po upływie przedawnienia. Umowa taka może 
prowadzić do przywrócenia zaskarżalności roszczenia [Machnikowski 2018,  
s. 16]. Do popularnych przykładów należy zaliczyć ugodę obejmującą harmo-
nogram spłat zadłużenia albo umowę nowacyjną. W grę jednak wchodzi także 
dokonywane po upływie przedawnienia umowne uznanie długu, w ramach 
którego konsument potwierdza obciążający go obowiązek zapłaty. Wypada się 
zastanowić, czy dla skuteczności tego typu umów, a w szczególności dla wy-
wołania skutku w postaci przywrócenia zaskarżalności roszczenia konieczna 
jest – jak chcą niektórzy autorzy - świadomość dłużnika, że czynność zostaje 
dokonana w warunkach przedawnienia [tak m.in. Pałdyna 2012, s. 268-269]. 

Oczyszczając przedpole rozważań trzeba przypomnieć, że każda umowa 
(czynność dwustronna) opiera się na konsensie. Jej zawarcie wymaga złożenia 
zgodnych oświadczeń woli stron. Oświadczenia takie stanowią uzewnętrznie-
nie woli kontrahentów i powinny zmierzać do wywołania określonych skut-
ków prawnych. Nie chodzi tu jednak o wolę w znaczeniu psychologicznym. 
Sens oświadczenia woli ma być ustalany na podstawie określonych reguł 
znaczeniowych przyjmowanych w danym społeczeństwie, a wewnętrzne na-
stawienie autora oświadczenia nie ma znaczenia przesądzającego [Wojewoda 
2014, s. 698]. Odnosząc te uwagi do powołanych wyżej przykładów umów, 
należy powiedzieć, że wystarczające jest, by dokonujący czynności konsument 
miał wolę przyjęcia na siebie (lub potwierdzenia) obowiązku, z którym wiąże 
się zabezpieczona przymusem państwowym odpowiedzialność. Konsument 
z pewnością musi mieć świadomość, że wierzytelność, której dotyczy czyn-
ność prawna będzie, po jej dokonaniu, podlegać przymusowemu wyegzekwo-
waniu. Nie jest natomiast konieczne, by dłużnik wiedział, że przed zawarciem 
umowy wierzytelność nie była zaskarżalna. Należy się zgodzić z M. Pyziak-

-Szafnicką, wypowiadającą się na gruncie ogólnej konstrukcji przedawnienia, 
że „jeśli dłużnik – po upływie terminu przedawnienia – wyraźnie uznaje dług, 
negocjuje z wierzycielem ugodę czy odnowienie, ustanawia zabezpieczenie, 
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prowadzi pertraktacje co do trybu płatności, aż nazbyt wyraźnie deklaruje 
zamiar spełnienia świadczenia. Nawet gdyby później dowodził, że działał  
w nieświadomości dobrodziejstwa związanego z upływem terminu, nie po-
winno być wątpliwości co do skutecznego zrzeczenia się zarzutu przedawnie-
nia” [Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1176]. Odnosząc te uwagi do przedawnienia 
konsumenckiego trzeba stwierdzić, że jeśli konsument nie ma świadomości, iż 
upłynął termin przedawnienia, zawarta przez niego ugoda, dokonana nowacja 
lub uznanie długu mimo wszystko prowadzą do przywrócenia zaskarżalności 
roszczenia. Na pierwszym planie słusznie pozostaje interes wierzyciela. Zasada, 
zgodnie z którą obciążający dłużnika obowiązek powinien być wykonany (jeśli 
trzeba to z pomocą przymusu państwowego) zasługuje na silniejszą ochronę 
niż wyjątkowe uprawnienie dłużnika do skorzystania z przedawnienia [por. 
Pyziak-Szafnicka 2014, s. 1176].

W następstwie dokonanej czynności, roszczenie wierzyciela staje się 
ponownie zaskarżalne. Każda z powołanych wyżej sytuacji ma jednak swoją 
specyfikę. W przypadku ugody, zaskarżalność uzyskuje roszczenie w ugodzo-
nym między stronami kształcie. Jeśli wziąć popularny przykład nowego har-
monogramu spłat, terminy wymagalności poszczególnych rat wynikają teraz  
z ugody. W efekcie, jeżeli wobec niewykonywania umowy wierzyciel zdecy-
duje się dochodzić należności przed sądem, to, wypełniając dyspozycję art. 
187 §1 pkt 11 k.p.c., w pozwie powinien on wskazać aktualne (nowe) daty 
wymagalności dochodzonych roszczeń (z powołanego przepisu k.p.c., doda-
nego w 2018 r., wynika, że we wszystkich sprawach o zasądzenie roszczenia 
obowiązkowe jest oznaczenie daty jego wymagalności).

W przypadku odnowienia sytuacja jest jeszcze bardziej klarowna, gdyż 
umowa nowacyjna doprowadza do umorzenia pierwotnego zobowiązania 
(które miało charakter naturalny) stając się źródłem nowej zaskarżalnej wie-
rzytelności (art. 506 k.c.). W ewentualnym procesie, wierzyciel będzie się 
powoływał na nowy tytuł prawny. Wymagalność roszczenia powinna zatem 
zostać określona w pozwie zgodnie z treścią odnowionego zobowiązania.

Gdy chodzi wreszcie o uznanie długu, to po upływie terminu prze-
dawnienia nie może ono, z oczywistych względów, przerywać jego biegu [por. 
wyrok SN, I CSK 119/06]. Powinno być zatem odczytywane w kontekście 
rezygnacji z korzystania z przedawnienia, bo inaczej „pozbawione jest sensu” 
[Kordasiewicz 2019, s. 742]. Jeżeli konsument w sposób odpowiednio wyraź-
ny potwierdzi swój obowiązek zapłaty, to przywrócona zostaje zaskarżalność 
roszczenia w jego oryginalnym kształcie. Przedmiot zobowiązania pozostaje 
zatem niezmieniony. W takim razie, wnosząc powództwo wierzyciel powi-
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nien wskazać pierwotny termin wymagalności zastrzegając jednocześnie, że 
mimo upływu przedawnienia roszczenie może być dochodzone przed sądem 
ze względu na dokonane przez dłużnika uznanie długu.

Ma rację K. Wielgus, że w takim przypadku zostaje zniwelowana kon-
trola sądu, bo w ewentualnym procesie przedmiotem sporu będzie zaskar-
żalne roszczenie, zaś etap przedsądowy, na którym doszło do przywrócenia 
zaskarżalności, umyka spod oceny [Wielgus 2019, s 134]. Przyjęty kształt 
regulacji przedawnienia konsumenckiego daje jednak taką możliwość. Usta-
wodawca nie zdecydował się na rozwiązanie, zgodnie z którym zobowiązanie 
konsumenta po upływie przedawnienia wygasa. Gdyby tak przyjął, czynności 
dokonywane z wierzycielem na etapie przedsądowym byłyby bezwzględnie 
nieważne ze względu na brak causae, co podlegałoby uwzględnieniu przez sąd 
w procesie. Ustawodawca wybrał jednak inne, kompromisowe rozwiązanie, 
zapewniając konsumentowi pomoc w postaci uwzględnienia przedawnienia 
z urzędu, ale tylko na etapie sprawy sądowej. Natomiast w fazie przedproceso-
wej należy stosować zasady ogólne, które dają wierzycielowi więcej możliwości 
działania w celu ochrony jego uzasadnionego interesu. 

Także jednak na tym etapie istnieją określone ograniczenia, wynikające 
z ogólnych zasad prawa cywilnego. W ramach dotychczasowych uwag nie 
było mowy o motywacji i sposobie działania wierzyciela, który doprowadza 
do dokonania przez konsumenta czynności prawnej, ponownie zmieniającej 
przedawnioną wierzytelność w zobowiązanie cywilne. Tymczasem zacho-
wanie wierzyciela nie jest bez znaczenia. W postępowaniu sądowym, gdzie 
przedawnienie jest uwzględniane z urzędu, to sąd dba, by ewentualne decyzje 
konsumenta (np. o uznaniu powództwa) były podejmowane z pełną świado-
mością dotyczącej go sytuacji prawnej. Na etapie przedsądowym konsument 
nie otrzymuje podobnego wsparcia. Najczęściej zawiera on daną umowę ze 
świadomością obciążającej go powinności, ale bez wiedzy, że w tym momen-
cie wierzyciel nie ma możliwości przymusowej realizacji roszczenia. Jak już 
powiedziano, samo przez się nie przekreśla to skuteczności czynności, które 
przywracają wierzytelności zaskarżalność. Dłużnik ponosi tu konsekwencję 
swej niewiedzy zgodnie z zasadą ignorantia iuris nocet. Należy jednak dostrzec, 
że rozwiązanie to opiera się na milczącym założeniu, iż interes wierzyciela rze-
czywiście zasługuje na ochronę, a przyznanie mu możliwości przymusowej 
realizacji roszczenia jest zgodne z poczuciem moralnym. Gdyby w danych 
okolicznościach okazało się, że przyjęte założenie jest błędne, to z pewnością 
powinna istnieć możliwość podważenia czynności dokonanej przez konsu-
menta. Kwestii tej należy poświęcić więcej uwagi.
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ubezskutecznienie zrzeczenia się  
kOrzystania z przedawnienia

Wierzyciel jest w oczywisty sposób zainteresowany uzyskaniem należ-
nego mu świadczenia. W normalnych okolicznościach, konsument, który nie 
wypełnia terminowo swoich obowiązków musi się liczyć z wezwaniami do 
zapłaty ze strony wierzyciela, a gdy te nie są skuteczne - także z powództwem 
sądowym. Po upływie terminu przedawnienia sytuacja się zmienia. Artykuł 
117 §21 k.c. stanowi, że „po upływie terminu przedawnienia nie można do-
magać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi”. 
Pojawia się pytanie, jak rozumieć ten zakaz i jaka jest sankcja jego naruszenia?

W toku procesu odpowiedź jest prosta. Domaganie się zapłaty, przyj-
mujące postać złożonego w sądzie powództwa, po upływie przedawnienia 
zasadniczo nie ma szans powodzenia. Jeżeli pozwanym jest konsument, sąd 
uwzględni przedawnienie z urzędu, z wyjątkami wynikającymi z art. 1171 k.c. 

Jakie są natomiast konsekwencje domagania się zapłaty przedawnione-
go roszczenia na etapie przedsądowym? Czy rzeczywiście niedozwolone jest 
wysyłanie wezwań do zapłaty przez wierzyciela? Przedawnienie nie powoduje 
wszak wygaśnięcia wierzytelności. Skoro zobowiązanie nadal trwa, to jak sta-
nowi art. 353 k.c. „wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia”. Trudno 
zatem mówić o zakazie formułowania wezwań do zapłaty. Raz jeszcze okazuje 
się, że art. 117 §21 k.c. dotyczy tylko postępowania sądowego i nie może być 
wprost odnoszony do relacji pozasądowych. W konkluzji należy stwierdzić, 
że wierzyciel może wzywać konsumenta do zapłaty, choć nie powinien z tym 
łączyć zapowiedzi wytoczenia powództwa, bo w razie skorzystania z sądowej 
ścieżki ochrony musi się liczyć z przegraniem sprawy.

Powyższe uwagi mają istotne znaczenie w kontekście oceny możliwości 
uchylenia się konsumenta od skutków prawnych oświadczenia woli, które do-
prowadziło do przywrócenia zaskarżalności przedawnionego roszczenia. Roz-
ważyć należy przede wszystkim wady oświadczeń woli, powodujące względną 
nieważność czynności prawnej, takie jak błąd, podstęp i groźba. 

Gdy chodzi o błąd (art. 84 k.c.), to o działaniu pod jego wpływem 
możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy dotyczył on treści czynności prawnej 
oraz gdy był istotny (gdyby autor oświadczenia nie działał pod wpływem błę-
du i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia woli danej treści). 
Kluczowe znaczenie ma przy tym obiektywna istotność błędu. Można o niej 
wnioskować, gdy „oświadczenie woli w konfrontacji z rzeczywistością przed-
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stawia się jako nieracjonalne, pozbawione uzasadnienia z punktu widzenia 
życiowego lub prawnego” [Lewaszkiewicz-Petrykowska 2014, s. 997-998].  
W odniesieniu do czynności dwustronnych odpłatnych, przepisy Kodeksu cy-
wilnego wymagają ponadto, by druga strona wywołała błąd, choćby w sposób 
niezawiniony albo o błędzie wiedziała lub mogła go z łatwością zauważyć (art. 
84 §1 k.c.). Przyjmuje się, że mylne wyobrażenie błądzącego może odnosić 
się także do zobiektywizowanych następstw czynności prawnej w rozumie-
niu art. 56 k.c. Prawnie relewantny będzie zatem również błąd polegający na 
braku prawidłowego wyobrażenia o wynikających z ustawy lub z ustalonych 
zwyczajów skutkach czynności prawnej [Gutowski, Radwański 2019, s. 507-
508]. To sprawia, że błędem dotyczącym treści czynności prawnej może być 
nie tylko mylne wyobrażenie co do faktów, ale też co do prawa. 

Z góry należy jednak powiedzieć, że błąd konsumenta dotyczący braku 
świadomości, że upłynął termin przedawnienia nie powinien stanowić dopusz-
czalnej podstawy podważenia czynności dokonanych w celu przywrócenia za-
skarżalności roszczenia. Jest bowiem oczywiste, że byłby to zawsze wygodny 
pretekst dla dłużnika (nie tylko zresztą konsumenta), służący „wycofaniu się” 
z niekorzystnej dla niego sytuacji. Powiedziano już, że dla skuteczności umo-
wy nowacyjnej, ugody czy uznania długu wystarczająca jest wola dłużnika 
dotycząca gotowości zaspokojenia interesu wierzyciela. Nie jest natomiast po-
trzebna wiedza dłużnika o tym, że przed dokonaniem czynności roszczenie 
było przedawnione. Odkrycie tej okoliczności w późniejszym czasie nie po-
winno, co do zasady, otwierać dłużnikowi drogi do uchylenia się od skutków 
czynności, która przywróciła roszczeniu zaskarżalność. 

Dodatkowo, z racji na okoliczność, że jedną z rozważnych tu czynności 
jest ugoda, należy przypomnieć, że w tym przypadku uchylenie się od skut-
ków oświadczenia woli z powodu błędu podlega regulacji szczególnej zawartej 
w art. 918 k.c. Dopuszcza ona powołanie się na błąd tylko wtedy, „gdy błąd 
dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały 
za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili 
zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy”. Jak się przyj-
muje, przesłanki zawarte w art. 918 k.c. zostały wymienione wyczerpująco, 
a ogólna regulacja błędu zawarta w art. 84 k.c. nie znajduje zastosowania  
w żadnym zakresie [Lewaszkiewicz-Petrykowska 2014, s. 1007]. Mimo sze-
rokiego rozumienia przesłanki „stanu faktycznego”, która obejmuje ogół oko-
liczności determinujących sytuację prawną stron w chwili zawierania ugody 
[tak Pyziak-Szafnicka 2011, s. 1003], wymaganie, aby obie strony uznawały 
dany stan za niewątpliwy powoduje, że konsument nie będzie się mógł zwykle 
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powołać na błąd co do przedawnienia. Niezależnie od tego, czy wierzyciel wie, 
że roszczenie jest przedawnione czy też nie, to trudno oczekiwać, że ugoda 
będzie w swej treści zawierała wskazanie, iż obie strony niewątpliwie traktują 
wierzytelność za zaskarżalną, a tego – jak się zdaje – wymaga art. 918 §1 k.c.

 Podsumowując, potrzeba ochrony interesów konsumenta nie może 
sięgać zbyt daleko. Jeżeli konsument, choćby w subiektywnej obawie przed 
wszczęciem wobec niego postępowania sądowego lub egzekucyjnego, zawiera 
ugodę, umowę odnowienia albo uznaje przedawniony dług, to wzgląd na inte-
res wierzyciela, któremu wciąż przecież przysługuje wierzytelność, przemawia 
za tym, aby dłużnik poniósł ryzyko swego błędnego wyobrażenia. 

Inaczej należy ocenić sytuację, w której wierzyciel działał podstępnie 
(art. 86 k.c.) albo gdy on lub osoba trzecia groźbą skłoniła dłużnika do doko-
nania czynności prawnej (art. 87 k.c.). 

Podstępne działanie polega na niedopuszczalnej ingerencji w proces 
decyzyjny osoby składającej oświadczenie woli [Gutowski, Radwański 2019, 
s. 522]. W orzecznictwie wskazuje się, że „podstęp zakłada celowe, umyślne 
działanie sprawcy skierowane na wywołanie takiego niezgodnego z prawdą 
obrazu rzeczywistości u osoby, na wolę której oddziałuje, by zdolny on był do 
nakłonienia jej do złożenia oświadczenia woli określonej treści” [wyrok SN, 
CKN 805/98]. W obliczu takiego zachowania nieuzasadnione jest zarzucanie 
błądzącemu, że nie zrobił wszystkiego, by odkryć rzeczywisty stan rzeczy [wy-
rok SN, IV CSK 336/10]. 

Podstęp zakłada jednak umyślność działania. Czy można zatem w ka-
tegoriach podstępu ujmować zachowanie wierzyciela, który wysyła wezwanie 
do zapłaty (odnoszące się do przedawnionego roszczenia)? Wydaje się, że nie 
należy „karać” wierzyciela za to, że nie zorientował się lub przemilczał, iż rosz-
czenie uległo przedawnieniu. W niektórych sytuacjach ustalenie, czy upłynął 
termin przedawnienia może być trudne także dla profesjonalisty. Badanie tej 
okoliczności leży przede wszystkim w interesie dłużnika. Nie powinno się za-
tem negatywnie oceniać zachowania wierzyciela, zwłaszcza gdy wzywając do 
zapłaty nie straszy on egzekucją ani dodatkowymi kosztami, jakie miałyby 
obciążać dłużnika w razie przymusowej realizacji roszczenia. Takie „neutral-
ne” wezwanie wpisuje się w logikę art. 353 k.c., z którego wprost wynika, że 
jak długo istnieje zobowiązanie, tak długo wierzyciel może żądać od dłużnika 
świadczenia.

Co jednak, jeśli wierzyciel dodatkowo zapowiada w wezwaniu, że 
w braku zapłaty skieruje sprawę do sądu? Czy takie zachowanie jest wystarcza-
jąco naganne? Kwestia zawsze wymaga szczegółowej analizy stanu faktycznego. 
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Wydaje się jednak, że postępowanie wierzyciela wzywającego do zapłaty (na-
wet z wykorzystaniem tylko tradycyjnej formułki o zamiarze wszczęcia prze-
ciw dłużnikowi postępowania sądowego) co do zasady wywoła „efekt mro-
żący”. Dokonanie przez konsumenta, w tych okolicznościach, określonych 
czynności prawnych będzie wynikało z przekonania, że jest to korzystniejsze 
niż oczekiwanie na proces sądowy (przy czym dłużnik nie zdaje sobie sprawy, 
że proces ten najpewniej by wygrał).

Tym bardziej na ochronę nie zasługuje przedsiębiorca, który – repre-
zentowany w dodatku przez adwokata lub radcę prawnego – roztacza przed 
konsumentem czarną wizję surowych konsekwencji związanych z brakiem za-
płaty, choć obiektywnie nie ma możliwości skutecznego uruchomienia przy-
musu państwowego ze względu na przedawnienie. Takie zachowanie, zwłasz-
cza gdy ma charakter powtarzalny (napastliwy), urasta do rangi podstępu lub 
groźby. Z tą ostatnią mamy do czynienia, gdy wierzyciel (lub osoba trzecia) 
używa przymusu psychicznego, w wyniku którego autor oświadczenia oba-
wia się, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo 
osobiste lub majątkowe. Jeżeli groźba ma charakter bezprawny oraz poważny, 
przez co skłania konsumenta do dokonania czynności przywracającej rosz-
czeniu zaskarżalność, możliwe będzie uchylenie się od skutków wadliwego 
oświadczenia woli (art. 87 k.c.). Formułowanie gróźb nie jest akceptowaną 
przez prawo metodą dochodzenia należności. Warto też dodać, że zarówno 
podstęp, jak i groźba pozwalają uchylić się także od skutków ugody. Powołana 
wyżej, szczególna regulacja zawarta w art. 918 k.c. dotyczy bowiem wyłącznie 
błędu [Pyziak-Szafnicka 2011, s. 1005].

Należy pamiętać, że, stosownie do treści art. 6 k.c., to po stronie dłuż-
nika leży ciężar udowodnienia, iż zachowanie wierzyciela zmierzało do celowe-
go wywołania błędu (podstęp) lub stanu obawy (groźba). Generalnie jednak 
można założyć, że dowody w tego typu sprawach łatwo jest przeprowadzić. 
Już sama treść wezwań do zapłaty pozwoli sądowi zrekonstruować obraz za-
chowań wierzyciela. Przy badaniu przesłanek trudno będzie przy tym uciec od 
oceny słusznościowej. Przykładowo, można oczekiwać, że skuteczność umowy 
zawartej z konsumentem łatwiej będzie obronić pierwotnemu wierzycielowi 
dochodzącemu jednostkowego długu niż agencji windykacyjnej, skupującej 
przedawnione roszczenia i podejmującej systemowe działania wobec licznej 
grupy dłużników. 

Na zakończenie tej części rozważań należy postawić jeszcze jedno ważne 
pytanie. Jeżeli w wykonaniu czynności prawnej przywracającej zaskarżalność 
roszczenia doszło do spełnienia świadczenia (w całości lub w części), to czy 
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konsument mógłby następnie dochodzić zwrotu zapłaconej kwoty z powoła-
niem się na jedną z wad oświadczenia woli? Odpowiadając na tę wątpliwość 
należy powtórzyć za P. Księżakiem, że sam błąd co do zaskarżalności roszcze-
nia (lub inna wada powodująca wzruszalność czynności) nie wystarczy, by żą-
dać zwrotu świadczenia. Jednoznacznie przemawia za tym treść art. 411 pkt 3 
k.c., który świadczenie spełnione po upływie przedawnienia zawsze nakazuje 
traktować jako należne. Nawet skuteczne uchylenie się od skutków oświadcze-
nia woli nie rodzi w tym przypadku kondykcji [Księżak 2020, pkt 54]. Gdyby 
konsumentowi udało się doprowadzić do podważenia dokonanej czynności, 
to upadnie tylko wynikający z niej obowiązek spełnienia w przyszłości niezre-
alizowanych dotąd świadczeń. Gdy chodzi natomiast o kwoty już zapłacone, 
to traktując art. 411 pkt 3 jako wyjątek od condictio causa finita [tak Księżak 
2020, pkt 54] dochodzimy do wniosku, że nie podlegają one zwrotowi. 

Podzielając te wnioski, należy dokonać dwóch ważnych zastrzeżeń. Po 
pierwsze, sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku nowacji. Jeżeli doj-
dzie do upadku umowy nowacyjnej, to wierzyciel nie ma możliwości powoła-
nia się na art. 411 pkt 3 k.c. Tutaj świadczenie nie zostaje spełnione „w celu 
zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu”. Zapłata następuje bowiem 
na podstawie nowego tytułu, z którym była związana zaskarżalność roszczenia. 
Nieważność nowacji, będąca wynikiem uchylenia się konsumenta od skutków 
oświadczenia woli, spowoduje upadek tego tytułu, przez co spełnione świad-
czenie przyjdzie uznać za nienależne i podlegające zwrotowi. 

Drugie zastrzeżenie ma zupełnie inny charakter. Nawet wtedy, gdy 
art. 411 pkt 3 k.c. pozwala zachować świadczenie, nie można wykluczać, że  
w przypadku szczególnie nagannych działań wierzyciela, dłużnikowi może 
przysługiwać roszczenie odszkodowawcze. Zachowanie przedsiębiorcy (lub 
osób działających na jego polecenie), które zmierza do wyegzekwowania dłu-
gu przy pomocy środków niezgodnych z prawem, nie zasługuje na ochronę, 
nawet jeśli dochodzone świadczenie jest należne. Zapłacone przez konsumen-
ta kwoty mogą być w takim przypadku uznane za uszczerbek, który podlega 
wyrównaniu na podstawie ogólnych przepisów o odpowiedzialności delikto-
wej (art. 415, art. 416 lub art. 430 k.c.). 
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nieświadOmOść przedawnienia w ugOdzie kOnsumenckiej  
– studium przypadku

Dla lepszego zrozumienia omawianych przed chwilą zagadnień, warto 
posłużyć się konkretnym przykładem. W tym celu zostanie przeanalizowa-
ny wyrok sądu okręgowego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2017 r., III Ca 
1364/16. Orzeczenie zapadło przed nowelizacją z 2018 r., ale pojawiające się 
w sprawie problemy pozostają w pełni aktualne w kontekście regulacji prze-
dawnienia konsumenckiego. 

Sprawa dotyczyła ugody z 2015 r. zawartej między konsumentem 
(pożyczkobiorcą) oraz przedsiębiorcą – funduszem inwestycyjnym, który  
w 2014 r. nabył od banku wierzytelność pieniężną wynikającą z zawartej  
w 2001 r. umowy pożyczki. Bankowy tytuł egzekucyjny dotyczący pożyczki 
został w 2003 r. opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności, jednak wierzy-
telność nigdy nie została wyegzekwowana. Po nabyciu wierzytelności, cesjo-
nariusz przedstawił konsumentowi propozycję ugody oraz nowy plan spłat 
pożyczki. Pożyczkobiorca ugodę podpisał i dokonał pierwszej wpłaty w kwo-
cie 750 zł. Następnie uchylił się jednak od skutków ugody z powołaniem 
na błąd, który miał polegać na braku wiedzy na temat przedawnienia długu. 
Konsument zażądał też zwrotu kwoty zapłaconej wierzycielowi i wytoczył o tę 
kwotę powództwo.

Aby dokonać prawidłowej analizy prawnej, powyższy stan faktyczny 
należy uzupełnić o ważne informacje ustalone w toku postępowania, które 
ilustrują sposób działania nabywcy wierzytelności na etapie proponowania 
i realizowania ugody. Jak się okazuje, wierzyciel uporczywie dezinformował 
dłużnika, wskazując między innymi, że złożył już pozew o zapłatę należności 
(co nie było prawdą). Co więcej, przed podpisaniem ugody, podczas rozmów 
telefonicznych informował o wszczęciu egzekucji, straszył dodatkowymi kosz-
tami i firmą windykacyjną. Mimo zgłaszanych w tym zakresie próśb, cesjona-
riusz nie przedstawił także dokumentów dotyczących pożyczki sprzed 15 lat 
ani nie wskazał daty wymagalności roszczenia. Znamienne jest, że nawet po 
podpisaniu ugody konsument otrzymywał telefony i wiadomości sms (dwa 
razy dziennie) przypominające o terminie spłaty. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, sąd stwierdził, że dłużnik 
podpisał ugodę w wyniku nękania i szykanowania. Orzekający w II instancji 
sąd okręgowy ocenił, że konsument miał prawo powołać się na błąd. Do-
strzegł przy tym, że podstawą uchylenia się od skutków oświadczenia woli nie 
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może być art. 84 k.c., ale specjalna regulacja dotycząca błędu w ugodzie (art. 
918 k.c.). Uwzględniając, że błąd musi dotyczyć „stanu faktycznego, który 
według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy” sąd uznał, że taka 
sytuacja miała miejsce. Elementem treści ugody, który rzekomo świadczył  
o tym, że strony niewątpliwie traktują roszczenie za nieprzedawnione miała 
być klauzula stanowiąca, iż „wolą stron jest usunięcie wątpliwości co do rosz-
czeń wynikających z umowy pożyczki”. W efekcie, sąd uznał za skuteczne 
uchylenie się od skutków prawnych ugody. W odniesieniu zaś do kwoty zapła-
conej na jej podstawie, przyjęto, że zapłata nie miała na celu zadośćuczynienia 
przedawnionemu roszczeniu, gdyż dłużnik świadczył w wykonaniu odręb-
nego, wykreowanego ugodą stosunku prawnego, który został unieważniony  
z mocą wsteczną. Tym samym za bezzasadny uznano zarzut naruszenia art. 
411 pkt 3 k.c. i zasądzono zwrot kwoty 750 zł.

Przechodząc do własnej oceny sytuacji należy powiedzieć, że pomimo 
sprawiedliwego rozstrzygnięcia, argumentacja sądu budzi wątpliwości. Po 
pierwsze, trudno się zgodzić, że chodziło o błąd dotyczący stanu faktyczne-
go uznawanego przez obie strony za niewątpliwy. Treść ugody nie zawierała 
odpowiednio wyraźnego stwierdzenia, że wzajemne ustępstwa odnoszą się do 
zaskarżalnego (nieprzedawnionego) roszczenia. Wierzyciel z pewnością zda-
wał sobie sprawę, że wierzytelność jest przedawniona. Odmienne przekonanie 
samego tylko konsumenta nie wystarczy. Wątpliwe zatem było zastosowanie 
art. 918 k.c. Jednocześnie trzeba jednak powiedzieć, że w pełni uprawnione 
wydaje się przyjęcie, iż miało miejsce umyślne działanie wierzyciela wpływają-
ce w niedozwolony sposób na wolę dłużnika. Wierzyciel dążył do wywołania 
u dłużnika silnego przekonania (niezgodnego z rzeczywistością), że roszczenie 
jest zaskarżalne i że powinien on obawiać się sprawy sądowej oraz egzekucji, 
a to wypełnia znamiona podstępu (art. 86 k.c.). Co istotne, ta wada oświad-
czenia woli, jak była już mowa, znajduje zastosowanie także przy ugodzie bez 
konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek.

Po drugie należy dostrzec, że dłużnik, który uchylił się od skutków 
ugody, nie musi wprawdzie wykonywać jej postanowień i płacić kolejnych 
rat przewidzianych w harmonogramie spłat, ale wciąż pozostaje zobowiązany 
z tytułu przedawnionego roszczenia. Wbrew ocenie sądu, ugoda nie stworzy-
ła zupełnie niezależnego tytułu do domagania się zapłaty. A zatem płatność 
częściowa dokonana na podstawie ugody, po jej upadku powinna być postrze-
gana jako świadczenie spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu 
roszczeniu. W takim razie wątpliwe jest domaganie się zwrotu świadczenia 
jako nienależnego, a to ze względu na powoływany już kilkakrotnie art. 411 
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pkt 3 k.c. Tym niemniej, w okolicznościach sprawy, równowartość uiszczonej 
przez dłużnika kwoty powinna być, jak się wydaje, zasądzona na jego rzecz 
tytułem odszkodowania. Agresywne i zastraszające działania osób działających 
na polecenie wierzyciela miały niewątpliwie charakter zawiniony i wypełnia-
ły przesłanki z art. 430 k.c. (odpowiedzialność za podwładnego). Uiszczona  
w tych okolicznościach kwota mogła być uznana za szkodę dłużnika, gdyż 
płatność nastąpiła w warunkach szczególnego przymusu, gdy dłużnik miał 
prawo uchylić się od zapłaty.

Na koniec warto zauważyć, że tak samo przedstawiałaby się ocena 
prawna w przypadku relacji innej niż konsumencka. Choć wierzyciel może 
korzystać z niewiedzy dłużnika dotyczącej tego, że upłynął już termin prze-
dawnienia, to nie powinien liczyć na ochronę, gdy w celu wymuszenia zapłaty 
podejmuje działania niezgodne z prawem.

wniOski

Rekapitulacja wywodów przeprowadzonych w niniejszym opracowa-
niu jest możliwa w kilku punktach:
1. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 2018 r. wprowadziła szczególny mo-

del przedawnienia, które jest brane przez sąd pod uwagę z urzędu we 
wszystkich sprawach, w których pozwanym jest konsument (przedaw-
nienie konsumenckie). Nowa regulacja art. 117 §21 w zw. z art. 1171 
k.c. ma jednak znaczenie wyłącznie na etapie postępowania sądowego. 
Etap przedsądowy podlega ocenie na jednolitych zasadach we wszystkich 
typach relacji (w tym także w odniesieniu do konsumentów);

2. Potrzeba ochrony interesu wierzyciela, a także zasada autonomii woli 
w prawie cywilnym oraz brak zakazu ustawowego, przemawiają za do-
puszczalnością, na etapie przedsądowym, zrzeczenia się korzystania  
z przedawnienia przez konsumenta. Możliwość taka znajduje podstawę 
w treści art. 117 §2 zd. 1 in fine k.c., który w kontekście przedawnienia 
konsumenckiego podlega wykładni funkcjonalnej;

3. Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia przez konsumenta może 
nastąpić w ramach różnych czynności prawnych (umów), które przy-
wracają zaskarżalność roszczenia. Przykładami takich czynności mogą 
być ugoda, umowa nowacyjna lub uznanie długu. Dla ich skutecznego 
dokonania wystarczy odpowiednio wyraźna wola dłużnika wskazująca  
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na zamiar zaspokojenia wierzyciela, nie jest natomiast wymagana świa-
domość, że objęta czynnością wierzytelność jest przedawniona;

4. Okoliczność, że konsument zawarł umowę nie wiedząc o niemożności 
przymusowej realizacji zobowiązania (ze względu na przedawnienie) nie 
daje podstaw do powołania się na błąd prawnie doniosły. Możliwość 
uchylenia się od skutków czynności, mocą której wierzytelność odzy-
skała zaskarżalność (w tym także od skutków ugody) dotyczy natomiast 
przypadków, w których wierzyciel celowo wpływał na wolę konsumenta 
dopuszczając się podstępu lub groźby;

5. Zapłata dokonana na podstawie ubezskutecznionej następczo umowy 
jest świadczeniem należnym, które nie podlega zwrotowi, ponieważ zo-
stało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu 
(art. 411 pkt 3 k.c.). Wyjątek dotyczy zapłaty dokonanej na podstawie 
umowy nowacyjnej, kiedy to zapłata następuje na odrębnej podstawie 
prawnej, a zatem w grę wchodzi condictio causa finita;

6. W szczególnie rażących przypadkach niedozwolonego wpływu na wolę 
dłużnika ze strony wierzyciela, konsument może żądać, na zasadach 
ogólnych, naprawienia szkody, jaką poniósł spełniając świadczenie  
w okolicznościach, w których dług nie był zaskarżalny.
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Uniwersytet Śląski

Rozwój upadłości w stosunku  
do osób nieprowadzących  
działalności gospodarczej

uwagi wprOwadzające

Upadłość konsumencka to pojęcie używane na określenie jednego  
z rodzajów prowadzonego postępowania upadłościowego, które cechuje się 
odmienną charakterystyką i celami w stosunku do postępowania upadłościo-
wego prowadzonego wobec przedsiębiorców [Zachmielewska 2010, s. 96]. 
Posługiwanie się pojęciem upadłości konsumenckiej nie jest w pełni właściwe, 
gdyż ex definitionem zakładałoby, że wierzycielem określonej osoby musiałby 
być przedsiębiorca. Z tego też względu ustawodawca posługuje się pojęciem 
upadłości prowadzonej wobec osób nieprowadzących działalności gospodar-
czej. Zadłużenie tych osób uzasadniające wszczęcie postępowania upadłościo-
wego nie musi wynikać ze zobowiązań wobec przedsiębiorców, ale również 
wobec innych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
Posługiwanie się pojęciem upadłości konsumenckiej stanowi zatem pewnego 
rodzaju uproszenie i nie powinno być uznawane za błędne, o ile ma się świa-
domość przytoczonych powyżej uwag. W toku dalszego wywodu będę jednak 
konsekwentnie posługiwał się pojęciem postępowania upadłościowego doty-
czącego osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, tak aby nie wprowa-
dzać chaosu. Pozostając na gruncie definicyjnym, należy również wskazać, że 
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ilekroć będzie mowa o ogłoszeniu upadłości w stosunku do osoby nieprowa-
dzącej działalności to będą miał w tym przypadku na myśli wszczęcie postę-
powania upadłościowego w stosunku do osoby nieprowadzącej działalności 
gospodarczej, a nie o jeden z elementów tego postępowania jakim jest wy-
danie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a następnie jego obwieszczenie. 
Jeżeli będzie zachodziła konieczność zwrócenia uwagi właśnie na ten element 
postępowania upadłościowego to zostanie to wprost wskazane.

Początkowo, tj. do 2009 r. przepisy polskiego prawa upadłościowego 
i naprawczego [Dz.U.2003 poz. 535 z późn. zm,] (dalej PUiN) nie przewidy-
wały możliwości ogładzania upadłości przez osoby nieprowadzące działalności 
gospodarczej (Tzw. doktryna fresh start obowiązywała w prawie USA już od 
lat 70 XX w. Jej celem było stworzenia postepowania przyjaznego dłużnikowi, 
którego celem byłaby możliwość podjęcia ponownej próby zdobycia mająt-
ku, poprzez umorzenie poprzednio zaciągniętych zobowiązań) [Tereszkiewicz 
2000, s. 102]. Możliwość ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego zastrzeżona była wyłącznie dla przedsiębiorców. Osoba 
fizyczna nieprowadząca działalności, która popadła w spiralę zadłużenia i nie 
była w stanie regulować swoich zobowiązań nie miała żadnej możliwości sko-
rzystania z mechanizmu oddłużeniowego, co prowadziło do jej całkowitej de-
gradacji społecznej (Szerzej o potencjalnych przyczynach mogących powodo-
wać konieczność ogłoszenia upadłości przez osobę nieprowadzącą działalności 
gospodarczej) [Szpringer 2005, s. 64–66 oraz Szpringer 2008, s. 2-5]. Taka 
osoba była narażona na ciągłe egzekucje komornicze, a nawet w przypadku 
ich bezskuteczności ryzyko wszczęcia takiej egzekucji w przyszłości (Wyni-
ka to oczywiście z faktu, iż w przypadku bezskuteczności przeprowadzonego 
postępowania egzekucyjnego wierzytelność nie ulega umorzeniu, a ponowne 
wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest możliwe nieomal w każdym czasie. 
Zgodnie z art. 826 KPC umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje 
uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzycie-
la możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egze-
kucja jest niedopuszczalna). Spowodowało to oczywiście wykształcenie się sze-
regu mechanizmów, obecnie uznawanych za co najmniej niewłaściwe, a które 
miały umożliwić takiej osobie jakiekolwiek funkcjonowanie. Jako przykład 
można tutaj przytoczyć prowadzenie niejednokrotnie fikcyjnych postępowań 
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dotyczących zasądzenia alimentów, które następnie były kierowane również 
do postępowania egzekucyjnego, a które miały pierwszeństwo zaspokojenia 
przed innymi wierzytelnościami (Zgodnie z art. 1025 KPC, należności ali-
mentacyjne, są drugimi w kolejności do zaspokojenia, po kosztach egzeku-
cyjnych). 

Z tego względu w 2009 r. Ustawodawca po raz pierwszy zdecydował 
o wprowadzeniu do PUiN przepisów dotyczących postępowania upadło-
ściowego odnoszącego się do osób nieprowadzących działalności gospodar-
czej (Spornym pozostaje czy na mocy wskazanych przepisów został wprowa-
dzony nowy rodzaj upadłości, czy jest to wyłącznie kwestia wprowadzenia 
nowego postępowania odrębnego) [Por. Głodowski, Hrycaj 2010, s. 70-71, 
Mrówczyński 2009, s. 69]. Przepisy te były następnie przedmiotem kolejnych 
nowelizacji w 2014 r. i 2019 r. Jak się wydaje pomimo wprowadzenia do 
systemu postępowań upadłościowych postępowania dotyczącego osób niepro-
wadzących działalności gospodarczej w Polsce nigdy nie doszło do masowego 
ogłaszania tego typu upadłości. Zwłaszcza uwzględniając fakt, że na tle wie-
lu państw Europy zachodniej i świata Polska nie jest wyjątkowo zamożnym 
krajem. Dla porównania należałoby wskazać w Kanadzie, porównywalnej  
z Polską pod względem liczby ludności, rocznie przeprowadza się ok. 130 
tys. postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów, podczas gdy  
w Polsce w 2018 r. takich postępowań przeprowadzono około 13 tys., a więc 
10 razy mniej. Konieczne zatem będzie przeprowadzenie analizy jak dotych-
czas w Polsce kształtowały się przepisy odnoszące się do postępowań upadło-
ściowych dotyczących osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 
dlaczego kształt tych przepisów spowodował, że wszczynanie postępowań upa-
dłościowych w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej 
nie stało się zjawiskiem powszechnym. Czy wprowadzona w 2019 r. nowe-
lizacja przepisów ma szanse to zmienić? Należy również zastanowić się nad 
postulatami de lege ferenda, które mogłyby przyczynić się do upowszechnienia 
się i usprawnienia postępowań upadłościowych prowadzonych w stosunku do 
osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
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upadłOść w stOsunku dO Osób nieprOwadzących  
działalnOści gOspOdarczej pO 2009 r.

Jak już było to wyżej wskazane w 2009 r. Ustawodawca zdecydował 
się na prowadzenie zmian do PUiN poprzez wprowadzenie art. 4911-49112, 
które dotyczyły postępowania upadłościowego w stosunku do osób niepro-
wadzących działalności gospodarczej. Wprowadzając wskazane przepisy Usta-
wodawca stwierdził, że ten rodzaj upadłości jest dostępny dla wszystkich osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednocześnie ogra-
niczając katalog osób mogących skorzystać ze wskazanej procedury poprzez 
wprowadzenia przesłanek negatywnych. 

Po pierwsze, sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie-
wypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od 
niego okoliczności, w szczególności w przypadku gdy dłużnik zaciągnął zobo-
wiązanie będąc niewypłacalnym, albo do rozwiązania stosunku pracy dłużni-
ka doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą (Co 
istotne w treści art. 4913 ust. 1 PUiN wskazano, że do rozwiązania stosunku 
pracy dłużnika doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego 
zgodą. Oznaczało to, że jeżeli pracownik z braku dostatecznego rozeznania 
zawarł z pracodawcą porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę nie 
miał możliwości skorzystania z postępowania upadłościowego) [Zienkiewicz 
Warszawa 2008]. Po drugie, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli 
w stosunku do dłużnika w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku  
o ogłoszenie upadłości: prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne 
postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo  
w którym zawarto układ, lub prowadzono postępowanie upadłościowe,  
w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu 
lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał, lub prowadzo-
no postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli 
postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszyst-
kich wierzycieli, lub czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana 
za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli [Tatara, Kaliński 2015, s. 81]. Po 
trzecie, możliwość ogłoszenie upadłości była ograniczona do sytuacji, w której 
dłużnik miał co najmniej dwóch wierzycieli (W doktrynie pojawiały się jed-
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nak poglądy, że przesłanką powinna być wielość wierzytelności, a nie wielość 
wierzycieli) [Torbus 1995, s. 40-41]. 

Wskazane przesłanki w sposób stosunkowo restrykcyjny określały sy-
tuacje, w których przeprowadzenie upadłości w stosunku do osoby niepro-
wadzącej działalności gospodarczej było niemożliwe. Pierwsza ze wskazanych 
przesłanek ograniczająca możliwość ogłoszenia upadłości wyłącznie do sytu-
acji, w których niewypłacalność powstała w wyniku okoliczności wyjątkowych 
i niezależnych od dłużnika w sposób znaczący oddziaływała na katalog pod-
miotów, które mogły wnioskować o ogłoszenie tego typu upadłości. Jak się 
wydaje celem Ustawodawcy było w tym przypadku umożliwienie skorzystania 
z ogłoszenia upadłości wyłącznie przez osoby, które straciły majątek w wyniku 
klęski żywiołowej czy nagłej lub nieprzewidzianej utraty pracy [Sokal 2009, 
s. 80-81]. Jeżeli natomiast określona osoba fizyczna popadła w spiralę zadłu-
żenia, nawet bez swojej winy, ale nie było to spowodowane nadzwyczajnymi 
i nie mogącymi dać się przewidzieć okolicznościami to była pozbawiona moż-
liwości skorzystania z ogłoszenia upadłości w stosunku do osoby nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej [Michalak 2009, s. 81]. Tak samo zaciąganie 
jakichkolwiek dalszych zobowiązań, w tym o charakterze konsolidacyjnym,  
w sytuacji istnienia stanu niewypłacalności powodowało brak możliwości 
ogłoszenia upadłości [Zalewski 2009, s. 4-5]. Drugą ze wskazanych przesłanek 
należy ocenić raczej pozytywnie, gdyż ogranicza ona możliwość ponownego 
ogłaszania upadłości w dziesięcioletnim okresie czasu. Taka regulacja ma oczy-
wiście zapobiegać lekkomyślności dłużników, którzy w przypadku braku tego 
typu ograniczenia mogliby zaciągać zobowiązania i następnie od razu wnio-
skować o ogłoszenie upadłości [Kabza 2009, s.129]. Jak się jednak wydaje 
przesłanka ta, pomimo ogólnej pozytywnej oceny była zbędna, a wręcz nawet 
krzywdząca, w zestawieniu z pierwszą przesłanką. Jeżeli bowiem klęska żywio-
łowa, która spowodowała stan niewypłacalności określonej osoby wystąpiłaby 
rok czy dwa lata po poprzedniej klęsce powodującej stan niewypłacalności, to 
dlaczego w takiej sytuacji uniemożliwiać kolejne ogłoszenie upadłości? Należy 
zatem uznać, że zastosowanie drugiej ze wskazanych przesłanek byłoby zasad-
ne, gdyby pierwsza przesłanka negatywna nie ograniczała możliwości ogło-
szenia upadłości wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych. Jeśli chodzi o trzecią 
przesłankę to nie została ona wprost wskazana w przepisach jako przesłanka 
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negatywna, ale wynikała z całokształtu regulacji. Całokształt wskazanych prze-
słanek pozwalał na stwierdzenie, że ogłoszenie upadłości przez osobę niepro-
wadzącą działalności gospodarczej miało mieć charakter zupełnie wyjątkowy 
[Głodowski, Hrycaj 2011, s. 79].

Możliwość ogłoszenia upadłości w stosunku do osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej została w 2009 r. stosunkowo mocno nagłośniona 
przez media. Po wprowadzeniu wskazanej regulacji, w 2009 r. zgłoszono 985 
wniosków o głoszenie upadłości, a liczba ta stopniowo malała w kolejnych 
latach. Podkreślenia jednak wymaga, że pomimo prawie 1000 zgłoszonych 
wniosków samych postanowień o ogłoszeniu upadłości było stosunkowo nie-
wiele. Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim fakt, iż istnienia 
przytoczonych już przesłanek negatywnych oraz stosunkowo wysokie kosz-
ty związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego [Kuglarz 2015, 
s. 35]. Był to o tyle istotny aspekt, że by ogłosić upadłość osoba fizyczna 
musiała wykazać stan niewypłacalności, z drugiej jednak strony musiała po-
siadać zasoby pieniężne, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania 
upadłościowego (Dopuszczalne było wystąpienie przez dłużnika z wnioskiem 
o zwolnienie go przez sąd z ponoszenia kosztów sądowych w całości lub części. 
Zaznaczyć jednak należy, że w wypadku zwolnienia dłużnika z kosztów sądo-
wych lub ustanowienia dla niego pełnomocnika zawodowego z urzędu ist-
niało duże prawdopodobieństwo późniejszego oddalenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości) [Głodowski, Hrycaj 2011, s.116]. Postępowanie prowadzone  
w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej miało również bardzo sformalizowany charakter, co także wpływało na 
stosunkowo niedużą ilość zgłaszanych wniosków o ogłoszenie upadłości [Ba-
biarz – Mikulska 2011, s. 55]. Wszystkie te okoliczności przesądzały o tym, że  
w tym okresie czasu upadłość w stosunku do osób nieprowadzących działal-
ności gospodarczej nie miała w pełni charakteru oddłużeniowego, lecz miała 
zmierzać do zaspokojenia wierzycieli (W tym kontekście za znamienny należy 
uznać fakt, iż pomimo wprowadzenia do PUiN art. 4911 - 49113, dotyczących 
upadłości w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej 
zmianie nie uległ art. 2 PUiN, który nadal wskazywał, że celem postępowania 
upadłościowego – a cel ten odnosił się do wszystkich rodzajów postępowań 
upadłościowych – jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu). 
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upadłOść w stOsunku dO Osób nieprOwadzących  
działalnOści gOspOdarczej pO 2014 r.

Ze względu na wskazane powyżej mankamenty regulacji z 2009 r.  
i stosunkowo niewielką liczbę zgłaszanych wniosków o ogłoszenie upadłości  
w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w 2014 r. 
Ustawodawca zdecydował się dokonać nowelizacji przepisów PUiN, które 
w znaczący sposób przemodelowały dotychczasowy system ogłaszania upadło-
ści w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej [Zieliński 
2017, s. 171-174].

 Pierwszą i podstawową zmianą była modyfikacja celów postępowania 
upadłościowego [Medyński, Szczepkowska, Forysiak 2016, s. 23]. W przypad-
ku postępowania dotyczącego osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej należy prowadzić je tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań 
upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to moż-
liwe - zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu [Szafrański 
2013, s. 174-175]. W tym kontekście zwraca uwagę fakt, że postępowanie to 
miało przede wszystkich charakter oddłużeniowy tj. miało umożliwić umo-
rzenie zobowiązań upadłego, a zaspokojenie roszczeń wierzycieli było celem  
o charakterze subsydiarnym, który miał być realizowany tylko w sytuacji, kie-
dy będzie to możliwe [Wołowski 2014, s. 54-55, Wydrzyński 2020]. 

Zakres wprowadzonych zmian był jednak zdecydowanie szerszy. Po 
pierwsze, odpadła jedna z negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości jaką 
było posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli [Pannert 2017, s. 45]. W art. 
4912 ust. 2 PUiN Ustawodawca wprost wskazał, że postępowanie upadłościo-
we w sprawach dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wie-
rzyciela. Po drugie w sposób zasadniczy zmieniono pierwszą z negatywnych 
przesłanek ogłoszenia upadłości jaką było powstanie niewypłacalności w sku-
tek nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika okoliczności. Zgodnie z tre-
ścią znowelizowanego art. 4913 ust. 1 PUiN Sąd oddala wniosek o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie 
zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa [Tarnacka 
2018, s. 347]. Wskazaną zmianę należy ocenić w sposób pozytywny, gdyż 
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umożliwiała ona ogłaszanie upadłości przez wszystkie te osoby, które popadły 
w spiralę zadłużenia, jeżeli do niewypłacalności nie doprowadziły umyślnie 
lub w skutek rażącego niedbalstwa [Forysiak, Medyński 2016, s. 91]. Druga 
z negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości została nieznacznie zmody-
fikowana, Ustawodawca nadal hołdował zasadzie, że ze wskazanego mecha-
nizmu nie należy korzystać zbyt często i nie należy go nadużywać, a zatem 
zgłoszenie kolejnego wniosku o ogłoszenie upadłości powinno być możliwe 
dopiero po upływie określonego w art. 4913 ust. 2 PUiN okresu czasu (Wpro-
wadzona nieznaczna modyfikacja polegała na wprowadzeniu przepisy zgodnie 
z którym sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik, mając 
taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku  
o ogłoszenie upadłości” (tak art. 4914 ust. 2 pkt 3 PU)) [Zieliński 2018,  
s. 316]. Co istotne, z punktu widzenia dłużnika zmianie uległa również re-
gulacja dotycząca kosztów – brak składników w masie upadłości nie był jaką-
kolwiek przeszkodą w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w sto-
sunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej [Adamus 
2015, s. 33]. W tym miejscu należy jeszcze dodać, że nawet wobec zaistnienia, 
którejś z negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości wskazanych powyżej, 
wniosek o jej ogłoszenie nie podlega oddaleniu, jeśli przeprowadzenie postę-
powania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarny-
mi [Tim 2018, s. 55].

Wskazana zmiana spowodowała, że znacząco zwiększyła się liczba wnio-
sków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdyż w 2015 r. było to już 2112 
wniosków. W 2018 r. było ich już zdecydowanie więcej [Forysiak, Medyń-
ski, Szczepkowska 2017, s. 88]. Znacząco zmniejszyła się też liczba wniosków, 
które były oddalane ze względu na istnienie którejś z negatywnych przesłanek 
ogłoszenia upadłości. Nadmienić jednak należy, że tak znaczący wzrost liczby 
ogłaszany upadłości konsumenckich doprowadził do dość dużego obciążenia 
sądów upadłościowych, a zwłaszcza sędziów komisarzy.
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nOwelizacja przepisów dOtyczących upadłOści  
w stOsunku dO Osób nieprOwadzących  

działalnOści gOspOdarczej z 2019 r.

W 2019 r. Ustawodawca zdecydował się na kolejną nowelizację Pra-
wa Upadłościowego [Dz.U. 2019 poz. 498] (dalej jako PU), w odniesieniu 
do upadłości ogłaszanych w stosunku do osób nieprowadzących działalności 
gospodarczej. Przepisy te weszły w życie 24 marca 2020 r. Jak wynika z uza-
sadnienia projektu ustawy w związku ze stosowaniem dotychczasowych prze-
pisów dotyczących postępowania upadłościowego stwierdzono częste przy-
padki długiego trwania postępowania po ogłoszeniu upadłości związane m.in.  
z trudnościami z ustalaniem listy wierzytelności, problemami z likwidacją 
masy upadłości, przypadkami niewystarczającej współpracy innych podmio-
tów z organami postępowania upadłościowego, trudności ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zaliczkowego ponoszenia kosztów postępowania przez 
Skarb Państwa, przypadki ponoszenia kosztów postępowania przez syndyków, 
problemy organizacyjne sądów związane ze znacznym wzrostem liczby obsłu-
giwanych spraw przez sądy upadłościowe. Uchwalenie obecnie obowiązują-
cych przepisów dotyczących ogłaszania upadłości przez osoby nieprowadzące 
działalności gospodarczej miało być odpowiedzią na te problemy.

Pierwszą podstawową zmianą wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 30 
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych in-
nych ustaw [Dz.U. 2019 poz. 1802] było ujednolicenie sytuacji prawnej osób 
fizycznych zgłaszających wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 2 ust. 
2 PU postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy pro-
wadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewyko-
nanych w postępowaniu upadłościowym (Cała konstrukcja prawna upadłości 
osób fizycznych podporządkowana jest oddłużeniu ) [Adamus 2020, s. 91].

Po drugie, w sposób zasadniczy zmieniono negatywne przesłanki ogła-
szania upadłości poprzez rezygnację z badania na etapie ogłaszania upadłości 
zawinienia dłużnika w powstaniu lub pogłębieniu się stanu upadłości. Oczy-
wiście wskazana przesłanka nadal ma istotne znaczenie i będzie nadal brana 
pod uwagę na etapie planu spłat wierzycieli (W sytuacji, gdy stan niewypłacal-
ności upadłych powstał na skutek wyjątkowych niezawinionych okoliczności, 
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plan spłaty powinien być ustalany na krótszy okres aniżeli w odniesieniu do 
upadłych, którzy w oczywisty sposób zawinili w powstaniu stanu niewypła-
calności) [Kozub 2019, s.21-39]. Wówczas będzie podejmowana decyzja, czy 
możliwa jest odmowa oddłużenia upadłego, przy czym możliwość tę ograni-
cza się do sytuacji celowego działania upadłego nakierowanego na trwonie-
nie majątku, a więc prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli  
i wynikającego ze złej woli dłużnika. Jak wynika z uzasadnienia projektu 
ustawy wskazana zmiana ma przede wszystkim zapobiegać turystyce upadło-
ściowej, gdyż ze względu na posługiwanie się w znacznej mierze kategoria-
mi ocennymi, odmowa ogłoszenia upadłości zależała od uznania i praktyki  
w określonym sądzie. 

Po trzecie, wprowadzona nowelizacja PU przewiduje szereg rozwiązań, 
których celem ma być przyspieszenie przeprowadzenia postępowania upadło-
ściowego dotyczącego osób fizycznych. W śród tych rozwiązań należy wskazać 
uproszczoną procedurę ogłoszenia upadłości bez sędziego komisarza. Zgod-
nie z uzasadnieniem projektu ustawy rozwiązanie to jest skierowane przede 
wszystkich do tych przypadków, gdy w masie upadłości brak jest znaczącego 
majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży  
i wykonania planu podziału albo w których nie przewiduje się powstania spo-
rów dotyczących składu masy upadłości, wysokości zadłużenia, jego struktury 
lub trudności z likwidacją masy upadłości. Kolejnym rozwiązaniem uspraw-
niającym jest wprowadzenie możliwości zawarcia układu przez dłużnika  
i wierzycieli pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego 
przy minimalnym udziale sądu [Podczaszy Gargul 2019, s. 11]. Dłużnikowi 
umożliwiono również szybszą sprzedaż całego podlegającego egzekucji mająt-
ku w trybie przygotowanej likwidacji. 

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż upowszechnią 
możliwość ogłaszania upadłości w stosunku do osób fizycznych i pozwolą 
na stosunkowo sprawne oddłużenie. Jak się wydaje takie rozwiązania nie po-
krzywdzą wierzycieli, którzy przed ogłoszeniem upadłości i tak nie mieli więk-
szych perspektyw na uzyskanie zaspokojenia z majątku dłużnika. Mając zresz-
tą na uwadze tę okoliczność wprowadzono regulację, która zakłada umorzenie 
zobowiązań bez planu spłat w formie warunkowej warunkowy we wszystkich 
tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat  
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w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upa-
dłego, która będzie miała trwały charakter. Ma to zgodnie z uzasadnieniem 
projektu ustawy zapobiegać zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez 
jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłaniać dłużników do 
podjęcia się wykonania planu spłat.

uwagi pOdsumOwujące i pOstulaty de lege ferenda 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że wprowa-
dzenie w 2009 r. do PUiN przepisów dotyczących upadłości w stosunku do 
osób nieprowadzących działalności gospodarczej było zabiegiem koniecz-
nym i wyczekiwanym przez społeczeństwo [Szczepkowska. Medyński 2016, 
s. 95]. Wprowadzone przepisy na przestrzeni lat ewoluowały, rezygnując z 
co bardziej restrykcyjnych przesłanek, które miały uniemożliwiać ogłaszanie 
upadłości. Efektem owej ewolucji była nowelizacja z 2014 r., która wyłączała 
możliwość ogłoszenia upadłości wyłącznie do przypadku zawinienia lub nie-
dbalstwa dłużnika w powstaniu lub pogorszeniu stanu niewypłacalności. Ko-
lejne zmiany przyniosła nowelizacja z 2019 r., która jeszcze bardziej złagodziła 
zasady ogłaszania upadłości wobec osób fizycznych, jak również miała na celu 
przyspieszenie postępowań upadłościowych. Wskazane zmiany zasługują na 
pozytywną ocenę, gdyż umożliwiają jeszcze większej ilości dłużników (osób 
fizycznych) skorzystanie z dobrodziejstwa ogłoszenia upadłości i związanego 
z tym oddłużenia. 

Pomimo wskazanej pozytywnej oceny regulacja ta wymaga ciągłego 
monitorowania, tak aby nie doprowadzić do sytuacji, gdy interesy dłużnika 
i potrzeba oddłużenia, całkowicie zdominują uzasadniony interes wierzyciela 
i chociaż częściowe zaspokojenie jego roszczeń. Wprowadzenie regulacji prze-
widującej szeroki, czy też nieograniczony dostęp do upadłości konsumenc-
kiej w praktyce oznaczałoby, że z możliwości oddłużenia mogłyby skorzystać 
osoby lekkomyślne, a nawet nieuczciwe, które w momencie zaciągania zo-
bowiązań miały świadomość, że nie będą w stanie ich wykonać [Jaślikowski 
2011 s. 50]. Sytuacja taka miała miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, gdzie w 2005 zdecydowano się na wprowadzenie Bankruptcy Abuse 
Prevention and Consumer Protection Act, która miała na celu ograniczenie 
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możliwości ogłaszania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospo-
darczej upadłości, zwłaszcza w odniesieniu do upadłości zakładającej całkowi-
te oddłużenie i brak zaspokojenia wierzycieli. Za konieczne trzeba więc uznać 
przeprowadzenie weryfikacji, czy wprowadzone w Polsce regulacje również 
nie doprowadzą do nadmiernego ogłaszania upadłości przez dłużników i nie 
spowodują pokrzywdzenia wierzycieli. 

De lege ferenda należałoby również opowiedzieć się za dopuszczalnością 
składania wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości przez małżonków (Na-
leży jednak zauważyć, że pomimo, braku wyraźnych podstaw normatywnych, 
doktrynie pojawiają się głosy opowiadające się za możliwością wspólnego 
składania przez małżonków wniosków o ogłoszenie upadłości) [Gargul 2009]. 
Obecnie obowiązująca regulacja pozwala oczywiście na połączenie spraw mał-
żonków do wspólnego rozpoznania, to jednak jest to rozwiązanie dalekie od 
doskonałości, gdyż całkowicie zależy od decyzji sądu rozpatrującego konkret-
ną sprawę [Witosz 2020, s. 1391]. 
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Zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej w polskim prawie 

upadłościowym

wstęp

Swoboda rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jest jed-
nym z podstawowych praw każdego człowieka. Niezależnie od tego, o jaki 
rodzaj przedsiębiorstwa chodzi, bardzo ciężko jest przedsiębiorcy wyobrazić 
sobie sytuację, w której jego prawo do swobodnego wykonywania zawodu  
i pracy zarobkowej zostanie ograniczone. Obecne przepisy prawa upadłościo-
wego przewidują w stosunku do osób, które prowadząc działalność gospo-
darczą, czyniły to w sposób dalece nieprawidłowy, bardzo dotkliwy środek  
w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.  

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest stosunkowo nową 
instytucją w polskim prawie. Została ona wprowadzona do obowiązującego 
w Polsce prawa upadłościowego dopiero ustawą nowelizującą z 31 lipca 1997 
r. W uzasadnieniu do projektu obecnie obowiązującej ustawy prawo upadło-
ściowe wskazano, że „instytucja orzekania o pozbawieniu prawa prowadze-
nia działalności gospodarczej jest środkiem dyscyplinującym przedsiębiorców 
do ich rzetelnej działalności i wykonywania obowiązków ciążących na nich  
w postępowaniu upadłościowym, stąd też niewątpliwie służy podniesieniu 
efektywności postępowania upadłościowego”. (Uzasadnienie do projektu usta-
wy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Druk Sejmu RP 1997/809]

Podstawowym celem instytucji zakazu prowadzenia działalności go-
spodarczej jest wyeliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które są 
nierzetelne i szkodzą innym jego uczestnikom.  Każdy przedsiębiorca, który 
decyduje się na podjęcie własnej działalności powinien mieć na względzie, że 
nieregulowanie zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa może mieć nega-
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tywne konsekwencje w przyszłości w postaci ryzyka orzeczenia zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

wprOwadzenie regulacji OdnOszących się  
dO zakazu prOwadzenia działalnOści gOspOdarczej

Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta, pełnomocnika i członka or-
ganów nadzorczych przedsiębiorcy utożsamiana z zakazem działalności poja-
wiła się w obrocie cywilnoprawnym wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia  
31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 
24 października 1934 r. - prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw [Dz. 
U. poz. 751]. 

Instytucja zakazu działalności została wprowadzona ze względu na 
niedoskonałości instytucji upadłości, której zarzucano przede wszystkim 
długotrwałość i kosztowność postępowania oraz niedostateczne efekty. Za 
podstawową przyczynę takiego stanu uważano zbyt późne wszczynanie przez 
dłużników postępowań upadłościowych, to jest już w sytuacji, gdy został 
upłynniony najbardziej wartościowy majątek. Na uwagę zasługiwał fakt bra-
ku efektywności obowiązujących wówczas sankcji za opóźnienie we wszczę-
ciu postępowania upadłościowego przez dłużników. Odpowiedzialność mia-
ła charakter odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez takie 
działanie wierzycielom, a także odpowiedzialności karnej członków zarządu 
i likwidatorów spółek kapitałowych. (Art. 5.  Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczpospolitej Prawo upadłościowe z dnia 24 października 1934 r. [Dz. U. 
poz. 834]. W związku z tym została podjęta decyzja o wprowadzeniu zmian 
do ówczesnego prawa upadłościowego. Miało to na celu urealnienie funkcji 
oraz zwiększenie jego efektywności. Efektem było wprowadzenie zakazu dzia-
łalności jako dodatkowej formy (oprócz odpowiedzialności cywilnej i karnej 
dłużników) odpowiedzialności dłużników i ich reprezentantów za niezłożenie 
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na uwagę zasługuje fakt, że już na 
etapie prac legislacyjnych rozszerzono działanie omawianego środka prawnego 
również na sytuację, w której upadły lub inne osoby nie wskazały i nie wydały 
syndykowi majątku upadłego przedsiębiorstwa, jego ksiąg handlowych, kore-
spondencji i innych dokumentów lub ukrywały ten majątek, a także uchylały 
się od złożenia syndykowi lub sędziemu-komisarzowi wyjaśnień, jak też nie 
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złożyły oświadczenia o wykonaniu wymienionych obowiązków. [Witosz 2017, 
s. 893-895]

Ówczesna regulacja dotycząca zakazu była skromna, ponieważ zawiera-
ła się tylko w dwóch artykułach. Do postępowania w kwestii orzeczenia zaka-
zu, w sprawach nieuregulowanych w tych przepisach, były stosowane regulacje 
kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie sądowe w sprawie orzeczenia 
zakazu było wszczynane z urzędu, co znaczyło, że to na sądzie spoczywał obo-
wiązek wszczęcia postępowania o orzeczenie zakazu działalności wobec osób, 
co do których istniało uzasadnione przypuszczenie, że nie zgłosiły w terminie 
wniosku o upadłość, będąc do tego zobowiązanymi. Zakaz prowadzenia dzia-
łalności był orzekany na okres od dwóch do pięciu lat.  Przedsiębiorca mógł 
uchronić się od odpowiedzialności w sytuacji, gdy dowody przeprowadzone 
w postępowaniu pozwalały przyjąć, że nie ponosi on winy w niezgłoszeniu  
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ciężar udowodnienia powyższe-
go faktu spoczywał wyłącznie na przedsiębiorcy, ponieważ regulacja prawna 
dotycząca zakazu działalności wprowadzała domniemanie winy obowiązane-
go, który w terminie nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości. (Art. 172  
§ 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Prawo upadłościowe z dnia  
24 października 1934 r. [Dz.U. poz. 834]. Na uwagę zasługuje także roz-
bieżność terminologiczna, której nie ustrzegł się ustawodawca, wprowadzając 
omawianą instytucję prawną. W art. 172 § 1 rozporządzenia prawo upadło-
ściowe mowa była o „pozbawieniu prawa” prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz pełnienia funkcji jako środka prawnego mającego dyscyplinować 
nierzetelnych dłużników; 

W dalszej natomiast części regulacji ustawodawca opisywał przedmio-
tową instytucję, używając sformułowania „zakaz” prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz pełnienia określonych funkcji. Wskazana różnica była dość 
istotna, ponieważ pomiędzy „pozbawieniem prawa” prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz pełnienia funkcji, a „zakazem” wykonywania tych czynno-
ści zachodzą zasadnicze rozbieżności semantyczne. Jednak nie podlegało dys-
kusji, że ustawodawca miał na względzie tę samą instytucję prawną polegającą 
na zakazie wykonywania działalności gospodarczej i sprawowania określonych 
funkcji przez nierzetelnych dłużników. [Gurgul 2011, s.122]

Zakaz działalności jest instytucją, która od jej wprowadzenia wzbudzała 
kontrowersje nie tylko w społeczeństwie, ale także wśród praktyków. Dopatry-
wano się jej niezgodności z Konstytucją RP. Badając aspekt konstytucyjności 
zakazu, czyli zgodności z przepisami art. 2, art. 22, art. 45 ust. 1, art. 65 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 42 ust. 1-3 Konstytucji, Trybunał 
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Konstytucyjny rozwiał te wątpliwości, opowiadając się za konstytucyjnością 
omawianego środka prawnego. Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że celem 
wprowadzonej przez ustawodawcę procedury zakazu działalności nie jest 
wymierzanie represji, lecz tworzenie zabezpieczeń w zakresie należytego za-
wodowego prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też, choć zakaz 
działalności rodzi określoną dolegliwość dla osób, które nie dopełniły prawem 
przewidzianych obowiązków, jednak nie należy jej traktować jako represji za 
naruszenie prawa. Jest to forma zabezpieczenia przed możliwością wystąpie-
nia negatywnych skutków naruszenia prawa. Środki represyjne bowiem różnią 
od środków nierepresyjnych inne cele i funkcje związane z ich stosowaniem. 
Zdaniem Trybunału, sankcja z art. 172 § 1 rozporządzenia prawo upadłościo-
we, pomimo swojej dolegliwości nie służyła zastosowaniu represji ani sankcji 
karnej, lecz osiągnięciu celów ważnych dla bezpieczeństwa obrotu prawnego  
i gospodarczego [P 12/01].

zakaz prOwadzenia działalnOści gOspOdarczej  
na pOdstawie art. 373 ust. 1 prawa upadłOściOwegO

W myśl art. 373 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe, sąd upadłościo-
wy może orzec pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek wobec osoby, która w zawiniony sposób [Zimmerman 2016, 
s.355-357]:

a. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie zło-
żyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do 
ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości;

b. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała 
majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumen-
tów upadłego, do których wydania lub wskazania była zobowiązana 
z mocy ustawy;

c. po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub ob-
ciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości;

d. jako upadły w toku postępowania upadłościowego 
nie wykonała innych obowiązków ciążących na niej z mocy ustawy 
lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny spo-
sób utrudniała postępowanie.

Analiza powyższej regulacji prowadzi do wniosku, że zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek w istocie musi dotyczyć osób 
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fizycznych. Możliwe jest zatem jego orzeczenie przede wszystkim w stosunku 
do upadłego będącego osobą fizyczną. W sytuacji ogłoszenia upadłości osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
przedmiotowym zakazem mogą zostać objęte konkretne osoby fizyczne, które 
dopuściły się naruszenia obowiązków opisanych w art. 373 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy prawo upadłościowe. Przykładem zastosowania zakazu prowadzenia 
działalności w przypadku osób prawnych jest sytuacja, w której w spółkach 
osobowych, jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania spół-
ki odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej wspólnicy, więc to oni, jeżeli 
zajdą ku temu podstawy, są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości – wobec każdego ze wspólników sąd upadłościowy może orzec za-
kaz prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd upadłościowy w stosunku do 
każdej osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobo-
wości prawnej, musi ustalić, na kim konkretnie tj. na której osobie fizycznej 
ciążą obowiązki wskazane w art 373 ust. 1 prawo upadłościowe. [Zedler 2016, 
s.234-245]

Zgodnie z art 373 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe sankcja, jaką jest 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, może zostać orzeczona wobec 
osoby, która „ze swej winy” uchybiła obowiązkom wskazanym w omawianym 
przepisie. Pojęcie winy nie zostało zdefiniowane ani na gruncie prawa upa-
dłościowego, ani prawa cywilnego. Pojęcie winy odnosi się do sfery zjawisk 
psychicznych i rozumie się jako pewną zarzucalność postępowania sprawcy 
czynu bezprawnego, czy też jako sytuację, w której istnieją podstawy do tego, 
aby jego zachowanie zarówno z obiektywnego, jak i subiektywnego punktu 
widzenia zostało uznane za naganne. W dużej mierze od stopnia winy, a także 
jej charakteru, zależy zakres orzekanego przez sąd zakazu [Janda 2017, s.855-
857].

Ponadto sąd upadłościowy może orzec zakaz pozbawienia prowadzenia 
działalności gospodarczej także w razie zaistnienia przesłanek opisanych w art. 
373 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe, a mianowicie w stosunku do osoby, 
wobec której

a.  już co najmniej raz ogłoszono upadłość,  
z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościo-
wego;

b. ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed 
ponownym ogłoszeniem upadłości.

Okres, na jaki sąd upadłościowy wydaje zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej, wynosi od roku do 10 lat. Decyzja sądu w tym zakresie zależy 
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nie tylko od stopnia winy, jak i od skutków działań podejmowanych przez 
upadłego. W głównej mierze sąd zwraca uwagę na stopień doprowadzenia do 
obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i rozmiar pokrzywdzenia 
wierzycieli. [Witosz i Witosz 2015, s.237]

funkcje zakazu prOwadzenia działalnOści gOspOdarczej

Niewątpliwie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej posiada 
wiele funkcji. Zostały one szczegółowo przedstawione i omówione przez Try-
bunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 04 lipca 2002 r. [P 12/01] Trybu-
nał Konstytucyjny wyróżnił następujące funkcje zakazu [Mrówczyński 2012, 
s.55-77]:

1. funkcja prewencyjno-profilaktyczna, mająca odstraszać od 
zachowań, które stanowiłyby naruszenie prawa i jednocześnie zabezpie-
czać przed lekceważeniem prawnych rygorów prowadzenia działalności 
gospodarczej;

2. funkcja zabezpieczająca przed wyrządzeniem szkody wie-
rzycielom, ponieważ występując z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorcy, jego wierzyciele mogą oczekiwać od organów postępo-
wania upadłościowego zastosowania środków odpowiednich do sytu-
acji, czyli takich, które zabezpieczą powstałe roszczenia, a jednocześnie 
zagwarantują wierzycielom bezpieczeństwo dalszej działalności gospo-
darczej; 

3. funkcja zabezpieczająca prawa i wolności innych uczestni-
ków obrotu gospodarczego, gdyż przejęcie spraw przedsiębiorstwa  
w postępowaniu upadłościowym przez nadzorcę, zarządcę lub syndy-
ka prowadzić ma do zwiększenia ochrony interesów wierzycieli przed-
siębiorcy i zabezpieczyć ich roszczenia na istniejącym jeszcze majątku 
przedsiębiorstwa; 

4. funkcja zapobiegania sytuacjom patologicznym, sprzyja-
jącym możliwości popełniania przestępstw przeciwko obrotowi go-
spodarczemu – zakaz miał na celu mobilizować przedsiębiorców do 
terminowego zgłaszania wniosków o upadłość, a przez to zapobiegać 
zjawiskom patologicznym i przestępczym, które mogłyby mieć swój 
wyraz w:
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a.  zamierzonym działaniu na szkodę wierzy-
cieli (uszczuplenie lub udaremnienie zaspokojenia wierzycieli; usu-
wanie, ukrywanie, zbywanie lub uszkadzanie składników majątku; 
pozorne obciążanie mienia itd.); 

b. nagannym zachowaniu dłużników w związku z wy-
konywaniem orzeczeń sądowych; 

c.  zbywaniu mienia w celu nieproporcjonalnego za-
spokojenia wierzytelności; 

d. trwonieniu majątku i zaciąganiu zobowiązań 
sprzecznych z zasadami dobrego gospodarowania; 

e.  oszukańczym dokonywaniu transferów 
przysługujących przedsiębiorcy praw majątkowych; 

f.  tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych; 
g. zaspokajaniu wierzycieli z pominięciem obowiązu-

jących zasad 
h. wyłudzaniu kredytów, gwarancji kredytowych, do-

tacji, etc.
5. funkcja gwarantująca obowiązek dochowania należytej sta-

ranności, gdyż cechą działalności gospodarczej jest prowadzenie jej  
w sposób zawodowy i profesjonalny, a prawo nie może chronić bez-
prawności, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest podwyższona staran-
ność; 

6. funkcja wyłączająca z obrotu gospodarczego osób, które nie 
są w stanie sprostać podstawowym wymaganiom prowadzenia działal-
ności gospodarczej, postrzegana i odczytywana w kontekście całości 
postępowania upadłościowego jako zmierzającego do przejęcia przez 
odpowiednie organy kontroli nad przedsiębiorstwem prowadzonym 
dotychczas przez osobę nieprzestrzegającą zasad profesjonalnej, zawo-
dowej działalności gospodarczej.

Omawiając problematykę zakazu prowadzenia działalności należy przy-
wołać orzeczenia Sądu Najwyższego, zapadające po wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego z 4 lipca 2002 r. W orzeczeniach podkreślano, że zakaz działalno-
ści ma charakter sankcji cywilnej, o charakterze prewencyjnym, która jednak 
zbliżona jest do sankcji karnej z art. 41 kodeksu karnego. W odróżnieniu 
bowiem od instytucji cywilnoprawnych, wysuwających na pierwszy plan ele-
menty odpowiedzialności majątkowej, zakaz działalności stanowi dolegliwość 
o charakterze głównie osobistym, co upodabnia go do sankcji karnej. Podob-
nie również do sankcji karnej, dla nałożenia zakazu konieczne jest udowodnie-
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nie przez inicjatora postępowania winy dłużnika, przynajmniej na poziomie 
niedbalstwa. Dłużnik natomiast, dla uwolnienia się od odpowiedzialności – 
podobnie jak w przypadku sankcji karnej – winien wykazywać okoliczności 
ekskulpacyjne. [III CSK 45/07; V CSK 352/10]

zakaz prOwadzenia działalnOści  
w Orzecznictwie sądów pOlskich

Z danych przestawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Pod-
stawowej informacji o działalności sądów powszechnych wynika, że w 2016 
roku wpłynęło 1895 spraw w przedmiocie orzeczenia o zakazie działalności, 
z czego załatwiono 1734 spraw, a pozostało na kolejny okres 1265 spraw. 
W roku 2017 do sądów powszechnych wpłynęło 2009 spraw w przedmiocie 
orzeczenia o zakazie działalności, rozpatrzono 1988 spraw, a pozostało do roz-
patrzenia 1357 spraw. 

W związku z tym można stwierdzić, że w 2016 roku wpływ do sądów 
rejonowych spraw w przedmiocie orzeczenia zakazu działalności był minimal-
nie wyższy od ilości załatwionych spraw w tym okresie. Z kolei w 2017 r. 
zauważalny jest zwiększony wpływ wyżej wymienionych spraw, jak również 
wzrost liczby załatwionych spraw. Zauważyć należy, że  w związku z większym 
wpływem i znacznie niższą liczbą załatwionych spraw, liczba pozostałych do 
rozpoznania spraw z poprzednich lat wzrosła w stosunku do 2016 roku o 92 
sprawy. Niewątpliwie można wnioskować, że w najbliższych latach, mając na 
uwadze tendencję ciągłego wzrostu liczby spraw w przedmiocie orzeczenia 
zakazu prowadzenia działalności, średni czas rozpoznania spraw może się wy-
dłużyć. 

Nie będzie to skutkiem zmian dokonanych w regulacji dotyczącej 
orzekania o zakazie prowadzenia działalności, lecz dużym obciążeniem sądów 
sprawami upadłościowymi. Po nowelizacji przepisów dotyczących tzw. upa-
dłości konsumenckich, ilość wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości 
wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej znacznie wzrósł, co 
sparaliżowało pracę sądów upadłościowych. 

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wy-
nika, iż w 2017 roku, na tle poprzednich okresów statystycznych, większa 
cześć postępowań w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej trwała od 3 do 12 miesięcy (1026 spraw na 1595 spraw ogó-
łem). Średni czas trwania postępowania to około 9,5 miesiąca. Należy mieć 
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na względzie, że postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej jest postępowaniem nieprocesowym. To wnioskodawca jest zo-
bowiązany do wykazania okoliczności, na które się powołuje. Sąd jest z kolei 
zobowiązany do przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków, dokumen-
tów czy opinii biegłego. Sąd nie może wydać orzeczenia bez przeprowadzenia 
rozprawy, co wydłuża czas rozpoznania sprawy. Średni czas rozpatrzenia spra-
wy w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, 
jak wspomniano, wynosi 9,5 miesięcy. W porównaniu do innych postępowań 
nieprocesowych, które trwają średnio około 14 miesięcy, czas trwania oma-
wianych postępowań należy uznać za korzystny.  

W 2017 roku 219 spraw w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadze-
nia działalności na 1595 spraw ogółem, trwała do 3 miesięcy. Przede wszyst-
kim były to sprawy, które obejmowały nie tylko czynności wstępne, ale także 
formalną weryfikację wniosku i nadanie mu biegu. W minimalnym okresie 
obejmowały także merytoryczne rozstrzygnięcie wniosku polegające na jego 
uwzględnieniu bądź oddaleniu. Jeżeli wnioskodawca nie wykaże wszystkich 
wymaganych przepisami okoliczności, a uczestnik postępowania nie ustosun-
kuje się do twierdzeń wnioskodawcy, sąd ma możliwość, po przeprowadzeniu 
rozprawy, merytorycznie rozstrzygnąć o oddaleniu wniosku. 

W 2017 roku 227 spraw na 1595 spraw ogółem, trwało od 12 do 24 
miesięcy. W głównej mierze są to sprawy, w których aktywnie uczestniczą 
wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania. Przejawia się to na przedkła-
daniu wniosków dowodowych w postaci przeprowadzenia dowodu z zeznań 
świadków czy opinii biegłego, co znacznie wydłuża czas rozpatrzenia sprawy. 

 zakOńczenie 

Nowelizacja Prawa upadłościowego z 2015 r. nie zmieniła modelu 
i funkcji postępowania zakazowego. Jego celem jest nadal wyeliminowanie 
z obrotu gospodarczego osób, które ze względu na brak umiejętności za-
rządzania, bądź celowe działania, uniemożliwiają zaspokojenie wierzytelno-
ści przysługujących wierzycielom. Nowelizacja wprowadziła   jednak kilka 
zmian, które miały wpływ na popularność tego środka. Ustawa dała możli-
wość orzekania zakazu wobec osób, które prowadziły działalność i podejmo-
wały decyzje z tylnego siedzenia, bez pełnienia formalnej funkcji (tzw. sha-
dow director). Wprowadzenie takiego środka było bardzo ważne, ponieważ  
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pozwoliło domknąć podmiotowo system odpowiedzialności za niezłożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości.

Po przeprowadzonej analizie danych przestawionych przez Minister-
stwo Sprawiedliwości w Podstawowej informacji o działalności sądów po-
wszechnych, średni czas rozpatrzenia sprawy w przedmiocie orzeczenia zakazu 
działalności gospodarczej w 2017 roku wyniósł 9,5 miesięcy. Porównując licz-
bę spraw w przedmiocie wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia działalno-
ści w latach 2016-2017, które wpłynęły do sądów, zauważalny jest zwiększony 
ich wpływ. W najbliższych latach, mając na uwadze tendencję ciągłego wzro-
stu liczby spraw w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności, 
średni czas rozpoznania spraw może się wydłużyć.
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Prawo pracy a dychotomia  
systemu prawa na prawo publiczne 
i prawo prywatne – wybrane uwagi 

teoretycznoprawne

uwagi wprOwadzające

Niniejszy artykuł ma dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich jest omó-
wienie dystynkcji podziału prawa na prawo prywatne i prawo publiczne,  
w tym wskazanie na najważniejsze przyjęte w nauce kryteria tego podziału. 
Drugim celem jest próba odpowiedzi na pytanie czy prawo pracy, które uzna-
wane jest za samodzielną gałąź prawa należy przyporządkować do prawa pu-
blicznego czy prawa prywatnego? Wskazać należy, że dychotomiczny podział 
prawa na prawo prywatne i prawo publiczne jest z jednej strony najstarszym 
instrumentem służącym podziałowi prawa. Podział ten jest ugruntowany, ale 
nie przez wszystkich akceptowany.  Nieustannie bowiem trwa spór o zasad-
ność tego podziału. Do dziś nie wypracowano jednoznacznego kryterium tego 
podziału pozwalającego jasno określić co należy do prawa prywatnego, a co do 
prawa prywatnego. Nie bez znaczenia, w ocenie autorki ma to, że współczesne 
rozumienie tego podziału znaczenie się skomplikowało. Prawo publiczne nie-
ustannie przenika prawo prywatne i odwrotnie. Publicyzacja prawa prywatne-
go i prywatyzacja prawa publicznego nie jest nowym pojęciem w nauce prawa, 
jednak zauważyć należy, że obecnie zjawisko wzajemnego przenikania się tych 
dwóch sfer coraz częściej staje się przedmiotem badań, które prowadzą do 
wyróżnienia sfery publiczno-prywatnej, obok dotychczasowego wyłącznie dy-
chotomicznego podziału prawa na prawo prywatne i prawo publiczne. 
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Asumptem dla podjęcia teroetycznoprawnych rozważań na temat 
miejsca prawa pracy prowadzonych w kontekście podziału prawa na prawo 
publiczne i prawo publiczne stał się pogląd B. Liżewskiego o hybrydyzacji 
instytucji prawnych [Liżewski 2018, s. 47-63]. Autor ten wskazuje, że hy-
brydowe instytucje prawne są to instytucje, które łączą w sobie cechy prawa 
publicznego z cechami prawa prywatnego, wyznaczając trzeci obszar podzia-
łu prawa na prawo publiczno-prywatne. Dyskusja nad tym czy prawo pracy 
należy do prawa prywatnego czy prawa publicznego trwa w doktrynie prawa 
pracy właściwie nieprzerwanie od dnia wejście w życie kodeksu pracy [Dz.U. 
2019 poz. 1040], dalej jako: „k.p.”. Ważnym pytanie badawczym jest pytanie 
o zasadność tej dyskusji w kontekście teoretycznych rozważań dotyczących 
podziału prawa. Prawo pracy jest szczególną gałęzią prawa, występują w niej 
zespoły regulacji należących zarówno prawa prywatnego i do prawa publicz-
nego. Zdaniem autorki, czyni to niemożliwym przyporządkowanie tej gałęzi 
w całości do prawa publicznego lub w całości do prawa prywatnego. Tenden-
cja do wzajemnego przenikania się prawa publicznego z prawem prywatnym i 
prawa prywatnego z prawem publicznym oraz budowanie przez B. Liżewskie-
go koncepcji o wytworzeniu w prawie jego trzeciej części tzw. sfery publicz-
no-prywatnej pozwala zdaniem autorki na postawienie tezy o tym, że prawo 
pracy jest hybrydową gałęzią prawa. 

pOjęcie i kOnstrukcja systemu prawa  

Pojęcie systemu prawa jest istotną kategorią teoretycznoprawną [Lesz-
czyński 2017, s. 25]. Podzielam pogląd, że system prawa można rozumieć 
w dwojaki sposób – jako typ i jako konkretny system prawa [Maroń 2011, 
s. 121]. System prawa (jako typ) jest to system o określonych cechach cha-
rakterystycznych dla danego rodzaju porządku prawnego i tradycji prawnej 
[Maroń 2011, s. 121]. Nie budzi wątpliwości, że dwa takie podstawowe 
systemy-typy to system prawa stanowionego (kontynentalnego) oraz system 
prawa precedensowego (anglosaskiego). System (konkretny system prawa)  
w kulturze prawa stanowionego, do której należy polski porządek prawny 
należy rozumieć jako stanowiący pewną całość, zbiór norm prawnych, obo-
wiązujących w danym miejscu i w danym czasie, uporządkowanych według 



797

PRAWO PRACY A DYCHOTOMIA ...

określonych kryteriów [Leszczyński 2017 s. 23; Lang, Wróblewski, Zawadzki, 
1979, s. 349 i n.; Ziembiński, 1978, s. 93 i n.; Wronkowska, Ziembiński, 
1997, s. 180]. Uporządkowany zbiór norm prawnych, o którym mowa po-
wiązany jest ze sobą funkcjonalnie, hierarchicznie i treściowo [Maroń 2011, 
s. 121]. 

W ujęciu modelowym system prawa powinien spełniać pewne wymogi 
poprawności jego struktury. Do wymogów tych należy zaliczyć przede wszyst-
kim zupełność (brak luk w systemie prawa) oraz spójność (normy prawne 
składające się na system prawny z jednej strony są ze sobą powiązane kompe-
tencyjnie i treściowo, a z drugiej strony nie mogą być przeciwstawne i sprzecz-
ne) [Duniewska 2015, s. 152]. Więzi kompetencyjne między normami sys-
temu wpływają na jego hierarchiczne uporządkowanie (system w pionowym 
układzie) [Duniewska 2015, s. 152]. Z kolei powiązania o charakterze treścio-
wym umożliwiają usystematyzowanie norm (system w poziomym układzie) 
[Duniewska 2015, s. 152]. Istotne znaczenie dla dalszych rozważań będzie 
miało uporządkowanie poziome, które pozwala na wyróżnienie w ramach 
systemu prawa poszczególnych jego gałęzi. Gałęzią prawa jest historycznie 
wykształcony zbiór norm prawnych regulujących daną dziedzinę stosunków 
społecznych [Maroń 2011, s. 132]. Podstawowym sposobem wyróżnienia 
gałęzi prawa jest określenie metody regulacji, materii będącej przedmiotem 
unormowania i podmiotów, do których kierowane są normy prawne [Pili-
piec, Szreniawski 2010, s. 121-128]. W literaturze przedmiotu wyróżnia się 
trzy podstawowe gałęzie prawa: prawo karne, którego treść reguluje stosunki 
prawnokarne, prawo cywilne, którego treść reguluje stosunki cywilnopraw-
ne, i prawo administracyjne, którego treść reguluje stosunki administracyjno-

-prawne [Wronkowska, Ziembiński 1997, s. 192–193]. 

ius publicum a ius privitum 

Podział prawa na prawo prywatne i prawo publiczne jest najstarszym 
instrumentem podziału systemu prawa [Helios 2013, s. 11]. Genezy tego po-
działu można doszukiwać się już Arystotelesa, który w swoich rozważaniach 
dostrzegał różnicę między prawem, „którego naruszenie szkodzi całemu związ-
kowi społecznemu, a prawem, którego naruszenie wyrządza szkodę poszcze-
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gólnym członkom związku” [Rot 1976, s. 23].  Jednak za „ojca” koncepcji 
tego podziału należy uznać rzymskiego prawnika Ulpiana, który na początku 
III w. sformułował w Digestach klasyczną definicję: „Huius studii duae sunt 
positiones, publicum et privatum. Publicum ius est, quod ad statum rei Ro-
manae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam 
publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in 
magistratibus consistit, privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex 
naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus”.

Zgodnie z definicją Ulpiana kryterium podziału prawa stanowiło „uti-
litas”. Za prawo publiczne zostało uznane wszystko to co odnosiło się do pań-
stwa rzymskiego, a za prawo prywatne wszystko to co chroniło interesy i ko-
rzyści jednostek. Choć sam Ulpian nie przypisywał dystynkcji tej kluczowego 
znaczenia to śmiało można stwierdzić, że Ulpianowska definicja umieszczona 
w Digestach stała się punktem wyjścia dla dyskusji nad podziałem prawa, któ-
ra trwa do chwili obecnej. (Pisząc to należy mieć na względzie, że przez wiele 
wieków po upadku Starożytnego Rzymu dystynkcja ta nie była przedmiotem 
badawczym, a dopiero wielkie cywilistyczne kodyfikacje XIX wieku ugrun-
towały dychotomiczny podział prawa, który stał się paradygmatem podziału 
prawa) [Liżewski 2018, s. 47-49]. 

Do podstawowych współcześnie teorii oddzielenia sfery publicznej od 
sfery prywatnej zaliczyć należy: 

- teorię fiskusa, zgodnie z którą stosunki mające za przedmiot majątek 
powinny służyć prawu prywatnemu; 

- teorię interesu - zgodnie z którą tam, gdzie mamy do czynienia z in-
teresem publicznym dominuje prawo publiczne, a tam gdzie sprawa dotyczy 
ochrony interesu prywatnego prawo prywatne; 

- teorię podmiotowa – zgodnie z którą stosunek prawa publicznego po-
wstaje wówczas, gdy jedną ze stron jest państwo lub organ państwowy. 

- teorię podporządkowania – zgodnie z którą decydującym kryterium 
rozgraniczenia ius privatum i ius publicum jest władczość dla prawa publiczne-
go i równość dla prawa prywatnego [Helios 2013, s.16; Musiała 2017b, s. 3]. 

Pomimo toczącej się od lat dyskusji granice podziału prawa na prawo 
prywatne i prawo publiczne wciąż nie są jasne [Liżewski 2018, s. 50]. Anali-
zując wypowiedzi przedstawicieli nauki na ten temat, stwierdzić należy, że tak 
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naprawdę, ani Upianowska definicja, ani żadna z definicji formułowanych 
przez późniejszych przedstawicieli nauki nie posługiwała się kryterium, które 
dawałoby precyzyjną odpowiedź na to w jaki sposób odróżnić prawo prywat-
ne od prawa publicznego. J. Nowacki wyrażał sceptycyzm co do możliwości 
i naukowej poprawności jakiegokolwiek kryterium podziału na ius privatum 
i ius publicum [Nowacki 1992]. Obecnie nie jest to stanowisko odosobnione. 
Coraz częściej pojawia się pytanie czy w kontekście problemów związanych 
z definiowaniem dychotomii systemu prawa jest sens w ogóle dokonywania 
tego podziału? [Musiała 2017b, s. 3] J. Zimmerman stwierdził, że „to rozgra-
niczenie jest sprawą pewnej konwencji, ponieważ granica tego wyodrębnienia 
nie jest ani jasna, ani pewna” [Zimmerman 2013, s. 55]. Wydaje się właściwe 
przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym podział ten uznać należy za badawczo 
i praktycznie wartościowy, mimo że nigdy nie będzie podziałem ostrym. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że na polu dychotomii sys-
temu prawa dochodzi do coraz większych zmian. A. Musiała wskazuje, że 

„prawo publiczne niejako na naszych oczach przestaje być prawem władczych 
zakazów i nakazów, a przeistacza się w prawo świadczeń państwa i związanych 
z tym obowiązków administracji (…) prawo prywatne dawno odeszło od pa-
radygmatu swobodnego kontraktowania i równości stron” [Musiała 2017b, 
s. 5]. Zjawiska te określa się jako prywatyzacja prawa publicznego i publicy-
zacji prawa publicznego. Publicyzacja prawa prywatnego nie jest zjawiskiem 
nowym. Zdaniem M. Safjana, odnotowuje się je od ok. 100 lat [Safjan 2007, 
s. 47].  W ostatnich latach prawo zmienia się tak szybko, że prawo publiczne 
i prawo prywatne przenikają się w coraz większym zakresie. Problematyka 
wzajemnego przenikania się tych dwóch stref również coraz częściej staje się 
przedmiotem zainteresowania nauki prawa, a rozważania jej przedstawicie-
li prowadzone są w kierunku wyróżnienia sfery publiczno-prywatnej obok 
dotychczasowego wyłącznie dychotomicznego podziału prawa na prawo pry-
watne i prawo publiczne. B. Liżewski dostrzegając tendencję do przenikania 
się tych dwóch stref wyraził pogląd o hybrydyzacji instytucji prawnych, które 
wyznaczają trzeci obszar podziału prawa [Liżewski 2018, s. 48]. W kontekście 
teoretycznym koncepcja ta jest bardzo interesująca i stanowiła asumpt dla 
podjęcia rozważań będących przedmiotem niniejszego artykułu. Należy zwró-
cić uwagę, że instytucja prawna jako kategoria teoretyczna w tradycyjnym 
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ujęciu rozumiana jest jako zespół ściśle ze sobą powiązanych norm prawnych, 
który w sposób funkcjonalny reguluje typowy dla danej gałęzi prawa stosunek 
prawny [Liżewski 2018, s. 54]. B. Liżewski pogląd o hybrydyzacji instytucji 
prawnych definiuje jako pogląd, który stara się przełamać w kontekście teore-
tycznym tradycyjne ujęcie instytucji prawnej, która ze względu na pewien ze-
spół cech powinna być przyporządkowana odpowiednio jako instytucja prawa 
publicznego lub prawa prywatnego [Liżewski 2018, s. 55]. Należy zgodzić się, 
że hybrydowe instytucje prawne istnieją, a najbardziej charakterystycznym 
przykładem tej instytucji prawnej w polskim porządku prawnym jest insty-
tucja partnerstwa publiczno – prywatnego [Dz.U. Nr 2020 poz. 711]. Przed-
miotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsię-
wzięcia przez podmiot publiczny i partnera prywatnego.

prawO pracy w strukturze gałęziOwej prawa 

Prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią prawa. Genezy tej gałęzi 
prawa należy doszukiwać się już w czasach prawa rzymskiego i ukształtowanej 
wówczas konstrukcji locatio conductio operarum [Baran 2012], czyli umowy 
najmu usług.  De lege lata, w polskim porządku prawnym prawo pracy jest 
samodzielną gałęzią prawa [Wyka 2017, s. 179]. Pomimo samodzielności tej 
gałęzi prawa, jednocześnie akcentuje się jej ścisły związek genetyczny i nor-
matywny z prawem cywilnym [Wyka 2017, s. 179]. Niegdyś prawo pracy 
regulowały przepisy prawa cywilnego. Formalna odrębność prawa pracy od 
prawa cywilnego w polskim porządku prawnym nastąpiła na mocy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny [Dz. U. 
Nr 16 poz. 94 z późń. zm]. W ustawie tej w art. XII § 1 zostało wyrażone, iż 
Kodeks cywilny nie narusza przepisów ustawodawstwa pracy. Odrębność ta 
została potwierdzona ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - przepisy wprowadza-
jące Kodeks Pracy [Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.]. Uchwalenie Kodek-
su pracy jako podstawowego aktu normatywnego prawa pracy, zawierające-
go zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy 
wpłynęło na wyodrębnienie w polskim porządku prawa samodzielnej gałęzi 
prawa. De lege lata, na podstawie art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych 
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przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy  
Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W literaturze powszechnie uznaje się, że zasadniczym kryterium wyod-
rębnienia prawa pracy jako samodzielnej gałęzi prawa jest przedmiot regulacji 
prawnej [Ćwiertniak 2007, .s. 25]. Przedmiot regulacji prawa pracy jest po-
wszechnie definiowany jest jako zespół norm regulujących stosunki pracy oraz 
inne stosunki społeczne prawnie z nimi związane [Florek 2015, s. 4.; Liszcz, 
2008, s. 17]. Ewentualnie wskazuje się, że wyodrębnienia tego powinno do-
konywać się na podstawie dwóch kryteriów kryterium przedmiotu regulacji 
i kryterium funkcji norm [Kolasiński 1996, s. 24-27], które w stosunkach 
pracy mają na celu ochronę pracownika. 

prawO pracy – prawO publiczne czy prawO prywatne? 

O ile wyodrębnienie prawa pracy jako samodzielnej gałęzi prawa nie 
budzi już obecnie wątpliwości, to w dalszym ciągu ważnym problem badaw-
czym pozostaje pytanie czy prawo pracy powinno być kwalifikowane jako 
prawo prywatne czy jako prawo pracy? W literaturze prawa pracy dyskusja 
ta toczy się nieustannie. Dyskusja ta została również wywołana podczas XXI 
Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy w Toruniu w maju 2017r., kiedy to 
dyskutanci podnieśli konieczność obrony prywatnoprawnego charakteru 
prawa pracy w kontekście coraz częściej zgłaszanych w doktrynie poglądów 
publicznoprawnej naturze prawa pracy [Musiała 2017b, s. 2]. Wątpliwości 
te są o tyle uzasadnione, że w prawie pracy występują całe zespoły regulacji 
należące do prawa prywatnego i do prawa publicznego.

To co zbliża prawo pracy do prawa prywatnego, to fakt, że prawo pracy 
bezsprzecznie wywodzi się z prawa cywilnego. Należy mieć na uwadze, że 
centralną instytucją prawa pracy jest stosunek pracy. Przez nawiązanie sto-
sunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem (Art. 22 § 1 k.p.). Zawarcie stosunku pracy następuje 
z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli stron stosunku pracy, które są 
względem siebie autonomiczne i równorzędne i wobec których nie występuje 
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żadna forma przymusu państwowego [Wyka 2017, s. 181]. Przejawów związ-
ków prawa cywilnego z prawem cywilnym należy doszukiwać się w konstruk-
cjach: odpowiedzialności materialnej pracownika1, przedawnienia roszczeń 
ze stosunku pracy2, prawie pracownika do ochrony godności i innych dóbr 
osobistych3, które połączone jest z cywilistyczną ochroną dóbr osobistych  
w postaci możliwości dochodzenia zadośćuczynienia [Żołyński 2016, s. 403], 
prawie pracownika do żądania zadośćuczynienia w sytuacji zaistnienia mob-
bingu4. Związek prawa pracy z prawem cywilnym zauważalny jest w kontek-
ście cytowanej wcześniej konstrukcji art. 300 k.p. M. Gersdorf zauważa, ze 
instytucją z pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego jest zakaz konkurencji, 
a szczególnie jego postać po ustaniu stosunku prawa pracy [Gersdorf 2016,  
s. 113 i n.]. W końcu konstrukcja złożenia oświadczenia woli celem rozwią-
zania stosunku pracy czerpie z prawa cywilnego5. Charakter cywilistyczny ma 
również wynagrodzenie, w kontekście tego, że stanowi ekwiwalent za pracę 
wykonywaną przez pracownika na rzecz pracodawcy.  Należy również zwrócić 
uwagę, że powiązanie to ma miejsce również na płaszczyźnie procesowej6. 

Z drugiej strony, ustawodawca wprowadził do prawa pracy wiele re-
gulacji, które zbliżają prawo pracy do prawa publicznego. Do regulacji tych 
należy zaliczyć regulacje o charakterze ochronnym i socjalnym (świadczenia 
urlopowe7, świadczenia chorobowe8, uprawnienia związane z rodzicielstwem9, 
ochrona przedemerytalna10) lub o charakterze nakazowym (dopuszczenie do 
pracy po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich11, zapewnienie pra-
cownikowi higienicznych i bezpiecznych warunków pracy12). Ustawodawca 
wprowadza pewne normy prawne ograniczające swobodę wypowiadania sto-
sunku pracy, do których należy zaliczyć obowiązek uzasadnienia wypowie-
dzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy  

1  Art. 114-127 k.p.
2  Art. 291 – 295 k.p. 
3  Art. 111 k.p.
4  943 § 3 k.p. 
5  Art. 30 § 1 k.p. 
6  Art. 189 k.p.c.
7  Art. 152-175 k.p. 
8  Art. 92 k.p. 
9  Art. 1751- 1891 k.p.
10  Art. 39 k.p. 
11  Art. 229 § 1 k.p. 
12  Art. 207 
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o pracę bez wypowiedzenia 13, ustawowe określenie okresów wypowiedzenia14, 
tryb konsultacji zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi15. Usta-
wodawca nakłada na pracodawcę odpowiedzialność o charakterze admini-
stracyjnym związaną z obowiązkiem przeciwdziałania mobbingowi.  Aspekt 
publiczno-prywatny przejawia się ponadto, chociażby w uregulowaniach 
dotyczących czasu pracy pracownika16. Również konstrukcja wynagrodzenia 
z punktu widzenia regulacji dotyczących godziwego wynagrodzenia za pra-
cę17 czy ochrony minimalnego wynagrodzenia za pracę [Dz.U. Nr 2018 poz. 
2177] świadczy o publicznoprawnym charakterze tej gałęzi prawa. Wskazać 
należy, że powyżej wymienione regulacje stanowią jedynie przykład, nie sta-
nowią całej problematyki przenikania się elementów prywatnoprawnych i pu-
blicznoprawnych w prawie pracy. 

 Analizując wypowiedzi doktryny na ten temat wskazać należy, że 
prywatnoprawny charakter prawa pracy jest poglądem dominującym. Po-
gląd ten przedstawia między innymi T. Liszcz [Liszcz, 1997; Chaciński 2009,  
s. 12], która stosunek pracy traktuje jako stosunek cywilnoprawnego. Pu-
blicznoprawny charakter prawa pracy to pogląd, który forsowany jest w naj-
nowszej w literaturze przedmiotu, przede wszystkim przez A. Sobczyka [Sob-
czyk  2015, s. 300; 2017, s.82; Musiała 2017a, s. 77; Musiała 2017b, s. 2 ]  
i A. Musiałę [Musiała, 2017a, s. 77; Musiała 2017b, s., Żołyński i in., 2016, 
s. 399 i n.]. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, stwierdzić należy, że rozłączne 
i definitywne zakwalifikowanie prawa pracy do prawa prywatnego bądź pu-
blicznego nie jest możliwe. Próba takiego zakwalifikowania jest zbyt dużym 
uproszczeniem, bo w gałęzi tej nieustannie przenikają się elementy prawa pu-
blicznego z prawem prywatnym. Wpływ na to mają również omawiane prze-
miany jakie zachodzą na polu dychotomii systemu prawa, które doprowadzają 
do zmiany paradygmatu podziału prawa. Obok prawa prywatnego i prawa 
publicznego wyróżnia się sferę prywatno – publiczną. B. Liżewski wskazuje, 
że „jeżeli przedstawimy prawo publiczne i prawo prywatne w postaci dwóch 

13  Art. 30 § 4 k.p. 
14  Art. 36 k.p. 
15  Art. 38 k.p. 
16  Art. 128 – 151 12 k.p.
17  Art. 13 k.p. 



804

ANGELIKA KOMAN

zbiorów to zbiory te będą posiadały część wspólną, którą można nazwać sferą 
publiczno-prywatną, a więc miejscem, do którego można przyporządkować 
te instytucje prawne, które w procesie hybrydyzacji zyskały zarówno cechy 
prawa publicznego jak i prywatnego”. Moim zdaniem rozważania na temat 
hybrydowych instytucjach prawnych w drodze analogii należy odnosić do 
hybrydowych gałęzi prawa. Prawo pracy stanowi hybrydową gałęzią prawa, 
która łączy w sobie elementy prawa publicznego i prawa prywatnego i którą 
należy zaliczyć do sfery publiczno-prywatnej. 

zakOńczenie 

 Powyższe rozważania ukazują, że problematyka podziału prawa 
na prawo prywatne i prawo publiczne w dalszym ciągu stanowi zagadnie-
nie zawiłe teoretycznie i praktycznie. Dystynkcja ta stała się utrwalonym pa-
radygmatem podziału prawa, ale zmiany jakie aktualnie zachodzą w prawie 
mają niebagatelny wpływ na zmianę tego paradygmatu. Stwierdzić należy, że 
na dalszy plan obecnie odchodzi problematyka dotycząca kryteriów tego po-
działu. Aprobuję koncepcje, które obok prawa publicznego i prawa prywat-
nego wyróżniają trzeci obszar podziału prawa tzw. sferę publiczno – prywatną.  
W mojej ocenie nowy aparat pojęciowy dotyczący hybrydowych instytucji 
prawnych z powodzeniem można wykorzystać i przenieść na teoretycznopraw-
ne rozważania pozwalające uznać prawo pracy jako hybrydową gałąź prawa. 
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Uniwersytet Śląski w Katowicach

Charakter bezstronności  
notariusza

 Refleksję nad wymogiem bezstronności notariusza należy rozpo-
cząć od kilku uwag. Po pierwsze – prawodawca nie używa takiego pojęcia. 
Wywodzone jest ono z innych pojęć, związanych z dokonywaniem czynności 
notarialnych [Wrzecionek 2013]. Po drugie – uzasadnienie roszczenia o bez-
stronność notariusza nie jest zadaniem łatwym. Drogę przecinają mu bowiem 
rozbieżności, determinowane przede wszystkim niejasnym statusem prawnym 
notariusza. Po trzecie – zaprezentowany w tym artykule podział na bezstron-
ność sensu stricto i sensu largo jest jedynie propozycją, która celowo porusza 
wyłącznie normatywny aspekt bezstronności, całkowicie pomijając przy tym 
choćby proces decyzyjny z perspektywy psychologicznej, który – razem z po-
zostałymi przejawami tzw. rzeczywistej bezstronności – znalazł się poza spek-
trum tego opracowania.

 Celem tego opracowania jest odpowiedź na kilka pytań: jakie są 
źródła bezstronności notariusza? Gdzie znajdują się gwarancje bezstronności 
notariusza? Czy – wreszcie, wysuwanie roszczenia do bezstronności [Tobor, 
Pietrzykowski 2002] notariusza znajduje jakiekolwiek uzasadnienie? Autorka 
zamierza rozważyć zastosowane przez prawodawcę rozwiązania oraz ich udział 
w kształtowaniu zaufania do bezstronności notariusza. Istotą rozważań jest 
przede wszystkim zwrócenie uwagi na dysonans z jakim mamy do czynienia, 
analizując zagadnienie bezstronności notariusza.

Motywy opracowania podyktowane zostały kilkoma kwestiami. Pri-
mo – często mamy do czynienia z marginalizowaniem znaczenia notariusza 
w obrocie prawnym, które idzie w parze z deprecjacją zasad jego etyki za-
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wodowej. Secundo, poszanowanie określonych wartości etycznych konstruuje 
wokół przedstawicieli takich zawodów zaufanie społeczne, budując równocze-
śnie zaufanie do państwa, które przecież przekazuje notariuszowi część swoich 
kompetencji. Tertium, wskazuje się na pewne korelacje pomiędzy notariuszem 
a sędzią, rozszerzające o dodatkowe wnioski spektrum prowadzonej tutaj ana-
lizy. Bezstronność, wreszcie, jest pojęciem trudnym, a pytanie o nią, zazwyczaj 
prowokuje odpowiedź adekwatną do punktu widzenia, tymczasem w ujęciu 
prawnym nie chodzi o tą rzeczywistą bezstronność [Bogucka, Pietrzykowski 
2012, s. 201-202], ale o katalog gwarancji przekonujących uczestników, że 
podjęte wobec nich rozstrzygnięcie, dokonane zostało w sytuacji bezstronno-
ści [Tobor, Pietrzykowski 2002, s. 60].

 Na wstępie rozważań wypada wskazać określone źródła bezstronno-
ści notariusza. W ustawie z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie [Dz.U. 2019 
poz. 540 ze zm., dalej zwana również p.not. lub ustawą z 1991 roku] na próż-
no bowiem szukać expressis verbis wyrażonej zasady bezstronności. W konse-
kwencji tego, konieczne staje się nakreślenie w jej tekście postanowień, od-
noszących się do bezstronności jako pewnej wartości, podlegającej ochronie 
prawnej [Tobor, Pietrzykowski 2003, s. 277]. Niezbędne jest przy tym odwo-
łanie do innych kontekstów, legitymujących ten ustawowy (akty historyczne, 
notarialne soft law, doktryna prawa, judykatura). 

Odnosząc się do kwestii historycznych – pierwszym aktem unifikują-
cym prawo notarialne po uzyskaniu przez Polskę niepodległości było Rozpo-
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 roku Prawo 
o notariacie [Dz.U. 1933 poz. 609, zwane dalej również Rozporządzeniem 
z 1933 roku), nazywane również „konstytucją notariatu polskiego” (Malec). 
Notariuszowi przypisano tam status funkcjonariusza publicznego (art. 1), wy-
magając od powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości kandydatów mię-
dzy innymi nieskazitelnego charakteru (art. 6 i 7 pkt 2). Przestrzeganie zasady 
bezstronności ówczesna judykatura ograniczyła do „przypadków dotyczących 
czynności prawnych wymagających zachowania formy aktu notarialnego”, 
którego redakcja wymuszała twórcze zaangażowanie notariusza, nadającego 
mu postać prawotwórczą z mocą dokumentu publicznego [za Oleszko 2007-
2008, s. 91]. 

 Rozporządzenie z 1933 roku zastąpiła ustawa z 25 maja 1951 roku 
- Prawo o notariacie [Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276], która z dniem 1 stycznia 
1952 roku zapoczątkowała nowy etap w dziejach polskiego notariatu (zob. 
art. 18 § 1). Co ciekawe, powyższa ustawa - choć krytykowana przede wszyst-
kim za pozbawienie notariuszy gwarancji niezależności i niezawisłości (Ma-
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lec) - wskutek zastosowania do nich przepisów o państwowej służbie cywilnej, 
usankcjonowała, spoczywający dotąd na urzędnikach, obowiązek wypełniania 
przez notariuszy „swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie”, kładąc 
dodatkowo wobec kandydatów nacisk na rękojmię należytego wykonywania 
obowiązków (art. 11 § 1), zaś bezpośrednio od notariuszy wymagając czuwa-
nia nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron [art. 16 § 1; zob. 
Włodyka 1963, s. 319 i n.; Włodyka 1975, s. 24 i n.]. 

 W czasie prac nad projektem nowej ustawy (lata 1988-1989) po-
wrócił problem szczególnego charakteru zawodu notariusza. Jedną z propo-
zycji było przyznanie mu przymiotu niezależności, stanowiące próbę przy-
bliżenia jego pozycji prawnej do statusu sędziego - jako osoby bezstronnej, 
niepodlegającej żadnym wpływom w zakresie sprawowanego urzędu. Osta-
tecznie jednak ścieżka ta została porzucona, a w literaturze zaznacza się, że 
aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 
nawiązuje do „korzeni” notariatu z 1933 roku [Oleszko 2015, s. 403; Malec 
2007, s. 257 i n.]. Pomimo, że rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy 
- Prawo o notariacie i innych ustaw z 5 czerwca 2007 roku [Druk sejmo-
wy nr 1838], proponujący umieszczenie zasady bezstronności expressis verbis 
w tekście wymienionej ustawy, nie przetrwał procesu legislacyjnego, autorka 
za zasadne uważa wyróżnienie w niej dwóch grup przepisów, które choć nie 
posługują się pojęciem bezstronności wprost, wydają się faktycznie konstru-
ować gwarancje bezstronności notariusza. Zaliczyć do nich można: przepisy 
zapewniające „sytuację bezstronności” w ramach danego postępowania [To-
bor, Pietrzykowski 2003, s.277-280], a więc wykluczające pewnego rodzaju 
relacje pomiędzy notariuszem a stronami czynności notarialnej oraz stosu-
nek notariusza w odniesieniu do samej czynności (bezstronność sensu stricto) 
oraz postanowienia tworzące ogólne, instytucjonalne warunki dokonywania 
bezstronnych rozstrzygnięć oraz zakazujące notariuszowi podejmowania ak-
tywności, determinujących wątpliwość, co do jego bezstronności (bezstronność 
sensu largo) [Tobor, Pietrzykowski 2003, s. 280-282, 287-289]. Do pierw-
szej grupy zaliczyć wypada: zakaz dokonywania czynności notarialnych wo-
bec oznaczonych w ustawie podmiotów (art. 84 p.not.), obowiązek czuwania 
nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych 
osób, dla których czynność może powodować skutki prawne (art. 80 § 2 p.
not.), obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących do-
konywanej czynności notarialnej (art. 80 § 3 p.not.) oraz obowiązek odmowy 
dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem (art. 81, 86 p.not., w 
tym nakaz pouczenia o prawie i trybie zaskarżenia odmowy oraz obowiązek 
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sporządzenia na żądanie strony jej uzasadnienia – art. 82 p.not.) [zob. Łata 
2018, s. 9-32]. Natomiast w drugiej grupie sklasyfikowane będą postanowie-
nia gwarantujące określony stopień niezależności notariusza „w ogóle” – a 
więc szczególny sposób powołania i odwołania ze stanowiska oraz elementy 
nadzoru (art. 10, 11, 16 i 42 p.not.), generalny nakaz (poza uzasadnionymi 
przypadkami) dokonywania czynności w kancelarii notarialnej (art. 3 p.not.) 
oraz zakaz dodatkowego zatrudnienia (art. 19 p.not.) [zob. Łata 2018a, s. 21-
40]. Potwierdzeniem tej tezy będą przedstawione poniżej źródła bezstronności 
notariusza oraz zawarte w pkt 3 artykułu uzasadnienie roszczenia o jego bez-
stronność.

 Do podstawowych determinantów prawniczej etyki zawodowej na-
leży zaliczyć europejską kulturę oraz tradycję prawniczą, w tym deontologię 
poszczególnych zawodów prawniczych [Kuryłowicz 1999, s. 135-148]. W ko-
deksach etyki prawniczej odzwierciedlenie znajdują fundamentalne wartości 
moralne, wynikające z ogólnych norm moralnych, zasad przyzwoitości, kul-
tury oraz wychowania obywatelskiego [Stawecki 2008, s. 106]. Wyrażają one 
rygoryzm przyjęty przez korporację i przez nią uznawany, wyznaczając dla 
danego zawodu oraz samorządu pewnego rodzaju wzorce zasad uprawiania i 
poszanowania własnej profesji [por. Oleszko 1999; Godecki 1999, s. 84-88; 
Kasparek 1935, s. 26; Limanowski 1934, s. 460; Stelmach 1996, s. 115-126]. 
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza uchwalony został przez Krajową Radę 
Notarialną 12 grudnia 1997 r., a w życie wszedł 1 stycznia 1998 r. (uchwała 
nr 19 KRN ze zm.]. Co istotne, choć Krajowa Rada Notarialna może podej-
mować uchwały we wszystkich sprawach samorządowych i zawodowych zwią-
zanych z wykonywaniem zawodu notariusza, Sąd Najwyższy wyraźnie wyłą-
czył z nich wykładnię powszechnie obowiązującego prawa [SN, I PO 7/96]. 
Generuje to brak możliwości uznania Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza 
za interpretację, odnoszących się do etycznych aspektów zawodu, przepisów 
ustawy z 1991 roku [Stawecki 2008, s. 109]. Tym samym powiedzieć wypada, 
że Kodeks wspólnie z wymienioną ustawą tworzy podstawy regulacji etyki za-
wodowej polskich notariuszy, których status normatywny określany jest przez 
status prawny oraz status moralny [Tokarczyk 2004, s. 39]. Kodeks precyzuje 
etyczne wzorce i pojęcia, związane z wykonywaniem zawodu notariusza, za-
wierając enumeratywny katalog „podstawowych zasad obowiązujących nota-
riusza”: „uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie 
tajemnicy zawodowej”, za których naruszenie, równoznaczne uchybieniu po-
wadze i godności zawodu, notariusz odpowiada dyscyplinarnie na podstawie 
art. 50 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.



815

CHARAKTER BEZSTRONNOŚCI NOTARIUSZA

 Warto zwrócić przy tym uwagę na stanowisko z listopada 2009 r. 
Rady jednej z izb notarialnych. Jednym z motywów negatywnej opinii do 
wniosku o powołanie na notariusza był brak rękojmi prawidłowego wykony-
wania zawodu notariusza, zdeterminowany motywami zmiany zawodu, we-
dług Rady, prowadzącymi do stworzenia „rodzinnego biznesu”, co paralelne 
było z „zupełnym brakiem zrozumienia statusu ustrojowego notariusza, jak 
i podstawowej w notariacie zasady bezstronności” [VI SA/Wa1059/10]. In-
nym razem, Krajowa Rada Notarialna podjęła 25 kwietnia 2003 r. uchwałę w 
sprawie zakazu uczestniczenia przez notariuszy w przetargach lub konkursach 
na czynności notarialne twierdząc, między innymi, że stanowi ono narusze-
nie zasad etyki zawodowej notariusza, gdyż podaje w wątpliwość jego bez-
stronność i rzetelność oraz uchybia powadze i godności zawodu, stwarzając 
chociażby pozór zależności od jednego z uczestników czynności („szczególny 
status prawny notariusza jako osoby zaufania publicznego, zobowiązanej do 
bezstronności wobec wszystkich uczestników czynności notarialnej, (…) a nie 
tylko wobec jednego z nich”) [uchwała nr 17/2003 KRN]. Podobnie zare-
agowało Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, opiniując jeden 
z projektów ustaw. W jego mniemaniu uczynienie notariusza pełnomocni-
kiem stron w postępowaniu wieczystoksięgowym „spowoduje zmianę ustro-
jową pozycji notariusza jako osoby bezstronnej”, pozostając w sprzeczności z 
art. 80 § 2 p.not. oraz art. 4 Statutu Unii Notariatu Łacińskiego, bo statu-
ując notariusza w charakterze „strony we własnej sprawie” [uchwała Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP nr 09/XII/2012]. 

Notariat polski od 1992 roku jest członkiem wspomnianej wyżej, a 
założonej w 1948 roku w Buenos Aires, pozarządowej organizacji - Między-
narodowej Unii Notariatu. Ta na temat bezstronności wypowiadała się kil-
kakrotnie. Art. 4 uchwały Komisji do Spraw Międzynarodowej Współpracy 
Notarialnej (CCNI) z 18 stycznia 1986 r. i Stałej Rady Unii z 13-15 marca 
1986 r. statuuje zasadę bezstronności notariusza przy wykonywaniu czynno-
ści, postulując przy tym stworzenie „nieprzekraczalnych kryteriów zabezpie-
czających taką bezstronność”. Następnie w 2004 roku, podczas XXIV sesji 
Międzynarodowego Kongresu Notariatu w Meksyku, podjęto uchwałę „Bez-
stronność notariusza: zapewnianie bezpieczeństwa w stosunkach umownych” 
[XXIV Międzynarodowy Kongres Notariuszy, 17 – 22 października 2004 
Meksyk], podnosząc, że „czyli go (ona) idealnym operatorem prawa, zdolnym 
do uczestniczenia w zapobieganiu sporom i ich rozwiązywaniu w drodze poza-
sądowej. Bezstronność notariusza daje gwarancję poszanowania i zachowania 
zasady legalności. Nakłada na niego obowiązek rzetelnej, pełnej informacji 
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i prawdy, wykraczającej poza przyjmowanie oświadczeń woli stron” [cyt. za: 
Sztyk 2004, s. 183-184]. Natomiast Rezolucja nr 3 Zgromadzenia Ogólnego 
Notariatów Członkowskich oraz Rady Generalnej z października 2015 r. prze-
sądziła, że notariusz wypełniający obowiązek porady, powinien zachować cał-
kowitą bezstronność i neutralność w celu zniwelowania asymetrii prowadzącej 
do nierówności pomiędzy stronami, zalecając notariuszom, aby „przestrzegali 
obowiązku bezstronności i niezależności, które stanowią istotną część nadanej 
im przez Państwo władzy publicznej”, zaś od samorządów wymagając uświa-
domienia władz i społeczeństwa, „jak wiele można zyskać dzięki notariuszowi 
udzielającemu uprzedniej, bezstronnej informacji, który jest symbolem zaufa-
nia, ochrony prawnej i pokoju społecznego”. 

 Na temat bezstronności notariusza wypowiada się również doktry-
na. Zaznacza się tam, że w kwestii „twórczej” strony aktu, „nie bez przyczyny” 
porównuje się notariusza z sędzią, „który podejmuje merytoryczne orzecze-
nie, jeżeli sprawa jest dostatecznie i należycie wyjaśniona do rozstrzygnięcia 
danego stosunku prywatnoprawnego” [Malicki 1934, s. 181-183]. Konse-
kwencją tego jest traktowanie notariusza jako rodzaj instytucji, sprawującej 
pomocniczy wymiar sprawiedliwości, która przyjmuje postawę „bezstronne-
go obserwatora”, stanowiącą sine qua non etyki postępowania i wpisującą go 
w paradygmat „moralnej bezosobowości działania publicznego”. R. Wrzecio-
nek uznaje bezstronność „za podstawową cechę notariusza przy dokonywaniu 
powierzonych mu czynności”, określając ją mianem „jednego z elementar-
nych kanonów etycznych zawodu notariusza”. Zakres znaczeniowy pojęcia 
prezentuje w dwóch aspektach: bezstronności – jako postawy charakteryzują-
cej się rozwagą, umiarkowaniem i powściągliwością oraz bezstronności – jako 
gwarancji pewności obrotu prawnego [Wrzecionek 2013]. Podnosi przy tym, 
że specyfika zawodu notariusza odróżnia „jego bezstronność” od „bezstron-
ności sędziego” czy „bezstronności funkcjonariusza administracji publicznej” 
[Wrzecionek 2013]. A. Oleszko uważa, że „należyte wykonywanie obowiąz-
ków nakazuje notariuszowi przestrzeganie względem osób i stron zupełnej 
bezstronności”. Bezstronność nie może przy tym oznaczać bierności ani ocze-
kiwania jedynie aktywności stron. Według autora, wyróżnia ona notariusza 
spośród innych zawodów prawniczych prowadzących usługową działalność 
[Oleszko 1999]. Oczywistym naruszeniem bezstronności są dla A. Oleszko re-
klamy prowadzone na nośnikach elektronicznych przez wybrane urzędy gmin 
(miast), zachęcające do sporządzania aktów notarialnych „za najniższą cenę” 
przez „współpracujących” z daną gminą notariuszy [Oleszko 1999, s. 92-93]. P. 
Langowski natomiast zaznacza, że bezstronność wobec stron czynności, obok 
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poziomu wiedzy i nabytej praktyki oraz przymiotów charakteru notariusza, 
ma „bez wątpienia wpływ na zachowanie należytej staranności [Langowski 
1998]. K. Kolasiński wskazuje, że obowiązek zachowania bezstronności stano-
wi jeden z „węzłowych” elementów określających status notariusza [Kolasiński 
tom XII, s. 99], zaś R. Tokarczyk pisze, że postawa i zachowanie, zgodnie z 
zasadami uczciwości, rzetelności, niezależności, bezstronności i poszanowania 
tajemnicy zawodowej poświadczać mają powagę, honor i godność zawodu 
notariusza [Tokarczyk 2004, s. 40].

 Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 grudnia 2016 r. [V KK 
316/16] „konieczność zachowania bezstronności przy sporządzaniu konkret-
nej czynności” wywodzi ze szczególnej pozycji notariusza - statuowanego 
w charakterze „elementu systemu wymiaru sprawiedliwości”, który pełni w 
nim funkcję prewencji jurysdykcyjnej, wyrażającą się w zapobieganiu sporom, 
trudnościom dowodowym, a przede wszystkim - zapewnianiu bezpieczeństwa 
szeroko rozumianego obrotu prawnego. W opozycji względem pozostałych 
podmiotów pozasądowej ochrony prawnej, jak adwokaci czy radcy prawni, 
notariusz nie może działać jako mandatariusz konkretnej strony, zaś udzielane 
przez niego porady prawne powinny być przekazane w sposób bezstronny, 
tak, by uniknąć przekonania stron o wpływie notariusza na dokonaną czyn-
ność notarialną. Innym razem Sąd Najwyższy [III SZ 4/03], odnosząc się do 
zakazu uczestniczenia notariuszy w przetargach lub konkursach na czynności 
notarialne, twierdzi, że nie zwalnia go on „z obowiązku przestrzegania prawa i 
zachowania bezstronności w zakresie dokonywanych czynności”, a wręcz prze-
ciwnie - sprzyja uzyskaniu godziwego wynagrodzenia za świadczone usługi, 
jak i „w zapewnieniu w pełni bezstronnego i fachowego sprawowania powie-
rzonych mu obowiązków”. Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 13 stycznia 
2015 r. [SK 34/12], oznacza natomiast „obowiązek zachowania bezstronności, 
przejawiający się w zakazie dokonywania czynności, które dotyczą notariusza 
oraz osób mu bliskich”, jako jeden z podstawowych obowiązków notariusza, 
równocześnie podkreślając, że w przypadku innych niż wielostronne czynno-
ści prawnych, gdzie brak konsensusu jest równoznaczny z ich niedokonaniem, 

„notariusz jest obowiązany działać w sposób bezstronny i staranny”. 
 Uzasadnienie roszczenia o bezstronność notariusza wymaga zwróce-

nia uwagi na pewne kwestie. W odniesieniu do sądu zaznacza się bowiem, że 
roszczenie do bezstronności jest elementem prawa jednostki do sądu (rzetelne-
go procesu) [Jasiński 2009, s. 74] – obok wymogu bezstronności rozumianego 
w charakterze podstawowego obowiązku sędziego, wynikającego z przepisów 
prawa i kodeksu etyki. Z perspektywy notariatu, nie istnieje natomiast kon-
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strukcja „prawa jednostki do notariatu”. Nie miałoby to zresztą żadnego sensu, 
gdyż funkcjonuje on w innym, aniżeli sądy, wymiarze. Istota bezstronności 
notariusza zasadza się zatem na ustawowym i etycznym obowiązku, które-
go przestrzeganie zabezpieczają określone gwarancje bezstronności, egzekwo-
wane niezależnie od zachowania audytorium, często – w przeciwieństwie do 
uczestników procesu – w ogóle niezainteresowanego, czy też nieświadomego, 
posiadanego roszczenia o bezstronność notariusza.

 W poszukiwaniu uzasadnienia wymogu bezstronności notariusza 
wypada zwrócić na wstępie uwagę na jego status. W. Boć we wprowadzeniu do 
monografii „Status prawny notariusza” wskazuje, że „polskie prawo, doktryna 
i orzecznictwo zaczynają być przesycone coraz to nowymi określeniami dla 
notariuszy i całej instytucji notariatu, której identyfikacja i opis stają się coraz 
trudniejsze” [Boć 2010, s. 9], przywołując przy tym sformułowania takie jak: 

„tajemnicza triada”, „trójkształtny fenomen polskiego systemu prawnego” [zob. 
zdanie odrębne sędziego TK B. Zdennickiego do wyroku TK z 19.12.2003r.] 
czy „przejaw schizofrenii prawniczej” [Drozd 2006, s. 80]. Charakter notariu-
sza, usytuowanego gdzieś na pograniczu sfery publicznej i prywatnej [Oleszko 
2015, s. 413], nie jest bowiem jednolity. Raz traktowany jest jako „osoba o 
statusie zbliżonym do funkcjonariusza publicznego”, raz jako „osoba o statu-
sie zbliżonym do wolnego zawodu”, kolejnym zaś razem jako „odrębna osoba 
zaufania publicznego” [Oleszko 2016, s. 176]. Jeszcze inni zwracają natomiast 
uwagę na sprzeczność poglądów, oscylujących wokół uznania notariusza za 
funkcjonariusza publicznego, a jego kwalifikacji jako przedsiębiorcy, działa-
jącego na wolnym rynku usług prawniczych [Kowalewska 2012, s. 18]. Po-
nieważ dywagacje na ten temat leżą poza spektrum niniejszego opracowania, 
Autorka postara się unikać ocen w tym przedmiocie, a skupić na elementach, 
względnie, niebudzących kontrowersji. Ani bowiem uznanie notariusza za 
funkcjonariusza publicznego, ani za osobę zaufania publicznego, ani wresz-
cie – za przedstawiciela wolnego zawodu, nie przesądza, że przy dokonywaniu 
czynności musi on zachować bezstronność. W końcu, czy wymagamy jej od 
posła, lekarza weterynarii, prokuratora (choć ta kwestia jest dość kontrower-
syjna), adwokata, uprawnionego geodety? Gdzie zatem szukać uzasadnienia 
dla roszczenia do bezstronności – akurat – w odniesieniu do notariusza?

 Zastanówmy się nad tym, co nie budzi wątpliwości. Mianowicie – 
zgodność panuje między innymi w przedmiocie: 

a) ustawowego (publicznoprawnego) obowiązku do-
konywania czynności notarialnych [zob. III CK 694/00, I ACa 
697/98; zdanie odrębne Sędziego TK Bohdana Zdziennickiego 



819

CHARAKTER BEZSTRONNOŚCI NOTARIUSZA

do wyroku TK z 10.12.2003 r.], wynikającego expressis verbis z art. 
1 § 1 ustawy Prawo o notariacie i związanej z nim instytucji „przy-
musu notarialnego” (art. 91 p. not.), określanej też mianem wyłącz-
ności kompetencyjnej,

b) numerus clausus powierzonych czynności (art. 79 p. 
not.),

c) obowiązku zadośćuczynienia podstawowym wyma-
ganiom determinowanym przez art. 80 § 1-3 p. not. oraz art. 81 p. 
not., za co notariusz ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 415 
k.c. zarówno wobec stron czynności jak i osób trzecich, w stosunku  
do których czynność ta może wywołać skutki prawne - w przeci-
wieństwie do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych (ad-
wokatów czy radców prawnych) działających wyłącznie na rzecz 
określonego podmiotu – klienta [zdanie odrębne Sędziego TK Boh-
dana Zdziennickiego do wyroku TK z 10.12.2003 r.],

d) obowiązku zachowania szczególnej (a nie jedynie 
przeciętnej) staranności przy wykonywaniu czynności notarialnych 
(art. 49 p. not), w ramach którego notariusz korzysta z ochrony 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym (art. 2 § 1 p. not) [SK 
10/08],

e) sprawowania jurysdykcji prewencyjnej w zakre-
sie eliminacji czynności sprzecznych z prawem (w tym - zasadami 
współżycia społecznego) – art. 81 p. not. [III CZP 82/13],

f ) przyznania uprawnień w sprawach zastrzeżonych 
do kompetencji sądów – art. 95a-95p Prawa o notariacie [III CZP 
89/09] oraz art. 6363, 640, 646, 649, 653 i nast. k.p.c.,

g) szczególnej mocy dowodowej oraz egzekucyjnej do-
kumentów notarialnych – art. 2 § 2 p. not. w związku z art. 244 
k.p.c. oraz art. 777 § 1 pkt. 4, 5, 6, §§ 2 i 3 k.p.c., 

h) braku uprawnień do swobodnego podejmowania i 
zakończenia prowadzenia działalności [Ts 255/07],

i) braku podporządkowania.
 Powierzając notariuszowi ściśle określony zakres kompetencji, pra-

wodawca pozbawił go swobody i dowolności w ocenie dotyczącej ich wyko-
nywania. W ten sposób, z całokształtem funkcji notariatu immanentnie zwią-
zana została instytucja, tak zwanego, przymusu notarialnego [Oleszko 1994, 
s. 23]. Dokonanie, a względnie – odmowa dokonania, czynności notarialnej 
stanowi ustawowy obowiązek ze sfery władztwa publicznego, powierzony 
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notariuszowi stojącemu na straży zgodności czynności z prawem (zasada-
mi współżycia społecznego [III CZP 82/1]) - pełniącemu funkcję gwaranta 
bezpieczeństwa obrotu prawnego [III CZP 42/07]. Wybrane piśmiennictwo 
idzie nawet dalej, porównując pozycję ustrojową notariusza do pozycji sędzie-
go czy też quasi-sędziego [por. Jaworski 1929, s. 75; Malicki 1934, s. 181; 
Szer 1934, s. 16; Oleszko 1993, s. 9 i n.; Oleszko 1994, s. 23], zaś postępo-
wanie „notarialne” traktując jako rodzaj postępowania sądowego [Tymecki 
1988, s. 84-85]. Trafniejsze wydaje się jednak stanowisko judykatury, zwraca-
jące uwagę na kontrolę sprawowaną przez notariusza, dążącą do „zapobiegania 
powstawaniu sporów i braku stabilności prawnej dokonanej czynności” [III 
CZP 29/90]. Podnosi się, że w ramach art. 50 p.not. notariusz sprawuje ju-
rysdykcję prewencyjną, „oddziałując na zainteresowanych kontrahentów, aby 
swoje stosunki prawne ukształtowali zgodnie z prawem i zasadami współżycia 
społecznego”, natomiast w sferze szeroko rozumianych czynności notarial-
nych, ów niesądowy organ, wyposażony został „w środki mające zapewnić 
prawidłowość kształtowania obrotu prawnego” [III CZP 29/90; por. V KK 
316/16]. Dalej, Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że choć notariat nie znajduje 
miejsca w strukturze wymiaru sprawiedliwości, stanowi rodzaj „organu po-
mocniczego wobec organów wymiaru sprawiedliwości” [SK 10/08], bowiem 

„dokonanie czynności w jego obecności ma zapobiegać sporom, trudnościom 
dowodowym, a co najważniejsze - zapewniać bezpieczeństwo prawne w sferze 
szeroko rozumianego obrotu prawnego” [V KK 316/16]. Notariusz nie może 
działać jako mandatariusz konkretnej strony [V KK 316/16], a na odmienną 

– względem adwokatów i radców prawnych - formę powiązań z judykaturą, 
wskazuje jego pozycja prawna, pełnione funkcje oraz miejsce w systemie in-
stytucji pomocy prawnej [Ts 255/07]. 

Uzasadnienie roszczenia o bezstronność notariusza nie ma zatem nic 
wspólnego z „tajemniczą triadą”, a istota jego bezstronności tkwi w powierzo-
nych obowiązkach i przypisanej funkcji. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, 
w której instytucja wyposażona w środki mające zapewnić bezpieczeństwo i 
prawidłowość kształtowania obrotu prawnego, powołana w celu zapobiega-
nia sporom, trudnościom dowodowym oraz zabezpieczająca interesy nie tylko 
uczestników, ale i pozostałych osób, dla których czynność może wywołać skut-
ki prawne, umocowana jest, by reprezentować patrykularne interesy – swoje 
lub arbitralnie wybranej strony. Choć w powszechnej świadomości notariusz 
nie zawsze kojarzony jest bezpośrednio z przymiotem bezstronności, wydaje 
się, że podświadomie intuicyjnie przypisujemy się mu tą cechę. Determinują 
ją gwarancyjna funkcja notariatu, jego quasi-sądowe kompetencje, sprawowa-
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na prewencja jurysdykcyjna, szczególny charakter dokonywanych czynności 
oraz pozycja jaką notariusz zajmuje wobec uczestników czynności notarialnej. 
W związku z tym uzasadnione jest roszczenie o bezstronność notariusza, któ-
rej manifestację stanowią określone gwarancje, zawarte w ustawie z 14 lutego 
1991 r. Prawo o notariacie – i chroniące zaufanie do niej. 

 W literaturze wyraźnie rozróżnia się rzeczywiste postępowanie bez-
stronne od przekonania innych o bezstronności postępowania [Tobor 2005, 
s. 7]. Rozważając problematykę bezstronności w przepisach prawnych, auto-
rzy wprowadzają pojęcia bezstronności materialnej oraz proceduralnej [Tobor, 
Pietrzykowski 2003, s. 276-277]. W orzecznictwie i piśmiennictwie pojawia 
się także podział na bezstronność subiektywną oraz obiektywną [por. Jasiński 
2009, s. 97-161; ETPC, 30342/96]. Jeżeli zastanowić by się nad nimi głębiej, 
dojdziemy do wniosku, że wszystkie trzy sprowadzają się do odróżnienia fak-
tycznego postępowania bezstronnego decydenta od zewnętrznych gwarancji 
utwierdzających audytorium w przekonaniu o jego bezstronności.  O ile, tak 
zwane „zewnętrzne” gwarancje bezstronności mogą nasuwać pewne wątpliwo-
ści na przedpolu rozważań jakie elementy do nich zaliczyć, a jakie odrzucić, 
o tyle „faktyczne” postępowanie bezstronne generuje problemy pozostające bez 
rozwiązania. W literaturze wskazuje się bowiem, że w zasadzie nie jest możli-
we do zweryfikowania czy jednostka postępuje bezstronnie, czy też stronniczo, 
gdyż z przyczyn oczywistych nie da się empirycznie ustalić motywów podję-
tego rozstrzygnięcia [Tobor 2005, s. 12]. Granice kontroli wyznacza przede 
wszystkim brak bezpośredniego dostępu do procesów myślowych człowieka 
[Łyda 1996, s. 5], pozostawiający ewentualność polegania bądź to na jego za-
pewnieniach, bądź to na własnych wnioskach – a faktycznie – domysłach, sta-
nowiących względnie słaby argument w obronie przed zarzutem stronniczości. 
Z drugiej strony podnosi się, że bezstronność nie jest pojęciem neutralnym ak-
sjologicznie, zaś rozstrzyganie o niej polega, tak naprawdę, na przyjmowanych 
ocenach [Łyda 1996, s. 54]. Wyróżniając cztery kombinacje zachowań [por. 
Tobor 2005, s. 12], Z. Tobor udowadnia, że zaufanie do bezstronności nie 
musi być równoznaczne z rzeczywistą bezstronnością, natomiast sankcjonowa-
ne prawnie mogą być jedynie, generujące podejrzenia, zewnętrzne symptomy 
wskazujące, że jednostka uwzględnia pewne właściwości podmiotów, uznane 
za wykluczone z punktu widzenia bezstronności rozstrzygnięcia [Tobor, Pie-
trzykowski 2003, s. 68]. Tym samym, Autorka za celowe uważa skupienie 
się na „namacalnych” gwarancjach bezstronności, a więc zapewnionej przez 
prawo pewnej sytuacji wyjściowej – zwanej „sytuacją bezstronności” [Tobor, 
Pietrzykowski 2003, s. 68], której zadaniem jest wykluczenie okoliczności 
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prowadzących do zachowań stronniczych, a więc primo – ochrona zaufania 
do bezstronności i secundo – eliminacja (w miarę możliwości) rzeczywistych 
przejawów stronniczości [Tobor 2005, s. 13].

W literaturze wyróżnia się trzy grupy przepisów prawnych, chronią-
cych zaufanie do bezstronności sędziego [Tobor 2005, s.7-11], jakie, zdaniem 
Autorki, pozwalają również logicznie uporządkować postanowienia gwarantu-
jące bezstronność notariusza. Pierwsze dwie składają się, odpowiednio, na po-
jęcie bezstronności sensu stricto i sensu largo, które wspomniane zostały w pkt 
2 tego artykułu, trzecia natomiast, odwołująca się do kontekstu uzasadnienia, 
pozostanie poza ramami niniejszego opracowania. 

 I tak, postanowienia zapewniające bezstronność sensu stricto wy-
kluczają określone relacje łączące notariusza ze stroną konkretnej czynności 
notarialnej lub stosunek notariusza do samej czynności, konstruując sytuację 
bezstronności – w wąskim ujęciu. Choć nie jest pewne, że we wskazanych wy-
żej okolicznościach, notariusz zawsze postępował będzie stronniczo, to przez 
wzgląd na brak możliwości kontroli jego rzeczywistych motywów, istota regu-
lacji tkwi, z jednej strony, w uprawdopodobnieniu jego faktycznej bezstron-
ności, z drugiej natomiast – w utwierdzeniu audytorium w przekonaniu do 
niej. Znajdzie się tutaj, zatem, adresowany do notariusza – zakaz dokonywa-
nia czynności dotyczących niego samego, jego małżonka oraz innych osób, 
pozostających z nim w określonej relacji, nakaz odmowy czynności sprzecznej 
z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, połączony z obowiązkiem jej 
uzasadnienia na żądanie strony i prawem do zaskarżenia oraz dwa obowiązki 
odnoszące się bezpośrednio do konkretnej czynności notarialnej, a to - czu-
wania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz 
innych osób, dla których czynność może wywoływać skutki prawne, a także 
udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czyn-
ności notarialnej. Regulacje te budują zaufanie do bezstronności notariusza 

„w oczach” uczestników konkretnej sprawy. 
 Dla odróżnienia - bezstronność sensu largo (sytuacja bezstronności 

w szerokim znaczeniu) dotyczy ogólnej pozycji i statusu notariusza, konstru-
ując powszechny model zaufania dla przedstawicieli tego zawodu prawniczego. 
Wydaje się bowiem, że sprowadzenie gwarancji bezstronności notariusza wy-
łącznie do indywidualnych sytuacji, w sposób nieuzasadniony pozbawiałoby 
go pewnych instytucjonalnych warunków, składających się na określony kata-
log „zasad” sytuujących go w charakterze organu quasi-sądowego. W ten spo-
sób, do zbioru powyższego zaliczymy przepisy komponujące niezależność no-
tariusza i wykluczające elementy zewnętrznego wpływu na jego osobę – a więc 
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sposób powołania na stanowisko i szczególne kwalifikacje stawiane kandy-
datom, enumeratywny katalog przesłanek odwołania i kształt sprawowanego 
nadzoru, a także zakazy dotyczące podejmowania dodatkowego zatrudnienia 
oraz dokonywania czynności poza siedzibą kancelarii (chyba, że przemawia 
za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności). Wykluczone zostaną 
zatem motywacje niezwiązane z dokonaniem konkretnej czynności, a pozosta-
ną - dotyczące samej osoby notariusza.

 Odniesienie do powyższego wymaga uwagi, iż podział na bezstron-
ność sensu stricto i sensu largo nie ma charakteru rozłącznego ani też nie są to 
interpretacje wzajemnie się wykluczające. Ich korelację można opisać raczej 
jako stosunek zawierania się zbioru jednego w drugim. Mianowicie – na bez-
stronność sensu stricto składają się bezpośrednie relacje łączące notariusza ze 
stronami czynności notarialnej lub samą czynnością, natomiast z bezstronno-
ścią sensu largo łączą się pewne instytucjonalne warunki i wymagania stawiane 
notariuszom in genere. Bezstronność w szerokim znaczeniu obejmuje zatem 
bezstronność w znaczeniu wąskim, tyle, że o tej ostatniej mówić będziemy 
dopiero w kontekście konkretnej sprawy, w przełożeniu na którą skonstruuje 
ona dodatkowe gwarancje bezstronności.      

 Przedstawiony powyżej katalog źródeł bezstronności notariusza zda-
je się utwierdzać w przekonaniu, że uzasadnione jest mówienie o bezstronno-
ści notariusza. Aczkolwiek, choć przeprowadzona charakterystyka prezentuje 
szeroki katalog źródeł bezstronności notariusza, problem powstaje na przed-
polu interpretacji ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, która expres-
sis verbis do bezstronności notariusza się nie odnosi. Choć, zdaniem Autorki, 
zasadne jest wskazanie w jej tekście przepisów odwołujących się do bezstron-
ności pośrednio, popartych dość obszernym katalogiem źródeł nawiązujących 
do bezstronności wprost, równocześnie uwadze umknąć nie powinno, że kon-
cepcja z 2007 roku [Druk sejmowy nr 1838] została odrzucona, a upływ deka-
dy stanowi ewidentne świadectwo braku zainteresowania tego typu inicjatywą. 
Dlaczego tak się stało? Czy oznacza to, że prawodawca nie podjął jeszcze osta-
tecznej decyzji w przedmiocie legitymizacji bezstronności notariusza? Nie da 
się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tymczasem, jak zostało wyżej 
przedstawione – zaufanie audytorium do notariusza, buduje równocześnie za-
ufanie do państwa, które powierza mu część swoich kompetencji.

 Faktem pozostaje, że uzasadnienia roszczenia o bezstronność nota-
riusza nie ma sensu poszukiwać w jego niejasnym statusie prawnym. To zapre-
zentowane w treści artykułu funkcje i obowiązki składają się na uzasadnienie 
owego roszczenia, istniejące bodaj również w podświadomości uczestników 
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czynności notarialnych. W końcu, co może lepiej motywować roszczenie o 
bezstronność notariusza, jak mniemanie samego audytorium? 

Wyróżnienie gwarancji sensu stricto i sensu largo [Tobor 2005, s. 7-11] 
ma celu funkcję systematyzującą. Jest to równocześnie jeden z możliwych po-
działów, odznaczający się na tle pozostałych brakiem trywializmu klasyfikacji 
różnicującej faktyczne postępowanie bezstronne od zewnętrznych gwarancji 
bezstronności. Wskazane w treści gwarancje bezstronności notariusza prowa-
dzą do wniosku, że składają się na nie elementy specyficzne dla tego zawodu, 
aczkolwiek równolegle podniesione problemy, sygnalizują brak konsekwencji 
lub kolejne świadectwo luki decyzyjnej po stronie prawodawcy w przedmiocie 
legitymizacji bezstronności notariusza, co ostatecznie nie pozwala zamknąć 
pytania w tym przedmiocie…

De lege ferenda zatem, postulować należy przede wszystkim bezpośred-
nie odniesienie do bezstronności notariusza w tekście analizowanej ustawy. 
Zdaniem Autorki bowiem, dopiero ono ostatecznie utwierdzi audytorium 
w przekonaniu do bezstronności notariusza, choć bez odpowiednich gwaran-
cji – pozostanie tylko pustym dezyderatem…
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ZMIANY W PODEJŚCIU  
DO STATUSU NOTARIUSZA

wstęp

Problem kwalifikacji działalności gospodarczej notariusza w katego-
riach działalności gospodarczej, a jego samego w kategorii przedsiębiorcy jest 
obecny w piśmiennictwie [Preusner-Zamorska 1994, s. 54, Jacyszyn 1996, 
s. 60, Kwiatkowski 1994, s. 22] i judykaturze [K49/01, I Aca 697/98] od 
czasu wprowadzenia indywidualnych kancelarii notarialnych [Dz.U. poz. 176 
ze zm.], a następnie – po likwidacji państwowych biur notarialnych i przeka-
zaniu prowadzenia ksiąg wieczystych sądom - jego prywatyzacji [Dz.U. poz. 
91 – dalej: „ustawa o notariacie”, Dz.U. poz. 92]. Transformacja dokonana na 
przełomie lat 80. i 90 zbiegła się z reformą działalności gospodarczej, która 
byłą regulowana najpierw ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności go-
spodarczej [Dz.U. 1988 poz. 324 ze zm.], następnie ustawą z dnia 19 listopa-
da 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej [Dz.U. 1999, poz. 1178 ze zm.] 
i w końcu ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
[Dz.U. 2015 poz. 584 ze zm.].  

Powstałe się w latach 90. rozbieżności piśmiennictwa i judykatury do-
tyczące statusu notariusza rozstrzygnął sam ustawodawca wprowadzając do 
prawa o notariacie z 1991 r. przepis art. 24a, który stwierdzał jednoznacznie, 
że notariusz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawo o dzia-
łalności gospodarczej. Przepis ten był zharmonizowany z art. 87 tego prawa, 
stanowiącym, że przedsiębiorcami nie są także osoby świadczące pomoc praw-
ną, bowiem działalność, która polega na jej świadczeniu, normują przepisy 
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze [Dz.U. 1982 poz. 124] 
oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [Dz.U. 1982 poz. 
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145, Dz.U. Nr 19, poz. 145]. Pozycja notariusza w czasie obowiązywania tych 
przepisów nie wzbudzała zasadniczych wątpliwości.

Wymienione przepisy zostały uchylone z dniem wejścia w życie usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej. W uzasadnieniu projektu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działal-
ności gospodarczej [Dz.U. 2004, poz. 1808] wskazano, że ich uchylenie wy-
nika z konieczności dostosowania Prawa o notariacie do definicji działalności 
gospodarczej, obejmującej od tego czasu swoim zakresem również działalność 
zawodową [druk nr 2496].

Mniej więcej w tym samym czasie w kodeksie cywilnym pojawiła się 
definicja, zgodnie z którą, w świetle art. 431 przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowa-
dząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Podnosi 
się, że art. 431 kodeksu cywilnego jednoznacznie uznaje za przedsiębiorców 
również podmioty prowadzące we własnym imieniu działalność zawodową 
przez wykonujące wolny zawodów, a więc również notariuszy [Piotrowska 
2007, s. 145-146, Jacyszyn 2005, s.142].

Celem opracowania jest omówienie problematyki związanej pozycją 
prawną notariusza. W szczególności analizie poddane zostaną zmiany w po-
dejściu do statusu notariusza w kontekście ujmowania prowadzonej przez 
niego działalności w kategoriach działalności gospodarczej, a jego samego 
w kategorii przedsiębiorcy. Uznanie notariusza za przedsiębiorcę zarówno  
w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, jak i ustaw gospodarczych stanowi 
jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych ze statusem no-
tariusza. Istotna wydaje się kwestia ustalenia czy notariusz występujący jako 
osoba zaufania publicznego, powołana do dokonywania czynności notarial-
nych jako czynności o charakterze urzędowym, wykonująca wyznaczone przez 
ustawę prerogatywy władzy publicznej może jednocześnie występować jako 
przedsiębiorca działający według zasad wolnego rynku usług notarialnych?  
Uchwała Sądu Najwyższego z 23 marca 2016 r. przesądza, że notariusz jest 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego. Powołane orzecze-
nie stanowi dowód na stopniowe uwalnianie się ustroju notariatu i samego 
notariusza spod regulacji ustawy o notariacie i obejmowania ich regulacjami 
prawa gospodarczego, jednak uważna analiza przepisów prawa o notariacie 
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i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzi do wniosku, że  
w stosunku do notariusza, ze względu na powierzone mu zadania i usytuowa-
nie w systemie ochrony prawnej,  nie można zastosować wszystkich przepisów 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Celem omówienia problema-
tyki związanej z pozycją prawną notariusza badaniu poddane zostaną poglądy 
przedstawione w doktrynie, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 
Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego.

status nOtariusza jakO przedsiębiOrcy  
w ujęciu dOktryny

Mimo, iż zdecydowana większość doktryny [Drozd 2006, s. 80, Ja-
cyszyn 2006, s. 144, Z. Truszkiewicz, s. 120] stoi na stanowisku negującym 
możliwość kwalifikacji notariusza jako przedsiębiorcy, a jego działalności 
jako działalności gospodarczej, część piśmiennictwa [Popiołek 2006, s. 304, 
Frąckowiak 2006, s. 121] opowiada się za zaliczeniem notariuszy do grona 
przedsiębiorców. By przychylić się do takiego stanowiska, należy ustalić, czy 
notariusz prowadzi działalność, posiadającą cechy tradycyjnie przypisywane 
działalności gospodarczej. Zasadnicze znaczenie będzie miała definicja działal-
ności gospodarczej zawarta w ustawie z dnia 3 marca 2018 r. - Prawo przed-
siębiorców [Dz.U. poz. 646 ze zm.,] dalej nazywane „prawo przedsiębiorców”.

W myśl art. 3 prawa przedsiębiorców: „działalnością gospodarczą jest 
zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu  
i w sposób ciągły”. Pojęcie działalności gospodarczej było z reguły względnie 
jednolicie rozumiane i doczekało się gruntowanej interpretacji doktrynalnej.  
Za kluczowe cechy działalności gospodarczej uważa się:

1) zorganizowany charakter; [Por. Szydło 2005, s. 46-
55]

2) ciągłość, wyrażająca się przez powtarzalność podej-
mowanych działań i istnienie podmiotu prowadzącego daną działal-
ność;

3) profesjonalizm, mający swój wyraz w wypełnianiu 
jakościowych standardów;
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4) zarobkowy charakter, objawiający się nastawieniem 
na osiąganie zysków;

5) uczestnictwo w obrocie gospodarczym, rozumiane 
jako kierowanie działań na jednostki spoza struktury wykonującego 
działalność gospodarczą.

Bezspornym jest, że dokonujący czynności notarialnych notariusz 
robi to w sposób zorganizowany. Przepisy ustawy o notariacie przedstawiają 
wyraźne kryteria wykonywania zawodu, dotyczące organizacji kancelarii no-
tarialnej [Boć 2011, s. 191]. Działalność zorganizowana oznacza używanie 
przez przedsiębiorcę nazwy, prowadzenie księgowości, przechowywanie do-
kumentów oraz posługiwanie się w celu prowadzenia działalności zespołem 
składników majątkowych [Ciechanowicz-McLean i Powałowski 2003, s. 75]. 
Kwestię „zorganizowania” można rozumieć w znaczeniu formalnym i mate-
rialnym [Szydło 2005, s. 47-48]. Zorganizowanie w znaczeniu formalnym 
występuje, gdy osoba podejmująca działalność gospodarczą dokona czynności 
niezbędnych dla pojawienia się w obrocie gospodarczym, np. uzyska wpis we 
właściwym rejestrze.  Zorganizowanie w znaczeniu materialnym występuje, 
gdy działalność gospodarcza jest wykonywana przy wykorzystaniu jego skład-
ników materialnych i niematerialnych oraz osobistej działalności przedsiębior-
cy [Szydło 2005, s. 53]. Działalność gospodarcza powinna spełniać przesłankę 
zorganizowania co najmniej w jednym ze wskazanych znaczeń [Szydło 2005, 
s. 48]. Prowadzenie przez notariusza kancelarii jest świadectwem elementu 
obiektywnego zorganizowania składników materialnych i niematerialnych 
koniecznych do wykonywania zawodu. W odniesieniu do notariuszy więk-
sza rolę, aniżeli ma to miejsce w przypadku innych przedsiębiorstw, odgrywa 
kryterium subiektywne, które wyznaczają osobiste przymioty i aktywność no-
tariusza [Szydło 2005, s. 54].

Kolejną cechą ustawową wykonywania zawodu notariusza jest ciągłość. 
Działalność gospodarcza musi być wykonywana w sposób zorganizowany  
i ciągły, co oznacza, że powinna być wykonywana w ramach procesu zakłada-
jącego szereg zaplanowanych i powtarzalnych działań oraz stosunkowo nie-
zmienny zamiar ich wykonywania [Kosikowski 2006, s. 26]. Ciągłość wy-
konywania działalności gospodarczej można rozpatrywać w trzech aspektach: 
celowości, czasu i źródła utrzymania [Szydło 2005, s. 55]. Ustawowa cecha 
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ciągłości objawia się w trwaniu podmiotu wykonującego oraz w powtarzal-
ności wykonywanych działań. Ustawa nakłada na notariusza obowiązek do-
konywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę 
notarialną, odmowa dokonania czynności jest możliwa tylko w razie wystąpie-
nia negatywnych przesłanek ustawowych. Notariusz wykonując swój zawód 
jest obowiązany czynić to w sposób ciągły, nie ma możliwości wyboru doko-
nywanych czynności, co gwarantuje ich powtarzalność [Boć 2011, s. 192]. 
Ciągłość zapewniają normy określające czas, w którym kancelaria musi pozo-
stawać otwarta, a także przepisy określające obowiązek ustanowienia zastępcy 
w razie niemożności wypełniania przez notariusza obowiązków (art. 21 i 22 
ustawy o notariacie). Kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich, 
co najmniej sześć godzin dziennie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki albo 
szczególnych potrzeb może być czynna w niedziele i święta. Notariusz ma 
obowiązek zapewnienia warunków lokalowych i wyposażenia kancelarii [Pio-
trowska 2007, s. 150-151].

Zagadnienie profesjonalizmu działalności zawodowej notariusza wy-
maga uwzględnienia następujących aspektów:

1) poziom kwalifikacji;
2) profesjonalizm przy wykonywaniu czynności nota-

rialnych;
3) powinność stałego podnoszenia kwalifikacji;
4) obligatoryjną przynależność do samorządu korpora-

cyjnego.
 Wymagania stawiane pretendentowi na notariusza są w ustawie do-

kładnie wskazane. Notariuszem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni  

z praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię pra-

widłowego wykonywania zawodu notariusza;
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczpospo-

litej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane  
w Rzeczpospolitej Polskiej;

4) odbyła aplikację notarialną;
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5) złożyła egzamin notarialny;
6) ukończyła 26 lat (art. 11 prawa o notariacie).

Zagwarantowanie profesjonalizmu byłoby niemożliwe w przypadku 
załamania ustawicznej dążności do stałego kształcenia się, pogłębiania wiedzy 
i zdobywania doświadczenia. Notariusz przy wykonywaniu czynności obowią-
zany jest postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz stale podnosić 
kwalifikacje zawodowe. Ślubowanie łączy elementy o charakterze obiektyw-
nym (prawo) i subiektywnym (sumienie), koncentruje się zarówno na praw-
nych aspektach zawodu notariusza, jak i moralnych, etycznych wymaganiach, 
takich jak godność i uczciwość. Przez zobowiązanie do stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych rozumieć należy uczestnictwo w różnego rodzaju 
szkoleniach, konferencjach, wykładach, których ilość zależy przede wszystkim 
od aktywności organów samorządu notarialnego. Zawód notariusza jest ściśle 
związany ze stale ewoluującym prawem. To wymaga jego dokładnej znajo-
mości i bieżącej orientacji we wprowadzanych zmianach legislacyjnych. Oko-
liczności powyżej przedstawione są przekonującym dowodem na ustawową 
przesłankę zawodowości notariusza, której poziom wydaje się być podwyż-
szony w stosunku do poziomu profesjonalizmu zwyczajnego [por. Boć 2011, 
s. 146-148].

Wątpliwą kwestią pozostaje czy między notariuszem a jego klientami 
powstają takie stosunki oraz czy dochodzi pomiędzy nimi do zawarcia umowy. 
Bez względu na mogące powstać stosunki pomiędzy notariuszem a jego klien-
tami, należy przyznać, że sytuacja prawna notariusza świadczy przeciw stwier-
dzeniu, że w zakresie swojej działalności zawodowej bierze on udział w obrocie 
gospodarczym. Uczestniczenie w obrocie gospodarczym charakteryzuje się de 
facto wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług. Dodatkowo wymaga 
się aby wytwory działalności, które są wprowadzane do obrotu gospodarczego 
charakteryzowały się wartością rynkową, która może być obiektywnie ustalo-
na [Sowiński 2007, s. 292].

Założenie, iż działalność notariusza jest „zarobkową” wzbudza wąt-
pliwości. Celem działalności zarobkowej jest kierowanie przedsiębiorstwem 
z zamiarem wygenerowania dochodu. Występują również zdania odmienne, 
które za „zarobkowość” nakazują uznawać zysk realnie osiągnięty, nie nato-
miast subiektywną chęć jego wygenerowania [por. Szydło, s. 36-46]. Przesłan-
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ka rzeczywiście osiągniętych dochodów nie znajduje zastosowania jako jeden 
z głównych cech przedsiębiorcy, choćby z tego powodu, że pozbawiałaby tego 
statusu przedsiębiorców, którzy odnotowują zero zysków lub straty. Perspek-
tywa wystąpienia zerowych zysków lub strat jest ryzykiem związanym z pro-
cesem podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto, tak 
wyrażona kwalifikacja prowadziłaby do sytuacji, w której podmiot zależnie od 
okresu, okoliczności czy koniunktury stawałby się przedsiębiorcą i przestawał-
by nim być. Przyjmując zatem trafność tradycyjnego ujęcia, należy stwierdzić, 
że zarobkowy zamiar nie jest głównym, który przyświeca notariuszowi wy-
konującemu czynności notarialne. Podstawowym zadaniem jego aktywności 
jest realizacja potrzeb publicznych przez wykonywanie zadań zleconych przez 
państwo [Boć 2011, s. 193].

Z uwagi na to, że rzeczywiście uzyskany zysk nie jest przesłanką „zarob-
kowości”, można uznać, że taksa notarialna jest raczej „honorarium”, które 
zależne jest od wysiłku intelektualnego lub specjalnych kwalifikacji, zawód 
notariusza zalicza się do elitarnych, a on sam dysponuje szczególnymi zdol-
nościami oraz predyspozycjami etycznymi i psychicznymi, cechuje się szcze-
gólnym poziomem wiedzy i moralności. Pojęcie „honorarium” akcentuje 
odrębność między wolnym zawodem a przedsiębiorstwem, ma równocześnie 
znaczenie nieco kontraktowe, kładzie nacisk na równoważność wykonywa-
nej pracy i wynagrodzenia, a co więcej jest charakterystyczne dla wolnych 
zawodów, dlatego taka kwalifikacja jest podważana przez skrajnych przeciw-
ników przyjmowania notariusza jako przedsiębiorcę. W tej ocenie naturalne 
jest spostrzeżenie, że przy poddaniu w wątpliwość usługowego charakteru 
działalności notarialnej nie można stwierdzić, że wynagrodzenie notariusza 
jest ceną” [Oleszko 2007, s. 21-22]. Wynagrodzenie za dokonaną czynność 
urzędową nie jest ceną za usługę, a utożsamianie gratyfikacji notariusza z ceną 
jako opłatą za wykonaną usługę notarialną stanowi zaprzeczenie ustrojowej 
pozycji notariatu [Oleszko 2006, s. 15].

W doktrynie [Jacyszyn 2006, s. 144] zdecydowanie przeciwstawia się 
status notariusza i przedsiębiorcy wskazując, że dla przedsiębiorcy zamiar wy-
generowania dochodu jest wartością nadrzędną, podczas gdy notariusz nie 
ma takich priorytetów, bowiem zaspokaja on przede wszystkim potrzeby pu-
bliczne przez wykonywanie zadań powierzonych mu przez państwo. Działal-
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ność zarobkową charakteryzuje możliwość dokonywania przez przedsiębiorcę 
takiego wyboru świadczonych usług, który doprowadzi do osiągnięcia zysku. 
Notariusz nie ma możliwości wyboru usług, które w jego opinii są dochodo-
we i ograniczenia swojej działalności tylko do nich. Zgodnie z art. 5 prawa  
o notariacie maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego notariuszowi 
jest ustalana z uwzględnieniem „interesu społecznego gwarantującego należy-
ty dostęp do czynności notarialnych w obrocie cywilnoprawnym”. Maksymal-
ną wysokość wynagrodzenia można porównać do ceny maksymalnej, której 
ustalenie na zbyt niskim poziomie w stosunku do kosztów usług zwykle pro-
wadzi do ich eliminacji z obrotu jako niedochodowych. Tymczasem notariusz 
nie ma możliwości wyboru usług, które będzie świadczył w ramach swojej 
działalności [Rataj i in. 2019, s. 526].

Przepis art. 1 ust. 1 prawa o notariacie wskazuje, że „notariusz jest po-
wołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną 
nadać formę notarialną”. W konsekwencji, notariusz ma obowiązek doko-
nania czynności notarialnej, którym strony są obowiązane lub pragną nadać 
formę notarialną i której dokonania strony zażądają, o ile nie jest ona sprzecz-
na z prawem, nawet gdy z jego punktu widzenia jest niedochodowa. Zakres 
świadczonych przez notariusza „usług” jest zależny od ustawodawcy, który  
w każdej chwili może je rozszerzyć lub zawęzić. Notariusz jest ograniczony  
w możliwości ustalenia zakresu świadczonych przez siebie „usług” i jednocze-
śnie zobowiązany do świadczenia określonych prawem „usług” nawet wówczas, 
gdy ich świadczenie przynosiłoby mu stratę [Rataj i in. 2019, s. 526-527].

Uważna analiza przepisów prawa o notariacie i prawa przedsiębiorców 
prowadzi do wniosku, że podjęcie działalności gospodarczej przez notariu-
sza odbywa się na innych zasadach, natomiast specyfika profesji notariusza 
uniemożliwia stosowanie wprost wszystkich przepisów prawa przedsiębiorców. 
Notariusz jest ograniczony co do miejsca wykonywania zawodu (art. 3 pra-
wa o notariacie), ponieważ jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, 
który wyznacza siedzibę jego kancelarii. Ustawodawca ograniczył swobodę 
w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, 
wskazując, że notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii. No-
tariusz jest ograniczony co do rozmiaru prowadzonej działalności, bowiem 
może prowadzić tylko jedną kancelarię (art. 4 prawa o notariacie), natomiast 
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kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię tylko w formie spółki part-
nerskiej lub cywilnej, wówczas każdy z nich ponosi odpowiedzialność za czyn-
ności przez siebie dokonane [Piotrowska 2007, s. 153-154]. Ograniczenie 
to dyktuje również niemożność prowadzenia kancelarii „pomocniczych ani 
też oddziałów kancelaryjnych czy innego typu punktów, w których mógłby 
dokonywać czynności notarialnych” [Jacyszyn 2001, s. 73]. Takie ograni-
czenia nie znajdują zastosowania względem przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy prawo przedsiębiorców i w pojęciu handlowym zaprzeczają jego isto-
cie. Powszechnie bowiem istnieje możliwość tworzenia tzw. oddziałów, filii, 
zakładów czy innych zorganizowanych elementów przedsiębiorstwa, które 
funkcjonują wspólnie jako całość, ale posiadają odrębność organizacyjną, 
czasem odrębność majątkową czy w zakresie odpowiedzialności za swoje zo-
bowiązania. Dla przedsiębiorstwa są to działania korzystne, które zwiększają 
zasięg działalności, poszerzają rynek zbytu towarów lub usług, przyspiesza-
ją rozwój przedsiębiorcy i zmierzają do realizacji podstawowego celu, jakim 
jest zwiększenie dochodowości przedsiębiorstwa. Ten sposób rozwoju jest  
w notariacie zablokowany. Notariusz nie może podejmować innej działalności 
(art. 21 prawa o notariacie). Ustawodawca wskazuje również ramy czasowe,  
w których kancelaria powinna być otwarta, bowiem art. 20 § 3 prawa o nota-
riacie stanowi, że powinna być ona czynna w dniach powszednich co najmniej  
6 godzin dziennie. Notariusz ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od od-
powiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności 
notarialnych (art. 19a prawa o notariacie).

Ograniczenia wolności nałożone na notariuszy dotyczą również eta-
pu wykonywania działalności gospodarczej. Notariusze nie mają swobody  
w zakresie kształtowania cen, bowiem w rozporządzeniu Ministra Sprawie-
dliwości [Dz.U. 2004 poz. 1564 z późn. zm.] zostały określone maksymalne 
stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności oraz maksymalne kwoty, 
o której może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności no-
tarialnych poza kancelarią notarialną. Należy zauważyć również, że zgodnie  
z § 13 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, notariuszowi nie wolno, poza 
wynagrodzeniem uzyskiwać innych korzyści ze spraw, będących przedmiotem 
czynności. Zgodnie z §25, 27 i 28 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza 
powinien on wystrzegać się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji, do 
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której zaliczyć można uprawienie reklamy osobistej w jakiejkolwiek postaci.  
Tylko organy samorządu zawodowego mogą udzielać informacji o notariuszu 
dla środków przekazu.

Ustawodawca odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku większości 
przedsiębiorców, reguluje kwestie zakończenia działalności prowadzonej przez 
notariusza. Niewystarczająca jest sama rezygnacja, bowiem konieczne jest od-
wołanie przez Ministra Sprawiedliwości ze sprawowanej funkcji. Minister 
Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej może 
również odwołać notariusza, jeśli ten ukończy 70 lat życia lub uzyska dwie 
ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji (art. 16 prawa o notariacie). Do 
notariuszy nie da się również zastosować instytucji zawieszenia i wznowienia 
działalności gospodarczej (art. 22-24 prawa przedsiębiorców i art. 20-22 pra-
wa o notariacie). Różnice pomiędzy notariuszem a większością przedsiębior-
ców, wynikają z faktu sprawowania nadzoru przez Ministra Sprawiedliwości 
nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego, który jest 
uzasadniony szczególną pozycją notariusza i doniosłością spełnianych przez 
niego funkcji w społeczeństwie i państwie [Ereciński 2006, s. 47]. Zgodnie 
z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP notariusz pozostaje pod pieczą samorządu 
zawodowego, który ma dbać o należyte wykonywanie przez niego zawodu  
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Nie znajduje zastoso-
wania również art. 8 prawa przedsiębiorców zgodnie z którym „przedsiębior-
ca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują 
przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zacho-
wania tylko na podstawie przepisów prawa”. Do notariusza ma zastosowanie 
zasada odwrotna, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP, charakterystyczna dla 
funkcjonariuszy publicznych: „Organy władzy publicznej działają na podsta-
wie i w granicach prawa”.

Za prawidłowością tezy o niemożliwości zastosowania wszystkich prze-
pisów o działalności gospodarczej i przedsiębiorcach do aktywności notarial-
nej przemawiają dwa argumenty [Boć i Leśniak 2010, s. 61].

Pierwszy argument wskazuje na specyfikę zawodu, ściśle związanego 
z prawem publicznym, który wyróżniają cechy stosowne nie dla typowych 
przedsiębiorców, lecz organów ochrony prawnej. Brak aprobaty dla uznania 
notariusza jako „zwykłego przedsiębiorcę” wynika ze sprzeczności pomiędzy 
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przyznaniem notariuszowi roli osoby prowadzącej przedsiębiorstwo i statusu 
funkcjonariusza publicznego [Marquardt 2004, s. 20].

Po drugie, bezkrytyczne przyjęcie koncepcji uznającej notariusza za 
przedsiębiorcę skutkowałoby zmianami legislacyjnymi, ograniczającymi do 
minimum obostrzenia ustawowe powściągające właściwe funkcjonowanie 
przepisów o wolnym rynku. Ponadto, zmuszałoby to do zasadniczych zmian 
założeń samorządu zawodowego, który w podstawowej mierze funkcjonu-
je obecnie w oparciu o kryterium interesu publicznego, a w razie uznania 
notariusza za przedsiębiorcę miałby zacząć funkcjonować mając na uwadze 
przede wszystkim interesy danych przedstawicieli zawodu, dając im możli-
wość prowadzenia działalności skutecznej ekonomicznie, zakładającej zasady 
rachunku ekonomicznego oraz maksymalizacji dochodów. Realizacja tych 
procesów byłaby trudna do przeprowadzenia oraz niekorzystna z perspek-
tywy systemu prawnego i socjologii zawodu, ponieważ wpływałaby nieko-
rzystnie na obecny niezachwiany rytm zaufania publicznego. Fundamentalną 
zasadą, zgodnie z którą powinna funkcjonować wszelka działalność gospo-
darcza jest zasada racjonalnego gospodarowania, zwana zasadą gospodarno-
ści. Według jej założeń najważniejszy jest maksymalny stopień realizacji celu 
(zasada największego efektu) oraz aby przy realizacji celu wykorzystać mini-
malny nakład środków (oszczędność środków) [Szydło, s. 40]. Należy przy 
tym zauważyć, że zasada gospodarności jest w sferze aktywności notarialnej 
ograniczona do minimum. Notariusz-przedsiębiorca nie może podejmować 
działań prowadzących do maksymalizacji dochodów. Jeżeli nie wystąpi usta-
wowa przyczyna zobowiązująca do odmowy dokonania czynności notarial-
nej, notariusz nie ma podstaw prawnych do uchylenia się od ustawowego 
obowiązku. Praktyka, która opiera się na ustawie ustrojowej notariatu oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. odno-
szące się do maksymalnych stawek taksy notarialnej, pokazuje, że wiele 
czynności jest „nieopłacalnych” z ekonomicznego punktu widzenia, odmo-
wa ich dokonania przez notariusza z powodu nierentowności powodowała-
by jego odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilnoprawną. Świadomość 
obostrzeń ustawowych i podporządkowania własnych celów potrzebom 
klientów narzuca przezorność w formułowaniu twierdzeń o realizacji zasady 
gospodarności [Rataj i in. 2019, s. 526-527].
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W doktrynie wskazuje się, że zabieg legislacyjny polegający na dodaniu 
do dotychczasowych norm ustawy prawo działalności gospodarczej pojęcia 
działalności zawodowej nie zapewnił odpowiedniej korelacji przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej z przepisami kodeksu cywilnego. Pod-
jęte działania ustawodawcze były spowodowane bezradnością ustawodawcy 
w kwestii zdefiniowania pojęcia wolnego zawodu oraz określenia przynależ-
ności tej grupy zawodowej, co można wywnioskować z niekonsekwentnych 
działań legislacyjnych wyodrębniających notariusza z kręgu przedsiębiorców 
i następnie uznających ich za przedsiębiorców [Jacyszyn, s. 150]. W świetle 
art. 431 kodeksu cywilnego „przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje 
zdolność prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą 
lub zawodową”, natomiast zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej prowadzenie działalności zawodowej, przy spełnieniu pewnych 
warunków, uznane zostało za rodzaj działalności gospodarczej. Występowanie 
w jednym akcie działalności gospodarczej obok zawodowej jako alternatywy 
łącznej, w innym uznanie działalności zawodowej jako podzbiór działalno-
ści gospodarczej powoduje dylemat semantyczny w sytuacji, gdy zachodzi 
konieczność stwierdzenia czy działalność zawodowa jest w danym wypadku 
działalnością gospodarczą. Ponadto, kodeks cywilny nie wskazuje cech prowa-
dzonej działalności gospodarczej lub zawodowej jak ma to miejsce w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej [Boć i Leśniak 2010, s. 42-43].

Po drugie, należy zauważyć, że istnieje wiele odmiennych definicji 
przedsiębiorcy powstałych na potrzeby danych ustaw. W tej sytuacji jedynym 
możliwym podejściem interpretacyjnym jest uznanie, że definicja kodekso-
wa jest definicją uniwersalną, natomiast art. 431 będzie stanowić lex generalis 
w odniesieniu do sytuacji prawnych regulowanych przez inne ustawy, niepo-
siadające definicji pojęcia przedsiębiorcy sformułowanego na ich użytek. Na 
podobnej zasadzie uznać należy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej 
za wyznacznik normatywnego pojęcia „działalność gospodarcza” [Boć i Le-
śniak 2010, s. 43-44].

Po trzecie, wątpliwości wywołuje fakt, że w świetle kodeksu cywilnego 
osoba wykonująca we własnym imieniu działalność zawodową jest przedsię-
biorcą. Właściwa ocena przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodar-
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czej stwarza potrzebę rozpatrzenia, czy prawidłowe jest uznanie działalności 
zawodowej za działalność gospodarczą. Zgodnie z art.  431 kodeksu cywilnego 
prowadzącym działalność zawodową jest osoba wykonująca dany zawód. Oso-
by prawne i inne jednostki organizacyjne zawsze będą uznawane za wykonu-
jące działalność gospodarcza [Boć i Leśniak 2010, s. 44].

Występuje naturalne podobieństwo pomiędzy relacją: przedsiębiorca 
i jego przedsiębiorstwo, a relacją: notariusz i jego kancelaria. Dokonując oce-
ny działalności zawodowej notariusza w aspekcie przepisów o przedsiębior-
czości, istotna wydaje się ocena kwalifikacji kancelarii notarialnej jako przed-
siębiorstwa.

Kancelaria jako zorganizowany zespół składników materialnych i nie-
materialnych w przypadku zawodów zorganizowanych stanowi quasi-organi-
zację [Szydło 2005, s.55]. Jednak określenie quasi-organizacja, bez wątpienia 
mające zastosowanie w odniesieniu do niektórych słabo zorganizowanych 
wolnych zawodów, nie jest odpowiednie w odniesieniu do silnych organiza-
cyjnych struktur, które tworzy wokół siebie notariusz. Z obowiązujących prze-
pisów trudno wysnuć bezwzględny wymóg prowadzenia przez przedsiębiorcę 
tzw. przedsiębiorstwa, chociaż działalność gospodarcza przybiera zawsze for-
mę opartą o organizację. Równocześnie de lege lata notariusz jest zobowiązany 
do prowadzenia kancelarii [Boć 2011, s. 243].

W nauce i doktrynie przedstawiono wiele różnych charakterystyk tzw. 
przedsiębiorstwa. Teorie różnią się zasadniczo, szczególnie z uwagi na zróż-
nicowane potrzeby ich zastosowania, wyróżniają zupełnie różne elementy, 
co potwierdza, jak skomplikowanym wytworem jest podmiotowość przed-
siębiorstwa. Odniosę się do kilku wśród wielu prezentowanych w literaturze 
poglądów, skupiając się na cywilnoprawnym ujęciu przedsiębiorstwa w zna-
czeniu przedmiotowym.

Na plan pierwszy wysuwa się zazwyczaj elementy utożsamiające przed-
siębiorstwo z jego majątkiem przez przedstawienie konkretnych mas majątko-
wych tożsamych z pojęciem rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Pozwala 
to wyobrazić sobie przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Równocześnie 
niektóre teorie podkreślają istnienie oraz znaczenie przedmiotowej kategorii 
czynników niematerialnych, jak na przykład klientela czy renoma [Weber 
1935, s. 16 -17]. W ujęciu szczególnym proponują one ujęcie przedsiębior-
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stwa jako dobra niematerialnego [Zoll 1925, s. 425]. Przedsiębiorstwo uznać 
należy za ogół praw podmiotowych (praw rzeczowych, praw bezwzględnych  
i praw względnych), stosunków faktycznych (np. lokalizacja) oraz różnych in-
nych wartości (np. jakość zastosowanej technologii), jakie przedsiębiorca sca-
la w zorganizowany zespół, ustalając jego cel gospodarczy. Przedsiębiorstwo 
nie może być przedmiotem jednej czynności prawnej, a to dlatego, że każda  
z wartości stanowi odrębny przedmiot obrotu, o ile przedmiot obrotu w ogóle 
może stanowić [Grzybowski 1985, s. 458-462].

Artykuł 551 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przedsiębiorstwo 
stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych 
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi podstawę 
traktowania przedsiębiorstwa jako odrębnego bytu prawnego. Przedstawienie 
szerokiej definicji daje zarys przedmiotowego ujęcia przedsiębiorstwa propo-
nowanego przez ustawodawcę. W skład takiego przedsiębiorstwa wchodzą 
prawa na dobrach niematerialnych, prawa na dobrach materialnych, prawa 
obligacyjne, prawa wynikające z decyzji administracyjnych, dobra osobiste 
oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Nie zawsze wymienione składniki przedsiębiorstwa występują łącznie, zależy 
to od rodzaju prowadzonej działalności. Chodzi tu o działalność gospodarczą 
lub działalność zawodową nie wymienioną w przepisie expressis verbis. Z tego 
wynika, że kancelaria notariusza może być zakwalifikowana jako przedsiębior-
stwo, ponieważ dysponuje oznaczeniem indywidualizującym przedsiębior-
stwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa). Przedsiębior-
stwo funkcjonuje pod nazwą, która stanowi element charakteryzujący je na 
rynku, nadaje mu samodzielny byt oraz identyfikuje wyroby lub usługi wyko-
nywane przez przedsiębiorcę. Elementem składowym kancelarii jest jej nazwa, 
podobnie jak każdego przedsiębiorstwa. Status nazwy kancelarii i aktywność 
notarialna mają wpływ na gospodarcze znaczenie przedsiębiorstwa. Nazwa 
kancelarii notariusza spełnia funkcję firmy podlegającej ochronie i cywilno-
prawnym zasadom wyłączności, jedności ciągłości, jawności i prawdziwości 
[Boć 2011, s. 247].

Koncepcja przyjęta przez kodeks cywilny zakłada, że firma przedsię-
biorcy oraz nazwa przedsiębiorstwa stanowią dobra samoistnie niezbywalne 
(Art. 431 kodeksu cywilnego.). W większości kancelarie notarialne są prowa-
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dzone przez notariusza, który zgłasza swoją wolę prowadzenia działalności 
gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej 
przez gminę. Firmą osoby fizycznej jest - zgodnie z art. 433 kodeksu cywilne-
go - jej imię i nazwisko oraz fakultatywnie włączone do nazwy firmy inne do-
wolnie obrane elementy. Ustawa umożliwia dołączenie np. pseudonimu oraz 
określenia wskazującego na przedmiot działalności przedsiębiorcy lub miejsca 
jej prowadzenia. Firma spółki partnerskiej, według art. 90 § 1 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. [Dz. U. 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: „kodeks 
spółek”], powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodat-
kowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz 
określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Charakter wyliczenia jest otwarty i wg art. 551 kodeksu cywilnego moż-
liwe jest rozszerzenie przedmiotowego katalogu o inne jeszcze elementy. Lite-
ratura prawnicza uznaje m.in. klientelę, rozumianą jako „szczególną zdolność 
przedsiębiorstwa […] do pozyskania i utrzymania kręgu odbiorców na ofero-
wane świadczenia”, mającą charakter dobra niematerialnego. Jest to istotny 
składnik przedsiębiorstwa, bywa określany jako jego najważniejszy czynnik 
czy nawet podstawa materialnej działalności gospodarczej. Zdolność pozyski-
wania klientów ma realny wpływ na funkcjonowanie kancelarii notarialnej. 
Jednak sposób pozyskania klientów przez notariusza zasadniczo odróżnia się 
od metod pozyskiwania klientów przez innych przedsiębiorców. Jest to spo-
wodowane odejściem od activite commercielle – twórczej działalności przed-
siębiorcy w tym zakresie. Formuła przymusu notarialnego zapewnia wyższy 
niż zwykły popyt na konkretne usługi i tym samym zapewnia notariuszowi 
klientelę. Instrumentarium notariusza w zakresie konkurencyjności jest jed-
nak bardzo ograniczone. Natomiast o modelowaniu grupy klienteli w jakiś 
sposób, a więc o nieograniczonym doborze adresatów usług notariusza nie 
może być mowy [Sołtys 1995, s. 131]. Podobieństwo cech działalności gospo-
darczej do działalności zawodowej notariusza w funkcjonowaniu kancelarii 
notariusza do przedsiębiorstwa są równie wyraźne jak kontrasty w badanej 
sferze. W doktrynie podnosi się, że charakter przedsiębiorczości działalności 
notariusza odnosi się wyłącznie do sposobu funkcjonowania kancelarii nota-
rialnej. Jednak sam sposób funkcjonowania kancelarii nie determinuje statu-
su prawnego notariusza. Elementy prywatnoprawne działalności notariuszy  
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w postaci prowadzenia kancelarii, pobierania wynagrodzenia oraz odpowie-
dzialność odszkodowawcza nie decydują o statusie notariusza [Rataj i in. 2019, 
s, 526].

status nOtariusza jakO przedsiębiOrcy  
w Orzecznictwie trybunału kOnstytucyjnegO

Stanowisko uznające działalność notariusza za działalność gospodarczą, 
a samemu notariuszowi przyznające status przedsiębiorcy jest konsekwentnie 
kwestionowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W postanowie-
niu z dnia 25 czerwca 2008 r. [Ts 255/07] TK stwierdził, że prowadzenie kan-
celarii notarialnej nie jest działalnością usługową w rozumieniu art. 2 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. W postanowieniu z dnia 17 grudnia 
2008 r. [Ts 255/07] TK doprecyzował, że bezzasadność stwierdzenia uznają-
cego działalność notariusza za działalność gospodarczą wynika z tego, że nie 
uwzględniono funkcji, jakie ustawodawca powierza notariuszowi, oraz z in-
terpretacji wolności działalności gospodarczej wyłącznie na gruncie ustawy,  
a tymczasem w świetle konstytucji RP pojęcie to ma charakter autonomiczny. 
Trybunał Konstytucyjny podkreślił w tym kontekście, że organy władzy pu-
blicznej oraz inne podmioty sprawujące władztwo publiczne nie mieszczą się 
w zakresie podmiotowym wolności działalności gospodarczej. Podmioty te, są 
obowiązane do ochrony i realizacji konstytucyjnych wolności i praw. W ten 
sposób konstytucyjne wolności chronią jednostkę przed nieuzasadnioną inge-
rencją władzy publicznej. W ocenie TK prowadzi to do wniosku, iż określony 
podmiot nie może być równocześnie podmiotem uprawnień mieszczących się 
w zakresie wolności działalności gospodarczej i adresatem obowiązków zwią-
zanych z realizacją tych uprawnień. W konsekwencji publicznoprawny ele-
ment działalności notariusza powoduje, iż w zakresie wykonywania funkcji 
publicznych notariusz nie może być z jednej strony adresatem konstytucyj-
nych uprawnień mieszczących się w zakresie wolności działalności gospodar-
czej, a z drugiej strony przedstawicielem władzy publicznej, na którym ciążą 
obowiązki wykonywania określonych czynności urzędowych. TK stwierdził 
zatem, że notariusz nie jest adresatem mieszczącego się w zakresie wolności  
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działalności gospodarczej uprawnienia do swobodnego podejmowania i za-
kończenia prowadzenia swojej działalności.

Zgadzam się z tezą Trybunału Konstytucyjnego, iż prowadzenie kan-
celarii nie jest działalnością usługową. Normatywnego określenia notariusza 
jako osoby zaufania publicznego ustawodawca nie wiąże z usługowym charak-
terem jego działalności, ale ze statusem notariusza jako wystawcy dokumen-
tu urzędowego, powiązanego ze sferą realizacji zadań publicznych państwa. 
Istotą dokonanej czynności notarialnej jest jej urzędowy charakter, co wynika 
z art. 2 § 2 prawa o notariacie. Ponadto, obowiązek dokonania czynności no-
tarialnej wynika z wprost z ustawy o notariacie, bowiem art. 1 § 1 stanowi, iż 
notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych. Notariusz 
nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi, a za dokonanie czynności 
sprzecznie z prawem jako czynności urzędowej, która na skutek wady prawnej 
dokumentu nie stała się przedmiotem obrotu prawnego.

status nOtariusza jakO przedsiębiOrcy  
w Orzecznictwie wOjewódzkiegO sądu administracyjnegO

Zbliżone stanowisko zajmuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie, który dnia 7 września 2006 r. [VI SA/Wa 1168/06] wydał wyrok zgod-
nie z którym działalność notariusza nie jest działalnością gospodarczą, a nota-
riusz jest osobą zaufania publicznego i ma status funkcjonariusza publicznego, 
nie zaś przedsiębiorcy. Notariusz jest powoływany i odwoływany przez Mini-
stra Sprawiedliwości i zasada wolności działalności gospodarczej nie znajduje 
wobec niego zastosowania. Podobny kierunek uznający notariusza za osobę 
zaufania publicznego przyjął Sąd Administracyjny w Katowicach w wyroku  
z dnia 13 grudnia 2012 r. [V Aca 566/12] oraz Naczelny Sąd Administracyjny 
w uchwale z dnia 22 września 2014 r [II GPS 1/14].

Moim zdaniem, Sąd Administracyjny słusznie podnosi, iż notariusz 
wypełnia funkcję osoby zaufania publicznego, będąc organem, do którego 
strony czynności notarialnych mają zaufanie oraz pewność, iż czynności przez 
niego dokonane będą zgodne z prawem, natomiast sam notariusz będzie do-
konywał czynności bezstronnie, działając w ochronie praw uczestników czyn-
ności.  Zasada bezstronności stanowi jeden z podstawowych obowiązków za-
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wodowych notariusza pełniącego funkcje publiczne państwa. Daje gwarancje 
poszanowania i zachowania zasady legalności, ponadto nakłada na notariusza 
obowiązek rzetelnej i pełnej informacji wykraczającej poza przyjmowanie 
oświadczeń woli stron. Cecha bezstronności wyraźnie odróżnia notariusza 
od przedsiębiorcy, dla którego zysk i swoboda działalności gospodarczej mają 
wartość nadrzędną.

status nOtariusza jakO przedsiębiOrcy  
w Orzecznictwie sądu najwyższegO

Sąd Najwyższy wbrew cytowanym wyżej wypowiedziom doktryny oraz 
orzecznictwa przesądził, że notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu arty-
kułu 431 kodeksu cywilnego. W uchwale z dnia 23 marca 2016 r. [III CZP 
4/16] Sąd Najwyższy uznał działalność prowadzoną przez notariusza za dzia-
łalność gospodarczą oraz podkreślił, że notariusz wykonuje ją we własnym 
imieniu, tj. w sposób samodzielny, na własny rachunek i na własną odpowie-
dzialność. Tego stanowiska nie może podważyć reglamentacja prawna wyko-
nywania zawodu ani nadzór sprawowany przez państwo i samorząd zawodowy, 
gdyż tego typu ingerencja państwa jest charakterystyczna dla wielu wolnych 
zawodów, choć różne jest jej nasilenie. W odniesieniu do notariusza może 
ono być większe ze względu na wagę i charakter powierzonych mu kompe-
tencji. Za uznaniem działalności prowadzonej przez notariusza za działalność 
gospodarczą przemawia fakt, że notariusz samodzielnie finansuje i prowadzi 
działalność przy wykorzystaniu osobistych zdolności i kwalifikacji, na własne 
ryzyko, oraz ponosi osobista odpowiedzialność majątkową za swoje czynno-
ści. Nie budzi także wątpliwości, że działalność notariusza spełnia wymaga-
nie ciągłości, profesjonalizmu oraz zorganizowania. Ponadto, notariusz jak 
każdy przedsiębiorca musi kierować się kalkulację zysków i strat. Musi przy 
tym uwzględniać ograniczenie ustawowe wynikające ze specyfiki prowadzo-
nej działalności, dąży jednak do uzyskania dochodu pozwalającego mu na 
zaspokojenie życiowych potrzeb, ale także na rozwój kancelarii, poprawę wa-
runków pracy, podwyższenie pensji pracowników, komfort klientów oraz ja-
kość świadczonych usług. Odpowiada to w pełni cesze zarobkowej, ocenianej  
z punktu widzenia wolnego rynku. Sąd Najwyższy zauważa także, że przyjęta 
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przez prawodawcę formuła notariatu, która polega na delegowaniu kompe-
tencji publicznoprawnych na podmioty funkcjonujące na własny rachunek 
poza strukturą władz publicznych, obejmuje także elementy konkurowania 
notariuszy na rynku. Pomimo, iż konkurencja ta jest pozbawiona niektórych 
typowych instrumentów stosowanych na wolnym rynku, to jednak notariusze 
dysponują narzędziami pozwalającymi znacznie różnicować ich pozycję. Cho-
dzi o poziom zawodowy notariusza i pracowników kancelarii, w tym stopień 
wszechstronności udzielanych informacji, specjalizację, rękojmi prawidłowo-
ści sporządzonych dokumentów, znajomość języków obcych, elastyczność  
w zakresie terminów czynności, a także otwartość notariusza na negocjacje  
w sprawie wynagrodzenia, które zostało ograniczone jedynie co do górnej wy-
sokości. Sposób funkcjonowania notariusza na polu publicznym oraz cechy 
prowadzonej przez niego działalności uzasadniają tezę, iż jest osobą wykonu-
jącą we własnym imieniu działalność zawodową, o której mowa w artykule 
431 kodeksu cywilnego. Notariusz ma zatem status przedsiębiorcy, a z uwagi 
na to, że realizuje funkcje publiczne w sferze ochrony prawnej i pozostaje pod 
wzmożonym nadzorem ze strony państwa, uznać go należy za przedsiębiorcę 
zajmującego na rynku pozycję szczególną.

Moim zdaniem nie można w pełni zaakceptować tezy, zgodnie z którą 
notariusz prowadzi działalność zawodową we własnym imieniu. Istotą doko-
nanej czynności notarialnej jest bowiem jej charakter urzędowy, a nie usługo-
wy, dokonany we własnym imieniu. Podstawą prawną dokonania czynności 
nie jest umowa cywilnoprawna zawierana z notariuszem o jej sporządzenie,  
a treścią zobowiązania nie jest sporządzenie aktu notarialnego jako świad-
czenia „wzajemnego” notariusza za świadczenie strony w postaci zapłaty za 
usługę notarialną. Obowiązek dokonania czynności notarialnej ma charakter 
publicznoprawny, który wynika wprost z ustawy o notariacie, a dokładnie 
regulacji art. 1 § 1, zgodnie z którym notariusz „jest powołany do dokony-
wania czynności notarialnych”. Ponadto notariusz jest strażnikiem zgodności 
aktu notarialnego z prawem. Z mocy tych postanowień ustawy daje się wy-
prowadzić wniosek, iż notariusz nie jest zwykłym wykonawcą zleconych mu 
usług, będącym całkowicie poddanym woli zleceniodawcy. Czynność nota-
rialna nie jest dokonywana w imieniu własnym notariusza, a nadto czynności  
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tej dokonuje on nie według własnych kryteriów i oceny, ale według kryteriów 
ustawowych.

pOdsumOwanie

Proponowana regulacja, określająca notariusza jako przedsiębiorcę 
szczególnego rodzaju zachęca do refleksji i wydaje się interesująca. Jednak 
w literaturze zwraca się uwagę na istnienie naturalnej sprzeczności interesów 
notariusza funkcjonującego jako „przedsiębiorca” i jego klientów, prowadzącą 
do podważenia wiarygodności i publicznego zaufania. Uważna analiza prze-
pisów prawa o notariacie i prawa przedsiębiorców prowadzi do wniosku, że 
w stosunku do notariusza nie mają zastosowania wszystkie przepisy ustawy 
prawa przedsiębiorców. W piśmiennictwie daje się zauważyć słuszne zarzuty 
o braku konsekwencji w określaniu statusu prawnoustrojowego notariusza. 
Notariusz nie powinien być traktowany raz jako osoba o statusie zbliżonym 
do funkcjonariusza publicznego, innym razem jako osoba wykonująca wolny 
zawód prawniczy lub w jeszcze innych okolicznościach jako osoba zaufania 
publicznego. Postuluje się, aby konstrukcja prawna dokonana w wyniku ana-
lizy przepisów była jednoznaczna i spójna.

Przywołane orzeczenie Sądu Najwyższego stanowi dowód na stopnio-
we uwalnianie się statusu notariusza spod regulacji prawa o notariacie i obej-
mowania ich regulacjami prawa gospodarczego. Zdaje się to odpowiadać 
współczesnej rzeczywistości, w której sami notariusze postrzegają siebie jako 
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą [Boć 2011, s. 28- 29]. 
Orzeczenie stwarza perspektywy dla dalszej komercjalizacji działalności nota-
riusza, również w zakresie nowego podejścia do reklamy „usług notarialnych”. 
Mimo, iż konkurencja notariuszy na rynku jest pozbawiona niektórych typo-
wych instrumentów stosowanych na wolnym rynku z uwagi na ograniczenia 
wynikające z KEZN, to jednak w literaturze wskazuje się, że zmiany dotyczą-
ce możliwości reklamowania się przez notariuszy są kwestią czasu, natomiast 
liberalizacja dotychczasowych zakazów jest nieunikniona [Grzybczyk 2011,  

s. 49].
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Celem artykułu jest wskazanie zmian, jakie zaszły w Kodeksie cywil-
nym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r.  o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 85 
poz. 458) – dalej: Nowela. Nastąpiło wówczas rozszerzenie dotychczasowe-
go katalogu rozrządzeń, jakich może dokonać spadkodawca w testamencie. 
Nowela wprowadziła, obok znanemu prawu cywilnemu zapisowi (nazwany 

„zapisem zwykłym”), nieznaną dotąd konstrukcję zapisu windykacyjnego.
W doktrynie wskazuje się, że jednym z podstawowych celów, którym 

kierował się ustawodawca wprowadzając nowe rozrządzenie testamentowe, 
było umożliwienie spadkodawcom swobodniejszego rozporządzania składni-
kami swojego majątku [Chała 2016]. Regulacja zapisu zwykłego nie stano-
wiła wystarczającej gwarancji dysponowania majątkiem, bowiem w związku 
z jego ustanowieniem zapisobiercy przysługuje tylko roszczenie do spadko-
biercy – nie powoduje to jednak przeniesienia przedmioty zapisu na zapiso-
biercę [Chała 2016]. Niezbędne jest zatem podjęcie dalszych kroków w celu 
otrzymania przedmiotu zapisu zwykłego w postaci zawarcia umowy [Druk 
Sejmowy nr 3018]. Dla wielu spadkodawców tego rodzaju rozwiązanie nie 
było dostateczne dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania ich ostatniej 
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woli [Druk Sejmowy nr 3018]. Działanie ustawodawcy w celu rozszerzenia 
alternatywnych sposobów rozdysponowania majątkiem przez spadkodawcę 
uznać należy za uzasadnione, bowiem zwiększenie możliwości przysługują-
cych spadkodawcy wpływa pozytywnie na sporządzenie testamentu w sposób 
najpełniej wyrażający wolę testatora. 

zapis zwykły

Zapis zwykły uregulowany został ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – dalej: k.c., kodeks cywilny. 
Ustawodawca przewidział możliwość ustanowienia zapisu zwykłego w ustawie 
od początku jej wejścia w życie. Pierwotnie, co wymaga podkreślenia, istniała 
wyłącznie ta forma zapisu testamentowego. 

Przechodząc do analizy zapisu zwykłego jako rozrządzenia testamento-
wego rozpocząć należy od przedstawienia podstawowych założeń konstruk-
cyjnych tej instytucji. Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego wraz z ustanowie-
niem zapisu zwykłego formuje się skutek w postaci powstania zobowiązania 
do spełnienia świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby, które to 
zobowiązanie obciąża spadkobiercę (ustawowego lub testamentowego) lub 
ustanowionego zapisobiercę. Jest to zatem rozwiązanie mające na celu nałoże-
nie określonego obowiązku wykonania świadczenia, w związku z roszczeniem 
przysługującym zapisobiercy w stosunku do spadkobiercy lub zapisobiercy 
w przypadku zapisu dalszego. 

Wskazuje się zatem na istotną rolę spadkodawcy (ewentualnie zapiso-
biercy), bowiem właśnie na te podmioty nałożony zostaje obowiązek wykona-
nia zapisów, który – zgodnie z art. 922 § 3 k.c. – należy do kategorii długów 
spadkowych. Orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla istnienie zamknię-
tego katalogu podmiotów, na które spadkodawca może nałożyć zobowiązanie 
do wykonania zapisu. Możliwe jest zatem nałożenie owego obowiązku wyłącz-
nie na spadkobiercę lub zapisobiercę, zaś zawarcie w testamencie dyspozycji 
obligującej podmiot niewymieniony w treści art. 968 k.c. nie będzie zapisem 
ważnie ustanowionym [I CSK 51/08]. 

Zapisobiercą zwykłym będzie zatem osoba, na rzecz której spadkobier-
ca albo inny zapisobierca jest zobowiązany wykonać określone w testamencie 
świadczenie majątkowe [Osajda 2020]. Może nim być osoba fizyczna, prawna 
oraz ułomna osoba prawna. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących 
zdolności do bycia zapisobiercą, powołania spadkobiercy, zdolności dziedzi-



857

ZAPISY W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM

czenia i niegodności, podkreśla istotne kwestie. Odnosząc się do osób fizycz-
nych, nie będzie zatem możliwe posiadanie statusu zapisobiercy przez oso-
bę nieżyjącą w chwili otwarcia spadku. Ponadto osoba prawna oraz ułomna 
osoba prawna, która nie istnieje w chwili otwarcia spadku, także nie będzie 
mogła owego statusu posiadać. Spełnienie ustawowych przesłanek niegodno-
ści (zawartych w art. 928-930 k.c.) i w konsekwencji uznanie zapisobiercy 
za niegodnego wywoła skutek w postaci traktowania go tak, jakby nie dożył 
otwarcia spadku – nie będzie mu zatem przysługiwało roszczenie o wykonanie 
zapisu w stosunku do spadkobiercy.

Przedmiotem zapisu zwykłego może być wyłącznie spełnienie określo-
nego świadczenia majątkowego, co wynika z literalnego odczytania treści art. 
968 k.c. Wymagane jest zatem ustanowienie konkretnego świadczenia mająt-
kowego, charakteryzującego się możliwością ustalenia oznaczonego obowiąz-
ku zobowiązanego z zapisu zwykłego. Wyłączona została zatem możliwość 
zastosowania konstrukcji zapisu w celu ustanowienia obowiązku spełnienia 
świadczenia o charakterze niemajątkowym. Możliwe jest nałożenie tego ro-
dzaju obowiązku poprzez ustanowienie polecenia [Osajda 2020], które także 
jest rozrządzeniem testamentowym, jednak o odmiennym charakterze. Świad-
czenie majątkowe, które spadkodawca może wskazać w testamencie, polegać 
może na działaniu lub zaniechaniu [Gniewek i Machnikowski 2019], przez co 
rozumieć należy sytuację, w której obowiązkiem spadkobiercy lub zapisobier-
cy będzie dokonanie pewnej określonej czynności (przykładowo wskazać moż-
na zobowiązanie do wypłacenia określonej sumy pieniężnej czy przeniesienie 
własności wskazanej przez spadkodawcę rzeczy) albo powstrzymanie się od 
określonego postępowania. Obowiązek spadkobiercy powstanie także wtedy, 
gdy do wykonania zapisu będzie musiał dopiero nabyć określone prawo, aby 
móc przenieść je na zapisobiercę zgodnie z wolą testatora [II CSK 486/12].  
W przypadku przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku nie 
jest niezbędne, aby rzeczy te należały do spadku w chwili jego otwarcia, co 
jednak jest konieczne w przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości. Jed-
nakże nawet w przypadku drugiego rodzaju rzeczy, spadkodawca powinien 
podjąć próbę nabycia ich w celu wykonania zapisu korzystając w tym zakresie 
z majątku spadkowego [Osajda 2020]. 

Ustanowienie zapisu zwykłego charakteryzuje się swobodą w zakresie 
ustalenia jego treści, co obejmuje: samo ustanowienie zapisu, wybór zapi-
sobiercy, dodanie klauzuli o zastrzeżeniu warunku lub terminu, oznaczenie 
momentu wykonalności zapisu, określenie sposobu obciążenia poszczegól-
nych spadkobierców (kiedy jest ich więcej niż jeden), uregulowanie skutków  
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w sytuacji, w której rzecz oznaczona co do tożsamości nie należy do spadku 
w chwili otwarcia spadku oraz wpływanie na przedawnienie roszczenia przez 
wyznaczenie terminu wymagalności [Osajda 2020]. Zakres opisany powyżej 
jest jednym z kluczowych elementów zrozumienia założenia zapisu zwykłe-
go, który charakteryzować się ma wieloma sposobami określenia obowiązku 
obligacyjnego wskazanego podmiotu.  Możliwe jest także ustanowienie za-
pisu alternatywnego, który polega na alternatywnym określeniu przedmiotu 
świadczenia [III CZP 70/14].

Zapisobierca może żądać wykonania zapisu po ogłoszeniu testamentu. 
Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296] – dalej: k.p.c., 
kodeks postępowania cywilnego, ogłoszenie to następuje przez sąd albo no-
tariusza, gdy podmiot ten ma dowód śmierci spadkodawcy. Dowodem tym 
będzie akt zgonu, prawomocne postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego, 
prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zgonu [Zieliński i Flaga-Gie-
ruszyńsa 2019], przy czym nie jest zatem niezbędne złożenie wniosku o doko-
nanie tej czynności, bowiem następuje z urzędu. Dokonanie przedmiotowej 
czynności kończy postępowanie w tym zakresie i nie jest konieczne wydanie 
odrębnego postanowienia [Zieliński i Flaga-Gieruszyńsa 2019]. 

Obowiązek wykonania zapisu zwykłego, który spoczywa na spadko-
biercy lub zapisobiercy z mocy ustanowienia ważnego zapisu w testamencie 
przez spadkodawcę, powinien być przez ten podmiot spełniony. Orzecznic-
two Sądu Najwyższego podnosi, że „zobowiązanie z zapisu testamentowego 
jest zobowiązaniem osobistym osoby obciążonej zapisem” [III CRN 160/78]. 
Odpowiedzialność za niewykonanie tego zobowiązania powoduje skutki okre-
ślone przez przepisy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej. Należy jed-
nak wziąć pod uwagę przepisy dotyczące zapisu zwykłego, które modyfikują 
tą odpowiedzialność.

Podkreślić należy, że roszczenie z tytułu zapisu ulega przedawnieniu 
z upływem pięciu lat od dnia wymagalności zapisu, o czym stanowi art. 981 
k.c. Podobnemu terminowi podlega także roszczenie o odszkodowanie z ty-
tułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zapisu [I ACa 146/16]. 
Spadkodawca może określić termin wymagalności zapisu, jednak w sytuacji 
nieokreślenia tego terminu, będzie on wymagalny niezwłocznie po ogłoszeniu 
testamentu [VI ACa 942/17].
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zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest drugim rodzajem zapisu. Dodany został No-
welą, zatem nie jest to regulacja obecna w tym akcie prawnym od jego wejścia 
w życie. Istota tego rozrządzenia testamentowego różni się od zapisu zwykłego 
przede wszystkim skutkami, jakie wywołuje zawarcie go w testamencie spo-
rządzonym przez spadkodawcę. Postanowienie tego rodzaju zawrzeć można 
wyłącznie w testamencie w formie aktu notarialnego, co wydaje się zasadne 
w kontekście konsekwencji, jakie wywołuje zapis windykacyjny.

Ustanowienie zapisu windykacyjnego powoduje, że osoba będąca za-
pisobiercą zgodnie z treścią testamentu, nabywa przedmiot zapisu z chwilą 
otwarcia spadku. Wskazuje się zatem dalej idące skutki niż w przypadku za-
pisu zwykłego, gdzie powstają wyłącznie skutki obligacyjne. Zawarcie zapisu 
windykacyjnego wywołuje skutek rzeczowy w chwili otwarcia spadku [Osajda 
2020]. Oznacza to zatem, że zapisobierca windykacyjny staje się z mocy sa-
mego prawa właścicielem zapisanej rzeczy lub uprawnionym z tytułu prawa 
będącego przedmiotem zapisu [Osajda 2020]. W związku z powyższym przy-
sługiwać mu będą uprawnienia charakterystyczne dla wskazanych podmiotów. 
Ponadto przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi do spadku i nie pod-
lega dziedziczeniu na zasadach ogólnych [Osajda 2020].

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują dwa podstawowe warunki, ja-
kie muszą być spełnione przy ustanawianiu tego rodzaju zapisy. Po pierw-
sze niezbędne jest sprawdzenie możliwości zawarcia zapisu windykacyjnego 
w stosunku do określonego przedmiotu, bowiem nie każdy składnik ma-
jątku spadkobiercy może być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Przepis 
art. 9811 § 2 k.c. enumeratywnie wskazuje, co może uzyskać taki charakter: 
rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębior-
stwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytko-
wania lub służebności, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.  
W przeciwieństwie do zapisu zwykłego, zapis windykacyjny nie może przybrać 
formy alternatywnej [Gniewek i Machnikowski 2019], co byłoby sprzeczne  
z fundamentalnymi założeniami struktury omawianej formy zapisu (którego 
celem jest wywołanie skutków wobec określonego przedmiotu). Po drugie, 
niezbędne jest, aby przedmiot należał do spadkodawcy, nie może także istnieć 
w stosunku do niego obowiązek zbycia – pod rygorem bezskuteczności usta-
nowienia zapisu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego umożliwia objęcie zapisem 
windykacyjnym także przedmiotu ze wskazanego katalogu, który znajduje 
się w majątku wspólnym małżonków pozostających w ustroju wspólności 
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ustawowej [III CZP 46/12]. Wskazuje się, że w sytuacji, gdy spadkodawca 
wykorzysta zapis windykacyjny wobec rzeczy czy prawa, które nie może być 
przedmiotem zapisu, zapis taki należy traktować jako zapis zwykły [Gniewek 
i Machnikowski 2019]. Działanie takie ma na celu dążenie do zrealizowania 
woli testatora. Jest to bowiem kluczowe dla prawidłowego rozumienia pro-
blematyki związanej ze sporządzaniem testamentu, gdzie wola spadkodawcy 
zajmuje naczelne miejsce. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu w przypadku tego zapisu uważa się 
za nieistniejące. Może mieć to jednak wpływ na ważność zapisu, jeśli uznać 
można, że bez tego zastrzeżenia zapis nie zostałby ustanowiony.

Przepisy regulujące problematykę zapisu windykacyjnego nie zostały 
uregulowane w sposób szczegółowy, w związku z czym istotny jest przepis art. 
9816 k.c. wskazujący na odpowiednie stosowanie przepisów o zapisie zwy-
kłym w sprawach nieuregulowanych we wskazanym rozdziale czy przepisach 
szczególnych. Odpowiednie stosowanie oznacza stosowanie norm „wprost,  
z modyfikacjami lub nawet wcale” [Osajda 2020]. W doktrynie podnosi się 
szczególnie możliwość zastosowania przepisów dotyczących nałożenia na za-
pisobierców windykacyjnych wykonania zapisu zwykłego (art. 971, 973 k.c.) 
[Osajda 2020].

pOdsumOwanie

Rozszerzony katalog rozrządzeń od 2011 roku stale funkcjonuje w pol-
skim prawie spadkowym i wykorzystywany jest przez spadkodawców w celu 
osiągnięcia określonych skutków wskazanych w przepisach prawa cywilnego. 

Zapis zwykły i zapis windykacyjny to konstrukcje prawne, które umoż-
liwiają rozporządzenie majątkiem mortis causa. Na płaszczyźnie skutków 
zauważana jest podstawowa różnica między wskazanymi rodzajami zapisów: 
zwykły wywołuje skutki obligacyjne, zaś windykacyjny wywołuje skutek roz-
porządzający w postaci nabycia przedmiotu zapisu z chwilą otwarcia spadku 
przez osobę wskazaną [Skowrońska-Bocian 2011]. Odmienności zauważa się 
także w innych obszarach, m.in.: formy ustanowienia, przedmiotu, możliwo-
ści zastrzeżenia terminu lub warunku. Istnieje fundamentalna cecha łącząca 
wskazane rozrządzenia określone w kodeksie cywilnym, bowiem zarówno za-
pis zwykły jak i windykacyjny ustanowić można wyłącznie w testamencie. 

Wprowadzenie do kodeksu cywilnego dodatkowego rodzaju zapisu 
okazało się słusznym działaniem legislacyjnym, bowiem wpłynęło to korzyst-
nie na możliwości rozporządzenia składnikami majątku spadkodawcy. Swobo-
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da w wyborze ustanowienia zapisu zwykłego czy windykacyjnego to kolejna 
ewentualność, która zwiększa prawdopodobieństwo działania na rzecz dążenia 
do zrealizowania woli testatora. 
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Brak oświadczenia o przyjęciu  
lub odrzuceniu spadku jest  
jednoznaczny z przyjęciem  
spadku z dobrodziejstwem  

inwentarza

wprOwadzenie

Nowelizacją prawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustaw- Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona jedna z najbardziej 
wyczekiwanych zmian w polskim ustawodawstwie. Poprzednia uznawana za 
niesprawiedliwą i hołdującą podmiotom profesjonalnie obytym w tematyce 
prawa, głównie zajmujących się windykacją, którzy zdaniem społeczeństwa 
wykorzystywali niewiedzę spadkobierców do wyegzekwowania wierzytelności 
spadkodawcy. Opisywana nowelizacja dotyczy zmiany fikcji prawnej oświad-
czenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przed niniejszą nowelizacją obowią-
zywał model dziedziczenia spadków wprost tzn. spadkobierca odpowiadał za 
długi spadkowe całym swoim prywatnym majątkiem. Powyższe miało miejsce 
w przypadku milczenia spadkobierców i niezłożenia żadnego oświadczenia 
w tej kwestii tj. niezłożenia oświadczenia w kwestii przyjęcia lub odrzucenia 
spadku w odpowiednim terminie. Powyższe było rażąco niesprawiedliwe, tym 
bardziej że nie wszyscy byli świadomi konieczności złożenia takiego oświad-
czenia. W ten sposób wielu spadkobierców popadało w długi, gdyż windy-
katorzy zaczęli dochodzić zadłużeń z prywatnych majątków spadkobierców. 
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Nierzadko miała miejsce sytuacja spadkobiercy nie byli świadomi wysokości 
zadłużenia spadkodawców z racji, iż nie istnieje żaden rejestr wszystkich za-
dłużeń ani wszystkich wierzytelności. Owszem istnieje Krajowy Rejestr Dłu-
gów, jednakże nie zawiera on informacji na temat wszystkich zadłużeń. Po 
pierwsze wierzytelności poniżej 200 zł nie podlegają w ogóle wpisowi do tego 
Rejestru, a wpis odbywa się wyłącznie na wniosek tego, kto posiada już tytuł 
wykonawczy. Podkreślenia wymaga fakt, iż w Polsce nie były popularne ubez-
pieczenia swojego zadłużenia, jak w innych państwach, co powodowało, iż 
długi wchodziły w skład schedy spadkowej po spadkodawcy. Powyższe miało 
wpływ na fakt, iż wielu spadkobierców odpowiadało swoim prywatnym ma-
jątkiem za zadłużenie spadkodawcy, w sytuacji gdy majątku spadkowego nie 
wystarczyło na pokrycie całego zadłużenia. Powyższa sytuacja była źródłem 
narastającej frustracji społeczeństwa. Jednakże polski ustawodawca postano-
wił zmienić przedmiotową regulację, dzięki temu nie dochodzi już do powyż-
szych sytuacji, bowiem przyjąć spadek wprost można wyłącznie składając wy-
raźne oświadczenie woli w tym zakresie. Z racji, iż spadek składa się nie tylko 
z aktywów, lecz także z pasywów, spadkobiercy dziedziczą także zadłużenie 
spadkodawcy. Milczenie spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się 
o tytule powołania powoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
tj. spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego 
sporządzonego inwentarza. 

Oświadczenie wOli O przyjęciu lub Odrzuceniu spadku

 Oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku stanowi 
klasyczne oświadczenie woli w cywilnoprawnym rozumieniu.

 Przedmiotowe oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy 
złożyć przed sądem lub przed notariuszem, przy czym miarodajna jest chwila 
złożenia tego oświadczenia, a nie wydania przez sąd odpowiedniego orzecze-
nia w tej sprawie. Co więcej ani sąd, ani notariusz nie bada czy przedmiotowe 
oświadczenie zostało złożone w terminie ani czy osoba składająca je jest spad-
kobiercą danego spadkodawcy. W pewnych sytuacjach odrzucenie spadku 
musi nastąpić przez sąd. Z wnioskiem o zezwolenie na złożenie oświadczenia 
w imieniu danej osoby występują przedstawiciele ustawowi, którzy chcą, aby 
ich małoletnie dziecko odrzuciło spadek przykładowo z powodu znacznego 
zadłużenia. W takiej sytuacji wystarczy, że przedstawiciele ustawowi złożą taki 
wniosek do sądu w ww. terminie. Nie ma znaczenia czy sąd rozpatrzy ten 
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wniosek w terminie zawitym 6 miesięcy czy nie, termin uważa się za zacho-
wany, jeśli wniosek do sądu o zezwolenie na odrzucenie spadku został złożony 
w terminie.

fikcja przyjęcia spadku z dObrOdziejstwem inwentarza

 Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustaw- 
Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw uległa zmianie fikcja prawna. 
Przed nowelizacją obowiązywała fikcja przyjęcia spadku wprost, z kolei niniej-
sza nowelizacja zmieniła fikcję na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza. Fikcja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma zastosowanie 
do spadków otwartych od 18 października 2015 r. tj. od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej zmiany regulacji prawnych. Przed przedmiotową zmianą nie-
złożenie oświadczenia w terminie skutkowało prostym przyjęciem spadku tj. 
odpowiedzialnością za długi spadkowe całością swojego majątku prywatnego, 
odpowiedzialność ta miała charakter nieograniczony. Jednakże nawet wtedy 
były wyjątki od reguły prostego przyjęcia spadku. Bowiem z dobrodziejstwem 
inwentarza dziedziczyły w przypadku braku odpowiedniego oświadczenia 
osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponadto osoby, co 
do których istniała podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia, osoby 
prawne, a także wszyscy spadkobiercy w sytuacji, gdy co najmniej jeden ze 
spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

 Cała zmiana wprowadzona przedmiotową nowelizacją sprowadza się 
do odpowiedzialności za długi spadkowe. Bowiem odpowiedzialność w przy-
padku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza się do stanu 
czynnego inwentarza tj. do aktywów wpisanych do spisu lub wykazu inwen-
tarza, co zostanie jeszcze omówione w niniejszej pracy.

przyczyna wprOwadzenia nOwelizacji  
przedmiOtOwej regulacji

 Przyczyną wprowadzonej nowelizacji było społeczne poczucie niespra-
wiedliwości poprzedniej regulacji prawnej ze względu na niewiedzę i stosun-
kowo wcale niedługi termin, którego nie można było przywrócić a po któ-
rego upływie spadkobierca dziedziczył spadek wprost, za który odpowiadał 
całym swoim majątkiem. Nie istniał żaden rejestr długów, więc spadkobiercy 
nie mieli możliwości zweryfikować kwoty zadłużenia spadkodawców. Mimo 
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funkcjonowania Krajowego Rejestru Długów, nie dawało to pełnej przejrzy-
stości, gdyż do przedmiotowego rejestru nie są wpisywane wszystkie zadłu-
żenia. Stąd zmiana tej regulacji była wyczekiwana przez społeczeństwo tym 
bardziej, iż nieznajomość prawa przez potencjalnych spadkobierców było wy-
korzystywane przez profesjonalnych windykatorów celem egzekwowania od 
spadkobierców należności po spadkodawcach. 

termin dO złOżenie Oświadczenia  
O przyjęciu lub Odrzuceniu spadku

 Termin na złożenie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzu-
cenia spadku wynosi 6 miesięcy od powzięcia informacji o tytule swojego po-
wołania. Termin te jest terminem zawitym, a więc nie podlega przywróceniu. 
Bezskuteczny upływ przedmiotowego terminu czyni złożenie oświadczenia 
bezskutecznym. Ww. termin odnosi się zarówno do spadkobierców ustawo-
wych jak i testamentowych [Ciszewski, Nazaruk 2019].

 Chwila powzięcia informacji o tytule swojego powołania do spadku 
nie jest jednolita dla wszystkich spadkobierców. Najwcześniej może się ona 
ziścić w chwili śmierci spadkodawcy. Ponadto za każdym razem oprócz wiedzy 
na temat powołania do spadku musi być spełniony warunek śmierci spadko-
dawcy. Nie może termin zawity płynąć od chwili dowiedzenia się o powoła-
niu w testamencie, jeśli spadkodawca nadal żyje. Tak więc, aby móc powziąć 
informację o tytule dziedziczenia, dziedziczenie musi być dostępne, a zatem 
spadek musi ulec otwarciu zgodnie z art. 924 kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 
r. poz. 93]. Tak będzie zazwyczaj w przypadku osób, które dziedziczą z ustawy 
w pierwszej kolejności zgodnie z art. 931 par. 1 kodeksu cywilnego tj. dzieci 
oraz małżonek spadkodawcy. Z kolei dalsi spadkobiercy najczęściej powezmą 
informację o tytule dziedziczenia w chwili odrzucenia spadku przez osoby 
dziedziczące w pierwszej kolejności. Natomiast spadkobierca testamento-
wy zazwyczaj poweźmie wiadomość w dniu dowiedzenia się o sporządzeniu  
i treści testamentu [Fras, Habdas 2019]. Ponadto, jeśli podstawę powołania 
do dziedziczenia stanowi orzeczenie sądu, termin biegnie dopiero od upra-
womocnienia się przedmiotowego orzeczenia. W przypadku osób nieposia-
dających pełnej zdolności do czynności prawnych termin ten jest liczony od 
powzięcia stosowanych informacji przez przedstawicieli lub opiekunów tych 
osób. Ponadto do momentu ustanowienia opiekuna lub przedstawiciela ter-
min nie może rozpocząć biegu. Wyjątek stanowi ustanie przyczyn, dla których 
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miałby zostać on (opiekun, przedstawiciel) ustanowiony. Oczywiście podane 
powyżej terminy są terminami najwcześniejszymi z możliwych. Dla każdego 
spadkobiercy termin ten biegnie indywidualnie. 

 Co istotne, spadkobierca nie musi być świadomy, iż termin do zło-
żenia oświadczenia rozpoczął swój bieg, wymagane jest jedynie, aby powziął 
wiadomość o powołaniu do dziedziczenia, czyli o podstawie, na mocy której 
odziedziczy spadek.

zbieg tytułów dO spadku

 Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak  
i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, 
a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy.

 Można wyróżnić dwa tytuły do spadku tj. z testamentu oraz ustawy. 
Czasem zachodzi sytuacja, kiedy spadkobierca odrzuca spadek jako spad-
kobierca testamentowy, a przyjmuje go jako spadkobierca ustawowy. Z po-
wyższego wynika, iż przesłanką dziedziczenia ustawowego może okazać się 
odrzucenie spadku z testamentu. Z powyższego wynika, iż testament jest sil-
niejszym tytułem do powołania do spadku aniżeli ustawa. Sytuacja powyższa 
może mieć miejsce podczas gdy spadkobierca będący zstępnym spadkodawcy 
zostanie powołany do spadku z testamentu, ale tylko do części spadku, a po-
zostałą część będą dziedziczyć spadkobiercy ustawowi, jednakże jeden z nich 
odrzuci spadek, a wyłączony został przyrost. W takiej konfiguracji spadko-
bierca będący zstępny może przyjąć lub odrzucić spadek przypadający mu  
z obu omawianych tytułów albo też przyjąć spadek z jednego tylko tytułu,  
z ustawy bądź testamentu, natomiast odrzucić udział przypadający z drugie-
go tytułu. W powyższym kazusie spadkobierca o tytule powołania dowie się  
w różnych terminach, gdyż z pewnością o dziedziczeniu ustawowym, dowie 
się później tj. po odrzuceniu spadku przez jednego ze spadkobierców tymcza-
sowych ustawowych, zatem termin na złożenie przedmiotowego oświadczenia 
będzie biegł od różnych momentów początkowych. 
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złOżenie Oświadczenia O Odrzuceniu  
spadku przez OsObę, w stOsunku dO której  

nie rOzpOczął jeszcze biegu termin OkreślOny  
w art. 1015 par. 1 kOdeksu cywilnegO

 Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku 
do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 par. 1 ko-
deksu cywilnego, jest bezskuteczne. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że odrzucenie spadku z testamentu 
nie wyklucza przyjęcia go z ustawy, a termin do odrzucenia spadku dla każdej 
z podstaw biegnie odrębnie, ale dziedziczenie testamentowe zawsze wyprzedza 
ustawowe, do którego nie dochodzi, gdy spadek zostaje nabyty na podstawie 
testamentu. Oznacza to, że nie ma też potrzeby składać oświadczenia o odrzu-
ceniu spadku z ustawy, gdy ta podstawa nie jest kompletnie rozważana jako 
możliwa w konkretnym stanie faktycznym podstawa dziedziczenia.

Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można skutecznie złożyć na wy-
padek, gdyby składająca je osoba stałaby się spadkobiercą. Nie ma wątpliwości, 
że nie można złożyć takiego oświadczenia jeszcze za życia przyszłego spadko-
dawcy, gdyż stanowiłoby to nieprzewidzianą prawem czynność mortis causa. 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku z mocy ustawy złożone w czasie, 
gdy składająca je osoba nie miała statusu spadkobiercy ustawowego miałoby 
charakter oświadczenia złożonego pod warunkiem, że podstawa dziedzicze-
nia w ogóle się zaktualizuje. Powyższe miałoby zastosowanie w sytuacji, gdy 
spadkobierca dziedziczący z ustawy jako dalszy spadkobierca (czyli w chwili 
składania oświadczenia nie posiadałby tytułu spadkobiercy ustawowego) złoży 
niniejsze oświadczenie od razu po śmierci spadkodawcy na wypadek, gdyby 
dany spadkobierca ustawowy odrzucił spadek. Oświadczenie takie mogłoby 
pozostawać bezskuteczne przez nieoznaczony czas, ale w pewnych okoliczno-
ściach tj. po zaktualizowaniu się warunku, powstawałaby kwestia czy w tych 
okolicznościach oświadczenie może zacząć wywoływać skutki z mocy same-
go prawa bez konieczności powtarzania oświadczenia woli [III CZP 36/18].  
W ocenie autora niniejszej pracy aktualizacja z mocy samego prawa powinna 
dokonywać się analogicznie do sankcji bezskuteczności zawieszonej, tzn. przy-
kładowo osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych dokonuje 
czynności rozporządzającej bez zgody przedstawiciela ustawowego, czynność 
taka nie będzie wywoływać skutków prawnych do czasu potwierdzenia jej 
przez przedstawiciela ustawowego lub gdy osoba niemająca pełnej zdolności 
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do czynności prawnych nabędzie tę zdolność w pełni, wówczas również może 
potwierdzić tę czynność prawną. Czynność prawna wywołuje skutki od chwili 
jej potwierdzenia przez uprawnioną do powyższego osobę. 

wykaz a spis inwentarza

 W momencie przyjęcia spadku, koniecznym jest sporządzenie spisu 
lub wykazu inwentarza. Pierwotnie- przed zmianą przedmiotowej regulacji- 
dokument ten był przygotowywany przez Komornika Sądowego, a właściwe 
czynności były podejmowane przez rzeczoznawcę majątkowego, który działał 
na jego rzecz. Był to podmiot profesjonalny, który precyzyjnie dokonywał 
obliczeń wartości czynne spadku jak i biernej. Jednakże z powyższym wiązały 
się wysokie koszty, stąd dopuszczono sporządzenie spisów inwentarza przez 
samych spadkobierców, zapisobierców windykacyjnych oraz wykonawców te-
stamentu. Taki spis aktualnie nazywa się wykazem inwentarza i jest dokumen-
tem prywatnym, stąd aby uniemożliwić nadużycia, ustawodawca zobowiązał 
osoby go sporządzające do wykonania powyższego z należytą starannością. 
Wykaz inwentarza sporządza się według stanu i cen z chwili śmierci spadko-
dawcy. W wykazie należy uwzględnić wszystkie aktywa, jak również pasywa 
oraz przedmioty zapisów windykacyjnych. Istnieje możliwość uzupełnienia 
wykazu inwentarza przez podmiot który go złożył, gdy po jego sporządzeniu 
zostaną ujawnione nowe przedmioty wchodzące w skład spadku zgodnie z art. 
1031 [1] par. 4 kodeksu cywilnego. Wykaz inwentarza można złożyć wyłącz-
nie do spadków otwartych od dnia 18 października 2018 r. tj. od dnia wejścia 
w życie przedmiotowej nowelizacji.

 Z kolei drugim- alternatywnym dokumentem, obowiązującym w ak-
tualnym stanie prawnym jest spis inwentarza. Dokumenty te- spis i wykaz 
inwentarza mają nie tylko podobną funkcję, lecz także treść, bowiem oba do-
kumenty są opatrzone w szczegółowe wyliczenie przedmiotów wchodzących 
w skład spadku, ponadto widnieje w nich informacja na temat zadłużenia 
spadku oraz informacje na temat zapisów zwykłych. Ponadto do podstawo-
wej różnicy pomiędzy tymi dwoma dokumentami należy zaliczyć różne pod-
mioty uprawnione do sporządzenia ich. Bowiem zgodnie z art. 637 kodeksu 
postępowania cywilnego, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu 
spisu inwentarza na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, 
uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo na wniosek wykonawcy 
testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisem-
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ny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Natomiast zgodnie z 10311 
kodeksu cywilnego wykaz inwentarza może zostać złożony w sądzie lub  
u notariusza przez: spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem in-
wentarza, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. Ponadto 
do fundamentalnej różnicy należy fakt, iż spis inwentarza jest dokumentem 
urzędowym, który jest sporządzany przez Komornika Sądowego na podstawie 
postanowienia sądu w tym przedmiocie. Z kolei wykaz inwentarza jest doku-
mentem prywatnym [Kuźmicka- Sulikowska 2018].

OdpOwiedzialnOść za długi spadkOwe

 Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza, jest zobowiązany regu-
lować długi zgodnie ze złożonym wykazem, sam nie może ustalać kolejno-
ści spłaty długów. Przy czym nie może tłumaczyć się nieznajomością wykazu 
inwentarza złożonego przez inne podmioty do tego uprawnione. Podobnie 
w przypadku spisu inwentarza- spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie 
ze sporządzonym spisem. Dobra wiara chroni spadkobierców, bowiem jeśli 
nie wiedzieli oni ani nie mogli dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staran-
ności o pozostałym zadłużeniu spadkodawcy, odpowiadają oni wyłącznie do 
wysokości stanu czynnego spadku, który pozostał. Spadkobierca, który miał 
świadomość istnienia innych jeszcze długów, których nie zgłosił do inwenta-
rza ani nie spłacał, odpowiada z majątku osobistego mimo przyjęcia spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiedzialność ta nie jest nieograniczona. 
Bowiem zgodnie z art. 1032 par. 2 kodeksu cywilnego spadkobierca taki od-
powiada wyłącznie do wysokości, w jakiej długi zostałyby spłacone z majątku 
spadkowego, gdyby nie zostały pominięte w inwentarzu. Powyższe restrykcje 
nie dotyczą osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz tych, względem których istnieje podstawa do ubezwłasnowolnienia. 

 Problem pojawia się gdy majątku spadkowego nie wystarcza na po-
krycie długów spadkowych. W doktrynie istnieją trzy poglądy odnośnie po-
wyższego. Pierwszy deklaruje spłatę wierzycieli proporcjonalnie do wysokości 
długu, przy czym nie mogą zostać pokrzywdzeni wierzyciele uprzywilejowani. 
Kolejny wprowadza regułę, iż zadłużenia względem wierzyciele uprzywilejo-
wanych mają zostać zaspokojone w pierwszej kolejności i w pełnej wysokości. 
Trzeci pogląd wyraża myśl, aby kolejność zaspokajania długów spadkowych 
odbywała się na podstawie ustalonego schematu, przykładowo najpierw ma 
nastąpić uregulowanie długów zabezpieczonych rzeczowo. 
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 Odpowiedzialność za długi spadkowego można podzielić na trzy okre-
sy, w których ta odpowiedzialność będzie obowiązywała tj. pierwszy od mo-
mentu otwarcia spadku do przyjęcia spadku, drugi od przyjęcia spadku do 
działu spadku, trzeci od działu spadku. Powyższe ma zastosowanie w przypad-
ku wielości spadkobierców. W pierwszym okresie, kiedy losy spadku są jeszcze 
niepewne i nie wiadomo kto będzie definitywnym spadkobiercą, odpowie-
dzialność ograniczona jest wyłącznie do wartości spadku. W okresie między 
przyjęciem spadku a działem spadku każdy spadkobierca będzie odpowiadał 
w inny sposób w zależności od tego czy spadek przyjął i w jaki sposób czy 
odrzucił. W przypadku odrzucenia nie powstaje odpowiedzialność za długi, 
ponieważ uznaje się takiego spadkobiercę jakby nie dożył spadku. Ci, któ-
rzy spadek przyjęli odpowiadają za długi solidarnie zgodnie z art. 1034 par. 
1 kodeksu cywilnego. Solidarna odpowiedzialność przejawia się w możności 
egzekwowania przez wierzycieli należności od któregokolwiek ze spadkobier-
ców. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwro-
tu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości 
ich udziałów. Zakres odpowiedzialności zależy od sposobu przyjęcia spadku,  
o czym wyżej. Po dziale spadku przestaje istnieć spadek i kończy się odpo-
wiedzialność solidarna spadkobierców za długi spadkowe. Od tego momentu 
każdy spadkobierca odpowiada indywidualnie za długi spadkowe w zależności 
od wielkości swojego udziału.

śmierć spadkObiercy przed upływem terminu  
dO złOżenia Oświadczenia O przyjęciu lub Odrzuceniu spadku 

 W przypadku śmierci spadkobiercy przed upływem terminu do zło-
żenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ww. oświadczenie 
może zostać złożone przez spadkobierców zmarłego spadkobiercy. W takiej 
konfiguracji zgodnie z art. 1017 kodeksu cywilnego zmarłego spadkobiercę 
nazywa się transmitentem, a spadkobiercę transmitenta uprawnionego do zło-
żenia w jego imieniu przedmiotowego oświadczenia nazywa się transmitariu-
szem. Powyższe jest możliwe ze względu na fakt, iż po śmierci spadkodawcy  
(tj. w tym przypadku transmitenta) jego spadkobiercy wchodzą w jego całą 
sytuację prawną (sukcesja uniwersalna). Transmitariusz składa oświadczenie 
woli we własnym imieniu, a nie w zastępstwie, gdyż ciężko posługiwać się taką 
nomenklaturą, kiedy transmitent nie żyje. Transmitariusz uzyskuje uprawnie-
nie do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia 
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spadku tylko, gdy sam przyjmie spadek po swoim spadkodawcy tj. po trans-
mitencie. W praktyce transmitariusz składa oświadczenie co do spadku po 
pierwszym spadkodawcy po lub w tym samym czasie, co oświadczenie doty-
czące przyjęcia lub odrzucenia spadku po swoim bezpośrednim spadkodaw-
cy. Jednakże zawsze najpierw transmitariusz musi przyjąć spadek po swoim 
spadkodawcy. Jeśli z kolei złoży jako pierwsze oświadczenie po pierwotnym 
spadkodawcy, to czynność ta będzie warunkowana przyjęciem spadku po 
transmitencie. Jeżeli z kolei tranasmitariusz odrzuci spadek po transmitencie, 
utraci on miano transmitariusza. W takiej sytuacji osoby, które dojdą do dzie-
dziczenia ustawowego po transmitencie nabędą miano transmitariusza i to oni 
będą zobowiązani złożyć przedmiotowe oświadczenie. Dalsza transmisja jest 
także możliwa i następuje ona w sytuacji, gdy transmitariusz, który był upraw-
niony do złożenia oświadczenia zmarł i nie dokonał złożenia przedmiotowego 
oświadczenia. Przepis art. 1017 kodeksu cywilnego nie wskazuje na początek 
terminu do złożenia przedmiotowego oświadczenia. Wspomina jedynie, że 
termin do złożenia niniejszego oświadczenia nie może skończyć się wcześniej 
aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadko-
biercy. Doktryna nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, 
jednakże podkreśla się, iż przedmiotowe zależy od tego czy transmitent przed 
śmiercią dowiedział się o tytule swojego dziedziczenia po spadkodawcy. Jeśli 
tak, to początkowy termin biegnie właśnie od tego momentu. Jednakże, jeśli 
nie był świadomy, termin jest liczony od dowiedzenia się o tym fakcie przez 
transmitariusza. 

 Kolejną problematyczną kwestią, na którą nie udziela definitywnej 
odpowiedzi przedmiotowy przepis art. 1017 kodeksu cywilnego jest pro-
blem wielości transmitariuszy. W doktrynie zarysowały się dwa stanowiska 
tj. stanowisko reprezentowane przez J. Pisulińskiego, który uważa, iż każdy z 
transmitariuszy może odrzucić część spadku, która przypadałaby mu. Z kolei 
B. Kordasiewicz zwraca uwagę na literalną interpretację niniejszego przepisu, 
który wprost mówi, iż transmitariusze mają prawo złożyć oświadczenie tzn., 
iż wszyscy transmitariusze mogą podjąć tylko jedną decyzję w przedmioto-
wej sprawie, jedno stanowisko. Kordasiewicz zwraca uwagę, iż „skoro bowiem 
swoje uprawnienie odziedziczyli po transmitencie, mogą je wykonać jedynie 
w takim zakresie, w jakim przysługiwało ono transmitentowi. Jeżeli zatem 
transmitent mógłby przyjąć lub odrzucić spadek po pierwotnym spadkodawcy 
tylko w całości, identyczny zakres uprawnień przysługuje transmitariuszom”. 
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spOsób i fOrma złOżenia Oświadczenia  
w przedmiOcie przyjęcia lub Odrzucenia spadku

 Zgodnie z art. 1018 par. 1 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrze-
żeniem terminu, gdyż w przeciwnym razie takie oświadczenie jest nieważne. 
Jeśli termin do złożenia oświadczenia nie został przekroczony można złożyć 
kolejne oświadczenie, nawet o odmiennej treści. 

 Raz złożone oświadczenie tworzy definitywne skutki, nie można zmie-
nić swojego oświadczenia, nawet jeśli termin do złożenia niniejszego oświad-
czenia nie minął. Obowiązuje zasada nieodwołalności złożonych oświadczeń. 
W przypadku złożenia kilku oświadczeń, moc prawną ma wyłącznie pierwsze 
złożone oświadczenie. Uchylić od skutków złożonego oświadczenia można 
się wyłącznie powołując się na wady oświadczeń woli. Złożenie jakichkolwiek 
oświadczeń o odwołaniu wcześniejszego nie wywiera żadnych skutków. 

 Oświadczenie można złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejono-
wym, nie musi to być sąd spadku, lecz właściwy dla pobytu składającego 
oświadczenie. Przed notariuszem można złożyć oświadczenie w formie ustnej, 
wtedy notariusz sporządza protokół z powyższego w formie aktu notarialnego, 
które następnie przesyła do sądu spadku. Powyższego można dokonać tak-
że w formie pisemnej tj. wnieść o potwierdzenie podpisu na oświadczeniu.  
Z kolei przed sądem najpierw należy złożyć wniosek o odebranie oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Następnie właściwe odebranie oświadcze-
nia ma miejsce na posiedzeniu. W trakcie posiedzenia nie trzeba wykazywać 
ani tytułu do dziedziczenia ani zachowania terminu. Podobnie notariusz nie 
ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu ani nie 
bada tytułu powołania do spadku, wyjątkiem jest gdy oświadczenie to jest 
składane w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie można 
złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed konsulem, nie 
występuje tutaj analogia, jakiej często możemy się dopatrywać. 

 Oświadczenie może zostać złożone ustnie lub pisemnie z podpisem 
urzędowo poświadczonym. Oświadczenie to można złożyć osobiście, jak i za 
pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzo-
ne na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym pod rygorem nieważno-
ści. Musi być to pełnomocnictwo szczególne, a nie pełnomocnictwo ogólne, 
ponieważ nie jest to czynność zwykłego zarządu. Wątpliwości w doktrynie 
budzi fakt, czy pełnomocnictwa można udzielić jeszcze za życia spadkodaw-
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cy, należałoby skłonić się ku temu, iż jest to jednostronna czynność prawna 
i nie może być ona zakwalifikowana jako umowa o spadek po osobie żyją-
cej. Z drugiej jednak strony podnosi się, że powyższe może być przyczyną 
obejścia zamkniętego katalogu czynności mortis causa w prawie cywilnym 
tj. testament i zrzeczenie się dziedziczenia. W praktyce notarialnej zdarza się, 
że oświadczenie jest składane na wypadek gdyby testament okazał się nie-
ważny, często występuje sytuacja, gdy osoby które są powoływane z ustawy 
do dziedziczenia w dalszej kolejności składają oświadczenie zanim złoży je 
osoba powołana do spadku w bliższej kolejności, zatem termin na złożenie 
przedmiotowego oświadczenia przez osoby powołane do dziedziczenia w dal-
szej kolejności jeszcze nie zaczął biec, stąd oświadczenie jest przedwczesne, co 
budzi poważne wątpliwości [Balwicka-Szczyrb, Glicz, Sylwestrzak, 2020].  
W ocenie autora niniejszej pracy samo udzielenie pełnomocnictwa nie po-
woduje od razu konieczności działania pełnomocnika w imieniu mocodawcy, 
pełnomocnik będzie mógł złożyć oświadczenie w imieniu mocodawcy dopie-
ro po śmierci spadkodawcy, zatem nie sposób wskazać niebezpieczeństw pły-
nących z udzielenia pełnomocnictwa jeszcze za życia spadkodawcy, ponieważ 
nie jest to złożenie oświadczenia, a jedynie udzielenie pełnomocnictwa do 
złożenia oświadczenia woli. Wręcz odwrotnie- możliwość złożenia przedmio-
towego pełnomocnictwa może być pomocne przykładowo dla potencjalnych 
spadkodawców wyjeżdżających za granicę lub mieszkających tam na stałe 
mogą wyrazić chęć udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi, który złoży  
w ich imieniu przedmiotowe oświadczenie woli. 

pOdmiOty uprawniOne dO złOżenia  
Oświadczenie O przyjęciu lub Odrzuceniu spadku

 Skuteczne oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku mogą 
złożyć wyłącznie osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, 
bowiem niniejsze oświadczenie jest klasycznym oświadczeniem woli w cy-
wilnoprawnym rozumieniu. Wykluczone, aby osoby niemające zdolności do 
czynności prawnych jak również osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych mogły skutecznie złożyć przedmiotowe oświadczenie. W imieniu 
takich osób oświadczenie będą mogli złożyć opiekunowie prawni lub przed-
stawiciele ustawowi. Niestety nie zawsze będą oni mogli podjąć decyzję sa-
modzielnie. Jeśli złożą oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza, nie będzie wymagana zgoda sądu opiekuńczego. Z kolei w przy-



875

BRAK OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU...

padku złożenia oświadczenia o prostym przyjęciu spadku lub odrzuceniu 
spadku konieczna jest uprzednia zgoda sądu opiekuńczego, ponieważ powyż-
sze czynności są uznawane za przekraczające zwykły zarząd. Nieotrzymanie 
uprzedniej zgody sądu opiekuńczego czyni czynność bezwzględnie nieważ-
ną. Nie istnieje możliwość jej późniejszego konwalidowania. Problematyczną 
kwestią jest, iż wydanie orzeczenia przez sąd opiekuńczy może trwać długo,  
a przecież termin na złożenie oświadczenia jest ograniczony, z kolei zgoda sądu 
musi nastąpić przed złożeniem oświadczenia przez przedstawiciel ustawowego. 
W uchwale SN z 22.05.2018 r., [III CZP 102/17] , przyjęto, że „termin prze-
widziany w art. 1015 par. 1 kodeksu cywilnego nie może się skończyć przed 
prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez 
małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomoc-
nym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być 
złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął”.

elementy Oświadczenia O przyjęciu lub Odrzuceniu spadku 

 Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno zawierać: 
imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego 
ostatniego zamieszkania, a także tytuł powołania do spadku i treść złożonego 
oświadczenia.

 Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wia-
domych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobier-
ców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający 
oświadczenie uważał je za nieważne oraz danych dotyczących treści i miejsca 
przechowania testamentów.

 Ponadto przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spad-
kodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub 
o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

 W doktrynie podkreśla się, iż nie można formalistycznie odmawiać 
odebrania oświadczenia od domniemanego spadkobiercy, któremu nie jest np. 
znane dokładne miejsce ostatniego zamieszkania zmarłego. Błędne podanie 
niektórych danych również nie może przesądzać o nieważności złożonego 
oświadczenia spadkowego.
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Oświadczenie złOżOne pOd wpływem grOźby lub błędu

 Ustawodawca przewiduje, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku może być złożone pod wpływem wad oświadczenia woli. W artykule 
1019 par. 1 kodeksu cywilnego reguluje złożenie oświadczenia pod wpływem 
groźby lub błędu. W takich sytuacjach można odwołać swoje oświadczenie  
w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku lub niezłożenia żadnego 
oświadczenia. Możliwość uchylenia się od oświadczenia złożonego pod wpły-
wem groźby lub błędu następuje w terminie zawitym. W przypadku błędu jest 
to termin 1 rok od jego wykrycia. A w przypadku groźby 1 roku od chwili, 
gdy stan obawy ustał. Aby oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożone-
go pod wpływem błędu lub groźby oświadczenia wywołało skutek, musi być 
zatwierdzone przez sąd. Dopiero od chwili uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu, oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego uprzednio oświad-
czenia jest skuteczne. Jest to pierwsze odstępstwo od przepisów ogólnych 
kodeksu cywilnego regulujących wady oświadczeń woli, ponieważ zgodnie 
z nimi, oświadczenie o uchyleniu się od takiego oświadczenia nie musi być 
złożone przed sądem. Kolejnym odstępstwem jest konieczność przy złożeniu 
oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub odrzu-
ceniu, złożenia ponownego oświadczenia w tym zakresie. Nie wystarczy, aby 
sąd wyraził zgodę na uchylenie się, konieczne jest ponadto złożenie oświadcze-
nia w przedmiocie odrzucenia lub przyjęcia spadku. 

 Co więcej, jeśli uprawomocni się orzeczenie wyrażające zgodę sądu 
na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o od-
rzuceniu spadku, a w związku z powyższym zmianie ulegnie krąg osób co do 
których nabycie spadku zostało stwierdzone lub zarejestrowany został akt po-
świadczenia dziedziczenia, sąd po przeprowadzeniu rozprawy, zmienia z urzę-
du postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub uchyla zarejestrowany 
akt poświadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie. Dla zachowa-
nia terminu wystarczy, że sąd odbierze takie oświadczenie od tego, kto chce 
uchylić się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku. 

 Groźba doniosła prawnie to groźba bezprawna i poważna. Bezpraw-
ność oznacza, iż osoba grożąca spadkobiercy składającemu oświadczenie dzia-
ła niezgodnie z przepisem prawnym lub zasadami współżycia społecznego. Po-
ważna groźba to taka, z której wynika, iż spadkobierca rzeczywiście mógł się 
obawiać poważnego niebezpieczeństwa zarówno osobistego jak i majątkowego 
dla siebie samego lub dla innej osoby. Jeśli groźba nie posiada ww. cech nie jest 
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groźbą prawnie relewantną i nie stanowi wady oświadczenia woli z art. 87 ko-
deksu cywilnego. Natomiast błąd to mylne wyobrażenie o rzeczywistości lub 
brak jakiegokolwiek wyobrażenia o niej. Błąd musi dotyczyć treści czynności 
prawnej i musi być błędem istotnym, tj. gdyby działający pod wpływem błędu 
oceniał sprawę rozsądnie to nie złożyłby owego oświadczenia. Podstęp to ro-
dzaj kwalifikowany błędu, nie musi on dotyczyć treści czynności prawnej ani 
być istotny. Sąd Najwyższy podkreśla, iż przepis o błędzie wywołanym pod-
stępnie (art. 86 k.c.) ma zastosowanie do oświadczeń o przyjęciu lub odrzu-
ceniu spadku (art. 1019 § 1 k.c.). Spadkobierca musi na zasadach ogólnych 
(art. 6 k.c.) wykazać, że, składając oświadczenie o odrzuceniu spadku, został 
podstępnie wprowadzony w błąd przez osobę bezpośrednio odnoszącą korzyść 
z takiego oświadczenia [II CSK 497/12].

 Błąd co do treści oświadczenia może być błędem co do osoby 
spadkodawcy, tytułu powołania do dziedziczenia oraz stanu majątku 
spadkodawcy. Najczęstszym błędem jest błąd co do składu spadku tj. co do 
aktywów, pasywów oraz stosunku aktywów oraz pasywów. Błąd może dotyczyć 
także współspadkobierców, gdyż niniejsze ma wpływ na przyszłą współodpo-
wiedzialność za długi spadkowe. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, 
iż spadkobierca może powoływać się wyłącznie na błąd co do składu spadku, 
tylko jeśli nie dołożył należytej staranności przy ustalaniu rzeczywistego stanu 
majątkowego, gdyż w przeciwnym razie nie mamy do czynienia z błędem,  
a z lekkomyślnością [III Ca 822/11].

 Przed przedmiotową nowelizacją niniejszy przepis próbowano wyko-
rzystywać do obejścia prawa. Przyjęcie spadku wprost w przypadku braku 
oświadczenia złożonego we właściwym terminie było bardzo ryzykowne, stąd 
przedmiotowa regulacja była jedyną opcją uwolnienia się od dziedziczenia 
wprost, razem z całym zadłużeniem. 

 Skutki efektywnego uchylenia się od konsekwencji prawnych złożo-
nego oświadczenia pod względem błędu lub groźby powodują nieważność 
przedmiotowego oświadczenia od samego początku tj. należy traktować je 
jakby nigdy takie oświadczenie nie zostało złożone. Sankcję tę nazywa się 
w doktrynie sankcją wzruszalności lub nieważności względnej. Ponadto takie 
uchylenie się od skutków prawnych rodzi skutki obligacyjne oraz rzeczowe, co 
oznacza, iż od razu z mocy prawa powraca poprzedni stan prawny, a strony 
muszą zwrócić sobie wszystko co było przedmiotem ich świadczeń.

 Ponadto w uchwale Sądu Najwyższego czytamy: „termin zawity do 
uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia  
o odrzuceniu spadku jest zachowany, gdy przed jego upływem sąd odbierze to 
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oświadczenie i oświadczenie o odrzuceniu spadku. W wypadkach wyjątkowych, 
w szczególności, gdy za nieodebranie oświadczenia w terminie spadkobierca 
nie ponosi winy, sąd może nie uwzględnić upływu tego terminu przez wzgląd 
na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.)” [III CZP 110/17]. W tej samej 
uchwale Sąd Najwyższy kontynuuje: „odnotować trzeba, że Sąd Najwyższy  
w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 
r. III CZP 2/13, (OSNC 2014, Nr 2, poz. 10), wyjaśnił iż art. 5 kodeksu 
cywilnego nie ma zastosowania do upływu terminu zawitego przewidzianego 
w art. 568 par. 1 k.c. Niemniej jednak termin zawity przewidziany w art. 568 
par. 1 k.c. różni się istotnie od terminu zawitego uregulowanego w art. 1019 
par. 2 k.c. w zw. z art. 88 par. 2 k.c., przede wszystkim tym, że przesłanką 
zachowania pierwszego nie jest zwrócenie się przez zainteresowanego do 
organu państwowego w celu odebrania stosownego oświadczenia, a ponadto 
jego upływ zależy od okoliczności obiektywnych”.

skutki Odrzucenia spadku

 Artykuł 1020 kodeksu cywilnego wprowadza fikcję prawną tj. spadko-
bierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby 
nie dożył otwarcia spadku. Powyższy skutek ma zastosowanie tylko gdy spad-
kobierca odrzuci spadek w całości. Spadek odrzucony przechodzi na innych, 
ponieważ polskie przepisy prawa spadkowego nie znają spadków niczyich. 
Przedmiotowe przepisy stosuje się także do zapisu windykacyjnego, ale nie do 
zwykłego zapisu. W przypadku spadkobierców testamentowych istnieją trzy 
możliwości w przypadku odrzucenia spadku przez jednego z nich. Pierwszą 
możliwością jest podstawienie tj. spadkodawca może powołać do spadku w te-
stamencie osobę na wypadek, gdyby pierwsza osoba powołana do spadku od-
rzuciła spadek. W takiej sytuacji nabędzie spadek osoba podstawiona w miej-
sce tego pierwszego spadkobiercy. Drugą opcją jest tzw. przyrost, który ma 
zastosowanie w sytuacji, gdy jest większa ilość spadkobierców. Polega on na 
tym, że spadek odrzucony przez jednego ze spadkobierców, będą dziedziczyły 
pozostali spadkobiercy w stosunku do udziałów w jakich już dziedziczą. Trze-
cią możliwością jest dziedziczenie ustawowe tzn. osobami, które będą dziedzi-
czyły spadek po spadkobiercy tymczasowym testamentowym, który odrzucił 
spadek, będą jego spadkobiercy. W ten sposób może powstać ciekawa sytuacja 
prawna, kiedy to jedna osoba będzie spadkobiercą testamentowym i ustawo-
wym. 
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 Z kolei przy dziedziczeniu ustawowym jest możliwe podstawienie, tzn., 
jeśli testator wyrazi taką wolę i powoła osobę podstawioną. Jeśli nie, będą dzie-
dziczyć inni spadkobiercy ustawowi. Mogą to być zstępni spadkobiercy, który 
spadek odrzucił. Będzie tak w przypadku odrzucenia spadku przez dziecko 
lub dalszych zstępnych spadkodawcy, przez rodzeństwo spadkodawcy lub 
dalszych zstępnych rodzeństwa oraz w przypadku odrzucenia spadku przez 
dziadków lub zstępnych dziadków. 

 W postanowieniu Sąd Najwyższy stwierdza: „zgodnie z art. 931 par. 2 
k.c., jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis 
ten otwiera dzieciom zmarłego spadkobiercy bezpośrednią, własną drogą do 
dziedziczenia po jego rodzicach (dziedziczenie przez wnuków). […] Wnuki 
spadkodawcy w opisanej sytuacji dochodzą do spadku prawem własnym, bez-
pośrednio po spadkodawcy, a nie po swoim wstępnym, ponieważ ich dziedzi-
czenie uzależnione jest od istnienia przesłanek dziedziczenia takiego zstępnego 
w stosunku do spadkodawcy, nie zaś względem swego bezpośrednio przodka” 
[II CSK 529/15].

pOkrzywdzenie wierzycieli pOdczas Odrzucenia spadku

 
 Odrzucając spadek spadkobierca tymczasowy może pokrzywdzić swo-

ich wierzycieli w sytuacji, kiedy przyjęcie spadku spowodowałoby, że stałby się 
on wypłacalny i mógł uregulować swoje zadłużenie. Spadkobiercą tymczaso-
wym jest osoba, która jest powołana do dziedziczenia z danego tytułu do czasu 
złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub bezskutecznego 
upływu terminu do złożenia powyższego. Po upływie terminu do złożenia 
oświadczenia lub po złożeniu oświadczenia o przyjęciu, osobę tę nazywa się 
spadkobiercą definitywnym. W sytuacji powyższej wierzyciele spadkobiercy 
tymczasowego mogą mieć roszczenie względem spadkobiercy definitywnego, 
który nabył spadek w zamian spadkobiercy tymczasowego tj. dłużnika danego 
wierzyciela. Wierzyciel może wystąpić do sądu o uznanie odrzucenia spadku 
za bezskuteczne względem niego, z racji, że został pokrzywdzony odrzuceniem 
spadku przez spadkobiercę- dłużnika. Wierzyciel taki może z pierwszeństwem 
przed wierzycielami osoby powołanej na miejsce spadkobiercy- dłużnika do-
chodzić zaspokojenia z majątku, które wskutek odrzucenia spadku nie we-
szły do majątku jego dłużnika. Jednakże osoba, która odziedziczyła spadek  
z racji odrzucenia spadku przez spadkobiercę- dłużnika może się uwolnić od 
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konieczności spełnienia roszczenia wobec wierzyciela, jeśli zaspokoi jego rosz-
czenia albo wskaże mu mienie jego dłużnika. 

 Powyższe może mieć miejsce, jeśli wskutek odrzucenia spadku spadko-
bierca stał się niewypłacalnym lub zwiększył się stopień jego niewypłacalności. 
Niniejsza sytuacją będzie miała miejsce, gdy spadkobierca w chwili odrzu-
cenia spadku był już niewypłacalny, a przyjmując spadek mógłby poprawić 
swoją sytuację finansową, jednakże zdając sobie sprawę z faktu posiadanego 
zadłużenia odrzuca spadek najczęściej po to, aby jego zstępni mogli przyjąć 
ten spadek, który w przeciwnym razie otrzymaliby jego wierzyciele. Poprzez 
niewypłacalność rozumie się przerost pasywów nad aktywami. Tylko wierzy-
ciel, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku będzie mógł 
się domagać powyższego. Wierzytelność musi być zaskarżalna, jednak nie 
musi być wymagalna. Wymagalność oznacza, iż wierzyciel może dochodzić 
swojego roszczenia przed sądem z racji bezskutecznego upływu terminu na 
spłatę zobowiązania dłużnika. Co ciekawe, kodeks cywilny nie zapewnia 
ochrony prawnej przed przyjęciem przez dłużnika spadku zadłużonego, celem 
pokrzywdzenia wierzycieli, najczęściej sytuacja będzie miała miejsce w przy-
padku przyjęcia spadku wprost. Podobnie jak nie istnieje ochrona wierzycieli 
przed swobodą testowania wobec pominięcia a nawet wydziedziczenia dłuż-
ników. Z jednej strony byłaby to poważna ingerencja w swobodę testowania 
i rozporządzania swoim prawem własności mortis causa, do czego właściciel 
ma prawo zgodnie z art. 140 w zw. 941 kodeksu cywilnego, z drugiej jednak 
strony dochodzi do wielu nadużyć i pokrzywdzenia wierzycieli w ten sposób. 

 Przepis art. 1024 kodeksu cywilnego jest przepisem szczególnym wzglę-
dem regulacji dotyczących skargi pauliańskiej. Stąd można porównać te insty-
tucje pod względem ich przesłanek. Aby móc skorzystać z instytucji skargi 
pauliańskiej należy spełnić dwie przesłanki obiektywne oraz dwie subiektywne. 
Do przesłanek obiektywnych należy dokonanie czynności prawnej z pokrzyw-
dzeniem wierzycieli oraz uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej 
wskutek tej czynności. Z kolei do subiektywnych przesłanek można zaliczyć 
świadomość dłużnika dążenia do pokrzywdzenia swoich wierzycieli oraz złą 
wiarę osoby trzeciej, czyli spadkobiercy który będzie dziedziczył wyłącznie 
dzięki odrzuceniu spadku przez poprzedniego spadkobiercę tymczasowego. 
Oczywiście konieczność dowiedzenia powyższego zgodnie z art. 6 kodeksu 
cywilnego spoczywa na wierzycielu. Jednakże kodeks cywilny wprowadza 
domniemania odnoście przesłanek subiektywnych, ułatwiając w ten sposób 
przeprowadzenie dowodu przez wierzyciela. Gdy dłużnik był niewypłacalny 
w chwili dokonywania zaskarżonej czynności lub gdy czynność polegała na 
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dokonaniu „darowizny”, domniemywa się, że dłużnik działał z pokrzywdze-
niem wierzycieli zgodnie z art. 529 kodeksu cywilnego. Natomiast gdy osobą 
trzecią, która uzyskała korzyść majątkową wskutek zaskarżanej czynności, jest 
osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem lub przedsiębiorca pozosta-
jący z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że 
osoba ta wiedziała o tym, że dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli. Jeśli osoba trzecia uzyska przysporzenie majątkowe nieodpłat-
nie, to ustawodawca nie zwalnia wierzyciela z obowiązku wykazywania tej 
przesłanki subiektywnej dotyczącej osoby trzeciej. W porównaniu do insty-
tucji uregulowanej w art. 1024 par. 1 kodeksu cywilnego wymagane jest, aby 
była spełniona wyłącznie jedna przesłanka obiektywna tj. odrzucenie spadku  
z pokrzywdzeniem wierzycieli. Nie zachodzi konieczność badania drugiej 
przesłanki obiektywnej. 

 Przepis art. 1024 kodeksu cywilnego przewiduje dwa terminy do żąda-
nia uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne. Jeden z nich to termin 6- cio 
miesięczny od powzięcia informacji o odrzuceniu spadku. Drugi to 3- letni 
od odrzucenia spadku. Powyższe terminy są terminami zawitymi, w związku 
z czym nie podlegają przywróceniu. Ażeby roszczenie było niemożliwe do 
dochodzenia wystarczy, iż bezskutecznie upłynie jeden z nich. 

 Skutkiem uznania bezskuteczności względem danego wierzyciela 
będzie możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku spadkobiercy defi-
nitywnego tak, jakby majątek ten należał do spadkobiercy tymczasowego tj. 
dłużnika. Bezskuteczność względna nie ma wpływu na porządek dziedzicze-
nia. Nadal spadek zostaje przy spadkobiercy definitywnym, który skorzystał 
na odrzuceniu spadku po poprzednim spadkobiercy, którego traktuje się jak-
by spadku nie dożył. 

 W roszczeniu wierzyciel musi dokładnie określić o jaki składnik ma-
jątku wnosi o uznanie za bezskuteczne rozporządzenie względem niego. Jest 
to niezbędne zwłaszcza w sytuacji, gdy spadek odrzucony przez spadkobier-
cę- dłużnika przypadnie kilku osobom. Wówczas do momentu przeprowadze-
nia działu spadku wierzyciel jest zobowiązany wystąpić przeciwko wszystkim 
spadkobiercom definitywnym. W świetle powyższego przysługiwać im będzie 
bierna legitymacja grupowa z racji, iż po ich stronie nastąpi współuczestnic-
two konieczne. Z kolei, gdy wierzyciel wytoczy powództwo lub zgłosi zarzut 
już po przeprowadzeniu działu spadku, legitymację bierną posiać będzie 
ten spadkobierca, któremu przypadł składnik majątku, z którego wierzyciel 
chciałby się zaspokoić.
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zakOńczenie

Niniejsza praca ma na celu wskazanie jednej z najbardziej oczeki-
wanych społecznie zmian w prawie prywatnym. Cała praca oscyluje wokół 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, co według autora niniejsze-
go opracowania jest istotne, bowiem występuje ono bardzo często w praktyce 
życia codziennego. Jeśli jesteśmy spadkobiercami a przedmiotowego oświad-
czenia nie złożymy, sam brak oświadczenia będzie wywoływać skutki. W świe-
tle powyższego przedmiotową nowelizację należy oceniać pozytywnie, gdyż 
zapewnia bezpieczeństwo prawne obywatelom i chroni ich przed poważnymi 
konsekwencjami nieznajomości prawa. 
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wstęp

Już na wstępie niniejszej pracy należy zauważyć, że problematyka z za-
kresu prawa spadkowego cieszy się ogromnym zainteresowaniem podyktowa-
nym faktem, że dotyka ona praktycznie większości ludzi na świecie. Omawia-
na gałąź prawa cywilnego obejmuje przejście praw i obowiązków majątkowych 
po śmierci właściciela, a więc związana jest z uregulowaniem sytuacji spadko-
dawcy i spadkobiercy oraz problematyką spadku. 

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca wprowadził w ciągu ostatnich 
20 lat liczne zmiany, które mają istotny wpływ na pozycję wyżej wymienio-
nych podmiotów. Do najistotniejszych należą: rozszerzenie kręgu spadkobier-
ców ustawowych o gminę, ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 

- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. nr 49, poz. 408], 
wprowadzenie nowego sposobu dokumentowania praw do spadku w posta-
ci aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzanego przez notariusza, ustawą  
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektó-
rych innych ustaw [Dz. U. nr 181, poz. 1287], rozszerzenie kręgu spadkobier-
ców ustawowych o dziadków, zstępnych dziadków i pasierbów spadkodaw-
cy, a także wzmocnienie pozycji rodziców jako spadkobierców ustawowych, 
ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny [Dz. 
U. nr 79, poz. 662], wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowe-
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go rozporządzenia testamentowego w postaci zapisu windykacyjnego, ustawą  
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw [Dz. U. nr 85, poz. 458]. Dodatkowo zmieniono inne przepisy 
powiązane z wprowadzeniem tej instytucji prawa spadkowego, w szczególno-
ści w zakresie przepisów o zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe 
oraz dokumentowania praw do spadku. Należy również wymienić modyfika-
cję przepisów dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe, będące kon-
sekwencją ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 539], jak również pojawienie się 
instytucji prywatnego wykazu inwentarza, którą wymieniona nowelizacja tak-
że wprowadziła.

Omawiając powyższe zmiany dokonane w przeciągu ostatnich 20 lat 
przez ustawodawcę, należy odrębnie przeanalizować konsekwencje ich wpro-
wadzenia oraz określić ich wpływ na sytuację podmiotów prawa spadkowego 
w kontekście pozytywów i negatywów.

rOzszerzenie kręgu spadkObierców ustawOwych O gminę

Pierwsza z wybranych przeze mnie zmian, które zostaną poddane 
dogłębnej analizie w niniejszej pracy, dokonana została przez ustawę z dnia  
14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw [Dz. U. nr 49, poz. 408], która weszła w życie z dniem 25 września 
2003 r. Mowa tu o rozszerzeniu kręgu spadkobierców ustawowych o gminę.

Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do spadków otwartych przed datą 
25.09.2003 r. jedynym tzw. spadkobiercą koniecznym jest Skarb Państwa. Do-
piero więc, gdy spadek został otwarty w tejże dacie albo dacie późniejszej ma 
zastosowanie aktualnie sformułowany art. 935 k.c., według którego w sytuacji 
braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, 
powołanych do dziedziczenia z ustawy, cały spadek przypada gminie ostatnie-
go miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli 
jednak ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie da się ustalić bądź znajdowało się ono za granicą, spadek przypada 
Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. 

Warte uwagi jest także, że podmioty te są jedynymi osobami prawnymi, 
które mogą dziedziczyć z mocy ustawy. Co więcej, jak sama nazwa wskazuje 
podmioty konieczne, którymi są gmina i Skarb Państwa według art. 1023 
§ 1 k.c. nie mogą spadku odrzucić. Natomiast na podstawie § 2 niniejszego 
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artykułu nie składają one oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się 
za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

Według konstrukcji przyjętej w polskim ustawodawstwie, dokładnie na 
mocy art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamen-
tu. Jeżeli więc spadkodawca pozostawia ważny testament, to o tym, kto bę-
dzie następcą prawnym, zadecyduje wola samego testatora. Dopiero z reguły  
w przypadku braku testamentu albo gdy ten jest nieważny, albo gdy żadna lub 
któraś z powołanych osób, nie chce lub nie może być spadkobiercą, a także 
gdy co do części spadku spadkodawca nie powołał spadkobiercy następuje 
dziedziczenie ustawowe. 

Polska instytucja dziedziczenia ustawowego ma na celu pozostawienie 
majątku spadkowego członkom najbliższej rodziny tj. zstępnym, małżonkowi, 
rodzicom, rodzeństwu, zstępnym rodzeństwa, a także dziadkom spadkodawcy 
oraz ich zstępnym. Oznacza to, że stanowi ona gwarancję, że po śmierci danej 
osoby tj. spadkodawcy w jego dotychczasową sytuację prawną, a więc w jego 
prawa i obowiązki wejdzie osoba bądź osoby, które są teoretycznie powiązane 
z jego majątkiem, gdyż w praktyce może być zupełnie inaczej.  Przytacza się 
bowiem pogląd, że często spadkobiercy jeszcze za życia spadkodawcy, korzy-
stały wraz z nim z jego majątku, a także przyczyniały się do jego powstania 
lub powiększania.

Uzasadnione jest więc ustalenie przez ustawodawcę określonego w art. 
931 - 934  k.c. kręgu podmiotów uprawnionych do dziedziczenia ustawo-
wego. Jednak już takie uzasadnienie wydaje się, że nie ma zastosowania do 
podmiotów określonych w art. 935 k.c., tzw. koniecznych czy zwanych także 
ostatecznymi, a więc gminy czy Skarbu Państwa. 

W tym miejscu należy zważyć, że w literaturze można znaleźć poglądy 
ujmujące “państwo, w szczególności zaś gminę, jako najszerzej rozumianą “rodzi-
nę” spadkodawcy poprzez odwołanie do uczuć patriotycznych czy przynależności 
społecznej.” [cyt. za Czerwińska 2015: 396] Jednak autorka słuszne zauważa, 
że nijak ma się to do rzeczywistości, gdyż dziedziczenie przez podmioty pu-
bliczne przerywa powiązanie rodzinne spadkodawcy z jego następcami praw-
nymi. Z drugiej zaś strony krąg uprawnionych, który dziedziczy jeszcze przed 
gminą czy Skarbem Pastwa, należy do grona dalekich krewnych spadkodawcy, 
często tak odległych, że za życia nie ma on z nimi żadnego kontaktu bądź ten 
kontakt jest znikomy, bądź nie ma pomiędzy nimi wzajemnej więzi, stanowią-
cej uzasadnienie dla ich ustawowego dziedziczenia. 

Słuszne jest więc twierdzenie, że koncepcja woli spadkodawcy stanowi 
podstawę wyłącznie do dziedziczenia przez wymienionych w pierwszej ko-
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lejności uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Jednak już poszerzanie 
kręgu spadkobierców o osoby mniej, znaczy dalej spokrewnione ze spad-
kobiercą powoduje odejście od tej koncepcji. Z tego powodu należy uznać  
w pewien sposób za uzasadnione dziedziczenie w ostatniej kolejności gminy 
czy Skarbu Pastwa. Także czasem można znaleźć również pogląd, że w przy-
padku braku bliskich krewnych, to właśnie podmioty publiczne służyły po-
mocą spadkobiercy, i stąd majątek spadkowy to forma odpłaty za tę pomoc.

Jak wspomniałam gmina jako podmiot publiczny dziedziczy tylko 
w odniesieniu do spadków otwartych 25.09.2003 r. albo po tej dacie. Na 
podstawie obecnej regulacji, w sytuacji, gdy spadkobierca nie pozostawił te-
stamentu bądź jego testament jest nieważny, z braku innych spadkobierców 
ustawowych spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spad-
kodawcy. Takie kryterium nie budzi żadnych wątpliwości, jeśli majątek spad-
kowy znajduje się na terenie tejże gminy. Odnosi się do także do rzeczy rucho-
mych, które zwykle znajdują się w bliskim otoczeniu spadkodawcy. 

Problematyczne wydaje się jednak takie uregulowanie, gdy mamy do 
czynienia z nieruchomościami, gdyż mogą one znajdować się przecież poza 
terenem gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Kryterium to 
należy oceniać przez pryzmat możliwości efektywnego gospodarowania nie-
ruchomością położoną poza terytorialnym zasięgiem gminy będącej spadko-
biercą. Z drugiej zaś strony rozdzielenie jednego spadku, ruchomości według 
ostatniego miejsca zamieszkania a nieruchomości według miejsca ich położe-
nia, na dwie lub więcej gmin, nie służy racjonalnemu gospodarowaniu mie-
niem publicznym. [Czerwińska 2015, s. 398] Oznacza to więc, że nie ważne 
jest miejsce położenia majątku spadkowego, dziedziczyć będzie i tak gmina 
ostatniego miejsca zamieszkania. Odnosi się to do wszystkich osób mających 
obywatelstwo polskie oraz apatrydów, którzy w chwili śmierci mieli miejsce 
zamieszkania w Polsce. 

Dla przypomnienia, natomiast, jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miej-
sce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada 
Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Sytuacja prawna gminy jak i Skarbu Państwa, jako spadkobierców usta-
wowych, kształtuje się odmiennie niż innych spadkobierców.  Jak wyżej już 
zostało wskazane gmina ani Skarb Państwa nie mogą spadku odrzucić. Toteż 
polskie prawo spadkowe opiera się na zasadzie nieistnienia spadków bezdzie-
dzicznych, tzw. bonavacantia. Przyjęta konstrukcja gwarantuje, że spadek zo-
stanie odziedziczony i zakłada niedopuszczalność uchylenia się przez wymie-
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nione podmioty od przyjęcia spadku i jego skutków. Tym samym nawet, jeśli 
zostanie złożone oświadczenia przez gminę lub Skarb Państwa w przedmiocie 
przyjęcia bądź odrzucenia spadku to jest ono bezwzględnie nieważne, toteż 
spadkobierca nie ma także możliwości wyłączenia gminy ani Skarbu Państwa 
od dziedziczenia w drodze testamentu.

Tak więc gmina i Skarb Pastwa przyjmują z mocy ustawy spadek z do-
brodziejstwem inwentarza. Omawiane filary powodują daleko idące kon-
sekwencje, po pierwsze stanowią gwarancję nieistnienia spadków bezdzie-
dzicznych, po drugie ustanawiają przymusowy charakter dziedziczenia przez 
podmioty publiczne, toteż przyjmują spadek z chwilą powołania do spadku  
i od tej chwili odpowiadają za długi spadkowe do określonej kwoty. 

nOtarialny akt pOświadczenia dziedziczenia

W kontekście zmian dokonanych na gruncie prawa spadkowego w la-
tach 2000-2020 należy omówić wprowadzenie aktu poświadczenia dziedzicze-
nia sporządzanego przez notariusza jako nowego sposobu dokumentowania 
praw do spadku, ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o notariacie oraz niektórych innych ustaw, [Dz. U. nr 181, poz. 1287], która 
weszła w życie z dniem 2 października 2008 r. Należy jednak podkreślić, że 
możliwość notarialnego poświadczenia dziedziczenia dotyczy wyłącznie spad-
ków otwartych od dnia 1 lipca 1984 r.

Akt poświadczenia dziedziczenia, obok postanowienia sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku stanowi dokument potwierdzający status spadkobiercy. 
Uzyskanie jednego z dwóch wymienionych dokumentów jest bardzo istotne, 
gdyż na mocy art. 1027 k.c. w stosunku do osoby trzeciej, która nie rości 
sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowod-
nić swoje prawa wynikające z dziedziczenia wyłącznie albo postanowieniem o 
stwierdzeniu nabycia spadku lub właśnie zarejestrowanym aktem poświadcze-
nia dziedziczenia. [Kuźmicka-Sulikowska 2018, s. 298]

Co więcej legitymowanie się̨ postanowieniem sądu stwierdzającym na-
bycie spadku lub notarialnie sporządzonym aktem poświadczenia dziedzicze-
nia jest niezbędne, w szczególności w celu wykazania wobec spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością ̨ i przejściem udziałów w drodze dziedziczenia. [cyt. 
za J. Kuźmicka-Sulikowska 2018: 298].

Na podstawie art. 1024 k.c. uzyskanie sądowego postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dzie-
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dziczenia nie jest możliwe przed upływem sześciu miesięcy od chwili otwarcia 
spadku. Jednak należy wyłączyć z niniejszego ograniczenia temporalnego sy-
tuację, gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu 
lub o odrzuceniu spadku.

Według art. 1025 § 2 k.c. domniemywa się̨, że osoba, która uzyskała 
stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadko-
biercą.  Podkreśla się, że przeciwko takiemu domniemaniu, wynikającemu 
ze stwierdzenia nabycia spadku nie będzie skuteczne powoływanie się ̨ na do-
mniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W świetle art. 6691 § 1 k.p.c. zarejestrowany akt poświadczenia dzie-
dziczenia podlega uchyleniu przez sąd spadku, jeśli w odniesieniu do tego 
samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spad-
ku. Natomiast według art. 6691 § 2 k.p.c. w sytuacji zarejestrowania więcej 
niż jednego aktu poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego same-
go spadku, na wniosek zainteresowanego sąd spadku uchyli wszystkie akty 
poświadczenia dziedziczenia i wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku. Należy zważyć, że poza okolicznościami określonymi w przytoczo-
nym artykule uchylenie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia 
jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie.

W tym miejscu zauważa się, że ustawodawca ustanowił mechanizmy, 
które mają przeciwdziałać możliwości zarejestrowania więcej niż̇ jednego aktu 
poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, toteż 
m.in. nie dochodzi do zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, je-
żeli dotyczący tego samego spadku akt poświadczenia dziedziczenia albo pra-
womocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku wpisane 
już zostały do Rejestru Spadkowego.

Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia pociąga za sobą koniecz-
ność podjęcia działań eliminujących taki akt z obrotu prawnego, toteż według 
art. 95k pr. not. Krajowa Rada Notarialna najpierw zawiadamia notariusza  
o uchyleniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, a ten następ-
nie czyni o tym wzmiankę bezpośrednio na akcie.  Po czym Prezes KRN nie-
zwłocznie poleca wykreślenie z Rejestru Spadkowego uchylonego zarejestro-
wanego aktu lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo poleca 
dokonanie odpowiedniej zmiany wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku. [Kuźmicka-Sulikowska 2018, s. 299]

Tak więc akt poświadczenia dziedziczenia stanowi alternatywę̨ dla sądo-
wego stwierdzenia nabycia spadku. Jest on sporządzany przez notariusza lub 
jego zastępcę.
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Skorzystanie z omawianej alternatywy związane jest z dość istotnymi 
ograniczeniami. Jednym z nich jest wspomniany przeze mnie fakt, że akt 
poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony wyłącznie w odniesie-
niu do spadków otwartych po 1.07.1984 r. Jednak wyłączona jest możliwość 
jego sporządzenia, gdy podstawę̨ dziedziczenia stanowi testament szczegól-
ny, którym w świetle KC jest testament ustny, testament podczas podróży 
polskim statkiem morskim lub powietrznym oraz testament wojskowy. No-
tariusz może więc sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego 
albo testamentowego, ale w tym ostatnim przypadku, tylko w sytuacji, gdy 
podstawą dziedziczenia jest testament zwykły. Niedopuszczalne jest sporzą-
dzenie takiego aktu również, jeśli do danego spadku został wcześniej sporzą-
dzony już akt poświadczenia dziedziczenia albo zostało wydane postanowienie  
o stwierdzeniu nabycia spadku. Także do omawianych ograniczeń należy za-
liczyć sytuację, gdy podczas sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnione 
zostaną okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzaniu nie były obecne 
wszystkie osoby, które powinni lub mogą być brani pod uwagę w kontekście 
spadkobierców ustawowych lub testamentowych, jak również zapisobiercy 
windykacyjni, a także w przypadku, gdy istnieją̨ lub istniały testamenty, które 
nie zostały otwarte lub ogłoszone. [Kuźmicka-Sulikowska 2018, s. 305] Nie-
dopuszczalny jest również akt poświadczenia dziedziczenia w sytuacji braku 
jurysdykcji krajowej. 

Procedura jest następująca, przed sporządzeniem aktu poświadcze-
nia dziedziczenia, notariusz musi spisać protokół dziedziczenia przy udziale 
wszystkich osób zainteresowanych, a więc takich, które mogą ̨ być potencjalnie 
spadkobiercami ustawowi i testamentowymi oraz zapisobierców windykacyj-
nych. Osoby te, uczestnicząc w sporządzaniu takiego protokołu, obowiązane 
są do ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią ̨ protokołu, pod rygo-
rem poniesienia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, 
o czym notariusz obowiązany jest do pouczenia ich przed rozpoczęciem pro-
cedury spisywania protokołu. 

Jeżeli zaś nie upłynęło jeszcze sześć miesięcy od dnia otwarcia spadku,  
w protokole dziedziczenia zamieszcza się oświadczenia spadkobierców o przy-
jęciu albo odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia te złożyli już spadkobier-
cy. Wtedy w protokole dziedziczenia zamieszcza się jedynie wzmiankę o ich 
dacie, miejscu i treści. Odnosi się to również do oświadczeń zapisobierców 
windykacyjnych.  

Dopiero więc po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza 
akt poświadczenia dziedziczenia. Przy tym ograniczone jest to wymogiem, aby 
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w chwili jego sporządzania notariusz nie miał jakichkolwiek wątpliwości, co 
do osoby spadkobiercy, wysokości udziałów w spadku, istnienia jurysdykcji 
krajowej, a także co do zapisobiercy windykacyjnego i przedmiotu tego zapisu. 

Ustawodawca wskazuje w art. 95f § 1 pr. not., że każdy akt poświadcze-
nia dziedziczenia musi zawierać: 

1) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a je-

żeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub 
upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię  
i nazwisko tej osoby;

3) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców 
oraz jego numer PESEL;

4) datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadko-
dawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci;

5) wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł 
– imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia 
osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę;

6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów  
w spadku, a w razie dziedziczenia testamentowego – określenie formy 
testamentu;

7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodar-
stwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim;

8) wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca 
uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów, chyba 
że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami albo zapisy 
windykacyjne okazały się bezskuteczne;

9) powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testa-
mentu;

10) podpis notariusza;
11) adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i 

tj. obowiązki Krajowej Rady Notarialnej w zakresie Rejestru Spadkowe-
go.

Wreszcie notariusz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia 
niezwłocznie dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego, tzn. wprowadza 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane zawarte w niniejszym 
akcie. Z chwilą dokonania wpisu otrzymuje on za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego zawiadomienie o zarejestrowaniu aktu, a także informa-
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cję o możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu ze wskazaniem 
numeru wpisu. Wskazuje się, że w ten sam sposób notariusz otrzyma zawiado-
mienie negatywne, tj. o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Należy podkreślić, że zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia 
wywołuje tożsame skutki, co prawomocne postanowienie o stwierdzeniu na-
bycia spadku.

W świetle omawianej regulacji możliwe jest także sporządzenie uzupeł-
niającego aktu poświadczenia dziedziczenia. Taka okoliczność dopuszczalna 
jest, gdy w akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców 
dziedziczących gospodarstwo rolne lub osób, na których rzecz spadkodawca 
uczynił zapisy windykacyjne.

Reasumując, do czasu omawianej nowelizacji spadkobierca mógł 
uzyskać potwierdzenie nabycia spadku jedynie w postępowaniu sądowym. 
Wprowadzenie alternatywnej drogi otrzymania potwierdzenia dziedziczenia 
ma niewątpliwie na celu odciążenie sądów poprzez zapewnienie obywatelom 
możliwości wyboru sposobu załatwienia spraw spadkowych, o których mowa 
powyżej. [Kwaśnicka, Porębska 2008] Co więcej, uzyskanie notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia jest zwykle o wiele prostszym i szybszym spo-
sobem niż wszczęcie i zakończenie postępowania sądowego. Dodatkowym 
atutem jest to, że omawiany akt może zostać sporządzony przez dowolne-
go notariusza. Takiej dowolności i swobody nie ma w przypadku sądowego 
stwierdzenia nabycia spadku, gdzie wyłącznie właściwy jest sąd spadku, tj. Sąd 
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

zapis windykacyjny

Jedną z przełomowych zmian w prawie spadkowym stanowi wprowa-
dzenie do polskiego porządku prawnego nowego rozrządzenia testamentowe-
go w postaci zapisu windykacyjnego, ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. nr 85, 
poz. 458]., która weszła w zżycie z dniem 23 października 2011 r.

Należy dostrzec, że zapis windykacyjny znany był już w prawie rzym-
skim. Co więcej, instytucja ta funkcjonuje w niektórych obcych systemach 
prawnych. Jednak w polskim nie ma ona swojego poprzednika.

Zapis windykacyjny stanowi rozrządzenie testamentowe, poprzez które 
testator postanawia, że z chwilą otwarcia spadku tj. chwilą śmierci spadkodaw-
cy dana, oznaczona osoba uzyska określony przedmiot zapisu.  Wprowadzenie 
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niniejszej instytucji ustanowiło możliwość rozrządzenia testamentowego spad-
kodawcy, poprzez które może on zadecydować o losie konkretnego składni-
ka majątku spadkodawcy na wypadek śmierci, pod warunkiem, że niniejszy 
składnik majątku może być w ogóle przedmiotem zapisu windykacyjnego. 
Kolejne ograniczenia są następujące: dany element spadku musi znajdować 
się, należeć do majątku spadkodawcy w chwili jego śmierci i spadkodawca nie 
może być zobowiązany do jego zbycia. 

Warto podkreślić, że testator ma w tym wypadku pewność, gwarancję, 
że dane składniki majątku przypadną konkretnej osobie/om. Przed wprowa-
dzeniem do polskich regulacji zapisu windykacyjnego było to w zasadzie nie-
możliwe.

 Wraz ze śmiercią spadkodawcy zapisobierca windykacyjny z mocy sa-
mego prawa staje się właścicielem zapisanej rzeczy lub uprawnionym z tytułu 
prawa, będącego przedmiotem zapisu. Jak słusznie zauważa Osajda zapis win-
dykacyjny jest kolejnym wyjątkiem w polskim porządku prawnym od zasady 
sukcesji uniwersalnej, rządzącej mechanizmem dziedziczenia. [Osajda 2012, 
s.15] Uprawniony więc z tytułu zapisu windykacyjnego to następca prawny 
spadkodawcy pod tytułem szczególnym. Przedmiot zapisu windykacyjnego 
nie przechodzi na spadkobiercę, lecz na zapisobiercę windykacyjnego w dro-
dze sukcesji syngularnej.

Pomimo więc niewątpliwej potrzeby uzupełnienia systemu prawa spad-
kowego w Polsce zapisem windykacyjnym, wprowadzenie go do KC skom-
plikowało regulację prawa spadkowego. Podyktowane jest to faktem, że zapis 
ten stanowi odstępstwo od dominującej zasady sukcesji uniwersalnej w Polsce.

Zwraca się jednak uwagę, że zakres przedmiotowy zapisu windykacyj-
nego jest wyraźnie ograniczony przez ustawodawcę. Wymienia on enumera-
tywnie, jakimi prawami czy rzeczami testator może rozrządzić poprzez zapis 
windykacyjny, toteż według art. 981 [1] § 2 k.c. przedmiotem zapisu windy-
kacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości;
2) zbywalne prawo majątkowe;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytko wania lub 

służebności;
5) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Co więcej, na mocy art.  981 § 1 k.c. rozrządzenie testamentowe w po-
staci zapisu windykacyjnego musi zostać sporządzone w formie aktu notarial-
nego. Jednak należy odwołać się do stanowiska Góreckiego, który wskazuje, 
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że zastrzeżony w powołanym przepisie wymóg dochowania formy aktu nota-
rialnego nie dotyczy już oświadczenia woli testatora w przypadku odwołania 
zapisu windykacyjnego. Pociąga to za sobą takiego rodzaju konsekwencję, że 
zapis windykacyjny dokonany w formie aktu notarialnego może zostać od-
wołany w testamencie sporządzonym w którejkolwiek z form przewidzianych 
przez KC. [Górecki 2012, s. 25 – 30]

Warta uwagi jest również uchwała Sądu Najwyższego z 18.07.2012 r. 
SN wskazuje, że testator poprzez zapis windykacyjny może rozrządzić rzecza-
mi i prawami przyszłymi, a również cudzymi. Także dopuszczalne jest w tym 
kontekście rozrządzenie w postaci zapisu windykacyjnego przez jedno z mał-
żonków przedmiotem lub prawem wchodzącym w skład wspólnego majątku 
małżonków. [cyt. za: Kuźmicka-Sulikowska 2018: 284] Co więcej, wskazuje 
się, że takie stanowisko SN nie stoi na przeszkodzie art. 981[2] k.c.: Zapis 
windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot 
zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego 
zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustano wienie dla zapisobiercy użytko-
wania lub służebności, zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku 
przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebno-
ścią nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia, 
gdyż nie dotyczy on wyłącznie jego oceny przez pryzmat skuteczności. 

Należy zwrócić także uwagę, że ustawodawca w art.  981 [4] k.c. prze-
widuje możliwość przez spadkodawcę obciążenia zapisem zwykłym osobę/y, 
na rzecz której dokonał on zapis windykacyjny. Wskazuje się także, że w 
przypadku poczynienia przez spadkodawcę tego rodzaju zapisu na rzecz da-
nej osoby lub kilka takich zapisów na rzecz jednej bądź kilku osób, i w ten 
sposób przeznaczył im przedmioty i prawa majątkowe, w sposób wyczerpu-
jący cały lub prawie cały spadek, to w razie wątpliwości należy traktować tę 
osobę/ y jako spadkobierców, chyba że treść testamentu wskazuje wprost, że 
spadkodawca miał na względzie poczynienie wyłącznie zapisów windykacyj-
nych. W przypadku więc braku wątpliwości w takiej sytuacji zawsze będziemy 
mieć do czynienia z zapisami windykacyjnymi. Do zapisu windykacyjnego 
stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie zwykłym.

Podsumowując, w kontekście instytucji zapisu windykacyjnego, należy 
zauważyć, że istnieją zarówno argumenty na rzecz dokonanej nowelizacji, jak 
i przeciw niej. Do tych ostatnich zaliczyć należy osłabienie pozycji wierzycieli 
spadku, trudności z rozstrzygnięciem czy w danej sytuacji rozrządzenie testa-
mentowe to zapis zwykły, czy też windykacyjny oraz już wspomniany przeze 
fakt, że instytucja ta stanowi odstępstwo od zasady sukcesji uniwersalnej.
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Natomiast pozytywne w tym wypadku wydają się argumenty, w świetle 
których zapis windykacyjny stanowi wyraz uszanowania woli spadkodawców, 
a co za tym idzie gwarantuje pełniejszą realizację zasady swobody testowania. 
Również skutkuje większą efektywnością w realizacji celów prawa spadko-
wego poprzez zachęcanie ludzi do aktywnego pomnażania majątku, co po-
dyktowane jest przesłanką zwiększonego wpływu, swobody na losy majątku 
na wypadek śmierci. zwiększenie wpływu spadkodawcy na dział spadku, co 
pozwala na zmniejszenie intensywności sporów między spadkobiercami na 
tym tle. Nie sposób nie dostrzec również, że instytucja zapisu windykacyj-
nego w porównaniu z zapisem zwykłym wiąże się z lepszą ochroną zapiso-
biercy, w szczególności przed rozrządzeniem przez spadkobierców przedmio-
tem zapisu. I wreszcie gwarantuje ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa  
w razie śmierci spadkodawcy, także przeznaczenia przedsiębiorstwa konkret-
nej osobie, przygotowanej do jego przejęcia i dalszego poprowadzenia. [Osaj-
da 2012, s. 17]

Tak więc w wyniku instytucji zapisu windykacyjnego spadkodawca 
może w testamencie podzielić swój majątek na spadkobierców lub na inne 
osoby w sposób uznany przez siebie za dogodny, najlepszy, a tym samym osią-
gnąć zamierzony cel, tj. przejście własności konkretnych rzeczy na konkretne 
osoby.

rOzszerzenie kręgu spadkObierców  
ustawOwych O dziadków, zstępnych  
dziadków i pasierbów spadkOdawcy

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, 
Dz. U. nr 79, poz. 662, która weszła w zżycie z dniem 28 czerwca 2009 r. 
powoduje rozszerzenie dotychczasowego kręgu spadkobierców ustawowych 
o dziadków, zstępnych dziadków i pasierbów spadkodawcy, a także wzmoc-
nienie pozycji rodziców jako spadkobierców ustawowych.

Na mocy art. 934 k.c., gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie ani 
małżonka, ani zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych tego rodzeństwa, 
cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziadkowie spadkodawcy dzie-
dziczą w takim przypadku w częściach równych. Jednak w sytuacji, niezwykle 
częstej, jeśli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku po 
nim, wówczas udział spadkowy, który by przypadał danemu dziadkowi lub 
babci, przypada jej/ jego zstępnym. Dopiero w przypadku braku takich zstęp-
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nych, niniejszy udział spadkowy, przypada w częściach równych pozostałym 
dziadkom spadkodawcy.

Natomiast na mocy Art. 934 [1]] k.c. w sytuacji braku małżonka spad-
kodawcy oraz zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych tego rodzeństwa, 
dziadków i ich zstępnych, którzy powołani są do dziedziczenia z ustawy, spa-
dek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, 
których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.  A więc do dzie-
dziczenia dochodzą pasierbowie spadkodawcy. 

Jednak, aby oni dziedziczyli po spadkodawcy, nie wystarczy brak jego 
małżonka oraz wymienionych wyżej krewnych powołanych do dziedziczenia 
z ustawy. Konieczne jest tu także, by oboje rodzice pasierba/ pasierbicy zmarli 
przed datą śmierci spadkodawcy. A więc pasierbowie dochodzą do dziedzicze-
nia po macosze lub ojczymie wyłącznie, gdy żadne z ich rodziców nie dożyło 
otwarcia spadku po spadkodawcy.

W tym kontekście pojawiają się liczne wątpliwości, gdyż reprezento-
wane są stanowiska, że odnosi się to tylko do przypadków, gdy oboje rodzice 
pasierba w dosłownym znaczeniu nie żyją̨. Natomiast inni reprezentanci dok-
tryny popierają pogląd, że chodzi tu również o sytuacje, w których dana osoba 
w świetle prawa spadkowego jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia 
spadku, choć w rzeczywistości ona żyje.

Można się spotkać również z następującym poglądem, że co do rodzi-
ca niebędącego małżonkiem spadkodawcy, przed otwarciem spadku śmierć 
musi nastąpić fizycznie, tj. W znaczeniu dosłownym tego słowa. Jednak już 
odmiennie należy postrzegać sytuację rodzica pasierba pozostającego w chwili 
otwarcia spadku w związku małżeńskim ze spadkodawcą. Tu uzasadnione wy-
daje się być, że omawiany artykuł obejmuje sytuacje, kiedy śmierć nastąpiła  
w rzeczywistości, ale także gdy taki małżonek w świetle prawa spadkowego jest 
traktowany, uznawany jakby nie dożył otwarcia spadku. [Skowrońska-Bocian 
2011, s. 82]

Należy więc zważyć, co następuje, gdyby otwarcie spadku nastąpiło 
przed 28.06.2009 r., tzn. przed wejściem w życie nowelizacji to wtedy należy 
stosować ̨ przepisy KC w brzmieniu sprzed tej daty. 

Tak więc tak samo jak na mocy aktualnie obowiązujących przepisów  
w pierwszej kolejności, dziedziczyć będą ̨ dzieci spadkodawcy i jego małżonek, 
w częściach równych, jednakże z tą uwagę, że część przypadająca małżonkowi 
nie może nigdy być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli dziecko 
spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy przypadający mu 
przypada jego dzieciom w częściach równych.  Zaś w sytuacji braku zstępnych 
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spadkodawcy do dziedziczenia dojdą jego małżonek, rodzice i rodzeństwo, 
a udział spadkowy małżonka dziedziczącego w zbiegu z nimi wyniesie połowę ̨ 
spadku. 

A więc udział spadkowy każdego z rodziców dziedziczących w zbiegu 
z rodzeństwem spadkodawcy wyniesie jedna ̨ czwarta ̨ tego, co przypada łącznie 
dla rodziców i rodzeństwa. Zaś w sytuacji, gdy jedno z rodziców spadkodawcy 
nie dożyło otwarcia spadku, przypadający mu udział spadkowy, przypada po 
połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. 

Z kolei w braku zstępnych i małżonka cały spadek przypadnie rodzi-
com spadkodawcy, jego rodzeństwu i zstępnym rodzeństwa. Zaś gdy brak 
małżonka i krewnych spadkodawcy powołanych z ustawy do dziedziczenia po 
nim, cały spadek przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadko-
dawcy, a gdyby ostatniego miejsca jego zamieszkania w Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie dało się ̨ ustalić lub gdyby znajdowało się ̨ ono za granica ̨, cały spadek 
przypadnie Skarbowi Państwa. 

A więc w świetle przepisów sprzed nowelizacji dziadkowie ani zstęp-
ni dziadków, jak również pasierbowie nie mieli możliwości dziedziczenia po 
zmarłym spadkodawcy. Co więcej, obowiązujące przepisy wskazują, że w sytu-
acji braku jednego z rodziców spadkodawcy, jego udział w pierwszej kolejności 
przypada rodzeństwu spadkodawcy, następnie ich zstępnych, dopiero w razie 
ich braku udział taki przypadnie drugiemu z rodziców spadkodawcy. 

Wartym uwagi jest, że rozszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych  
o dziadków, ich zstępnych oraz pasierbów spadkodawcy spowodowało ograni-
czenie możliwości dziedziczenia przez gminę właściwą dla ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkobiercy oraz przez Skarb Państwa. Natomiast z kolei jest 
to pewnego rodzaju gwarancja, że majątek pozostanie w rodzinie i zostanie 
należycie spożytkowany. Zwiększa to tym samym szanse na spełnienie woli 
spadkodawcy.

OdpOwiedzialnOść za długi spadkOwe

Omawiając nowelizacje dokonane przez ustawodawcę, konieczne jest 
omówienie modyfikacji przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe, 
zrealizowane ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny oraz niektórych innych ustaw, [Dz. U. poz. 539], która weszła w zżycie 
z dniem 18 października 2015 r. 
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Już na samym początku należy przytoczyć art. 1015 § 2. k.c., we-
dług którego brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dnia,  
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania jest jedno-
znaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. A więc jest to 
istotna różnica, w stosunku do przed nowelizacyjnej regulacji, gdzie we wska-
zanej sytuacji następowało proste przyjęcie spadku. Ponadto nowelizacja ta 
wprowadziła także instytucję prywatnego wykazu inwentarza, która jednak 
dotyczy wyłącznie spadków otwartych od 18 października 2015 r.

W przypadku więc prostego przyjęcia spadku odpowiedzialność spad-
kobiercy z reguły za długi spadkowe nie doznaje żadnych ograniczeń. Zaś, 
jeżeli spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowie-
dzialność spadkobiercy za długi spadkowe ogranicza się tylko do wartości 
ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spad-
ku. Jednak w tym miejscu wskazuje się na art. 1031 § 2 k.c., według którego 
ograniczenie to niema zastosowania, gdy spadkobierca podstępnie: 

1) pominął w wykazie inwentarza lub nie podał do spi-
su inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów 
zapisów windykacyjnych 

2) uwzględnił w wykazie inwentarza lub podał do spi-
su inwentarza nieistniejące długi.

Kluczowe w tym wypadku jest to, żeby działania spadkodawcy były 
podstępne, gdyż wyłącznie podstęp powoduje, że ograniczona odpowiedzial-
ność spadkobiercy zostaje wyłączona w znaczeniu rozszerzona, i traktuje się 
spadkobiercę jakby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Jak wyżej wspomniałam na gruncie minionej regulacji brak oświadcze-
nia spadkobiercy w wyznaczonym terminie traktowany był co do za zasady 
jako prostym przyjęciem spadku. Jednak należy zaznaczyć, że od reguły tej 
istniały liczne wyjątki. Mianowicie, jeśli spadkobiercą była osoba niemają-
ca pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba, co do której istniała 
podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, to  
w takim wypadku brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu czy odrzuceniu 
spadku, ustawodawca nazywał traktować jako przyjęcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza. Co ciekawe, jeśli jeden ze spadkobierców przyjął spadek 
z dobrodziejstwem inwentarza, to należało przyjąć, że spadkobiercy, którzy 
nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjmują spadek z dobrodziej-
stwem inwentarza.

W kontekście wykazu inwentarza należy podkreślić, że tak jak spis in-
wentarza stanowi on instrument służący prawidłowemu oraz dokładnemu 
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ustaleniu składu majątku spadkowego dla wyznaczenia granic odpowiedzial-
ności za długi spadkowych spadkobierców, przyjmujących spadek z dobro-
dziejstwem inwentarza i zapisobierców windykacyjnych. Tak więc wykaz in-
wentarza jest alternatywą. Możliwość złożenia wykazu inwentarza zachodzi 
tylko w odniesieniu do spadków otwartych od dnia 18 października 2015 r.

Wykaz inwentarza to prywatny spis wszystkich aktywów i pasywów 
wchodzących do spadku, a także przedmiotów zapisów windykacyjnych. Każ-
dy składnik spadku zaliczony jako aktywa spadkowe musi zostać oceniony co 
do stanu i wyceniony według stanu i ceny z chwili otwarcia spadku. W przy-
padku pasywów, a więc długów spadkowych określa się ich wysokość według 
chwili otwarcia spadku.

Co więcej, instytucja ta zawiera wymienienie przedmiotów wchodzą-
cych do spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych z uwzględnie-
niem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi 
spadkowe według stanu z chwili otwarcia spadku. 

Podmiotami legitymowanymi do sporządzenia wykazu inwentarza są̨ 
jedynie: spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 
zapisobierca windykacyjny, a także wykonawca testamentu. Wykaz inwenta-
rza to dokument prywatny, sporządzany samodzielnie przez uprawnionego, 
a następnie zaś składany w sadzie albo u notariusza. Warty uwagi jest fakt, 
że w jednej sprawie może być sporządzonych kilka wykazów inwentarza, co 
stanowi znaczą różnice w stosunku do spisu inwentarza, ponieważ w jednej 
sprawie może zostać tylko jeden taki spis sporządzony. 

Ponadto od chwili sporządzenia spisu inwentarza, spadkobiercy, za-
pisobiercy windykacyjni i wykonawcy testamentu spłacają ̨ długi spadkowe 
zgodnie ze spisem inwentarza, a nie wykazem inwentarza.

Zwraca się więc uwagę, że znaczenie wykazu inwentarza jest znacznie 
mniejsze niż spisu inwentarza. Celem jednak wprowadzenia wykazu inwen-
tarza było ograniczenie kosztów, albowiem dotychczas dokonywał odpłatnie 
tego komornik w formie spisu inwentarza.  Wykaz inwentarza umożliwia re-
alizację ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Gdy 
spadek zostanie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, to spadkobierca od-
powiada za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie stanu czynnego 
spadku. [Osajda 2015, s. 2] 

Zważyć należy, że treść wykazu inwentarza, w tym spisu inwentarza 
nie przesądza o zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe w przypadku 
przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dokumenty te mają na celu 
wyłącznie ustalenie kwotowe zakresu odpowiedzialności.
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Ustawodawca więc dopuszcza procedurę uzupełnienia wykazu inwen-
tarza/ spisu inwentarza w szczególności w przypadku nieuwzględnienia okre-
ślonych elementów wchodzących do spadku, jak również w sytuacji nieprawi-
dłowej wyceny poszczególnych elementów majątku spadkowego. 

 A więc dla jasności należy wskazać, że wykaz inwentarza wskazuje 
kwotowo zakres odpowiedzialności za długi spadkowe zapisobiercy windyka-
cyjnego. Wykaz inwentarza zawiera listę długów spadkowych, według której 
spadkobiercy mają spłacać wymienione długi. 

Tak więc jak wcześniej zostało podkreślone, nieuwzględnienie długów 
w wykazie inwentarza skutkuje rozszerzeniem odpowiedzialności za te długi, 
o czym dokładnie mówi art. 1032 k.c. Należy zważyć na funkcję informa-
cyjną wykazu inwentarza względem wierzycieli spadkowych. To on wskazuje 
im, jakie składniki tworzyły majątek spadkodawcy, a tym samym pozwala im 
zobaczyć, dowiedzieć się, z czego tj. z jakich składników majątku spadkowego 
mogą dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń. 

Na mocy zaś art. 1034 [1] § 2 KC na podstawie wykazu inwentarza 
uwzględnia się wartość udziału każdego ze spadkobierców w majątku spadko-
wym na potrzeby wzajemnych rozliczeń. 
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Ewolucja mediacji oraz innych  
alternatywnych metod  
rozwiązywania sporów  

w polskim systemie prawnym  
ze szczególnym uwzględnieniem 

sporów o charakterze medycznym

W polskim systemie prawnym, widoczne jest dążenie do rozszerza-
nia stosowania form polubownego rozstrzygania sporu.  Między innymi już 
w 2006 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że  
w kodeksie postępowania cywilnego ustawodawca promuje ugodowe zała-
twianie sprawy [TK 2006, s. 4]. Pojęcie „alternatywne sposoby rozwiązywania 
sporów” w szerokim ujęciu, obejmuje katalog wszelkich typów działalności 
mającej na celu minimalizowanie możliwości powstania sporu [Jakubiak-

-Mirończuk 2008, s. 20]. Przykładami tych metod są oczywiście negocjacje, 
mediacje oraz arbitraż. Pojęcie ADR jest nazwą bardzo młodą, prawdopodob-
nie powstałą pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia [Gmurzyńska 2007, s. 8].  
W polskim systemie prawnym istnieją dwa najczęściej stosowane rozwiąza-
nia z zakresu rozstrzygania sporów związanych ze zdarzeniami medycznymi. 
Jednym z nich jest postępowanie sądowe, w ramach którego możliwa jest me-
diacja na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego. Drugim sposobem jest 
postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych, 
które to zostały wprowadzone w 2011 roku. Oprócz mediacji w postępowa-
niu cywilnym jako formy ADR występuje także postępowanie pojednawcze 
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oraz sądy polubowne na które nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 
z 2019 r. także wywarła znaczny wpływ. 

alternatywne metOdy rOzwiązywania spOru  
w świetle kOdeksu pOstępOwania cywilnegO i ich ewOlucja

Postępowanie pojednawcze

Art. 185 k.p.c. reguluje instytucję zawezwania do próby ugodowej 
i wprowadza szczegółowe normy w zakresie właściwości miejscowej i rzeczo-
wej sądu, wymogów formalnych wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, 
składu sądu i protokołu przebiegu posiedzenia pojednawczego. Zgodnie z art. 
184 k.p.c, sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregu-
lowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za 
niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współ-
życia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W toku prac nad nowelizacją zwracano uwagę na dotychczasowe do-
świadczenia praktyczne wykorzystywania postępowania pojednawczego jedy-
nie w celu przerwania biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.), nie zaś 
w celu zawarcia ugody [Druk nr 3137, 2019, s. 246]. Już przed ostatnią no-
welizacją problem ten poruszany był w orzecznictwie sądów [SN, 2018 s. 8; 
SN, 2017, s.7; SN, 2016, s.8]. Sąd Najwyższy wskazał m. in. że wystąpienie 
z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej celem przerwania biegu prze-
dawnienia jest czynnością procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami. Jest 
to słuszny postulat, którego uwzględnienie ma wpływ także na rozstrzyganie 
sporów medycznych. Dążenie do ugodowego zakończenia sporu jeszcze na 
etapie przed wniesieniem pozwu wymagało od ustawodawcy zmodyfikowania 
warunków formalnych, jakie powinien spełniać wniosek składany w tym try-
bie. Wprowadzono przepis art. 185 § 11 k.p.c. określający precyzyjnie nie tyl-
ko wymagania formalne wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, ale także 
sposób egzekwowania ich spełnienia przez wnioskodawcę poprzez odwołanie 
się do art. 130 k.p.c traktującego o trybie uzupełnienia braków formalnych 
pism procesowych, a w razie bezskutecznego upływu terminu o zwrocie pisma 
stronie przez przewodniczącego [Druk nr 3137 2019, s. 246]. Ustawodawca 
wyraźnie wprowadza rygor zwrotu wniosku niespełniającego wymogu zwię-
złego oznaczenia sprawy i przedstawienia propozycji ugodowych w oparciu 
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o odpowiednie zastosowanie art. 130 k.p.c., dlatego też nowelizację w tym 
zakresie należy ocenić pozytywnie. Oczywiście w pierwszej kolejności prze-
wodniczący wzywa wnioskodawcę, pod rygorem zwrócenia wniosku, do po-
prawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym [Białecki 
2020].

Podczas prac nad nowelizacją negatywnie oceniano część projektowa-
nej regulacji zawartej w art. 185 § 11 k.p.c. (wprowadzenie wymogu przed-
stawienia przez wzywającego projektu ugody). Podnoszono bowiem, że wpro-
wadzenie takiego wymogu niesie ze sobą poważne ryzyko ograniczenia tej 
instytucji procesowej przez strony w sprawach gospodarczych. Wiązało się 
ono zapewne z wprowadzoną szeroko zasadą koncentracją materiału dowodo-
wego w procesie, szczególnie w postępowaniu odrębnym jakim jest postępo-
wanie w sprawach gospodarczych.  Przedstawienie ustępstw procesowych na 
rzecz przeciwnika jeszcze przed posiedzeniem pojednawczym i zajęciem przez 
niego stanowiska co do możliwości zawarcia ugody pogarsza sytuację proceso-
wą i negocjacyjną wzywającego. Powyższe zastrzeżenia nie zostały ostatecznie 
uwzględnione. Jednak moim zdaniem przedstawienie ustępstw jeszcze przed 
posiedzeniem pojednawczym nie ma negatywnego wpływu na sytuację strony, 
przeciwnie jest to realizacja założenia, iż zawezwanie do próby ugodowej nie 
ma być tylko stosowane w celu przerwania biegu przedawnienia, lecz po to, 
aby strony faktycznie pokazały szczerą gotowość na poczynienie sobie wspól-
nych ustępstw. 

 Najważniejszą, w moim odczuciu, zmianą w zakresie postępowania 
pojednawczego jest wzrost opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugo-
dowej. Dotychczasowa opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej 
była stała. Gdy wartość przedmiotu sporu została oznaczona w wysokości do 
10 tys. zł, to opłata za wniosek wynosiła 40 zł, jeśli jednak kwota była wyższa 
niż 10 tys. zł, albo sprawa dotyczyła praw niemajątkowych - zawezwanie kosz-
towało 300 zł. Wraz z nowelizacją z 4 lipca 2019 r. [Dz.U.2019 poz.1469] 
oprócz Kodeksu postepowania cywilnego, zmianie uległa także ustawa o kosz-
tach sądowych w zakresie zmiany wysokości opłaty pobieranej za zawezwanie 
do próby ugodowej. W znowelizowanym art. 19 ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych [Dz.U. 2005 poz. 1398] opłata wynosi 1/5 wartości 
przedmiotu sporu. Jest to znaczący wzrost wysokości opłaty, a zmiana ta jest 
oceniana jako przyszła przyczyna drastycznego spadku zawezwań do próby 
ugodowej. Jako skutek tej zmiany wyróżnia się także spadek ugód w sprawach 
o błędy medyczne [Nowosielska 2019]. Moim zdaniem, takie wnioski są za 
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daleko idące. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko ilość samych zawezwań to 
faktycznie może się okazać, że liczba takich wniosków spadnie. Jednak war-
to zwrócić uwagę na charakter ugody, a także zalety pod postacią uniknięcia 
długotrwałego procesu oraz zadowolenie stron z wypracowania wspólnego 
rozwiązania łatwo można zauważyć, że w postępowaniu pojednawczym nie 
chodzi o ilość, ale o jakość postępowania. Celem alternatywnych do postę-
powania sądowego nie jest sporządzanie zadowalających statystyk samych, 
najczęściej pozornych wniosków, tylko rzeczywiste zawarcie ugody pomiędzy 
stronami. Dlatego uważam, że zmiana ta w zakresie ADR w postępowaniu 
cywilnym jest jedną z najbardziej doniosłych, ponieważ zwalcza pozorność 
zawezwań do próby ugodowej w celu przerwania biegu przedawnienia.

Sąd polubowny 

Sądownictwo polubowne w postępowaniu cywilnym zostało ukształ-
towane poprzez ustawę z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeksu postę-
powania cywilnego, która to wprowadziła część piątą Kodeksu postępowania 
cywilnego pt. Sad polubowny (arbitrażowy). Wymieniony akt wszedł w ży-
cie 17.10.2005 r., uchylając dotychczasową regulację zawartą w art. 695-715 
k.p.c. Obowiązujące unormowanie sądownictwa arbitrażowego uwzględnia 
tzw. ustawę wzorcową UNICITRAL (United Nations Comission on Inter-
national Trade Law), która została wypracowana przez Komisję Międzynaro-
dowego Prawa Handlowego ONZ w 1985 r. i jest zalecona do przyjmowania 
przez państwa przez Zgromadzenie Ogólne ONZ [Szurski 2003, s.66].

W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 
r. doprecyzowano zasady skuteczności zapisu na sąd polubowny w odniesieniu 
do uchwał zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek akcyjnych. Otóż zgodnie 
z art. 1163 § 2 k.p.c, w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności 
uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią albo walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zapis na sąd polubowny jest 
skuteczny, jeżeli przewiduje obowiązek ogłoszenia o wszczęciu postępowania 
w sposób wymagany dla ogłoszeń spółki najpóźniej w terminie miesiąca od 
dnia jego wszczęcia, przy czym ogłoszenie może zamieścić również powód. 
W sprawach tych każdy wspólnik albo akcjonariusz może przystąpić do postę-
powania po jednej ze stron w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.
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Skład sądu polubownego wyznaczony w sprawie najwcześniej wszczętej 
rozpoznaje wszystkie pozostałe sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważno-
ści tej samej uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością albo walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Reguły określone 
w art. 1163 § 2 k.p.c znajdują odpowiednie zastosowanie do zapisów na sąd 
polubowny zawartych w statucie spółdzielni lub stowarzyszenia (art. 1163  
§ 3 k.p.c). W odniesieniu do zapisu na sąd polubowny, który obejmuje spo-
ry z zakresu prawa pracy lub spory wynikające z umów, których stroną jest 
konsument, może on być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga 
zachowania formy pisemnej, bez zastosowania łagodzącego ten wymóg art. 
1162 § 2 k.p.c. Dodatkowo zapis obejmujący spory z umów, których stroną 
jest konsument, musi wskazać pod rygorem nieważności, że stronom znane są 
skutki zapisu na sąd polubowny, w szczególności co do mocy prawnej wyroku 
sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi z wyrokiem sądu 
lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd lub po stwierdzeniu 
przez sąd ich wykonalności (art. 11641§ 2 k.p.c). 

ewOlucja mediacji w pOlskim systemie prawnym

Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego  
w zakresie mediacji w latach 2005-2016

Współczesne mediacje w Polsce rozpoczęły się w 1992 roku, kiedy to 
grupa pracowników ówczesnego Biura Interwencji Senatu oraz przedstawicie-
le Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat, na zaproszenie niemieckiej Fun-
dacji H. Bőll’a, wyjechali do Kolonii, gdzie zapoznawali się z technikami sto-
sowanymi przez mediatorów [Historia mediacji]. W Kodeksie postępowania 
cywilnego mediację wprowadzono do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy  Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw [Dz.U.2005 poz. 1595]. Wymieniony akt wszedł  
w życie 10 października 2005 r. Wspomniana nowelizacja wprowadziła sze-
reg rozwiązań prawnych, takich jak możliwość zawarcia ugody przed media-
torem, a także zaliczenie do niezbędnych kosztów mediacji prowadzonej na 
skutek skierowania przez sąd. Dodano również rozdział o tytule „Mediacja  
i postępowanie pojednawcze”, w którym to wyrażono najważniejsze postulaty 
mediacji – zasadę dobrowolności czy też brak jawności tego postępowania. 
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Uregulowano również instytucję mediatora, sposób jego powoływania, jak 
wskazano kto nie może nim być. Wprowadzono także możliwość nadania 
zawartej ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd lub też jej zatwierdzenia na 
posiedzeniu niejawnym. Za pomocą tej regulacji, umożliwiono nową możli-
wość rozwiązywania sporów o charakterze prywatnoprawnym w sposób alter-
natywny do postępowania sądowego. Teoretycy prawa postrzegają tą noweli-
zację jako przełomową, ze względu na to, że po raz pierwszy mediacja została 
zinstytucjonalizowana [Cybulko 2018, s.145].

Dnia 17 grudnia 2009 r. uchwalona została ustawa nowelizująca Ko-
deks postępowania cywilnego [Dz.U.2010 poz. 7], która to wprowadziła po-
prawki m.in. do przepisów dotyczących mediacji i mediatora. Z przepisów art. 
464§4 k.p.c. oraz art. 5702 k.p.c. wynika, iż ustawodawca wprowadził więk-
sze wymagania w zakresie kwalifikacji mediatorów rodzinnych prowadzących 
mediacje w sprawach małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych [Dz.U. 2010 
poz. 45].

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie kolejne nowe przepisy 
wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów [Dz. 
U. 2015 poz. 1595]. Były to zmiany dzięki którym, skonkretyzowano nałożo-
ny na sąd obowiązek dążenia do ugodowego załatwienia sporu, który polegał 
w szczególności na nakłanianiu stron do mediacji. Podkreślono tym rolę sę-
dziów i sądów w zakresie upowszechniania kultury polubownego rozwiązywa-
nia sporów w społeczeństwie, co jest nie do przecenienia, mając na uwadze ich 
autorytet i możliwą siłę oddziaływania [Druk nr 3137, 2019, s. 246]. Wpro-
wadzono również zasadę zawinienia, czyli możliwości obciążenia strony – nie-
zależnie od wyniku sprawy – tymi kosztami procesu, które powstały na skutek 
jej niesumiennego lub oczywiście niewłaściwego postępowania, polegającego 
na nieuzasadnionej odmowie poddania się mediacji. Szereg zmian dotyczyło 
osoby mediatora, które wzmocniły zasadę jego bezstronności. Zmiana w art. 
1836 k.p.c. miała na celu umożliwienie wierzycielowi, który zawarł umowę 
o mediację lub doręczył wniosek o wszczęcie mediacji mediatorowi stałemu, 
uniknięcia przedawnienia roszczenia w sytuacji, w której składa wniosek  
o przeprowadzenie mediacji, ale do wszczęcia mediacji ostatecznie nie docho-
dzi ze względu na brak zgody drugiej strony lub mediatora, tzn. z powodu 
okoliczności, na które wierzyciel nie ma wpływu. Uelastycznieniu uległ także 
moment skierowania do mediacji, dzięki czemu sąd zyskał prawo, aby skie-
rować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, a także więcej niż 
jeden raz w toku postępowania.
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 nOwelizacja kOdeksu pOstępOwania cywilnegO  
z 4 lipca 2019 r. w zakresie mediacji 

Novum wprowadzonym przez nowelizację z 4 lipca 2019 r. jest insty-
tucja posiedzenia przygotowawczego, która stanowi fakultatywny element 
postępowania cywilnego (Art. 2054- art. 20512 k.p.c). Jej celami są zarówno 
polubowne rozwiązanie sporu oraz sporządzenie planu rozprawy z udziałem 
stron. Dlatego też zyskuje na znaczenie zarówno ugoda sądowa i pozasądo-
wa oraz ta zawarta przed mediatorem. Jest to relewantne, ponieważ rozwój 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów niesie ze sobą duży zysk. Za-
czynając od przyspieszenia postępowania, mniejszych kosztów, po pozytyw-
ny wpływ na strony. Będą one mogły w szerszym zakresie na etapie mediacji  
i rozmów wyrazić swoje stanowiska i dzięki temu dojść do szeroko rozumianej 
ugody – czy to sądowej czy pozasądowej. Warto pamiętać, że ugoda zawarta 
przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody 
zawartej przed sądem. Pojawia się tu bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ 
w przypadku, gdy przedmiotem ugody ma być czynność prawna, dla któ-
rej prawo wymaga formy szczególnej, w tym przede wszystkim przeniesienie 
własności nieruchomości, zasada ta nie ma zastosowania [Dominowska 2018, 
s. 37-41].  Na posiedzeniu przygotowawczym, w toku rozmowy sędziego ze 
stronami i pełnomocnikami, sędzia określa przedmiot sporu w kategoriach 
prawnych, a strony precyzują swoje roszczenia oraz zarzuty. Swego rodzaju de-
bata, czy też po prostu rozmowa  nie jest skrępowana formalnymi regułami 
postępowania co ułatwia sędziemu określenie faktycznego przedmiotu sporu. 
Jeśliby wziąć pod uwagę całość formalizmu postępowania cywilnego, a także 
występujące formalne kierownictwo postępowaniem jest to daleko idące od-
stępstwo uczynione w stronę posiedzenia przygotowawczego [Machnikowska, 
2020]. Sędzia w toku takiej rozmowy ze stronami, poznając ich nastawienie 
wobec sposobu rozwiązania sporu, ustala właściwy sposób dalszego postępo-
wania w sprawie. Przede wszystkim trzeba położyć nacisk na walory mediacyj-
ne takiego spotkania ze skonfliktowanymi stronami. Sędzia powinien przyjąć 
na siebie rolę rozjemcy, starając się znaleźć i unaocznić stronom te elementy, 
które mogą zażegnać konflikt. Jest to sposób, by tłumić i wygaszać zarzewia 
konfliktu. Przedstawienie stronom przez sędziego wstępnego poglądu w spra-
wie, w tym co do ewentualnego wyniku postępowania, będzie mocno do-
pingować strony do zawarcia racjonalnego kompromisu (proj. art. 2056 § 2 
k.p.c.). Aktywność sędziego na tym etapie uzupełnia w pewien sposób czyn-
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ności mediatorów, które mogą być wykonywane również w kolejnych stadiach 
postępowania ze sprawą. Art. 2056 § 2 k.p.c. explicite traktuje, że przewodni-
czący powinien skłaniać strony do pojednania oraz dążyć do ugodowego roz-
wiązania sporu, w szczególności w drodze mediacji. W tym celu przewodni-
czący może poszukiwać ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, 
wspierać je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywać sposoby 
i skutki rozwiązania sporu, w tym także, często najbardziej przemawiające do 
stron - skutki finansowe. Może zatem okazać się niezbędne wyznaczenie na-
wet kilku terminów spotkań ze stronami, zanim dojdzie do pojednania bądź 
skierowania sprawy na rozprawę. Czas ten jednak nigdy nie będzie stracony  
i nawet mimo braku zawartej ugody, ułatwi stronom przejście przez postę-
powanie sądowe.  Nawet gdy strony nie dojdą do porozumienia, wiele kwe-
stii może w ten sposób zostać wyjaśnionych bądź nawet rozstrzygniętych, co  
w ostatecznym rozrachunku ułatwi procedowanie na rozprawie [Druk nr 
3137, 2019, s.12].  Powyższe zamysły ustawodawcy pokazują jego skutecz-
ne dążenie w kierunku mediacji. Efekty działalności sędziów o charakterze 
mediacyjnym w fazie przygotowawczej będą miały kluczowe znaczenie dla 
przyspieszenia postępowań a liczba spraw zakończonych na etapie przygoto-
wania do rozprawy pomoże w rozładowaniu zatorów w sądach [Druk nr 3137, 
2019, s. 28].

 Dodatkowa możliwość obciążenia kosztami procesu także wpłynie zna-
cząco na chęć stron do mediacji. Jest to bardzo skuteczne narzędzie w rękach 
sędziego, dzięki któremu sąd może kształtować postawy stron w sposób pożą-
dany dla rzetelności procesu. Zmiana w zakresie art. 103 § 3 k.p.c. dotyczyła 
w interesującym nas zakresie na możliwości włożenia przez sąd niezależenie od 
wyniku sprawy obowiązku zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby 
to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości, jeżeli strona w toku po-
stępowania bez usprawiedliwienia nie stawiła się na posiedzenie mediacyjne 
pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację. Jest to kolejny krok 
ustawodawcy ku mediacji, zabezpieczający zarówno drugą stronę jak i sam 
proces przed brakiem pozorności i rzetelności w zamiarze podjęcia mediacji. 
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spOry medyczne

mediacja w spOrach medycznych Oraz jej  
zalety dla szpitali, lekarzy i pacjentów 

Spór prawny między lekarzem a pacjentem lub jego rodziną może to-
czyć się w postępowaniu cywilnym, postępowaniu karnym, postępowaniu 
dyscyplinarnym, w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw 
zdarzeń medycznych oraz w mediacji, do której może skierować sąd, a także 
dobrowolnej między stronami. Do mediacji skierować można wszystkie spra-
wy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Można wyróżnić przypadki 
zakażeń szpitalnych, uszkodzenia ciała pacjenta, rozstroju zdrowia pacjenta 
oraz spory dotyczące błędnej diagnozy, błędów w leczeniu (zabiegu), podania 
niewłaściwego leku a także konflikty na tle niewłaściwego zachowania się per-
sonelu lub pacjentów, rozliczeń finansowych [Wysocki]. 

Wśród korzyści jakie mogą uzyskać lekarze, dentyści, ratownicy, a tak-
że pielęgniarki w toku mediacji warto wymienić ochronę dobrego imienia 
i reputacji. Mediacja jest oczywiście tajna, więc wszystkie przytoczone fakty 
w czasie jej trwania, a także ustalenia nie zostaną nigdzie opublikowane ani 
ogłoszone. Następną zaletą jest także szybsza likwidacja stresu i realizacja po-
trzeby zadośćuczynienia. Wydłuża się czas trwania procesów o błędy medycz-
ne – w ciągu ostatnich lat już o blisko osiem miesięcy. To przede wszystkim 
efekt braku biegłych, którzy mają przygotowywać dla sądów ekspertyzy. Do 
tego wielu z nich woli współpracować z prokuraturą niż z sądami. Według 
danych Ministerstwa Sprawiedliwości za 2017 rok, postępowanie w tym za-
kresie przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji trwało średnio 
1060 dni. W 2016 r i 2015 r. było to 970, a w 2014 r. - 834 dni. To oznacza, 
iż pacjenci czekają na wyrok sądu teraz o ok. 7,5 miesiąca dłużej niż jeszcze 
kilka lat temu. Sędziowie porównują te postępowania do najtrudniejszych, 
zaraz obok spraw budowlanych. Dzięki szybszemu zakończeniu sprawy, le-
karz może w pełni ponownie się skupić na pracy zawodowej. W mediacji 
istnieje także szansa na zmniejszenie wypłacanego odszkodowania, ponieważ 
za pomocą wypracowanego kompromisu, rozmowy oraz przeprosin żąda-
nia osoby poszkodowanej mogą się zmienić. Dzięki takiej rozmowie, lekarz 
może współdecydować o swoim losie, a nie zdać się całkowicie na wyrok sądu.  
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Jeżeli postępowanie zakończy się w mediacji, dana osoba uniknie postępowa-
nia cywilnego, karnego, a nawet dyscyplinarnego [Wysocki].

Przechodząc do korzyści jakie może uzyskać placówka medyczna, 
analogicznie do sytuacji lekarza wskazać należy utrzymanie dobrej reputacji 
wśród pacjentów i kontrahentów. Dzięki braku jawności morale i komfort 
psychiczny personelu pozostaje na wysokim poziomie i spór medyczny nie 
ma na nie wpływu. Także w przypadku szpitala istnieje szansa na zmniejszenie 
wysokości wypłacanego odszkodowania z tych samych przyczyn jak w przy-
padku mediacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Dzięki poufności mediacji 
można uniknąć także wzrostu stawek ubezpieczeniowych i posiadać większą 
kontrolę nad płynnością finansową, niż jakby to było w przypadku prowa-
dzenia postępowania sądowego przeciwko szpitalowi. Dzięki mediacji, ogra-
niczamy także efekt tzw. defensive medicine. W procesie lekarze oraz szpitale 
utrudniają dowód winy poprzez przeprowadzanie nadmiernej liczby badań 
diagnostycznych (nie zawsze in casu koniecznych i uzasadnionych w świetle 
wiedzy medycznej) wyłącznie po to, by w razie procesu odszkodowawczego 
wykazać fakt dochowania należytej staranności w działaniu, czyli wspomnianą 
defensive medicine [Bączyk-Rozwadowska, 2015]. 

Poszkodowany pacjent także czerpie korzyści z mediacji. Najpierw na 
myśl przychodzą wszelkie zalety finansowe, które są bardzo podobne do tych, 
które mediacja gwarantuje analogiczne lekarzom i szpitalom. Chodzi oczywi-
ście o możliwość uzyskania szybszego odszkodowania, a także otrzymania go 
w bardziej elastycznej formie. Jednak jest to patrzenie na mediację w sposób 
podobny do postępowania cywilnego – co bardziej nam się opłaca. Chciała-
bym zwrócić jednak uwagę na emocjonalną stronę poszkodowanego pacjenta, 
który wytacza ten spór nie tylko w celu uzyskania odszkodowania, lecz aby 
wszelkie emocje i żal wobec lekarza lub placówki medycznej znalazły swoje 
ujście. W toku mediacji pacjent może uzyskać informacje oraz wyjaśnienia 
o tym, co się zdarzyło. W procesie nie ma miejsca na rozmowę i rozwianie 
wątpliwości poszkodowanego. Kolejną korzyścią emocjonalną dla pacjenta 
jest zaspokojenie potrzeby przeprosin od lekarza lub od placówki medycz-
nej, które są dla nich wyrazem szacunku im okazanego [Gmurzyńska, Morek 
2011, s.67]. Jest to szczególnie ważne w obliczu cierpienia, które charakte-
ryzuje ten rodzaj spraw. Potrzeba uzyskania przeprosin czy wyjaśnień może 
mieć w rzeczywistości większe znaczenie dla osoby, która poniosła szkodę, niż 
rekompensata pieniężna [Orzeł, Alama-Osmólska 2014, s.100]. Ostatnią za-
letą mediacji, którą warto jest wyróżnić w sprawach o błąd medyczny jest za-
spokojenie oczekiwania pacjentów, aby w systemie poczyniono zmiany, które 
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przyczynią się do ograniczenia podobnych błędów w przyszłości. Chcą oni 
zapewnienia, by ten sam błąd nie wydarzył się ponownie. Pacjenci (względnie 
ich rodziny) potrzebują zrozumieć, dlaczego doszło do powstania określonej 
sytuacji, jakie były przyczyny jej powstania, kto był odpowiedzialny za jej 
powstanie, a także w jaki sposób można zapobiec podobnym błędom w przy-
szłości [Gmurzyńska, Morek 2011, s. 57].

Mimo pewnych tendencji dotyczących podejścia do sporów oraz rozpa-
trywania interesów klienta, funkcjonujących przez lata w środowisku prawni-
czym, pełnomocnicy dostrzegają konieczność zmian, które wymusza na nich 
współczesny rynek [Orzeł, Alama-Osmólska 2014, s.100]. Ustawodawca 
w ostatniej nowelizacji wychodzi naprzeciw tym dążeniom – co jak już zostało 
ukazane wcześniej jest realizowane w coraz szerszym zakresie. Każda nowa 
regulacja dotycząca mediacji wpływa także na mediacje w sprawach o błędy 
medyczne, gwarantując szersze jej stosowanie, dzięki rozwojowi istniejących 
mechanizmów prawnych. 

wOjewódzkie kOmisje dO spraw  
Orzekania O zdarzeniach medycznych

Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. [Dz. U. 2011 r. poz. 660] ustawo-
dawca wprowadził nowe quasi – sądowe organy [Zduński 2013, s. 130] jakimi 
są Wojewódzkie Komisje do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 
Taką drogę dochodzenia roszczeń może wybrać pacjent tylko w przypadku 
zaistnienia zdarzenia medycznego, które nastąpiło po 1 stycznia 2012 r. i jest 
następstwem świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalu. W związku  
z powyższym proponowane unormowania rodziły nadzieje, że oto w końcu 
ustawodawca wprowadza postępowanie, które w miarę prosty i szybki sposób 
pozwoli na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotu lecz-
niczego [Frąckowiak, Frąckowiak 2013, s. 131 i n ., Zduński 2013, s. 45 i n.]. 
Podobnie jak mediacja i arbitraż, działalność Wojewódzkich Komisji do spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych może mieć charakter alternatywny wo-
bec postępowania sądowego. Ma też na celu odciążyć wymiar sprawiedliwo-
ści w sprawach cywilnych dotyczących błędów medycznych [Zduński 2013 
s. 130]. Alternatywny charakter postępowania przed Wojewódzkimi Komi-
sjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wynika również z tego, 
że nie wszczyna się postępowania przed Wojewódzką Komisją, a wszczęte 
umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie 
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osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy 
się postępowanie cywilne w tej sprawie (art. 67b ust. 2 pkt. 2 u.p.p.). Postępo-
wanie przed Komisjami charakteryzuje się poufnością, co także jest istotnym 
elementem w postępowaniach w tym rodzaju spraw, jak wspomniałam już 
powyżej. Zasada poufności nakłada na członków Wojewódzkiej Komisji oraz 
osoby niebędące członkami Wojewódzkiej Komisji, którym Komisja zleciła 
przygotowanie opinii obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w toku 
postępowania przed komisją informacji dotyczących pacjenta, w tym także po 
ustaniu członkostwa w komisji (art. 67g ust. 5 i ust. 6 u.p.p.). Cechą charakte-
rystyczną tego postępowania jest również szybkość i niskie koszty postępowa-
nia – również te cechy występują w mediacji. Jest to postępowanie z założenia 
szybkie, ponieważ wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu me-
dycznym w terminie czterech miesięcy od złożenia wniosku przez wniosko-
dawcę (art. 67j ust. 2 u.p.p.). Niskie koszty tego postępowania wyrażają się  
w tym, że łożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 złotych (art. 67d 
ust. 3 u.p.p.). Wokół instytucji Wojewódzkich Komisji pojawiły się jednak 
liczne wątpliwości związane zarówno z pozycją Wojewódzkich Komisji, jak 
 i z samym postępowaniem zmierzającym do uzyskania rekompensaty przez 
podmiot składający wniosek o wszczęcie przez nią ustalonej procedury [Rzu-
cidło 2012, s. 353]. Na początku rozważań, warto uświadomić sobie samą 
strukturę oraz postępowanie przed Komisjami. Najważniejszą definicją, na 
której oparte jest działanie Wojewódzkich Komisji jest „zdarzenie medycz-
ne”, które jest przedmiotem postępowania. Pod tym pojęciem rozumie się 
zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia albo będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą me-
dyczną: diagnozy, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego albo zasto-
sowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Z regulacji wprowa-
dzonej wspomnianą ustawą wynika również, iż nie może dotyczyć zdarzenia, 
na podstawie którego toczy się równolegle postępowanie karne, cywilne albo 
dyscyplinarne.  Wniosek do Wojewódzkich Komisji może zostać złożony  
w terminie 1 roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zaka-
żeniu, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu ciała lub w którym nastąpiła śmierć 
pacjenta (termin na złożenie wniosku nie biegnie do dnia zakończenia postę-
powania spadkowego). Wojewódzka Komisja składa się z ośmiu członków po-
siadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzęd-
ny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez 
okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie 
nauk medycznych  oraz  ośmiu członków posiadających co najmniej wyższe 
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wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres 
co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowa-
niem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dzie-
dzinie nauk prawnych,  którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz 
korzystają z pełni praw publicznych. Skład orzekający wyznacza Przewodni-
czący Komisji, według kolejności wpływu wniosków o ustalenie zdarzenia 
medycznego, z alfabetycznej listy członków wojewódzkiej komisji. W każdym 
składzie orzekającym jest dwóch członków posiadających wykształcenie me-
dyczne oraz dwóch członków posiadających wykształcenie prawnicze. Ponad-
to członkowie Wojewódzkich Komisji są powoływani – ale nie są zatrudniani 
przez wojewodę. Komisja nie ustala winy nikogo z personelu medycznego ani 
szkody, jaką ewentualnie poniósł pacjent oraz nie prowadzi w tym zakresie 
postępowania dowodowego. Komisja nie orzeka o odszkodowaniu ani o za-
dośćuczynieniu, ponieważ nie określa wysokości należnego świadczenia oraz 
nie przyznaje świadczeń w orzeczeniu. W drugim etapie postępowania przed 
Komisją następuję wykonanie prawomocnego orzeczenia o zdarzeniu medycz-
nym. Gdy orzeczenie pierwszego składu Komisji stało się prawomocne, zawia-
damia ona uczestników postępowania o bezskutecznym upływie terminu do 
zaskarżenia orzeczenia. Natomiast, gdy prawomocne jest orzeczenie drugiego 
składu, Komisja przesyła to orzeczenie wraz z uzasadnieniem do uczestników 
postępowania.  Po otrzymaniu jednego z wymienionych dokumentów ubez-
pieczyciel (lub szpital niemający ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych) 
składa za pośrednictwem Komisji propozycję wysokości świadczenia (odszko-
dowania i zadośćuczynienia) w terminie 30 dni – pod rygorem obowiązku za-
płacenia kwoty wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku. Gdy ubezpieczy-
ciel, lub też szpital, nie złoży propozycji w terminie 30 dni, Komisja wystawia 
zaświadczenie, w którym stwierdza, że ubezpieczyciel (lub szpital) ma zapłacić 
wnioskodawcy kwotę świadczenia wskazaną we wniosku. Jest to tytuł wyko-
nawczy w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Gdy jednak ubez-
pieczyciel (lub szpital) złoży propozycję  Przewodniczący Komisji przesyła 
propozycję do wnioskodawcy, który może w terminie 7 dni złożyć oświadcze-
nie o jej odrzuceniu lub przyjęciu. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu propo-
zycji świadczenia, wnioskodawca składa oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń  
o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne mogących wynikać ze zda-
rzeń, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia me-
dycznego.  Część przedstawicieli doktryny [Zduński 2013 s. 141] upatruje 
element ugodowości w propozycji wysokości świadczenia. Ponieważ wniosko-
dawca może przyjąć propozycję i zakończyć sprawę ugodą, jednocześnie zrze-
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kając się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez Wojewódzką 
Komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia 
złożenia wniosku. Ten element procedury, zbliża Wojewódzką Komisję do 
Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, do postępowania pojednaw-
czego i mediacji. W tym momencie jako postulat de lege ferenda, należałoby 
uznać propozycję wprowadzenia faktycznych negocjacji w zakresie kwoty wy-
sokości świadczenia. Dzięki temu istniałaby realna możliwość przyspieszenia 
postępowania przy jednoczesnym zaspokojeniu i zadowoleniu obu stron. 
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Funkcjonowanie instytucji  
mediacji w postępowaniu  

sądowoadministracyjnym  
na przestrzeni lat 2004-2020

uczestnicy pOstępOwania mediacyjnegO

Przyczynę do wprowadzenia instytucji mediacji w polskim postępowa-
niu sądowo administracyjnym stanowiły akty prawne i zalecenia wydawane 
przez międzynarodowe instytucje takie jak Wspólnoty Europejskie oraz Rada 
Europy. Analogiczne unormowania zawierają ustawodawstwa innych państw 
europejskich. Podstawowe znaczenie dla mediacji w postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi ma rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy 
z dnia 05 września 2001 r. Nr R (2001) 9 o alternatywnych środkach roz-
strzygania sporów sądowych między władzami administracyjnymi, a osobami 
(stronami) prywatnymi. Istotne znaczenie posiada także rekomendacja z dnia 
16 września 1986 r. Nr R (86) 12 dotycząca środków zapobiegających nad-
miernemu obciążeniu sądów i ograniczających to obciążenie. Ww. akty praw-
ne nie mają dla państw członkowskich charakteru wiążącego. Na poziomie 
europejskim podstawowym celem mediacji jest pośredniczenie w poszukiwa-
niu konsensusu. Osobom prywatnym zapewnia się możliwość przedstawiania  
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propozycji co do uchylenia, zmiany lub cofnięcia już wydanego aktu [Hauser, 
Wierzbowski 2019].

Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest instytucją, 
która pozwala na rozwiązanie sporu przed sądem administracyjnym w inny 
sposób niż w drodze ogólnej procedury sądowej. Regulacja ta pełni funkcję 
zbliżoną do autokontroli umożliwiając organowi weryfikację prawidłowości 
podjętej przez siebie decyzji w porozumieniu ze stroną. Podczas mediacji stro-
ny ustalają satysfakcjonujące dla nich rozwiązanie sporu w graniach obowią-
zującego prawa. Pozwalać ma na wszechstronne rozważenie okoliczności fak-
tycznych i prawnych sprawy. Gdy mediacja zakończy się dokonaniem ustaleń 
co do zakończenia sporu sprawa zawisła przed sądem staje się bezprzedmioto-
wa [Kmieciak 2003, s. 25].

Uczestnikami postępowania mediacyjnego są jego strony tj. skarżący 
i organ oraz mediator. Wśród uprawnień stron wskazać należy m.in. upraw-
nienie do zainicjowania mediacji. Organ administracji publicznej jest w po-
stępowaniu reprezentowany przez osobę odpowiednio umocowaną do jego 
reprezentowania.

Zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi [Dz. U. 2019 poz. 2325, dalej PPSA] w postępowaniu w spra-
wie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ którego działa-
nie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem 
skargi. Z przepisu tego wynika wprost zasada kontradyktoryjności postępowa-
nia przed sądami administracyjnymi, która wyraża się w równorzędności stron 
tego postępowania. Organ administracji publicznej nie zajmuje już pozycji 
nadrzędnej wobec strony. Pewne zróżnicowania w zakresie uprawnień i obo-
wiązków między skarżącym a organem wynikają z ich zróżnicowanej pozycji 
procesowej. Skarżący jest podmiotem, który zainicjował kontrolę dokonywa-
ną przez sąd administracyjny a organ administracji publicznej jest podmiotem, 
którego zachowanie jest tej kontroli poddawane. Zgodnie z art. 50 PPSA skar-
żącym może być każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w 
zakresie statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych 
innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu, jak również inny podmiot, 
któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi, jak np. Rzecznik Ma-
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łych i Średnich Przedsiębiorstw. Jako skarżący w postępowaniu może wystę-
pować jeden podmiot jak i grupa podmiotów. W przepisach PPSA brak jest 
definicji organu administracji publicznej jako drugiej strony postępowania.  
W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się pojęcie organu administracji pu-
blicznej jako podmiotu wykonującego władzę publiczną, w tym m.in. jest to 
organ administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inny organ państwo-
wy, jednostka organizacyjna czy osoba fizyczna powołane z mocy prawa lub 
na podstawie porozumienia do wydawania aktów i podejmowania czynności,  
o których mowa w art. 3 par. 2 i 3 PPSA. Taki sposób definiowania pojęcia or-
ganu jako strony postępowania toczącego się przed sądem administracyjnym 
wynika przede wszystkim z podstawowego zadania sądów administracyjnych 
jakim jest kontrola działalności administracji publicznej. Z takiego sposobu 
definiowania organu administracji publicznej jednoznacznie wynika, iż w za-
kres tego pojęcia nie wchodzą wyłącznie organy państwowe i organy samorzą-
du terytorialnego. Wykonywanie administracji publicznej jest przypisane or-
ganom w ujęciu organizacyjno - przedmiotowym, a nie personalnym. Organ 
administracji publicznej powołany do wydania decyzji administracyjnej nie 
może być jednocześnie stroną lub uczestnikiem postępowania administracyj-
nego w tej samej sprawie. Postępowanie sądowoadministracyjne nie może być 
uruchomione w drodze złożenia skargi przez organ administracji publicznej, 
którego działalność ma być przedmiotem oceny z punktu widzenia zgodności 
z prawem, ani też przez żaden inny organ pozostający w strukturze organów 
administracji publicznej. Organ administracji publicznej w postępowaniu po-
winien być reprezentowany przez odpowiednio umocowaną do tego osobę. 
Taka osoba powinna być również upoważniona do podejmowania w imieniu 
tego organu aktów, które następnie mogą być przedmiotem zaskarżenia do 
sądu administracyjnego [Dauter, Kabat i Niezgódka-Medek 2019].

W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2017 roku art. 116 par. 
1 PPSA stanowił, iż postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz 
sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału. Również pod rządami 
wskazanego wyżej przepisu w poprzednim brzmieniu kierujący mediacją sę-
dzia lub referendarz sądowy był zobowiązany do zachowania zasady neutral-
ności oraz podpowiadania stronom możliwych rozwiązań zaistniałego sporu. 
Już wtedy do prowadzenia mediacji preferowano osoby, które posiadają wie-
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dzę specjalistyczną z zakresu psychologii mediacji [Kmieciak 2004, s. 158]. 
Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne zobowiązana była do czuwania 
nad legalnością rozwiązań sporu przyjmowanymi przez strony. Także w po-
przednio obowiązującym stanie prawnym protokół z przeprowadzonej me-
diacji podpisany przez strony i osobę prowadzącą to postępowanie miał moc 
dokumentu urzędowego. Postępowanie mediacyjne na gruncie uprzednio 
obowiązujących przepisów odbywało się na posiedzeniu jawnym. Zarówno 
sędzia jak i referendarz sądowy prowadzący to postępowanie byli zobowiązani 
do powstrzymywania się od wkraczania w czynności orzecznicze sądu admi-
nistracyjnego właściwe dla niego w danej sprawie. Możliwym było natomiast 
wskazywanie na treść orzeczeń sądowych, które zapadły uprzednio w podob-
nych sprawach, bez jednak wywoływania w stronach przekonania, iż ich spra-
wa została już w jakiś sposób przez sąd rozstrzygnięta. Sędzia, który uprzednio 
prowadził postępowanie mediacyjne niezakończone zawarciem przez strony 
ugody był zobowiązany do wyłączenia się od prowadzenia sprawy. Jednakże 
nie była to jedna z podstaw do wyłączenia sędziego od prowadzenia sprawy  
z mocy prawa (iudex inhabilis). Okoliczność taka mogła stanowić uzasadnio-
ną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie (iudex suspectus). 
Wyłączenie sędziego następowało na żądanie sędziego lub na wniosek stron. 
Zmiany wprowadzone nowelą z kwietnia 2017 r. podyktowane były m. in. 
brakiem odpowiedniego przygotowania sędziów jak i referendarzy sądowych 
do prowadzenia mediacji w szczególności w zakresie wiedzy na temat tech-
nik mediacyjnych oraz wiedzy psychologicznej. Innym powodem była chęć 
uniknięcia wątpliwości co do bezstronności sędziego, który miał następnie 
rozstrzygać sprawę w razie niepowodzenia mediacji [Druk sejmowy Nr 1183].

Podmiotem prowadzącym postępowanie mediacyjne w obecnym sta-
nie prawnym jest mediator. Jest on zobowiązany do pozostawania poza spo-
rem w jakim znajdują się strony. Mediator wskazuje stronom możliwe w ich 
sytuacji rozwiązania w stosunku do stwierdzonych problemów. Podmiot ten 
jest zobowiązany z jednej strony do zachowania szczególnej wnikliwości w 
zakresie tego co jest przedmiotem sporu między stronami, a z drugiej strony 
powinien także posiadać określoną wiedzę z dziedziny psychologii. Ustawa 
nie wskazuje wprost powodów odmowy przeprowadzenia mediacji przez me-
diatora i nie ogranicza ich np. wyłącznie do ważnych powodów. Mediatorem 
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może być jedynie osoba fizyczna. Brak jest możliwości prowadzenia mediacji 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez osoby prawne czy ośrodki 
mediacyjne. Osoba wyznaczona na mediatora powinna posiadać pełną zdol-
ność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych. W szczególności 
mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wy-
kazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania media-
cyjnego. Wykaz taki prowadzi właściwy prezes sądu okręgowego. Ustawa nie 
wskazuje wprost wyłączenia od możności prowadzenia mediacji przez sędziów 
w stanie czynnym [Szustakiewicz, Skoczylas 2016].

Par. 1 art. 116d PPSA ustanawia prawo mediatora do wynagrodzenia 
i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Mediator może 
wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Koszty związane 
z prowadzeniem mediacji obciążają strony. Wskazany kształt regulacji okre-
ślającej wynagrodzenie mediatora ma na celu zapewnienie jego neutralności 
poprzez finansowe uniezależnienie go od wyniku postępowania. Wynagrodze-
nie mediatora nie zależy od tego czy strony zawarły porozumienie a jego wy-
sokość nie jest powiązana z wartością spornej kwoty. Rozporządzeniem z dnia 
02 czerwca 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił 
wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyj-
nego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj 
sprawy oraz sprawny przebieg postępowania mediacyjnego, a także niezbędne 
wydatki związane z prowadzeniem mediacji, zgodnie z delegacją ustawową 
zawartą w art. 116d par. 2 ppsa. [Dz. U. 2017 poz. 1087]

zasady mediacji

Jedną z zasad postępowania mediacyjnego jest zasada bezstronności obo-
wiązująca mediatora prowadzącego to postępowanie. Jest to zasada mediacji  
o charakterze podstawowym. Wyraża się ona przede wszystkim w niezwiąza-
niu mediatora z żadną ze stron sporu oraz obowiązku niezwłocznego ujawnie-
nia okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstron-
ności [Waszkiewicz 2014, s. 163]. W szczególności dotyczy to okoliczności o 
których mowa w art. 18 PPSA (przesłanki wyłączenia sędziego z mocy usta-
wy). W związku z tym wyłączone jest prowadzenie mediacji przez mediatora  



926

ALICJA BATKO

w sprawach w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim sto-
sunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; 
2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 
bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stop-
nia; 3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; 5) w któ-
rych świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne 
usługi związane ze sprawą; 6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego 
orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem 
sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których 
występował jako prokurator lub też brał udział w rozstrzyganiu sprawy w or-
ganach administracji publicznej. Wskazane okoliczności, powodujące wyłą-
czenie mediatora od prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie pozostają  
w mocy także po tym jak ustanie uzasadniające je małżeństwo, przysposobie-
nie, opieka czy kuratela. Wyłączenia powyższe zapewniają, iż mediator kie-
rujący postępowaniem mediacyjnym nie pozostaje w relacjach osobistych ze 
stronami postępowania oraz nie miał wcześniej związków ze sporem będącym 
przedmiotem mediacji. Powoduje to zaufanie stron do osoby mediatora. Me-
diator powinien być bezstronny w stosunku do uczestników postępowania, 
niezależny od innych organów, samodzielny wobec władz i organów sądowych, 
niezależny od grup nacisku oraz niezależny wewnętrznie. Jest zobowiązany do 
podjęcia wszelkiego rodzaju starań, które zapewnią również zewnętrzny od-
biór jego osoby jako osoby bezstronnej. Wewnętrzna bezstronność mediatora 
to jego wewnętrzne poczucie, iż jest zdolny do prowadzenia postępowania 
mediacyjnego bez faworyzowania któregoś z jego uczestników. Przesłanki 
wyłączenia mediatora na które wskazuje art. 18 PPSA mają charakter bez-
względny, powodując jego wyłączenie ze względu na związek podmiotowy lub 
przedmiotowy ze sprawą. Katalog przesłanek wymieniony w ww. przepisie 
ma charakter zamknięty. Mediator podlega wyłączeniu od kierowania danym 
postępowaniem jeżeli uprzednio był pełnomocnikiem procesowym jednej ze 
stron postępowania. Dotyczy to również pełnomocnictw o których mowa  
w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego [Dz. U. 2020, poz. 256, dalej KPA] oraz art. 35 KPA. Inną 
przesłankę zwiera w sobie par. 5 art. 18 PPSA, który dotyczy przypadków, 
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gdy mediator uprzednio świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub 
jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą, przez co należy rozumieć m. in. 
wykonywanie ekspertyz oraz opinii prawnych [Hauser, Wierzbowski 2016].

Zgodnie z art. 19 PPSA niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 
18 ustawy sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli 
istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpli-
wość co do jego bezstronności w danej sprawie. Przepis ten znajduje w pew-
nym zakresie odpowiednie zastosowanie do wyłączenia mediatora, określając 
tzw. względne przyczyny wyłączenia. Katalog przyczyn wskazany w art. 19 
ustawy nie został określony w sposób enumeratywny. Przyczyną wyłączenia 
jest powstanie wątpliwości co do bezstronności mediatora. Dotyczy ono 
wszelkich sytuacji, które mogłyby prowadzić do powstania u obiektywnego, 
zewnętrznego obserwatora uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności 
mediatora. Okoliczności takie mogą mieć charakter wewnętrzny i zewnętrz-
ny, dotyczą konkretnej osoby będącej kandydatem na mediatora oraz mogą 
powodować wątpliwości co do możności prowadzenia mediacji w sposób zo-
biektywizowany. Wyłączeniu podlega mediator, który z określonej przyczyny 
mógłby być zainteresowany wynikiem postępowania lub w pewien sposób 
uprzedzony do strony. Do przyczyn tych należy zaliczyć także stosunek oso-
bisty, jaki istnieje między mediatorem a jedną ze stron postępowania lub jej 
przedstawicielem [SK 53/04].

Mediator podczas prowadzenia postępowania powinien także mieć 
na uwadze reguły i zasady wynikające ze „Standardów prowadzenia mediacji  
i postępowania mediatora”. Zostały one uchwalone w dniu 26 czerwca 2006 
roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywa-
nia Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jak wynika z treści 
ww. dokumentu mediator jest zobowiązany do przyczyniania się do wyrów-
nywania różnic między stronami, tak aby te różnice nie miały one wpływu 
na ostateczny wynik postępowania. W sytuacji, gdy mediator stwierdzi ist-
nienie konfliktu pomiędzy jego własnymi interesami a interesami stron po-
stępowania lub ich pełnomocników jest zobowiązany do wyłączenia się od 
prowadzenia takiego postępowania. Ponadto mediator jest zobligowany do 
ujawnienia stronom wszelkiego rodzaju związków, jakie zachodzą między nim 
a tymi stronami w celu weryfikacji ich przez strony oraz podjęcia decyzji co do 
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wszczęcia lub dalszego biegu postępowania. W PPSA brak jest w obecnym sta-
nie prawnym uregulowania instytucji wyłączenia mediatora od prowadzenia 
postępowania. Instytucję taką zastępuje uprawnienie stron do odmowy udzia-
łu w postępowaniu także tym, które zostało wszczęte z urzędu. W sytuacji, gdy 
w danej sprawie zaistnieje podstawa do wyłączenia mediatora od prowadzenia 
mediacji, której to mediator nie ujawni, zatajenie tego faktu może przyczy-
nić się do skreślenia mediatora z listy stałych mediatorów sądowych zgodnie  
z treścią art. 157c par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. [Dz. U. 2020, poz. 365, dalej PUSP] [Standardy pro-
wadzenia mediacji…]

Kolejną z zasad postępowania mediacyjnego jest zasada niejawności 
mediacji. Wyrażona została w art. 116c PPSA. Zgodnie z par. 1 wskazanego 
artykułu postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Zasady tej nie należy jed-
nak traktować jako wyjątku od reguły jawności postępowania sądowoadmini-
stracyjnego, ustanowionej przez art. 90 par. 1 PPSA, gdyż zasada ta dotyczy 
wyłącznie postępowania sądowego. Wprowadzenie tej zasady ma zapewnić 
stronom swobodę podczas postępowania oraz związane z nią poczucie bezpie-
czeństwa. Niejawność rozciąga się na całe postępowanie mediacyjne [Waszkie-
wicz 2014, s. 163]. 

Niejawność mediacji jest wyjątkiem od ogólnej zasady jawności po-
stępowania sądowoadministracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 10 PPSA 
rozpoznanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie także w art. 42 par. 2 i 3 
PUSP w zw. z art. 29 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych [Dz. 
U. 2019, poz. 2167], które stanowią, iż sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy  
w postępowaniu jawnym, zaś rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym 
lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie 
przepisów ustaw. Art. 90 PPSA wprowadza zasadę zgodnie z którą posiedzenia 
sądowe są jawne. W sytuacji, gdy sprawa rozpoznawana jest przy drzwiach za-
mkniętych wyłączenie jawności następuje na podstawie przepisu art. 96 PPSA. 
Nawet wtedy orzeczenie kończące postępowanie w sprawie ogłaszane jest pu-
blicznie (art. 97 par. 2 PPSA). Na posiedzeniach niejawnych rozpoznawane są 
zasadniczo kwestie o charakterze proceduralnym, w tym m.in. kwestia odrzu-
cenia skargi lub skargi kasacyjnej oraz umorzenie postępowania. Orzeczenie 



929

FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI MEDIACJI ...

które zapadło na posiedzeniu niejawnym nie jest doręczane stronom, doręcza 
się je stronom na piśmie. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym podlega 
niezwłocznie publicznemu udostępnieniu w sekretariacie sądu przez 14 dni. 
Reguły tej nie stosuje się natomiast do postanowień zapadłych na tego rodzaju 
posiedzeniach. Na posiedzenia niejawne wstęp mają jedynie osoby wezwane. 
Zasada jawności postępowania przed sądami administracyjnymi przejawia 
się także w dostępie do akt sprawy. Strony mają pełny dostęp do akt sprawy, 
zarówno akt administracyjnych jak i sądowoadministracyjnych. Uprawnie-
nie to jest ograniczone jedynie przepisami o dotyczącymi ochrony informa-
cji niejawnych oraz przepisami regulującymi pracę sądów. Strony mają pra-
wo akta sprawy przeglądać, otrzymywać z nich odpisy, wyciągi oraz kopie. 
Osoby niebędące stronami danego postępowania sądowoadministracyjnego 
mogą uzyskać dostęp do akt na podstawie przepisów szczególnych oraz za 
zgodą przewodniczącego wydziału. W sytuacji, gdy przewodniczący wydziału 
odmówi dostępu do akt sprawy osobie niebędącej stroną postępowania jest 
ona uprawniona do odwołania się od tej decyzji do prezesa danego sądu ad-
ministracyjnego, sprawującego nadzór administracyjny nad jego działaniem. 
Zasada jawności postępowania sądowoadministracyjnego doznaje ograniczeń 
także z uwagi na ochronę informacji niejawnych. Sąd jest uprawniony do 
dokonywania kontroli przesłanek utajnienia informacji w sprawach objętych 
kognicją sądów administracyjnych. Skład orzekający zapoznaje się z informa-
cjami niejawnymi w sposób, który umożliwia ochronę wiadomości objętych 
tajemnicą, co powoduje, iż zagwarantowana w postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym jawność rozprawy i uzasadnienia wyroku doznaje ograniczeń. Je-
żeli sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym także wtedy sąd 
może wyznaczyć posiedzenie jawne, jednakże nigdy nie może mieć miejsca 
sytuacja odwrotna [Hauser, Wierzbowski 2019].

Niejawność postępowania może skłaniać strony do bardziej otwartego 
wyrażania swoich poglądów dotyczących kwestii spornych, a także w ogól-
ności zachęcać je do podejmowania decyzji o skierowaniu sprawy do media-
cji. Zgodnie z treścią przepisu par. 2 art. 116c PPSA mediator, strony i inne 
osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązani zachować 
w tajemnicy fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem me-
diacji, chyba że strony postanowią inaczej. Uprawnienie do podjęcia decy-
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zji o uchyleniu tajemnicy mediacji nie przysługuje natomiast mediatorowi. 
Ewentualne naruszenie tajemnicy mediacji przez mediatora może wiązać się 
z ponoszeniem przez niego odpowiedzialności odszkodowawczej wobec stron 
postępowania. Przepis par. 3 art. 116c PPSA stanowi natomiast, że propozycje 
ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku postępowania 
mediacyjnego nie mogą być wykorzystywane po jego zakończeniu, z wyjąt-
kiem ustaleń zawartych w protokole z przebiegu postępowania mediacyjne-
go. Ewentualne powoływanie się w toku postępowania przed sądem na takie 
okoliczności jest bezskuteczne. Regulacja ta pełni funkcję ochronną wobec 
stron postępowania, uniemożliwiając działania mogące wyrządzić szkodę dru-
giej stronie poprzez wykorzystanie informacji ujawnionych w toku mediacji 
[Dauter, Kabat i Niezgódka-Medek 2019].

przebieg pOstępOwania mediacyjnegO

Wszczęcie postępowania mediacyjnego dokonuje się co do zasady przez 
złożenie odpowiedniego wniosku przez stronę postępowania administracyj-
nego lub przez organ, składanego przed wyznaczeniem rozprawy. Jest to pod-
stawowy sposób wszczęcia postępowania mediacyjnego. Termin wskazany 
w przepisie art. 115 par. 1 PPSA jest terminem o charakterze zawitym, co 
powoduje, że złożenie wniosku o wszczęcie postępowania już po otrzymaniu 
przez stronę zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy powinno skut-
kować jego odrzuceniem. Do pism, w których podmiot do tego uprawniony 
może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie mediacji zaliczyć można zarów-
no samą skargę, odpowiedz na skargę jak i odrębne pismo. Dla zachowania 
wskazanego terminu wystarczające jest, aby podmiot składający wniosek udo-
wodnił, iż przesłał do sądu właściwe pismo z wnioskiem o przeprowadzenie 
mediacji przed datą otrzymania zawiadomienia o rozprawie. W przypadku 
braku możliwości wykazania tego faktu wniosek będzie podlegał odrzuceniu 
[Stankiewicz 2006, s. 14]. Inna sytuacja zachodzi natomiast wtedy, gdy wnio-
sek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego został złożony we właści-
wym czasie jednakże w ocenie Sądu jest niezasadny. Powoduje to oddalenie 
takiego wniosku przez Sąd w drodze niezaskarżalnego postanowienia. Jeżeli  
w wydaniu takiego postanowienia nastąpiłoby uchybienie ze strony Sądu, na-
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leży je jednak ocenić jako niemające wpływu na wynik sprawy, a co za tym 
idzie niemogące być podstawą wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego [II OSK 2143/13].

Wyjątkowo wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje z urzędu, 
gdy żadna ze stron nie zwróciła się do Sądu z właściwym wnioskiem albo gdy 
wniosek ten z przyczyn formalnych został odrzucony. Sąd może zdecydować 
o skierowaniu sprawy do mediacji także już na rozprawie. Decyduje o tym 
brak zamieszczenia w par. 2 art. 115 PPSA zwrotu „przed wyznaczeniem roz-
prawy” [Harla 2005 s. 21–24]. Jak stanowczo wskazuje się w orzecznictwie 
Sąd nie jest zobowiązany do poinformowania stron o możliwości przeprowa-
dzenia mediacji w danej sprawie. Postępowanie mediacyjne jest postępowa-
niem o charakterze fakultatywnym [II GSK 84/09].

Kolejnym etapem postępowania mediacyjnego jest zgodny wybór 
mediatora przez strony. Dotyczy to także sytuacji, gdy wszczęcie mediacji 
nastąpiło z urzędu, bez wniosku stron. Do chwili wejścia w życie ustawy  
z 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2017, poz. 935] mediację 
przed sądami administracyjnymi prowadził sędzia albo referendarz sądowy 
wyznaczony przez przewodniczącego wydziału. Zmiana ta była uzasadniona 
m.in. tym, iż z jednej strony chciano zapewnić stronom wpływ na wybór 
osoby mediatora a z drugiej strony faktem, iż w większości przypadków sę-
dziowie oraz referendarze sądowi nie mają odpowiedniego przygotowania  
z zakresu technik mediacyjnych i wiedzy psychologicznej. Zasadnicze wątpli-
wości budziła także kwestia zachowania bezstronności przez sędziów i referen-
darzy sądowych, którzy mieli najpierw prowadzić postępowanie mediacyjne 
a następnie brać udział w rozstrzyganiu sprawy. Po tym jak strony zgodnie 
wybiorą osobę mediatora albo przewodniczący wyznaczy go z urzędu tenże 
przewodniczący przekaże mu niezwłocznie dane kontaktowe stron oraz ich 
pełnomocników w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektro-
nicznej, o ile je posiada. Niezwłoczność przekazania powyższych informacji 
ma na celu zapewnienie sprawności postępowania mediacyjnego [Dauter, Ka-
bat i Niezgódka-Medek 2019].

W toku postępowania mediacyjnego mediator jest uprawniony do prze-
glądania akt sprawy i otrzymywania odpisów, kopii lub wyciągów z tych akt, 
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na co strona może nie wyrazić zgody. W tym zakresie uprawnienia mediatora 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi są szersze niż uprawnienia 
mediatora w procesie cywilnym. Strona jest uprawniona do niewyrażenia zgo-
dy na przeglądanie przez mediatora akt sprawy. Może to uczynić w terminie 
tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony 
do mediacji. Sąd powinien pouczyć strony występujące w sprawie bez profe-
sjonalnego pełnomocnika o możliwości niewyrażenia zgody na zapoznanie się 
przez mediatora z aktami sprawy. Wynika to z wyrażonej w art. 6 PPSA zasady 
udzielania pomocy stronom. Zgodnie z ww. przepisem sąd administracyjny 
w razie uzasadnionej potrzeby udziela stronom występującym w sprawie bez 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych i skutków ich zaniedbań. 
W związku z terminem wyznaczonym stronom w art. 116b PPSA mediator 
przystępuje do zapoznania się z aktami sprawy dopiero po jego bezskutecz-
nym upływie. Ustawa nie reguluje kwestii tego do kogo taki sprzeciw strony 
miałby być skierowany. W praktyce przyjmuje się, iż strona przekazuje go 
do wiadomości zarówno sądu, mediatora jak i drugiej strony postępowania.  
W przypadku braku sprzeciwu stron mediator otrzymuje dostęp do akt spra-
wy bez konieczności uprzedniego uzyskiwania zgody ze strony sądu [Hauser, 
Wierzbowski 2019].

spOsOby zakOńczenia pOstępOwania mediacyjnegO

Z przebiegu postępowania mediator sporządza protokół, który dla swej 
ważności wymaga podpisów prowadzącego mediację oraz stron. Protokół taki 
ma moc dokumentu urzędowego. Zgodnie z treścią art. 116e par. 2 PPSA 
protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego zawiera czas i miejsce prze-
prowadzenia mediacji, imię i nazwisko (nazwę) skarżącego, oznaczenie orga-
nu, a także ich adresy, imię i nazwisko oraz adres mediatora, dokonane przez 
strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy, podpis mediatora oraz 
skarżącego i organu. Mediator, organ oraz skarżący podpisują protokół w celu 
potwierdzenia uzgodnień jakie zostały w nim zawarte, a których dokonano  
w toku mediacji. Na podstawie ustaleń dokonanych przez strony dotyczących 
sposobu załatwienia sprawy organ administracji publicznej następnie uchy-
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la lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność 
stosownie do okoliczności sprawy. Ustalenia dokonane w toku postępowania 
mediacyjnego mogą przybrać dwie formy. Pierwszym z nich jest załatwienie 
sprawy w postaci wycofania skargi przez skarżącego, natomiast drugim zobo-
wiązanie organu do podjęcia działań poprzez zastosowanie tzw. samokontroli. 
W protokole zamieszcza się także informację o braku zgody co do sposobu 
załatwienia sprawy, jeżeli taki był wynik mediacji. Dokument zawierający pro-
tokół nie jest przedmiotem zatwierdzenia przez sąd. Postulatem de lege ferenda 
zgłaszanym w doktrynie prawa postępowania sądowoadministracyjnego jest 
wprowadzenie regulacji dotyczącej formalnego zawarcia ugody przez strony, 
która następnie miałaby moc wiążącą [Waszkiewicz 2014, s. 407].

Zgodnie z przepisem par. 1 art. 117 PPSA na podstawie ustaleń doko-
nanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony 
akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności 
sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. W doktrynie prawa po-
stępowania sądowoadministracyjnego funkcjonują różne poglądy w zakresie 
charakteru prawnego ustaleń dokonywanych w toku mediacji. Jedni auto-
rzy zauważają, iż przepis art. 117 PPSA nie określa w sposób autonomiczny 
uprawnień organu administracji publicznej w zakresie autorewizji podjętych 
działań, a jedynie odsyła do właściwych instytucji normujących weryfikację 
decyzji w trybie autokontroli lub we właściwym trybie kontroli nadzwyczaj-
nej. Inni autorzy uważają natomiast, że organ administracji publicznej jest 
bezpośrednio zobowiązany do wydania nowego aktu lub podjęcia czynności 
w sprawie, już na samej podstawie podjętych przez strony ustaleń jako wyniku 
postępowania mediacyjnego. Dokonanie przez strony ustaleń wywiera skutek 
proceduralny. Wskazać można, iż na podstawie tegoż wyniku mediacji organ 
administracji podejmuje czynności, których celem jest weryfikacja pierwot-
nego rozstrzygnięcia sprawy. Ustalenia podjęte przez strony w toku mediacji 
nie mają charakteru materialnoprawnego. Ustalenia dokonane przez strony w 
wyniku mediacji stanowią podstawę do następczego działania organu. Wery-
fikacja dokonywana przez organ może mieć na celu kontrolę wydanej decyzji 
z punktu widzenia przesłanek określonych w art. 145 par. 1 PPSA a także 
dotyczyć wad o charakterze nieistotnym lub takich, które są w pełni zgodne 
z prawem [Dauter 2005, s. 280]. W toku dokonywania kontroli uprzednio 
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wydanego rozstrzygnięcia organ jest zobowiązany do przestrzegania swojej 
właściwości oraz kompetencji. W wyniku weryfikacji dokonanej przez organ 
administracji publicznej na nowo zostaje ukształtowana sytuacja prawna stro-
ny, w danej, konkretnej sprawie. Nowy akt lub innego rodzaju rozstrzygnięcie 
podjęte przez organ zastępuje poprzednio wydany akt lub czynność, który 
podlega uchyleniu lub zmianie [I FSK 269/06]. 

Ustalenia dokonane w toku postępowania mediacyjnego mają charak-
ter wiążący dla organu administracji publicznej, natomiast nie wiążą strony. 
Strona jest uprawniona, nawet w sytuacji, gdy następczo wydany przez organ 
akt lub podjęta czynność w wyniku ustaleń dokonanych w toku postępowania 
jest zgodny z tymi ustaleniami wnieść do sądu skargę w trybie art. 118 par. 
1 PPSA. Zgodnie z treścią ww. przepisu na akt wydany na podstawie ustaleń, o 
których mowa w art. 117 par. 1 PPSA, można wnieść skargę do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu 
albo wykonania lub podjęcia czynności. W ten sposób stronie zapewnione 
zostało konstytucyjne prawo do sądowej weryfikacji nowego rozstrzygnięcia 
wydanego przez organ na podstawie ustaleń dokonanych w toku mediacji. 
Merytoryczna zasadność takiej skargi będzie następnie oceniana przez Sąd  
[I FSK 296/06]. Prawo do wniesienia skargi przysługuje na zasadach ogólnych 
każdemu, kto ma w tym interes prawny, prokuratorowi, Rzecznikowi Praw 
Dziecka, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w za-
kresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych 
innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz in-
nym podmiotom, którym ustawa przyznaje prawo do wniesienia skargi [Hau-
ser, Wierzbowski, 2019]. Wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje skargę 
złożoną przez stronę w takiej sytuacji na zasadach ogólnych.  W sytuacji nato-
miast, gdy w wyniku mediacji strony nie dokonają wspólnych ustaleń sprawa 
podlega rozpoznaniu przez Sąd na zasadach ogólnych. Sąd jest zobowiązany 
zbadać wszystkie istotne okoliczności sprawy nie ograniczając się jedynie do 
zbadania zgodności treści decyzji z ustaleniami podjętymi przez strony w toku 
postępowania mediacyjnego [I OSK 1813/06].

Sąd rozpoznaje skargę łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub 
czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne. Dzięki temu 
uregulowaniu zapewniona jest szeroka ochrona skarżącego, niepodlegająca 
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ograniczeniom mimo przeprowadzenia w sprawie sądowoadministracyjnej 
mediacji [Kmieciak 2003 s. 18–44]. Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane 
lub podjęte na podstawie ustaleń, o których mowa w art. 117 par. 1 PPSA, nie 
zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowa-
nie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne (art. 118 
par. 2 PPSA) [I SA/Wr 642/07]. Przepis powyższy dotyczy również sytuacji, 
gdy sąd administracyjny w sposób prawomocny odrzuci skargę na rozstrzy-
gnięcie wydane w wyniku ustaleń podjętych przez strony w toku mediacji 
[Niecikowska i in., s. 26–34].

Na mocy nowelizacji z dnia 07 kwietnia 2017 r. do polskiego postę-
powania administracyjnego wprowadzono instytucję mediacji. Regulacja ta 
została ukształtowana częściowo odmiennie od regulacji przyjętej w postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi. W postępowaniu przed organem 
administracji publicznej mediacja może być prowadzona, jeżeli pozwala na to 
charakter sprawy, jest to pozytywna przesłanka materialna prowadzenia me-
diacji. W uzasadnieniu rządowego projektu mającego na celu wprowadzenie 
instytucji mediacji do KPA wskazano ogólnie cztery rodzaje konfliktów roz-
wiązywanych w ramach postępowania administracyjnego, w przypadku któ-
rych mediacja może mieć istotne znaczenie: w sprawach, w których występuje 
wielość stron, w sprawach, w których może być zawarta ugoda, w sprawach, 
w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się 
spodziewać odwołania oraz w sprawach, w których wniesiony został środek 
odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji [Druk sejm. nr 
1183, s. 36]. Mediacji nie przeprowadza się, gdy przepisy prawa przewidują 
wydanie decyzji o charakterze związanym, w których stan faktyczny i praw-
ny nie budzi wątpliwości. W takich sprawach nie ma miejsca na dokonanie 
ustaleń dotyczących załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, 
brak jest władzy dyskrecjonalnej po stronie organu. Do takich spraw należą 
m.in. sprawy dotyczące rozbiórki budynku będącego samowolą budowlaną [II 
OSK 1222/16]. Mediacja najpełniej realizuje swoje cele w sprawach, w któ-
rych istnieje konflikt interesów oraz możliwe jest zastosowanie kilku dopusz-
czalnych prawnie rozwiązań spośród których dokonuje się wyboru najbardziej 
odpowiedniego w danej sprawie. Mediacja znajduje zastosowanie szczególnie 
tam, gdzie zachodzi konieczność ustalenia treści normy prawnej w wyniku 
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złożonego procesu wykładni, gdy norma prawna nie nakazuje wyprowadzenia 
konsekwencji prawnych lub uzależnia ich wyprowadzenie od spełnienia war-
tości mieszczących się w pojęciu nieokreślonym [Wierzbowski, Wiktorowska 
2019].

Zgodnie z treścią art. 96a par. 4 KPA uczestnikami mediacji mogą 
być organ prowadzący postępowanie oraz strony lub strona tego postępowa-
nia (mediacja w układzie wertykalnym) albo strony postępowania (mediacja 
w układzie horyzontalnym). W przypadku mediacji w układzie wertykalnym 
organ administracji publicznej występuje z jednej strony jako gospodarz po-
stępowania, a z drugiej strony jako uczestnik mediacji, w przeciwieństwie 
do mediacji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdzie organ 
występuje wyłącznie jako uczestnik postępowania mediacyjnego. W takich 
sprawach ich załatwienie następuje w formie ugody. W przypadku, gdy or-
gan prowadzący postępowanie jest uczestnikiem mediacji, mediatorem może 
być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu in-
stytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, 
prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub mediator wpisany na listę 
prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację 
przekazano prezesowi sądu okręgowego (art. 96f par. 2 KPA). W postępowa-
niu sądowoadministracyjnym nie jest możliwy układ horyzontalny mediacji,  
w którym występują wyłącznie strony postępowania administracyjnego  
o spornych interesach. W takim przypadku przedstawiciel organu nie uczest-
niczy w negocjacjach między stronami [Adamiak, Janusz Borkowski 2019].

Przepis art. 96b par. 1 KPA stanowi, że organ administracji publicz-
nej, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ, o którym 
mowa w art. 106 par. 1 KPA, w przypadku, gdy ten organ nie zajął stanowiska, 
o możliwości przeprowadzenia mediacji. Jest to obowiązek organu admini-
stracji publicznej, poprzez który realizuje się zasada informowania w postępo-
waniu administracyjnym. Zawiadomienie, w myśl komentowanego przepisu, 
powinno zawierać: zapytanie o zgodę na przeprowadzenie mediacji, informa-
cję o potrzebie wyboru mediatora, informację o kwalifikacjach, które winien 
spełniać mediator, wskazanie terminu na podjęcie tych czynności przez stro-
ny, pouczenie o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów. 
Pouczenie powinno zawierać wyraźne wskazanie, że mediacja ma charakter 
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dobrowolny oraz wskazanie kryteriów, jakie powinna spełniać osoba mogąca 
być kandydatem na mediatora [Knysiak-Sudyka 2019].

Kolejną odmiennością co do ukształtowania mediacji w postępowaniu 
przed organami administracji publicznej w porównaniu do regulacji zawartej 
w PPSA jest kwestia odroczenia rozpoznania sprawy. Zgodnie z art. 96e par. 
1 KPA organ administracji publicznej, kierując sprawę do mediacji, odracza 
rozpatrzenie sprawy na okres do dwóch miesięcy. Odroczenia organ dokonuje 
w drodze postanowienia. Określając termin odroczenia rozpoznania sprawy 
organ administracji publicznej bierze pod uwagę m.in. stopień zaawanso-
wania postępowania wyjaśniającego, stopień skomplikowania sprawy oraz 
ilość stron biorących w niej udział. Termin odroczenia rozpoznania sprawy w 
związku ze skierowaniem jej do mediacji może być jednokrotnie przedłużony 
z urzędu lub na wniosek stron. Przedłużenie ww. terminu następuje również 
w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. W przypadku 
nieosiągnięcia celów mediacji organ wydaje postanowienie o zakończeniu 
mediacji. Z chwilą wydania tego postanowienia organ staje się ponownie 
podmiotem prowadzącym postępowanie, które odzyskuje cechę oficjalności 
[Knysiak-Sudyka 2019].

Koszty mediacji w postępowaniu administracyjnym pokrywa organ 
administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugo-
da - strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Koszty 
mediacji są pokrywane niezwłocznie po jej zakończeniu. Wynika z tego, iż 
w postępowaniu przed organami administracji publicznej w przeciwieństwie 
do postępowania przed sądami administracyjnymi zasadą jest pokrywanie 
kosztów związanych z mediacją przez organ. Podmioty na prawach strony 
uczestniczące w mediacji nie pokrywają kosztów powstałych w związku z jej 
prowadzeniem. Koszty prowadzenia mediacji zostały zaliczone do kosztów 
postępowania zgodnie z treścią art. 263 KPA. Pokrycie kosztów mediacji sta-
nowi czynność materialno – techniczną. W dodanym do KPA na skutek no-
weli z 7 kwietnia 2017 r. przepisie art. 263a zamieszczono delegację ustawową 
dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do określenia w drodze 
rozporządzenia wysokości wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postę-
powania mediacyjnego oraz podlegających zwrotowi wydatków mediatora. 
Regulacja zamieszczona w akcie wykonawczym powinna uwzględniać rodzaj 
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sprawy oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki związane z 
prowadzeniem mediacji. Upoważnienie ustawowe zostało zrealizowane przez 
wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 
czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwroto-
wi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym [Dz.U. 2017 poz. 
1088] [Chróścielewski, Kmieciak 2019].

W przepisie art. 96n par. 2 KPA wprost wskazano, iż do akt postępo-
wania nie włącza się dokumentów i innych materiałów, które nie znajdują 
się w aktach postępowania, ujawnionych w toku mediacji przez jej uczestni-
ków, jeżeli te dokumenty i materiały nie stanowią podstawy do załatwienia 
sprawy zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przebiegu mediacji. 
Przepis ten stanowi wyraz zasady poufności mediacji. Wśród dokumentów i 
materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy wymienić trzeba 
zawartą przez strony ugodę administracyjną uzgodnioną przez strony przed 
mediatorem, która następnie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji 
publicznej [Jaśkowska, Wilbrandt-Gotowicz, Wróbel 2019].

W praktyce sądów administracyjnych niewiele jest wniosków o prze-
prowadzenie postępowania mediacyjnego. Przyczyny tego stanu rzeczy są 
zróżnicowane. Jedną z takich przyczyn jest stosunkowo szybki czas załatwienia 
sprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, do którego przyczyniają 
się m. in. takie instytucje jak tryb uproszczony postępowania. Założeniem 
wprowadzenia instytucji mediacji była chęć zapewnienia szybkości tego po-
stępowania, co jest w sposób odpowiedni zapewniane przez inne instytucje 
funkcjonujące w tym postępowaniu. Częstokroć uruchomienie instytucji me-
diacji powodowało odwrotny skutek w postaci jego spowolnienia. Strony po-
stępowania wyrażają niewielkie zainteresowanie we wszczęciu postępowania 
mediacyjnego mimo, iż jest ono mniej kosztownym oraz niekonfliktowym 
sposobem załatwienia sprawy. Wpływ na popularyzację tej instytucji wśród 
stron postępowania mogłoby zapewnić zwiększenie jej skuteczności w rozwią-
zywaniu sporów.
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wstęp

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym 
gminy, często przekraczającym możliwości finansowe, organizacyjne i ka-
drowe jednostki samorządu terytorialnego (Zgodnie z art. 7. p.1.pp. 3 
Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. 2020 poz. 
713] dalej jako u.s.g., do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty dotyczących: utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych). Wiele mniejszych gmin decyduje się na wykonywanie zadania w ra-
mach związku międzygminnego, będącego publicznoprawną formą współ-
działania jednostek samorządu terytorialnego. Przekazanie zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami wiąże się zarówno z  działaniami w sferze regla-
mentacyjno – dystrybucyjnej  jak i świadczącej. Obecnie, zgodnie z wyka-
zem prowadzonym przez ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
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cji, funkcjonuje ponad 300 związków międzygminnych (Wykaz związków 
międzygminnych prowadzony jest przez ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji [https://www.gov.pl]. Zasadne jest pytanie, czy wraz  
z przekazaniem związkowi praw i obowiązków, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami, przekazane 
zostaje uprawnienie do korzystania ze środków władczych, będące składni-
kiem wyróżniającym organy administracji publicznej spośród organów in-
nych osób prawnych. Zgodnie ze stwierdzeniem profesora Ochendowskiego 

„korzystanie ze środków władczych przejawia się w uprawnieniu organów do 
stanowienia aktów prawnych posiadających moc obowiązującą, zagwaran-
towaną możliwością zastosowania środków przymusu państwowego w celu 
doprowadzenia do ich wykonania” [Ochendowski Toruń 1999, s. 24, 208]. 
Warte zauważenia jest, iż struktura podmiotowa wykonywania władztwa jest 
zróżnicowana i wykonywać ja mogą także podmioty nie będące podmiotami 
prawa administracyjnego. Władztwo z punktu widzenia prawa administracyj-
nego, zdaniem P. Korzeniowskiego, może być definiowane na dwa sposoby: 

„biorąc pod uwagę zachowanie organu administracji wobec obywatela jako 
element zakresu obowiązków regulowanych przez prawo administracyjne lub 
jako element zastosowania przez organ administracji władczych form wyni-
kających ze stosowania norm prawa administracyjnego” [Korzeniowski 2014, 
s. 452]. W celu określenia czy dana jednostka dysponuje władczymi formami 
działania niezbędne jest określenie organu administracji, adresata oraz  form 
działania. 

Praca odpowie na pytanie, czy po przekazaniu praw i obowiązków or-
ganów gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi organom 
związku międzygminnego ich działania będą zawierały element władztwa ad-
ministracyjnoprawnego.  

pOdstawa przekazania praw i ObOwiązków 

Uprawnienie do dobrowolnego zrzeszania się gmin  zawiera w art. 172 
Konstytucji RP [Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483], zastrzegając, iż zakres tego 
prawa określa ustawa. Wytyczne oraz zakres obowiązków, które mogą być 
przekazane związkowi, określa ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa 



945

Władztwo administracyjno-prawne organów związku międzygminnego ...

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach [Dz.U. 2019 poz. 2010, da-
lej jako u.u.p.c.g.]. Gminy mogą, w celu prawidłowego wykonywania zadań 
własnych, tworzyć związki międzygminne a wraz z ogłoszeniem statutu związ-
ku prawa i obowiązki gmin, związane z wykonywaniem zadań przekazanych 
związkowi, przechodzą na związek (Zob. art. 64 pkt. 1. Ustawy o samorządzie 
gminnym „W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą 
tworzyć związki międzygminne” oraz art. 10 pkt. 1. „Wykonywanie zadań 
publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednost-
kami samorządu terytorialnego”). Istotnym elementem tego uprawnienia jest 
dobrowolność, dotycząca zarówno zrzeszania się, jak i zakresu przekazywa-
nych obowiązków. Gmina może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa 
i powrócić do samodzielnego wykonywania zadania. Prawo do dobrowolno-
ści zrzeszania się gmin wyraża także Europejska Karta Samorządu Lokalnego, 
która w art. 10 mówi, iż w granicach dopuszczonych prawem społeczności 
lokalne mogą się zrzeszać i współpracować w celu realizacji zadań będących 
przedmiotem ich wspólnego zainteresowania [Dz.U. z 1994 poz. 607]. Nie 
da się zaprzeczyć, iż prawidłowe gospodarowanie odpadami leży w zakresie 
zainteresowania społeczności lokalnej, zarówno w kontekście finansowym, or-
ganizacyjnym i środowiskowym.  

Związkowi przysługują takie same uprawnienia i obowiązki jak gminie, 
dotyczące przekazanych zadań [II OSK 1275/14], a jednocześnie gmina traci 
uprawnienia do wykonywania zadań publicznych w zakresie wykonywania 
ich przez związek [II SA/Go 247/06, zob. NZS 2014/2/36]. „Przedmiotem 
porozumienia jest przekazanie części władztwa posiadanego przez podmiot 
przekazujący zadania, tak aby można było wykonywać przekazane zadania” 
[Brzezicka 2000, s.46]. Związek międzygminny jako jedyna forma współdzia-
łania posiada osobowość prawną, którą nabywa z mocy prawa, a tym samym 
staje się podmiotem oddzielnym od gmin go tworzących.  Nabycie osobo-
wości prawnej następuje w wyniku procedury rejestracji, z chwilą ogłoszenia 
statutu (art. 64. P. 3. Ustawy o samorządzie gminnym” Prawa i obowiązki 
gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywa-
niem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogło-
szenia statutu związku”), nie zaś poprzez przyjęcia uchwały zainteresowanych 
gmin o utworzeniu związku [IV SA/Gl 49/08] (uchwała o przystąpieniu do 
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związku jest tylko oświadczeniem woli gminy, niewywołującym bezpośred-
nich, zewnętrznych skutków prawnych). Związek międzygminny jako osoba 
prawna działa poprzez swoje organy, zgromadzenie i zarząd, działając głównie 
w sferze prawa publicznego. Powołując się na regulację zawartą w art. 38 k.c. 
osoba prawna działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie 
i w opartym na niej statucie (Dz. U. 2019 poz.1145).

Uprawnienie do przekazania zadań gminy z zakresu gospodarowania 
odpadami związkowi międzygminnemu zawiera art. 3 ust. 2a u.u.p.c.g, pre-
cyzując, iż w przypadku przekazania zadań prawa i obowiązki organów gmi-
ny, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy 
tego związku (Zob. art. 3 p.2a. Ustawy o utrzymaniu porządku i … „W razie 
wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, 
określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie 
aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku”). 

Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie, które 
w zakresie zadań zleconych wykonuje kompetencje rady gminy (Art. 69 Usta-
wy o samorządzie gminnym). Niezwykle ważny, ze względu na przekazanie 
uprawnień władczych, jest  pkt. 3 artykułu 69 ustawy o samorządzie gmin-
nym; „Do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
rady gminy”. Warte podkreślenia jest, że związek międzygminny może wyko-
nywać tylko zadania wyszczególnione w statucie, a powierzenie nowych zadań 
zgodnie z art. 67a ust. 1 u.s.g., wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie 
związku i uzgodnienia z wojewodą. 

W przypadku wykonywania przez związek międzygminny zadań w za-
kresie czystości i porządku (art. 3 ust. 2 u.u.c.p.g.) prawa i obowiązki orga-
nów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego również w zakresie 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonują właściwe orga-
ny tego związku, a zakres zadań oraz źródło ich finansowania określa statut 
związku międzygminnego. Ograniczenie uprawnień podkreśla Naczelny Sąd 
Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach w wyroku z 22.4.2002 
r. [II SA/Ka] „z brzmienia art. 69 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym wynika, iż skoro do zgromadzenia związku stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące rad gmin, to organ ten może m.in. podejmować 
uchwały – oczywiście w granicach posiadanych uprawnień”.
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Organem wykonawczym związku międzygminnego jest zarząd. Zarząd 
jako organ związku konstytuuje się dopiero po nabyciu przez związek osobo-
wości prawnej [Ofiarska  2008, s. 463]. W płaszczyźnie prawa publicznego 
zarząd podejmuje działania w formie władczej z zakresu prawa administracyj-
nego [Adamus 2012, s. 96]. Zarząd związku międzygminnego jest uprawnio-
ny do wydawania wszelkich decyzji administracyjnych wydawanych na pod-
stawie u.u.p.c.g. na takich samych zasadach jak organy gmin wchodzących 
w skład związku. 

źródła finansOwania związku międzygminnegO

Związek międzygminny prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 
Budżet roczny uchwalany jest przez zgromadzenie do końca stycznia roku 
budżetowego. Dochody mogą pochodzić z wpłat gmin członkowskich jako 
składek wyszczególnionych w statucie związku, z majątku własnego, oraz zy-
sków i wpłat jednostek organizacyjnych związków. Dochodem związku mię-
dzygminnego, powołanego w celu bieżącej obsługi lokalnego systemu gospo-
darowania odpadami, są także pobierane od właścicieli nieruchomości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości lub w części odpo-
wiednio do zakresu przejętych zadań. Podstawą do zaliczenia opłaty miejsco-
wej do dochodu związku jest art. 6r ust 1 u.u.p.c.g., z zastrzeżeniem art. 6r 
pkt.1aa przytoczonej ustawy mówiącym, że środki nie mogą być wykorzy-
stane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Katalog zamknięty dopuszczal-
nych kosztów zawiera art. 6r pkt. 2 wymieniając: odbiór, transport, zbieranie 
i unieszkodliwianie odpadów; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjnej systemu; eduka-
cję ekologiczną; wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania 
odpadów; usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do 
ich składowania i magazynowania. 

Warte podkreślenia jest, iż gospodarkę finansową związku międzygmin-
nego zgodnie z art. 73a stawy o samorządzie gminnym regulują te same prze-
pisy co gospodarkę finansową gminy. 
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przedmiOt działania związku międzygminnegO

Pełny katalog zadań z zakresu gospodarowania odpadami ujęty jest 
w art. 3 pkt. 2 u.u.p.c.g. i zawiera: odbiór i zagospodarowanie odpadów, orga-
nizację selektywnej zbiórki, budowę instalacji do zagospodarowania odpadów, 
sprawozdawczość, edukację ekologiczną oraz udostępnianie informacji. Samo 
pojęcie gospodarowania odpadami zawarte zostało w art. 3 pkt. 2 Ustawy  
o odpadach [Dz.U. 2020 poz. 797], wskazując na jego elementy składowe: 
zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów, nadzór nad wymienionymi 
działaniami, postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów, działania 
wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie 
odpadami. Jasno sprecyzowana została także definicja odpadów i odpadów 
komunalnych: odpad to każda substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany, 
odpady komunalne natomiast to odpady powstające w gospodarstwach do-
mowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpa-
dów powstających w gospodarstwach domowych (Art. 3 p. 6 oraz p. 7 Ustawy 
o odpadach). 

Warto zauważyć, iż związek międzygminny może wykonywać zada-
nia wykraczające poza wyliczone w art. 3 pkt. 2 u.u.p.c.g. Do takich zadań 
należy prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych (Art. 9b ust. 1 i 2 u.u.p.c.g. wskazują, iż działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta). Ustęp 2 art. 69 ustawy o samorządzie gminnym zawiera pojęcie „za-
dań zleconych”, przy których wykonywaniu zgromadzenie związku wykonuje 
kompetencje rady gminy. Zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzenie rejestru działalności regulowanej 
to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (Art. 44 ust. 2 Ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców [Dz.U. z 2019 r. poz.1292] 
brzmi;” Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że 
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wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, 
a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań orga-
nów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”). 

cel działania związku międzygminnegO

Związki międzygminne, będące podmiotami systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, można podzielić biorąc pod uwagę cele, jakie mają 
osiągnąć. Cele te można sprowadzić do sumy właściwości pojedynczych zadań 
władz samorządowych w gospodarce odpadami komunalnymi. W prakseolo-
gii zadanie określa się jako stan rzeczy, który ma być utrzymany lub osiągnięty 
[Pszczołowski 1978, s. 283–284]. Przyjęcie do wykonania zadań powoduje 
przekształcenie się ich w cel. 

Jednym z celów, głównie ze względu na wysokie koszty inwestycyj-
ne, jest budowa instalacji do przetwarzania odpadów (Art. 3 pkt.2 ppkt. 2a 
u.u.p.c.g. “Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych 
lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych – o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika 
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”). Zarząd nad eksploatacją instalacji 
wykonuje powołana na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej, spółka prawa handlowego [Dz.U. 2019 poz. 712] 
(Art. 2 „Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki sa-
morządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu 
budżetowego lub spółek prawa handlowego”). Warte zaznaczenia jest, że w ar-
tykule 5 przytoczonej ustawy uprawnienie do wykonywania zadań własnych 
gminy, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej zo-
staje przyznane związkowi międzygminnemu [Zięty 2012, s. 93]. Zadania 
spółki nie mogą przekraczać zakresu zadań przekazanych przez gminę.

Drugim celem zrzeszania gmin jest zapewnienie prawidłowego funk-
cjonowania lokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez wykonywanie 
zadań o charakterze: organizatorskim, zobowiązująco-reglamentacyjnym, 
kontrolno-nadzorczym oraz wykonawczym. Wyznacznikiem prawidłowości 
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są osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów, ograniczenie składowa-
nia odpadów biodegradowalnych, zwiększenie segregacji u źródła, bilansowa-
nie się lokalnego systemu gospodarki odpadami oraz terminowość i popraw-
ność wykonywania odbioru odpadów komunalnych. 

adresaci nOrm prawnych  
w systemie gOspOdarOwania Odpadami

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zawęża krąg 
adresatów norm prawnych, którymi są właściciele nieruchomości, przedsię-
biorcy odbierający i zagospodarowujący odpady, ale także gminy i związki 
międzygminne.

Przedsiębiorcy, w systemie gospodarowania odpadami, mogą występo-
wać jako wykonawcy usług powierzonych im przez jednostki samorządowe 
oraz jako właściciele nieruchomości. Działaniem prewencyjnym w systemie 
gospodarowania odpadami jest wymóg wpisu przedsiębiorcy zamierzającego 
rozpocząć działalność na terenie określonej gminy do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorca 
musi spełniać warunki sprzętowe, lokalowe, osobowe i środowiskowe zawarte  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości [Dz.U. 2013 poz. 122]. Niezbędne jest także po-
siadanie przez przedsiębiorcę: licencji na wykonywanie drogowego transportu 
rzeczy, wydawanej przez starostę (Licencja wydawana jest zgodnie z regulacja-
mi zawartymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
[Dz.U. 2019 poz. 2140]. Posiadanie licencji na drogowy transport rzeczy jest 
niezbędne zarówno do transportu odpadów jak i odbioru odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości), wpisu do rejestru podmiotów wprowa-
dzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 
prowadzonego przez marszałka województwa umożliwiające transport odpa-
dów (zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
[Dz.U. 2020 poz. 797].

Określenie kto jako właściciel nieruchomości, jest zobowiązany do wy-
konywania obowiązków zawartych w ustawie o utrzymaniu porządku i czysto-



951

Władztwo administracyjno-prawne organów związku międzygminnego ...

ści w gminach  sprecyzowane zostało w art. 2 pkt.1 ppkt. 4. Jako właściciela 
nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarzą-
dzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością, w tym 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (Art. 2. pkt. 3 u.u.p.c.g „Jeżeli nieru-
chomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowio-
no odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej 
oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 
mieszkaniową”). Definiując wymienione osoby niezbędne jest sięgnięcie do 
Kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o wła-
sności lokali [Dz. U. 2019 poz. 1145, Dz. U. 2018 poz. 845, Dz.U. 2020 
poz. 532]:

•	 właściciel nieruchomości, prawny właściciel - osoba mogąca ko-
rzystać z rzeczy, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 
prawa (art. 140 k.c.), zaś rzecz, w tym przypadku, rozumieć należy jako nie-
ruchomość (art. 195 k.c.); 

•	 współwłaściciele – osoby, którym własność tej samej rzeczy przysłu-
guje niepodzielnie (art. 195 k.c.);

•	 użytkownik wieczysty – osoba fizyczna lub osoba prawna której zo-
stały oddane w użytkowanie wieczyste grunty stanowiące własność Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 232 § 1 
k.c.);

•	 jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarzą-
dzie, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami [Dz.U. 2020 poz. 65];

•	 osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość 
w użytkowaniu (art. 252 i kolejne k.c.) dotyczące prawa użytkowania będące-
go ograniczonym prawem rzeczowym; 

•	 inne podmioty władające nieruchomością - podmioty faktycznie 
władające nieruchomością w tym użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżaw-
ca, posiadacz zależny (art. 336 k.c.) [Rodecki 2012, s. 81].

W przypadku kiedy nieruchomość zabudowana jest budynkiem wie-
lolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki  
 



952

JOANNA KUNC

właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspól-
notę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2. pkt. 3 u.u.p.c.g).

Podczas wyliczania rodzajów nieruchomości, zauważyć możemy brak 
doprecyzowania. Ustawodawca nigdzie nie umieścił definicji domku letnisko-
wego czy nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynko-
we (Art. 3b u.u.p.c.g. Zobacz Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie 
w sprawie ponoszenia opłaty ryczałtowej w przypadku nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe „…nieruchomości, na których znaj-
dują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko 
w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem. Dlatego też są 
zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
ale powstają na nich odpady komunalne. Istotne jest tu nieprzeznaczenie nie-
ruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), 
tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania”).

Nie zostało także zdefiniowane pojęcie „gospodarstwa domowego”, bę-
dącego podstawą do jednego ze sposobów naliczenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami (Art. 6j pkt. 2. u.u.p.c.g. „Rada gminy może uchwalić jedną 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego”). Interpretuje się to pojęcie na podstawie: Ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych (Art. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz.U. 2019 poz. 2133); „Przez gospodarstwo domowe rozumie 
się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszka-
niowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę 
osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi  
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą  
z prawa tej osoby”), a także Ustawy o pomocy społecznej (Art. 6 pkt. 14 Usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507)). 
Definicję możemy odnaleźć także w wyroku WSA w Lublinie z dnia 27 li-
stopada 2009 r. (IISA/LU 587/09); „Przez wspólne gospodarowanie rozumie 
się nie tylko wspólne zamieszkanie, ale także wspólne zaspokajanie potrzeb  
 
 



953

Władztwo administracyjno-prawne organów związku międzygminnego ...

życiowych”. Nieprawidłowe interpretowanie pojęć może doprowadzić do wie-
lu skutków prawnych w tym zmniejszenie wpływów z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami.

uprawnienia Organu  
administracyjnegO i pOdatkOwegO 

Uprawnienie do stanowienia prawa miejscowego w zakresie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi wynika z art. 3 ust. 2a ustawy, który sta-
nowi: „W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których 
mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym 
uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związ-
ku”. Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2015 roku (sygn. II FSK 1460/14) uznał: 

„zgromadzenie związku międzygminnego posiada z mocy art. 3 2a ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kom-
petencję do uchwalania aktów prawa miejscowego ze skutkiem ex nunc (na 
przyszłość). Ma też prawo – w celu prawidłowego wykonania tego obowiązku 

– do uchylania z takim samym skutkiem aktów regulujących tożsama mate-
rię, które zostały wcześniej podjęte przez organy gmin wchodzących w skład 
związku międzygminnego”. Dzięki temu uprawnieniu gminy mogą dołączyć 
do związku w każdym momencie jego działania, a związek międzygminny 
posiada uprawnienia do zmiany już obowiązującego prawa miejscowego. 

Przez stosowanie prawa należy rozumieć proces decyzyjny podejmo-
wany i prowadzony przez kompetentny organ państwowy (lub inny podmiot 
wyraźnie upoważniony), kończący się wydaniem wiążącej decyzji o charak-
terze jednostkowym (indywidualnym i konkretnym). Treścią tej decyzji jest 
kwalifikacja stanu faktycznego z punktu widzenia kryteriów sformułowanych 
w jej podstawie normatywnej oraz ustalenie prawnych konsekwencji tej kwali-
fikacji [Leszczyński, Zirk-Sadowski, Wojciechowski 2015, s 4.]. W przypadku 
wydawania decyzji administracyjnych przez związek międzygminny niezbęd-
ne jest określenie uprawnienia do wydawania ich przez zarząd. Możliwość 
wydawania decyzji administracyjnych przez organy kolegialne potwierdza 
wyrok  NSA z dn.27.02.2003, II SA 455/02; uchw. SN z dn. 30.09.1992, 
III AZP 17/92 oraz wyrok NSA z dn. 12.02.1991 r., SA/Lu 889/; wyr. NSA 
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z dn. 31.01.1991 r., SA/Kr 1304/90, rozstrzygając, iż; stanowią one wyraz 
woli członków składu orzekającego, którzy tworzą całość, dlatego też są oni 
nie tylko upoważnieni, ale i zobowiązani do podpisywania decyzji, zgodnie  
z art. 107 par. 1 k.p.a.

Przejęcie przez związek międzygminny zadań i obowiązków z zakresu 
gospodarowania odpadami dotyczy także wydawania decyzji administracyj-
nych. Regulacja art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a. jasno określa, że przez organy admi-
nistracji publicznej rozumie się także organy jednostek samorządu terytorial-
nego, a wg pkt 6 - przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumie 
się m.in. organy związków gmin [Dz.U. 2018 poz. 2096]. W przypadku 
przekazania związkowi zadań, w tym zadań z zakresu pobierania opłaty miej-
scowej za gospodarowanie odpadami, zarząd związku zyskuje uprawnienia do 
wydawania decyzji administracyjnych, w tym na podstawie art. 6o u.u.p.c.g 
(Zgodnie z art. 6o. ust. 1. u.u.s.p.c.g. w przypadku niezłożenia przez właścicie-
la nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do zawartych w niej danych 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa wysokość tej opłaty w drodze 
decyzji.). Decyzja wydawana jest w postaci uchwały podpisanej zgodnie z art. 
268a k.p.a. (Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu organu admini-
stracji publicznej zawiera art. 268a k.p.a. Upoważnienie musi być wydane  
w formie pisemnej). 

Uprawnienia organów podatkowych w sprawach dotyczących opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje art. 6q pkt. 1 u.u.p.c.g. 
zawiera odesłanie do przepisów ordynacji podatkowej i upoważnia związek 
międzygminny do działania jako organ podatkowy w sprawach opłat za go-
spodarowanie odpadami [Dz.U. 2019 poz. 900]. 

egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna, zgodnie z poglądem  J. Zimmermann „to 
ostatni, czyli trzeci, etap funkcjonowania prawa administracyjnego poprze-
dzających: stanowienia i stosowania” [Zimmermann 2010, s. 331]. Postępo-
wanie egzekucyjne ma doprowadzić do wykonania  przez zobowiązanego na-
łożonego obowiązku. 
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Uprawnienie do użycia zorganizowanego przymusu państwowego 
uznaje się w nauce prawa za podstawowy element konstrukcyjny władztwa 
publicznego [Longchamps, 1958, s. 19]. 

Definicję organu egzekucyjnego zawiera art. 1a pkt. 7  ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji [Dz.U. 2019 poz. 1438], mó-
wiący, iż jest nim organ uprawniony do stosowania określonych w ustawie 
środków, dzięki którym ma możliwość doprowadzenia do wykonania przez 
zobowiązanych obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym oraz 
zabezpieczenia ich wykonania. Przytoczona wyżej ustawa dodatkowo precy-
zuje w art. 19, iż organem uprawnionym do stosowania wszystkich środków 
egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest na-
czelnik urzędu skarbowego oraz prezydenci 45 miast w tym; Warszawy, Lu-
blina, Rzeszowa, Gdańska (Podstawą uprawnienia jest art. 19 § 2 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przyznając prezydentom miast 
jako „organowi gminy wymienionemu w odrębnych przepisach”). Dodatko-
we regulacje wprowadził art. 6qa. pkt. 1. u.u.p.c.g. uprawniając organ gminy 
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta) do wykonywania zadań  zakresu eg-
zekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu „opłaty odpadowej” 
na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego, wykluczając 
prowadzenie egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości. W punkcie 
2 tego artykułu zawarte jest rozszerzenie uprawnienia na zarząd związku mię-
dzygminnego w przypadku przekazania zadań w tym zakresie.

wniOski

Konstrukcja związku międzygminnego, rodzaj przekazanych mu zadań 
i wykonywanie przez związek zadań publicznych przesądza o jego publicz-
noprawnym charakterze. Istota związku międzygminnego sprowadza się do 
następstwa ustrojowego i procesowego w stosunku do gmin członkowskich 
we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań przeniesionych na 
rzecz związku. Istotne dla definicji władztwa jest przyjęcie, że wykonywanie 
władztwa publicznego może być dzielone przez różne podmioty prawne, ze 
względu na postanowienia ujęte w normach wynikających z koncepcji aktu-
alnego prawodawcy. Jednym z takich podmiotów jest związek międzygminny, 
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wykonujący przekazane zadania własne gminy, określone w statucie związku. 
Wąski zakres zadań ogranicza władztwo tylko do wyznaczonych w u.u.p.c.g. 
czynności oraz  adresatów. 

Analizując zakres zadań, które mogą być przekazane przez gminę związ-
kowi międzygminnemu warto odpowiedzieć na pytanie czy wszystkie dzia-
łania związku międzygminnego mają charakter władczy. Według E. Ochen-
dowskiego prawne formy działania administracji można podzielić na władcze 
i niewładcze. „Podział administracji na administrację władczą i niewładczą 
opiera się na tym czy organ administracyjny dla osiągnięcia celu stosuje akty 
władcze, które są wprowadzane w życie przy użyciu bezpośredniego przymusu 
(tj. bez ingerencji sądów), czy też posługuje się takimi samymi środkami, jakie 
porządek prawny stawia do dyspozycji każdemu, a więc i jednostce [Ochen-
dowski 1969, s. 17]. Do działań niewładczych nawiązuje także P. Radziewicz 
twierdząc, iż: „władztwo publiczne powinno być odnoszone nie tylko do przy-
jętych już powszechnie w literaturze prawnej - aktu normatywnego i aktu ad-
ministracyjnego, ale i do innych prawnych form działania administracji […] 
np.: czynności nadzorcze, niektóre czynności kontrolne, czynności obowiąz-
kowego współdziałania podmiotu lub współuczestniczenia w dokonywaniu 
czynności prawnych itp.” [Radziewicz 2005 s. 136]. Związek międzygminny 
wykonuje czynności sprawozdawcze, informacyjne, edukacyjne, organizacyj-
ne i sprawdzające, które można zaliczyć do niewładczych działań administra-
cji. Mimo wykonywania przez związek międzygminny działań niewładczych  
z regulacji zawartych w aktach prawnych wynika, że organy związku posiadają 
uprawnienia władcze do  stanowienia,  stosowania i egzekwowania prawa ad-
ministracyjnego w granicach zadań przekazanych przez gminy członkowskie. 
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Obowiązek meldunkowy  
w prawie polskim

wstęp

Klikadziesiąt lat funkcjonowania obowiązku meldunkowego w prawie 
polskim jest w dalszym ciągu kwestią budzącą wiele emocji, przede wszyst-
kim z punktu widzenia rozmaitych aspektów życia społecznego. Od wielu lat 
instytucja zameldowania jest dosyć mocno krytykowana i to nie tylko przez 
przedstawicieli doktryny prawniczej, publicystów, ale także przez większość 
obywateli. Ci ostatni postrzegają obowiązek meldunkowy jedynie jako relikt 
epoki PRL-u ograniczający ich podstawowe wolności obywatelskie. Jednak-
że postrzeganie obowiązku meldunkowego tylko i wyłącznie we wspomniany 
wyżej sposób jest z całą pewnością zbyt daleko idące, chociażby z uwagi na 
fakt, że instytucja ta nie występuje jedynie w prawie polskim, ale także w nie-
mieckim czy belgijskim. Nie należy zapominać także o tym, że w dalszym cią-
gu istnieje całkiem spora część społeczeństwa, która zupełnie nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że obowiązek taki w prawie polskim w ogóle występuje. Z całą 
pewnością wpływa na to brak jakiejkolwiek sankcji prawnej za nieprzestrze-
ganie tego obowiązku oraz ciągle pojawiające ze strony władz państwowych 
zapowiedzi rychłego zniesienia tego obowiązku, szumnie powielane przez roz-
maite media zarówno w prasie jak i w Internecie. Wszystko to doprowadziło 
do powstania wśród obywateli swoistej dezinformacji, która znacznie wypa-
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czyła sens samej instytucji zameldowania. Należy mieć na uwadze także to, 
że w dalszym ciągu w Polsce istnieje bardzo dużo osób, które mieszkają pod 
zupełnie innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane.

W związku z powyższym w niniejszym artykule przedstawiona zostanie 
historia tego obowiązku w Polsce na podstawie poprzednio obowiązujących 
przepisów prawnych regulujących kwestię meldunku. Omówione zostaną 
zmiany jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich lat w związku z problematyką 
meldunkową. Przedstawiony zostanie także aktualny stan prawny dotyczący 
meldunku obywateli polskich i cudzoziemców wynikający z ustawy o ewiden-
cji ludności z 24 września 2010 r. Z uwagi na to, że na obowiązek meldunkowy 
składa się zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymel-
dowanie się oraz zgłoszenie wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski, 
omówione zostaną najistotniejsze i najbardziej problematyczne kwestie zwią-
zane z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi tych obowiązków na 
przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych. Na koniec przedstawione 
zostaną wady i zalety występującego obowiązku meldunkowego. 

ObOwiązek meldunkOwy w pOlsce w ujęciu histOrycznym

 Odzyskanie przez Polskę niepodległości było początkiem dla roz-
maitych przemian, które zaczęły dokonywać się nie tylko w sferze politycznej, 
gospodarczej czy kulturowej, ale także w sferze społecznej. Wszystkie te prze-
miany miały i w dalszym ciągu mają niezmierny wpływ na kształt prawa admi-
nistracyjnego, w skład którego wchodzi także prawo meldunkowe, które przez 
lata ewoluowało i podlegało licznym zmianom, tak aby dostosować się do 
potrzeb społecznych i politycznych, które w ostatnich latach uległy dynamicz-
nym przemianom. Na konstrukcję obowiązku meldunkowego znaczny wpływ 
miał panujący przez pewien czas w Polsce ustrój komunistyczny nastawiony 
głównie na ograniczanie praw i wolności obywateli. Dla panującej wówczas 
władzy, której celem była ingerencja w możliwie jak najwięcej aspektów życia 
obywateli, obowiązek meldunkowy był jednym z instrumentów prawnych, 
który dawał możliwość dostarczenia rządzącym istotnych informacji o oby-
watelach oraz umożliwiał sprawowanie kontroli nad przemieszczaniem się 
ludności ograniczając ich procesy migracyjne między miastami. Do dalszych 
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zmian w prawie meldunkowym z całą pewnością przyczyniły się także prze-
miany społeczne następujące stopniowo po 1989 roku, które związane były 
z transformacją ustrojową [Żelasko-Makowska, 2013, s. 846.]. Uchwalenie 
obecnie obowiązującej Konstytucji w 1997 r. gwarantującej każdemu wolność 
poruszania się po terytorium Polski oraz wolność wyboru miejsca zamieszka-
nia i pobytu (Art. 52 ust. 1 Konstytucji RP z 2.04.1997 r.) jak również wejście 
Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen, które znacznie ułatwiło swo-
bodę przemieszczania się między państwami, stawiają obecnie w wątpliwość 
celowość dalszego istnienia obowiązku meldunkowego. 

Rodzi się zatem pytanie czy prawo meldunkowe, które powinno cią-
gle dostosowywać się do potrzeb społecznych spełnia należycie swoje funkcje. 
Odpowiedzi na to pytanie z całą pewnością nie ułatwiają także wracające co 
jakiś czas, zapowiadane przez kolejne rządy obietnice całkowitej likwidacji 
obowiązku meldunkowego kończące się jedynie na wprowadzeniu tylko drob-
nych zmian. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że zmiany te oraz tempo ich 
wprowadzania nie do końca odpowiadają społecznym potrzebom. Nie sposób 
nie oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca w dążeniu do wypełnienia złożonej 
deklaracji politycznej nie koncentruje się w wystarczający sposób na rozwiąza-
niu problemów, które w dalszym ciągu związane są z prawem meldunkowym.

Ogólnie ujmując, obowiązek meldunkowy stanowi nakaz konkretne-
go działania, który jest związany z przebywaniem danej osoby w określonym 
miejscu. Natomiast sama już treść tego obowiązku zależy od woli ustawodaw-
cy i celów, które zamierza on osiągnąć w związku z wprowadzeniem obowiąz-
ku meldunkowego. W ustrojach politycznych szanujących przede wszystkim 
prawa i wolności obywateli obowiązek meldunkowy może się wiązać jedy-
nie z koniecznością poinformowania organów władzy publicznej o miejscu 
pobytu. Z kolei w ustrojach bardziej autorytarnych obowiązek meldunkowy 
najczęściej wiąże się z koniecznością dokonania przez obywateli szeregu do-
datkowych czynności, które znacznie ograniczają swobodę przemieszczania 
się ludzi, a tym samym dają władzy możliwość skutecznej kontroli procesów 
migracyjnych obywateli. Przez lata obowiązek meldunkowy w prawie polskim 
był ujmowany niejednolicie, a w zależności od panującego w danym czasie 
systemu politycznego wiązały się z nim rozmaite sankcje. Warto zatem do-
kładnie przyjrzeć się ewolucji obowiązku meldunkowego w Polsce, aby le-
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piej zrozumieć jego obecny kształt oraz istotę [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 
2016, art. 24].

Obowiązek meldunkowy został wprowadzony w Polsce w 1928 r. roz-
porządzeniem o ewidencji i kontroli ruchu ludności Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 16 marca i w całej historii rozwoju treści obowiązku meldun-
kowego został on wtedy najbardziej liberalnie ukształtowany. Meldunek miał 
wyłącznie rejestracyjny charakter i służył odbudowie państwowości polskiej 
[Biernat i in. 2013, art. 24]. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia każ-
dy obywatel przebywający w określonej miejscowości dłużej niż 3 dni powi-
nien zostać zameldowany przez właściciela bądź dzierżawcę domu w ciągu 24 
godzin od chwili przybycia (Art. 7 ust. 1 omawianego rozporządzenia). Sam 
obowiązek zameldowania ciążył więc na właścicielu lub dzierżawcy domu, a 
powinnością obywateli było jedynie zgłoszenie im swojego pobytu w danym 
miejscu. Podmiotem dokonującym meldunku był natomiast organ gminy. 
Taka konstrukcja obowiązku meldunkowego umożliwiała obywatelom swo-
bodną zmianę miejsca pobytu.

Ustawa o ewidencji i kontroli ruchu ludności z 14 lipca 1961 r. [Dz.U. 
1961 poz. 164 z późn. zm.] wprowadziła z kolei całkiem sporą kazuistykę 
w sprawach związanych z meldunkiem, idealnie wpisującą się w panującą w 
czasach PRL-u daleko posuniętą kontrolę państwa nad obywatelem, przeja-
wiającą się obowiązkiem informowania odpowiednich organów o każdym wy-
jeździe poza miejsce aktualnego zamieszkania połączonym z sankcją karno-ad-
ministracyjną grożącą za jego niewypełnienie. Tym samym pierwotna funkcja 
obowiązku meldunkowego polegająca jedynie na rejestracji stanu faktycznego 
nabrała tylko drugorzędnego znaczenia [Biernat i in. 2013, art. 24]. Zgodnie z 
przepisami omawianej ustawy przebywanie w jakiejkolwiek miejscowości dłu-
żej niż 3 dni wiązało się z koniecznością dopełnienia obowiązku zameldowa-
nia najpóźniej przed upływem czwartej doby od dnia przybycia. W zależności 
od charakteru pobytu w danej miejscowości ustawa wyróżniała zameldowanie 
na pobyt stały lub czasowy. W przypadku pobytu czasowego zameldowania 
należało dokonać przed upływem 24 godzin od chwili przybycia bez wzglę-
du na to jak długo dana osoba będzie przebywać (Art. 6 omawianej ustawy 
z 1961). Natomiast przesłankami do zameldowania na pobyt stały było ulo-
kowanie mieszkania danej osoby w miejscowości z którą łączą ją stosunki oso-
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biste, rodzinne i zarobkowe. Zameldowanie na pobyt stały podlegało jednak 
ocenie pod kątem jego celowości. Organ dokonujący meldunku miał bowiem 
możliwość odmowy zameldowania na pobyt stały w miastach i osiedlach, je-
żeli lokal w którym dana osoba miałaby zostać zameldowana byłby nadmier-
nie zagęszczony, a okoliczności wskazują na to, że zameldowanie jest pozorne 
lub miałoby służyć uzyskaniu innego lokalu (Art. 3 omawianej ustawy). W 
większość miejscowości w Polsce przyjęto, że w danym mieszkaniu na jedną 
osobą powinno przypadać min. 5 m2. Zameldowanie tam było zatem możliwe 
dopiero po przedstawieniu właściwemu organowi stosownego zaświadczenia 
uzyskanego od administracji domu, określającego jaka powierzchnia przypada 
na jednego mieszkańca. Organ obowiązany był odmówić zameldowania, jeżeli 
zagęszczenie osób przebywających w danym lokalu przekroczyłoby ustaloną 
normę. Wyjątkiem było jednak zameldowanie najbliższej rodziny, do której 
zaliczało się współmałżonka, rodziców oraz niepełnoletnie dzieci. Z kolei 
pozbawienie możliwości zameldowania już pełnoletnich dzieci, w sytuacji, 
gdyby uległa zmniejszeniu poniżej ustalone minimum liczba metrów kwa-
dratowych przypadających na jednego domownika, wiązało się z zachęcaniem 
przez ówczesne władze do jak najszybszego podejmowania pracy zarobkowej 
zamiast dalszego zdobywania wykształcenia. Dodatkowym ograniczeniem 
związanym z meldunkiem była także konieczność uzyskania zgody najemcy 
bądź właściciela domu na przyjęcie danej osoby do swojego mieszkania [Żela-
sko-Makowska 2013, s. 849]. Z kolei art. 21 omawianej ustawy wprowadził 
dosyć znaczne kolejne ograniczenie meldunkowe. Wspomniany artykuł ze-
zwalał bowiem Radzie Ministrów na wprowadzanie szczególnych przepisów w 
miejscowościach, w których należy ograniczyć pobyt lub zamieszkanie z uwa-
gi na porządek publiczny lub ważne interesy gospodarcze danej miejscowości. 
Na tej podstawie w dużych miastach Polski obowiązywały specjalne przepisy, 
które umożliwiały zameldowanie tylko i wyłącznie po okazaniu stosownego 
zezwolenia wydawanego jedynie w sytuacji, gdy dana osoba była potrzebna w 
danym mieście z uwagi na ważne względy społeczne lub wykonywany przez 
nią zawód. Taka konstrukcja prawa meldunkowego pozwalała władzom pań-
stwowym na skuteczne sterowanie procesami migracyjnymi i kierowanie oby-
wateli do tych miejscowości, które zgodnie z wieloletnimi planami powinny 
zostać szybko zaludnione [Żelasko-Makowska 2013, s. 849]. Sankcją grożącą 
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za niewykonanie obowiązku meldunkowego była grzywna lub kara aresztu 
do 3 miesięcy wymierzana w trybie postępowania karno-administracyjnego. 
Uporczywe dopuszczanie się wykroczeń meldunkowych groziło z kolei karą 
aresztu do lat 2 wymierzaną już jednak przez sąd [Art. 20 omawianej usta-
wy ]. Art. 25 omawianej ustawy umożliwiał pozbawienie osoby skazanej pra-
womocnym wyrokiem sadowym za uporczywe przetrzymywanie osoby nie-
zameldowanej w lokalu znajdującym się w miejscowości objętej szczególnymi 
przepisami meldunkowymi, przydziału lokalu mieszkalnego i przesiedlenie 
jej do pomieszczenia zastępczego w obrębie granic administracyjnych danej 
miejscowości na mocy decyzji prezydium właściwej rady narodowej. Ustawa 
meldunkowa z 1961 r. znacznie ograniczała prawo do swobodnego przemiesz-
czania się, a surowość wprowadzonych sankcji skutecznie przestrzegała przed 
ewentualnym nieprzestrzeganiem obowiązku meldunkowego. 

Rozwiązania prawne dotyczące meldunku wprowadzone ustawą z 1961 
r. zostały zmienione w 1974 r. wraz z uchwaleniem nowej ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych [Dz.U. 2006 poz. 993 ze zm.], która jak na 
panujące jeszcze wówczas warunki społeczno-polityczne była aktem stosun-
kowo nowoczesnym. W porównaniu do swojej poprzedniczki, która uzależ-
niała możliwość zameldowania się w danym miejscu od spełnienia rozmaitych 
dodatkowych przesłanek prawnych, nie ograniczała przynajmniej teoretycz-
nie aż tak bardzo swobody przemieszczania się [Żelasko-Makowska 2013, s. 
850]. Już na samym początku w ustawie z 1974 r. wyraźnie zaznaczony został 
rejestracyjny charakter obowiązku meldunkowego. Ustawa rozróżniła także 
obowiązek meldunkowy od obowiązku ewidencyjnego, który był szerszym 
pojęciem i obejmował oprócz danych meldunkowych także informacje o uro-
dzeniach, zmianach stanu cywilnego, imionach i nazwiskach, obywatelstwie, 
obowiązku wojskowym i zgonach [Czarnik, Maciejko, Zaborniak, art. 24]. 
Jednak nie wszystkie przepisy z nowej ustawy nie rodziły problemów w ich 
stosowaniu. Szczególnie problematyczny okazał się art. 4 ust. 2, który stano-
wił, że zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego jest dowodem 
miejsca pobytu osoby, której dotyczy i nie może być uzależnione od decyzji o 
przydziale mieszkania oraz nie prowadzi także do powstania prawa do takiego 
przydziału. Takie rozwiązanie umożliwiało dokonanie zameldowania osoby, 
która faktycznie przebywała w danym lokalu nawet bez zgody właściciela lo-
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kalu. Wspomniany przepis stał się źródłem licznych sporów i doprowadził w 
konsekwencji do wydania przez NSA wyroku z 26 lutego 1981 r. [SA 289/81] 
w którym sąd wskazał, że jeżeli w toku postępowania administracyjnego organ 
ustali fakt przebywania obywatela pod konkretnym adresem, to obowiązany 
jest wydać decyzję o jego zameldowaniu bez względu na to czy posiada on 
jakikolwiek tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Zdaniem sądu zameldowa-
nie stanowiło jedynie rejestrację określonego stanu faktycznego i nie zależało 
od zgody najemcy lokalu [Żelasko-Makowska 2011 s. 8].

Powstające trudności we właściwym interpretowaniu i prawidłowym 
stosowaniu przepisów ustawy z 1974 r., chęć sprawowania większej kontroli 
przez państwo nad swoimi obywatelami oraz dążenie do poprawy procesu go-
spodarowania mieszkaniami, doprowadziły do przeprowadzenia w 1984 r. no-
welizacji omawianej ustawy [Dz.U.1984 poz. 132]. Zniesiony został wyłącznie 
rejestracyjny charakter meldunku, a sama ustawa nowelizująca wprowadziła 
niestety więcej szkody niż korzyści. Z założenia prosta czynność meldunkowa 
stała się znacznie skomplikowanym problemem. Zgodnie z art. 3 ust. 2 do 
zameldowania się w danym lokalu na pobyt stały lub czasowy trwający dłużej 
niż 2 miesiące należało przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywa-
nia w tym lokalu. Zameldowanie zostało zatem powiązane z koniecznością 
posiadania uprawnień do danego lokalu. Natomiast samo pojęcie „posiada-
nia uprawnień do lokalu” okazało się niezmiernie trudne w prawidłowej in-
terpretacji. Dodatkowo na mocy art. 15 ust. 2 została stworzona możliwość 
wymeldowania z miejsca pobytu stałego w drodze wydania odpowiedniej 
decyzji administracyjnej w sytuacji gdy dana osoba opuściła lokal na skutek 
utraty uprawnienia do przebywania w nim bądź opuściła miejsce pobytu i 
nie przebywała w nim co najmniej przez 6 miesięcy bez wymeldowania się, a 
nie dało ustalić się jej nowego miejsca pobytu. To wszystko przyczyniło się do 
wykorzystywania instytucji wymeldowania zbyt szeroko, co wiązało się także 
z ogromną presją osób zainteresowanych wymeldowaniem. W rezultacie efekt 
wprowadzonych zmian był zupełnie odwrotny od zamierzonych przez usta-
wodawcę celów. Utrzymująca się w ewidencji fikcja, spowodowana tym, że 
zameldowanie bardzo często nie łączyło się już z rzeczywistym przebywaniem 
osoby w danym miejscu oraz pojawienie się dużej liczby obywateli nieposiada-
jących stałego miejsca zameldowania przyczyniły się do utraty przez państwo 
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kontroli nad przemieszczaniem się obywateli [Żelasko-Makowska 2011, s. 9].
Wspomniany stan prawny utrzymywał się aż do 2002 r. do czasu uchy-

lenia przez Trybunał Konstytucyjny [K 20/01] art. 9 ust. 2 omawianej ustawy 
z 1974 r. Z treści tego artykułu wynikało bowiem, że do zameldowania się w 
danym lokalu wymagane jest przedstawienie uprawnienia do przebywania w 
tym lokalu. Taka konstrukcja wspomnianego przepisu pozbawiła wiele osób 
możliwości zameldowania się na stałe bez ich winy. Założeniem ewidencji lud-
ności jest zbieranie informacji o miejscu zamieszkania i pobytu osób, czyli je-
dynie rejestracja stanu faktycznego a nie prawnego. Ewidencja nie może także 
prowadzić do kontroli legalności zamieszkania i pobytu. Trybunał stwierdził 
także, że wspomniany przepis jest niezgodny z art. 52 Konstytucji RP zapew-
niającym każdemu wolność poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania i 
pobytu. Tym samym wyrok Trybunału doprowadził do uchylenia wspomnia-
nego przepisu, a ustawodawca wprowadził już jedynie obowiązek przedstawie-
nia przy dokonywaniu meldunku potwierdzenia pobytu dokonanego przez 
właściciela nieruchomości. Zmiana przepisów nie doprowadziła jednak do 
zmiany świadomości prawnej obywateli w tym zakresie. Bardzo często właści-
ciele lokali uniemożliwiali dokonanie zameldowania nie dostarczając osobom 
wynajmującym wymaganego prawem potwierdzenia pobytu w lokalu. Do-
datkowo stare przepisy tak bardzo zakorzeniły się w świadomości obywateli, 
że wielu z nich do tej pory jest przekonanych o tym, że zameldowanie wiąże 
się z tytułem prawnym do danego lokalu [Żelasko-Makowska 2011, s. 7, 9]. 

Dodatkowo aż do chwili wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności z 
2010 r. obowiązywał zawarty w art. 147 kodeksu wykroczeń przepis zgodnie 
z którym, każdy to nie dopełniał obowiązku meldunkowego, podlegał karze 
ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Natomiast każdy kto był 
obowiązany (właściciel lokalu, dozorca, administrator budynku, zakład pracy), 
a nie zawiadomił właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążą-
cego na niej obowiązku meldunkowego, podlegał karze grzywny albo nagany. 
Uchylenie karalności za niedopełnienie obowiązku meldunkowego nastąpiło 
dopiero po 1.01.2013r. 
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ObOwiązek meldunkOwy w pOlsce – aktualny stan prawny

Uchwalona 24 września 2010 r. ustawa o ewidencji ludności utrzymała 
wprawdzie w dalszym ciągu obowiązek meldunkowy, ale z zupełną rezygnacją 
z sankcji karnej grożącej za jego niedopełnienie przez obywateli Polski, oby-
wateli UE lub osób posiadających taki status jak obywatele UE. Zgodnie z art. 
28 ust. 4 zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewi-
dencyjnym i jego zadaniem jest potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, 
w którym się zameldowała. Celem nowej ustawy było uproszczenie przepi-
sów związanych z obowiązkiem meldunkowym oraz usprawnienie przebiegu 
procedury meldunkowej tak, aby w konsekwencji doprowadzić do likwidacji 
meldunku najpierw w 2016 r., a potem w 2018 r. Do najważniejszych zmian, 
które wprowadziła ustawa o ewidencji ludności, należy przede wszystkim znie-
sienie obowiązku zameldowania na pobyt czasowy nieprzekraczający 3 miesię-
cy i konieczności zgłaszania obecności nawet turystów, wydłużenie terminu w 
ciągu którego trzeba się zameldować z 4 dni do 30, wprowadzenie możliwości 
zameldowania się przez pełnomocnika, wydłużenie okresów wyjazdów zagra-
nicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy, a także umożliwienie 
wymeldowania się przy jednoczesnym zameldowaniu w nowym miejscu.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności obowiązek mel-
dunkowy polega przede wszystkim na zameldowaniu lub wymeldowaniu się 
z miejsca pobytu stałego lub czasowego. 

Przepis art. 25 omawianej ustawy zawiera natomiast definicje pobytu 
stałego i czasowego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejsco-
wości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W przyjętej 
przez ustawodawcę definicji pobytu stałego został położony nacisk zarówno 
na fakt przebywania danej osoby w konkretnym miejscu, jak i na posiadany 
przez nią zamiar przebywania w tym miejscu. Z uwagi na to, że bardzo po-
dobnie określone zostało w kodeksie cywilnym miejsce zamieszkania osoby 
fizycznej, to właśnie takie sformułowanie miejsca pobytu na gruncie omawia-
nej ustawy wydaje się być pomysłem nie do końca trafionym. Prawo admini-
stracyjne powinno odwoływać się do określonych faktów, a nie związanego z 
nimi zamiaru stron. Dla istnienia obowiązku meldunkowego spełniającego 
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jedynie funkcje rejestracyjne, najważniejsze znaczenie ma bowiem faktyczne 
przebywanie danej osoby w oznaczonej miejscowości pod konkretnym adre-
sem [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 25]. Z tego właśnie względu 
nie należy poprzestawać jedynie na wykładni językowej przepisu dotyczącego 
pobytu stałego. Należy uwzględnić także cel całej ustawy o ewidencji ludności 
i porządkowy charakter meldunku. Bardziej realistyczne spojrzenie na zamiar 
związany z pobytem stałym zostało wypracowane w orzecznictwie sądowym. 
Praktycznie w każdym z orzeczeń dotyczących meldunku podkreślony jest wy-
łącznie rejestracyjny, porządkowy czy też ewidencyjny charakter meldunku. 
Zameldowanie powinno odzwierciedlać zatem jedynie określony stan faktycz-
ny, a więc okoliczność przebywania w konkretnym miejscu. Pobyt stały należy 
wiązać z zamieszkiwaniem w lokalu stanowiącym tzw. centrum życiowe danej 
osoby. Zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod konkretnym adresem 
musi być związane z koncentracją spraw dotyczących życia rodzinnego, oso-
bistego i zawodowego danej osoby. Prawidłowe ustalenie obiektywnych oko-
liczności wiążących się z istnieniem w miejscu pobytu ośrodka osobistych i 
majątkowych interesów danej osoby prowadzi do przyjęcia tego, że z pobytem 
tym wiąże się także zamiar stałego przebywania [Czarnik, Maciejko, Zabor-
niak 2016, art. 25, II OSK 1460/09, II SA/Bk 14/07, III SA/Gd 140/10, II 
SA/Ke 219/10]. 

Pobytem czasowym, zgodnie z art. 25 ust. 2, jest przebywanie bez za-
miaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym 
adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Pobyt cza-
sowy ma zatem charakter przejściowy i może wynikać z sytuacji życiowych 
związanych z pracą, nauką, podjęciem leczenia czy wypoczynkiem. To wła-
śnie incydentalny charakter pobytu, a nie zamiar podjęty przez daną osobę, 
przesądza o jego czasowości [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 25]. 
Dodatkowo w ust. 4 wspomnianego artykułu ustawodawca zaznaczył, że po-
bytem czasowym obywatela polskiego jest przebywanie poza miejscem pobytu 
stałego przez okres ponad 3 miesięcy. 

Dodatkowo w art. 27 ust. 2 zawarta została zasada jednokrotności 
w sprawach meldunkowych zgodnie z którą równocześnie można mieć tylko 
jedno miejsce pobytu stałego i czasowego. Natomiast bez względu na charak-
ter pobytu obywatel polski obowiązany jest zameldować się w danym miejscu 
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najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia. Meldunku można dokonać w formie 
pisemnej na odpowiednim formularzu, po przedstawieniu do wglądu dowodu 
osobistego lub paszportu w organie gminy właściwym ze względu na położe-
nie nieruchomości, na której znajduje się budynek zamieszkiwany przez osobę, 
która spełnia obowiązek meldunkowy. Zgodnie z art. 28 ustawy o ewidencji 
ludności przy zameldowaniu należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lo-
kalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot posiadający tytuł prawny 
do lokalu. Wspomniane potwierdzenie przebywania w lokalu ma być dokona-
ne na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Dodatkowo osoba 
meldująca się musi przedstawić także do wglądu dokument potwierdzający 
tytuł prawny do lokalu właściciela tego lokalu lub podmiotu dysponującego 
tym lokalem. Takim dokumentem może być w szczególności umowa cywilno-
prawna np. najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi 
wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. 

Dużym ułatwieniem jest także możliwość zameldowania się drogą elek-
troniczną dzięki wprowadzonej w 2018 r. usłudze e-meldunku, jeśli tylko po-
siada się profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Dokonując 
zameldowania przez Internet do formularza należy dołączyć dokument elek-
troniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, jeżeli jest się właścicielem 
lub posiada się inny tytuł prawny do lokalu. Natomiast jeśli takiego tytułu 
prawnego do lokalu obywatel dokonujący meldunku nie posiada, to musi 
dołączyć do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie 
właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu 
potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny 
do lokalu tego właściciela lub podmiotu. 

Uzależnienie zameldowania danej osoby od potwierdzenia jej pobytu 
przez wspomniane wyżej podmioty jest dość krytycznie oceniane zarówno 
przez przedstawicieli doktryny prawniczej jak i przez prawników. Pomimo 
tego, że bardzo często pobyt danej osoby w lokalu, w którym powinna zo-
stać zameldowana, jest zgodny z wolą właściciela lokalu, to jednak zdarzają 
się także sytuacje, w których uzyskanie przez osobę dokonującą meldunku 
takiego potwierdzenia jej pobytu napotyka trudności z uwagi na brak zgody 
właściciela lokalu na dokonanie przez niego wspomnianego potwierdzenia. W 
konsekwencji prowadzi to sytuacji, w której u osoby, która powinna spełnić 
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obowiązek meldunkowy, rodzi się przekonanie, że nie może tego dokonać z 
przyczyny zupełnie od niej niezależnej [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, 
art. 28].

Korzystając z dotychczasowego dorobku orzecznictwa sadowego w tym 
zakresie należy jednak przyjąć, że wspomniane wyżej potwierdzenie nie ozna-
cza wyrażenia zgody przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu na prze-
bywanie w nim osób trzecich. Jest to jedynie potwierdzenie danego faktu o 
charakterze dowodowym. Natomiast przedstawienie przez osobę, która chce 
zameldować się w danym miejscu, znacznie przyspiesza procedurę meldunko-
wą z uwagi na to, że organ administracji dysponując takim potwierdzeniem 
dokonuje niezwłocznie zameldowania, które w tym przypadku stanowić bę-
dzie jedynie czynność materialno-techniczną. Brak takiego potwierdzenia nie 
stanowi jednak przeszkody w dopełnieniu obowiązku meldunkowego. Zatem 
przykładowo najemca może zgłosić meldunek nawet bez zgody czy wiedzy 
wynajmującego – właściciela mieszkania jedynie na podstawie umowy najmu 
lokalu. W takiej sytuacji organ dokonujący meldunku będzie musiał przepro-
wadzić postępowanie administracyjne, prowadzące do wydania odpowiedniej 
decyzji, mające na celu ustalenie osób, którym przysługuje tytuł prawny do 
danej nieruchomości, korzystając z urzędowych rejestrów lub wyjaśnień stron 
postępowania [II SA/Po 114/10]. 

Konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę jedynie rejestracyjnego 
charakteru meldunku powinno być ułatwienie realizacji obowiązku mel-
dunkowego przykładowo poprzez uznanie za wystarczające złożenie jedynie 
stosownego oświadczenia o przebywaniu w danym lokalu przez osobę, która 
chce się zameldować bez konieczności dokumentowania przez nią jeszcze do-
datkowo praw osoby trzeciej. Należy zatem ułatwić meldunek osobie w tym 
miejscu, w którym wszelkie okoliczności sprawy wskazują, że faktycznie prze-
bywa, chociażby nie mogła przedstawić stosownego potwierdzenia pobytu od 
podmiotu uprawnionego. Z całą pewnością przyjęcie przez ustawodawcę ta-
kiego rozwiązania znacznie usprawniłoby procedurę meldunku uwalniając ja 
od zbytecznej biurokracji [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 28].

 Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności, za osobę, która 
nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdol-
ność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wypełnia przedstawiciel 
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ustawowy takiej osoby, jej opiekun prawny lub też inna osoba, która sprawuje 
nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. O ile zupełnie 
oczywiste jest umożliwienie rodzicom, kuratorowi czy też opiekunowi osoby 
pozbawionej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolno-
ści do czynności prawnych realizacji obowiązku meldunkowego, o tyle dość 
kontrowersyjne jest rozszerzenie kategorii podmiotów uprawnionych do do-
konania czynności niezbędnych do meldunku nawet na osoby sprawujące 
faktyczną opiekę nad osobą pozbawioną bądź ograniczoną w zdolności do 
czynności prawnych w miejscu ich wspólnego pobytu. Z całą pewnością przy 
zameldowaniu takiej osoby uproszczenie katalogu podmiotów, które mogą 
tego dokonać jest dużym ułatwieniem dla meldowanej osoby. Jednak z per-
spektywy wymeldowania osoby pozbawionej lub ograniczonej w zdolności do 
czynności prawnych na skutek możliwego zgłoszenia przez takiego opiekuna 
faktycznego nieprawdziwych danych, regulacja ta może okazać się już nieko-
niecznie korzystną dla takiej osoby, skutkującą przykładowo problemami z 
dostarczeniem jej korespondencji na dotychczasowy adres [Biernat i in. 2013, 
art. 24]. Z uwagi na to, że zameldowanie nie ma osobistego charakteru, to 
stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności obowiązek meldunko-
wy może także zostać dopełniony przez pełnomocnika po potwierdzeniu jego 
tożsamości i przedstawieniu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do 
protokołu. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o ewidencji ludności organ dokonujący zamel-
dowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie meldującej się zaświadczenie 
o zameldowaniu. Natomiast w przypadku zameldowania na pobyt czasowy 
takie zaświadczenie wydawane jest już nie z urzędu, a jedynie na wniosek 
osoby zameldowanej. Takie zaświadczenia są ważne do chwili zmiany miejsca 
zameldowania, a dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy 
nie może być ważne dłużej niż do upływu deklarowanego terminu pobytu 
czasowego.

Z kolei opuszczenie przez obywatela polskiego miejsca pobytu stałego 
albo opuszczenie miejsca pobytu czasowego przed upływem deklarowanego 
okresu pobytu wiąże się z obowiązkiem wymeldowania się. Niezbędną prze-
słanką wymeldowania się jest zaistnienie okoliczności faktycznej w postaci 
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opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu. W omawianej ustawie przyjęte 
zostały dwa sposoby wymeldowania – w formie pisemnej na formularzu w or-
ganie właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu lub w formie elektro-
nicznej pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Ar-
tykuł 33 ust. 3 wprowadził także możliwość wmeldowania się z starego miejsca 
pobytu przy równoczesnym zameldowaniu się w nowym miejscu. Zgodnie z 
art. 34 ust. 3, jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczaso-
wego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu, to 
wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego 
lub czasowego. Zatem osoba dokonująca zameldowania może wymeldować 
się w tym samym organie, w którym się melduje. Z całą pewnością właściw-
szym byłoby jednak przyjęcie, że wraz z zameldowaniem się w nowym miejscu 
następuje ex lege wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu, a infor-
macja z tym związana od razu byłaby przesyłana między właściwymi organami 
meldunkowymi [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 33].

Pomimo tego, że zameldowanie lub wymeldowanie dokonywane przez 
właściwe organy administracji, na skutek odpowiedniego zgłoszenia danych 
na formularzu przez obywatela polskiego faktu przebywania w danym miejscu 
pobytu lub opuszczenia tego miejsca, przybiera najczęściej postać czynności 
materialno-technicznej, to istnieją także pewne sytuacje, w których o zamel-
dowaniu bądź wymeldowaniu organy orzekają w formie decyzji administra-
cyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 
31 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, jeżeli dane zgłoszone do zameldowania 
lub wymeldowania budzą wątpliwości, to o zameldowaniu bądź wymeldowa-
niu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wspomniany 
przepis nakłada na organ gminy obowiązek dokonywania weryfikacji praw-
dziwości danych zgłaszanych przez osoby dokonujące meldunku. Także doko-
nanie zgłoszenia pobytu na urzędowym formularzu bez umieszczenia w nim 
wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało koniecznością przepro-
wadzenia przez organ postępowania wyjaśniającego i wydania odpowiedniej 
decyzji administracyjnej. Dodatkowo możliwość rozstrzygnięcia o zameldo-
waniu w drodze decyzji administracyjnej istnieje nie tylko na etapie dokony-
wania zameldowania, a więc po zgłoszeniu odpowiednich danych przez osobę, 
która chce się zameldować, ale także gdy dana osoba już została zameldowana. 
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Organ gminy ma bowiem obowiązek skorygowania błędnego wpisu z uwagi 
na to, że zameldowanie jako czynność materialno-techniczna nie posiada cech 
ostateczności ani prawomocności. W drodze decyzji administracyjnej organ 
gminy rozstrzyga także powstałe wątpliwości co do stałego lub czasowego 
charakteru pobytu danej osoby pod deklarowanym adresem. O kwalifikacji 
pobytu nie decyduje bowiem tylko treść oświadczenia złożonego przez osobę 
meldującą się, ale także okoliczności faktyczne świadczące o rzeczywistym za-
miarze osoby podlegającej meldunkowi [Biernat i in. 2013, art. 31 i Czarnik, 
Maciejko, Zaborniak 2016, art. 31]. 

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności opuszczenie przez obywatela 
polskiego miejsca pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowa-
nego okresu pobytu rodzi obowiązek wymeldowania się. Skutkiem realizacji 
tego obowiązku jest wymeldowanie dokonane przez organ gminy w formie 
czynności materialno-technicznej. Natomiast w sytuacji, gdy obywatel polski 
opuszczając miejsce swojego pobytu zaniecha realizacji nałożonego na niego 
obowiązku wymeldowania się, to zgodnie z art. 35 ustawy o ewidencji lud-
ności, organ gminy z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wska-
zanego w art. 28 ust. 2 wyda decyzję o wymeldowaniu takiej osoby. Chociaż 
zupełnie oczywistym jest umożliwienie wystąpienia z takim wnioskiem przez 
właściciela, to należy pamiętać jednak, że brak zgody właściciela (a szczegól-
nie jej zmiana już po zameldowaniu danej osoby w lokalu) na dalszy pobyt 
zameldowanego nie jest wystarczającą przesłanką do wymeldowania. Istotne 
jest bowiem także to, czy dana osoba faktycznie przebywa w lokalu i ma za-
miar przebywania w nim. Oprócz właściciela wniosek o wymeldowanie może 
zostać złożony także przez inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do 
lokalu. Z uwagi na użycie przez ustawodawcę dość ogólnej formuły okre-
ślającej katalog podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem 
o wymeldowanie, to należy przyjąć, że taki wniosek może złożyć każdy kto 
przedstawi jakikolwiek tytuł prawny do lokalu, w którym jest zameldowana 
dana osoba. Jednakże tak szerokie ujęcie możliwych wnioskodawców w 
sprawach dotyczących wymeldowania w praktyce może prowadzić do 
licznych komplikacji występujących szczególnie wtedy, gdy pojawia się 
problem konkurencyjności tytułów prawnych. Przykładowo taka sytuacja 
będzie miała miejsce, gdy w postępowaniu o wymeldowanie obok najemcy 



976

MONIKA IŻEWSKA

będzie występował właściciel lokalu lub właściciel budynku, w którym mieści 
się lokal i trzeba będzie ustalić który z tych podmiotów może być wniosko-
dawcą [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 35].

Przesłanką do wydania decyzji o wymeldowaniu we wspomnianym wy-
żej trybie jest opuszczenie lokalu przez daną osobę połączone z niedopełnie-
niem obowiązku wymeldowania się. Opuszczenie miejsca pobytu powinno 
być rozważane na dwóch płaszczyznach, co wynika z przyjętej w ustawie o 
ewidencji ludności definicji pobytu. Z uwagi na to, że pobyt stały związany 
jest z faktycznym przebywaniem połączonym z zamiarem przebywania w da-
nym miejscu, to postępowanie prowadzące do wymeldowania w takim przy-
padku będzie zmierzało do stwierdzenia opuszczenia przez osobę zameldowa-
ną miejsca pobytu oraz do udowodnienia okoliczności sprawy wskazujących 
na istnienie po jej stronie zamiaru zerwania więzi z dotychczasowym miej-
scem stałego przebywania. Natomiast dla pobytu czasowego najważniejszy jest 
aspekt faktyczny związany z przebywaniem w danym miejscu. Zatem taka 
sytuacja będzie dużo łatwiejsza dla oceny przez organ meldunkowy. Do wy-
meldowania z pobytu czasowego istotne będzie przede wszystkim prawidło-
we ustalenie faktu nieprzebywania danej osoby w dotychczasowym miejscu 
przed upływem deklarowanego okresu. Dokonując oceny opuszczenia lokalu 
organ administracji powinien wziąć pod uwagę cel, dla którego osoba czasowo 
zameldowana przebywała w danym miejscu. Z całą pewnością jego zrealizo-
wanie będzie wskazywało na odpadnięcie przyczyny zameldowania czasowego. 

Obowiązek meldunkowy obejmuje także zgłoszenie wyjazdu oraz po-
wrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 36 
ustawy o ewidencji ludności obywatel polski wyjeżdżający z kraju z zamia-
rem stałego pobytu za granicą ma obowiązek zgłosić swój wyjazd. Skutkiem 
takiego zgłoszenia jest wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego. 
Obowiązkowi zgłoszenia podlega także wyjazd z kraju na okres dłuższy niż 6 
miesięcy podjęty bez zamiaru stałego pobytu oraz przyjazd z takiego wyjazdu. 
Wspomnianych zgłoszeń należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miej-
sca pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek meldunkowy związany z wy-
jazdem za granicę dotyczy tylko wspomnianych wyżej dwóch sytuacji, a więc 
obowiązkowi temu nie będą podlegały wyjazdy bez zamiaru stałego pobytu na 
okres krótszy niż 6 miesięcy. 
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zakOńczenie

Obowiązek meldunkowy od lat budzi powszechne kontrowersje. W 
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przepisy prawne regulujące obowiązek mel-
dunkowy podlegały licznym i dość radykalnym zmianom, które doprowadziły 
do panującej obecnie sporej dezorientacji społeczeństwa w tej materii. W dal-
szym ciągu wokół instytucji zameldowania występuje szereg problemów i nie-
domówień, który w konsekwencji doprowadził do wypaczenia istoty samej in-
stytucji. Pomimo tego, że zameldowanie w dalszym ciągu stanowi obowiązek 
prawny, to bardzo dużo ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia 
i faktycznie mieszka pod zupełnie innym adresem niż ten, który wynika z 
ich zameldowania. Chociaż w systemie prawnym jest możliwe występowanie 
obowiązku bez nakładania sankcji za jego nieprzestrzeganie, to zupełna re-
zygnacja przez ustawodawcę z sankcji za niedopełnienie obowiązku meldun-
kowego doprowadziła do występowania powszechnej fikcji meldunkowej, w 
której ustawodawca praktycznie świadomie niejako „godzi się” na niewykony-
wanie obowiązków wynikających z prawa meldunkowego, co z punktu widze-
nie państwa prawa jest sytuacją, która nie może być zaakceptowana. Należy 
jednak przyznać, że pomimo tego, iż wprowadzone w prawie meldunkowym 
zmiany idą w dobrym kierunku, to niestety obowiązek meldunkowy istnieje 
dalej, a wiele wskazuje na to, że w ciągu kolejnych kliku lat ustawodawca nie 
zdecyduje się na jego całkowite usunięcie. Niepokojące jest również to, że 
wraz ze zmianą przepisów dotyczących meldunku, nie uległa zmianie świa-
domość prawna obywateli w tym zakresie. W dalszym ciągu wielu obywateli 
łączy zameldowanie z koniecznością posiadania tytułu prawnego do lokalu. 
Natomiast sami właściciele lokalów nie są zainteresowani zameldowaniem u 
siebie obcych ludzi kierując się poglądem jakoby zameldowanie miałoby się 
łączyć z tytułem prawnym do danego lokalu i w konsekwencji mogłoby zagro-
zić bezpieczeństwu ich własności. 

Nie należy zapominać także o tym, że pomimo ewentualnej likwidacji 
obowiązku meldunkowego, to zarówno państwo jak i samorządy terytorialne 
w dalszym ciągu będą musiały realizować swoje zadania dotyczące chociażby 
organizacji wyborów, ustalania obwodów szkolnych czy też realizacji innych 
niezbędnych zadań, co mimo wszystko będzie rodziło konieczność istnie-
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nia jakiejś formy ewidencjonowania ludności. Pomimo tego, że wymagania 
współczesnego świata nie pozwalają na całkowitą rezygnację z ewidencjono-
wania obywateli, to z całą pewnością jednak obowiązek meldunkowy nie jest 
warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnego pań-
stwa. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że ewidencja ludności związana do 
tej pory z instytucją meldunku jest konstrukcją przestarzałą, która znacznie 
straciła na znaczeniu. Z uwagi na panujące tendencje globalizacyjne wiążące 
się ze wzmożonym przemieszczaniem się ludności ewidencja obywateli bę-
dzie musiała zostać powiązana z bardziej uniwersalnymi danymi niż miejsce 
pobytu. W dobie społeczeństwa informatycznego administracja publiczna 
przykładowo może zbierać informacje o rzeczywistym miejscu pobytu oby-
wateli na podstawie chociażby deklaracji podatkowych, czy też tzw. deklaracji 
śmieciowych. 

Do całkowitego zniesienia obowiązku meldunkowego w Polsce prowa-
dzi jednak jeszcze długa droga nie tylko ze względów politycznych, ale rów-
nież administracyjnych. Prawo meldunkowe wpływa bowiem na ogromną 
liczbę ustaw, przykładowo tych związanych z finansowaniem jednostek samo-
rządu terytorialnego, systemem pomocy społecznej czy oświaty. Szacuje się, 
że obecnie istnieje ponad 100 różnego rodzaju ustaw i rozporządzeń, które 
wymagałyby wprowadzenia zmian w związku ze zniesieniem obowiązku mel-
dunkowego. Z całą pewnością wymagałoby to ogromnego nakładu pracy i 
sporej determinacji. Pomimo tego, że zniesienie obowiązku meldunkowego 
zapowiadane najpierw na rok 2014, a potem na 2018 nie doszło do skutku, 
to w wielu serwisach internetowych w dalszym ciągu można znaleźć sporo in-
formacji na temat rzekomo nieistniejącego już obowiązku meldunkowego. W 
czasach swobodnego dostępu do informacji wspomniane treści docierają do 
sporej liczby osób, negatywnie wpływając na przestrzeganie przez nich obo-
wiązku meldunkowego. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za likwidacją obowiązku mel-
dunkowego jest jego odniesienie do zagwarantowanej w Konstytucji RP wol-
ności poruszania się po terytorium Polski oraz wyboru miejsca zamieszkania 
i pobytu. Nie ulega wątpliwości, że obowiązek meldunkowy stanowi utrud-
nienie w korzystaniu z tego prawa. W literaturze przedmiotu coraz częściej 
zwraca się uwagę na to, że obowiązek meldunkowy nie spełnia konstytucyjne-
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go wymogu zachowania zasady proporcjonalności przy ograniczaniu zakresu 
korzystania z praw i wolności chronionych przez Konstytucję (Art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP). 

Z racji tego, że obowiązek meldunkowy ingeruje w wolność obywate-
li, to ustawodawca rezygnując z likwidacji meldunku powinien przynajmniej 
dążyć do tego, aby wymagania związane z tym obowiązkiem konieczne do 
spełnienia przez społeczeństwo były przynajmniej w jak najmniejszym stop-
niu uciążliwe [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 25]. 

Administracyjnoprawna instytucja zameldowania bardzo często jest 
także błędnie utożsamiana z konstrukcją miejsca zamieszkania charaktery-
styczną dla prawa cywilnego, do czego z całą pewnością przyczynia się brak 
konsekwencji ustawodawcy, który w pewnych aktach prawnych odwołuje się 
do miejsca zameldowania, a w innych do miejsca zamieszkania [Gronkiewicz, 
Ziółkowska 2012, s. 166]. W przypadku zamieszkania brak jest bowiem bez-
pośredniego powiązania faktu i woli przebywania w konkretnym miejscu wraz 
z ustawowym wyznaczeniem takiego miejsca, co jest rzeczą niezbędną w przy-
padku miejsca pobytu [Czarnik, Maciejko, Zaborniak 2016, art. 24]. 
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wstęp

Na samym wstępie należy zauważyć, że nie wymaga dowodzenia oko-
liczność, iż na gruncie prawa karnego, czyn stanowi przednormatywną pod-
stawę prawnokarnego wartościowania. W tym zakresie pojęcie czynu pełni 
funkcję klasyfikacyjną w prawie karnym, a więc służy temu, by podzielić 
ludzkie zachowania na te, które mogą być przedmiotem prawnokarnego war-
tościowania i te, które opozycyjnie przedmiotem takim być nie mogą [Ro-
dzynkiewicz 1998, s. 28]. Twierdzenie zatem, że czyn jest zasadniczym praw-
nokarnym punktem odniesienia, jest współcześnie dogmatem prawa karnego, 
którego nie sposób już w obecnie toczonym dyskursie prawnokarnym obalić 
[Kardas 2011, s. 39].

Ludzkie zachowanie, stanowiące empiryczny substrat czynu, zazwyczaj 
ujmowane jest pod postacią albo faktu psychologicznego, albo faktu społecz-
nego, albo faktu przyrodniczego [zob. szerz. Petrażycki 1968, s. 45 i n.; Świda 
1989, s. 107, Konieczniak 2002, s. 156]. Wszak cechą wspólną wskazanych 
ujęć zawsze będzie założenie, że w każdym wypadku ludzkie zachowanie jawi 
się jako element pozanormatywny, stanowiący punkt odniesienia dla dokony-
wanych ocen prawnych, co jest pochodną konwencji, iż wszystkie przestęp-
stwa są czynami (a więc i zachowaniami) natomiast nie każdy czyn (a także 
zachowanie) jest przestępstwem. Toteż prawnokarne oceny dokonywane są 
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w obrębie prawa karnego tylko na takich obiektach, które będąc pojedynczy-
mi faktami bądź wiązkami pewnych faktów, nazywane są umownie czynami. 

Niemniej jednak, czyn postrzegany być winien przez pryzmat kategorii 
faktualnej, choć ograniczonej pewnymi granicami o charakterze normatyw-
nym. Stąd za uzasadniony należałoby uznać pogląd, iż wyznaczanie granic 
czynu jest w obecnie obowiązującej konwencji stanowi wyraz podjętej pewnej 
mniej lub bardziej arbitralnej decyzji [Majewski 2006, s. 42], przy czym decy-
zja ta niewątpliwie każdokroć należy do prawnokarnego ustawodawcy, który 
posługując się m.in. brzmieniem art. 11 § 1 k.k. oraz przepisów części szcze-
gólnej k.k., narzuca pewne kryteria rozgraniczania czynów – kryteria o cha-
rakterze czysto normatywnym. Toteż, według W. Woltera: 

 „Wypadkiem normalnym (przeciętnym) nazwać można sytuację, 
w której jeden czyn wyodrębnia się poprzez pryzmat jednego przepi-
su zakazującego jakiegoś zachowania się. Możliwy jest jednak również 
przypadek nieprzeciętny, w którym dany czyn wyodrębnia więcej niż 
jeden przepis […]. Ten wielokrotny aspekt nie zmienia faktu, że jest to 
jeden czyn” […] [Wolter 1973, s. 60]. 

Innymi słowy, normatywne granice czynu wyznaczają przepisy karne, 
a w szczególności przepisy dotyczące opisu znamion typów czynów zabro-
nionych, przy decydującej roli znamienia czynności sprawczej [Kardas 2011, 
s. 127]. W tym też kontekście warto pochylić się nad charakterystyką praw-
nokarnych faktów, które – siłą rzeczy – muszą być po części dookreślane  
w sposób normatywny. Nie będą to zatem zjawiska z jednej strony zupełnie 
oderwane od płaszczyzny normatywnej, z drugiej jednak pozbawione swe-
go bytu ontologicznego. Uzasadniony zatem wydaje się pogląd, iż w prze-
ważającej mierze fakty doniosłe w obszarze prawa karnego będą tzw. faktami 
wyróżnianymi oceniająco, które dla swojego bytu potrzebują odpowiedniego 
wartościowania (tezę tę rozwinąłem w Fila 2019, s. 41-50]. Fakt wyróżniony 
oceniająco składać się zawsze będzie z koniunkcji elementu czysto ontologicz-
nego z elementem aksjologicznym, odnoszonym do wartościowania w duchu 
konstytucyjnego demokratycznego państwa prawnego.

W związku z powyższym, celem niniejszych rozważań będzie próba 
zaproponowania przeprowadzenia zarysu kategoryzacji prawnokarnych fak-
tów wyróżnianych oceniająco na trzy grupy. Grupy te, dla potrzeb niniejsze-
go opracowania, mogą zostać określone mianami: faktów uwarunkowanych 
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ustrojowo, faktów uwarunkowanych zwyczajowo, a także faktów uwarunko-
wanych tendencją orzeczniczą. Toteż tezą, która podlegać będzie w wywodzie 
weryfikacji, względnie falsyfikacji, będzie założenie o tym, iż grupa praw-
nokarnych faktów doniosłych w sprawie nie jest grupą jednolitą, zróżnicowa-
ną nawet w obrębie już samych faktów wyróżnianych oceniająco.

fakty uwarunkOwane ustrOjOwO

Pierwsza z grup została określona nazwą faktów uwarunkowanych 
ustrojowo z tego względu, iż dookreślanie faktów wchodzących w skład tego 
zbioru zazwyczaj ujmowane jest jednolicie o obrębie danego ustroju społecz-
no-politycznego tudzież określonego reżimu politycznego [Maj 2008, s. 66-
74]. Na owo określenie wpływają determinanty w głównej mierze aksjolo-
giczne, właściwe dla określonej epoki, wyznaczanej w głównej mierze przez 
kryteria przed wszystkim społeczne, ale też i po części polityczne. 

Prawo karne we wspólnocie państwowej jest nie tylko regulatorem 
życia państwowego, ale wyznacza w niej miejsce człowieka i tworzo-
nych przez niego wspólnot. Wskazuje i ochrania wartości cenne dla 
państwa takie, które tworzą fundamenty jego bytu i determinują sens  
i cele jego istnienia [Grześkowiak 2017, s. 48]. 

Stopień polaryzacji społeczeństwa, występujące antagonizmy pomiędzy 
poszczególnymi grupami społecznymi, a także pewne wąskie zwyczaje funk-
cjonujące w strukturach wewnętrznych owych grup będą zatem przykłado-
wymi czynnikami, dzięki którym ocenne wyróżnianie faktów będzie zmienne  
w pewnych dosyć długotrwałych interwałach czasowych. Dzieje się tak, po-
nieważ jak słusznie zauważył niegdyś J. Makarewicz: „prawo jest owocem kul-
tury całego narodu” [Makarewicz 1930, s. 29].

Dla egzemplifikacji zarysowanego zjawiska można posłużyć się przy-
kładami tych znamion czynów zabronionych, które są przedmiotem praw-
nokarnej typizacji nieprzerwanie od 1932 r. Nie da się bowiem ukryć, że ko-
lejne polskie kodyfikacje karne, tj. z 1932 r., 1969 r. i 1997 r., odpowiadają  
w swych założeniach trzem systemom społeczno-politycznym, a mianowicie – 
używając nomenklatury ubiegłowiecznej – ustrojowi burżuazyjnemu, ustrojo-
wi socjalistycznemu oraz ustrojowi demokratycznego państwa prawnego. Idąc 
tym tropem, w doktrynie zauważa się przykładowo, iż: 
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Aksjologię komunistycznego prawa karnego […] można odtworzyć 
posługując się m.in. analizą przedmiotów ochrony prawnokarnej, 
zwłaszcza ogólnego przedmiotu ochrony. Miał on wskazywać na glo-
balne interesy socjalistycznego państwa na straży których stały przepisy 
prawa karnego. Podkreślano klasowy charakter prawa karnego i jego 
zadania społeczno-polityczne [Juchacz 2017, s. 74]. 

Z kolei w odniesieniu do obecnie obowiązującej kodyfikacji, wypowie-
dzi o podobnym zakresie brzmią już zgoła odmiennie, np.: 

Pamiętając, że kodeks karny, jak całe prawo karne, przede wszystkim 
służy do udzielania ochrony dobrom prawnym […] można chyba 
stwierdzić, że kluczowy w tym zakresie wydaje się być system warto-
ści wynikający z Konstytucji RP. […] badając aksjologię k.k. należy  
w gruncie rzeczy dążyć po pierwsze  do ustalenia, czy aksjologia k.k. 
mieści się w aksjologii  Konstytucji [Kulik 2017, s. 77].

Każdy ze wskazanych ustrojów, przy posługiwaniu się przez ustawo-
dawcę tożsamymi w warstwie literalnej zwrotami językowymi, nadawał tożsa-
mym znamionom czynów zabronionych odmienne ramy znaczeniowe, wyty-
czane uwarunkowaniami przyjmowanej w danej epoce aksjologii. W związku 
z tym, zmiana znaczenia danego znamienia typu czynu zabronionego, bezpo-
średnio wpływała i wpływa nadal na zakreślenie granic czynu jako zachowania 
człowieka w obrębie tych faktów, które jawią się jako doniosłe na gruncie 
przypisania określonego typu czynu zabronionego dla występującego w sferze 
pozanormatywnej zachowania. 

Tym samym można powiedzieć, że np. znamię „znieważenia” jest 
przełożeniem na język ustawowy faktu doniosłego na gruncie obecnej ty-
pizacji przestępstwa w art. 216 § 1 k.k. W literaturze karnistycznej, przy 
uwzględnieniu dyrektywy wykładniczej recepcji znaczeń zawartych w ję-
zyku potocznym, wskazuje się, że pod pojęciem znieważenia kryją takie 
zachowania, których wspólną cechą jest wyrażenie pogardy dla drugie-
go człowieka zarówno słowem, jak i gestem [zob. Raglewski 2006, s. 828].  
O ile zatem wypowiedzenie słowa lub wykonanie gestu będzie pewnym 
substratem materialnym, warunkującym ontologiczny byt faktu „zniewa-
żenia”, o tyle ocena, czy przez owo empirycznie postrzegane zachowanie 
została wyrażona pogarda względem drugiego człowieka, leżeć już będzie  
w sferze aksjologicznej. Dla zobrazowania zarysowanej sytuacji, warto przyto-
czyć tezy orzecznicze Sądu Najwyższego z okresu funkcjonowania ustroju 
społeczno-politycznego II Rzeczypospolitej, ażeby wskazać, że wspomniane 
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wartościowanie w duchu wartości państwa burżuazyjnego dość znacząco 
różnić się może od wartościowania na gruncie demokratycznego państwa 
prawnego. Sąd Najwyższy stwierdził podówczas, że zwracanie się do osoby 
starszej, zwierzchnika lub pracodawcy per „ty”, z pominięciem formy grzecz-
nościowej „pan”, może być uznawane w pewnych przypadkach za obelgę w 
rozumieniu wypełnienia znamion czynu zabronionego [Sąd Najwyższy 1932,  
s. 499]. Wydaje się, iż w obecnych czasach takowy pogląd stracił na aktualności,  
a to z tego względu, iż zasadniczym przeobrażeniom uległy stosunki społecz-
ne, w których obecnie tytułowanie choćby pracodawcy w sposób odpowia-
dający jego pozycji społecznej, nie spełnia już tak istotnej roli, aby podlegać 
ochronie prawnokarnej. Konsekwencją takowego zapatrywania na problem 
jest ustalenie, że co prawda, w warstwie ontologicznej zarówno w 1932 r., jak  
i obecnie, fakt niewłaściwego zwrócenia się do pracodawcy jest tożsamym feno-
menem pod względem ontologicznym, wszak na płaszczyźnie wartościowania 
omawiane zachowanie w 1932 r. było prawnokarnym faktem „znieważenia”,  
a obecnie za takowy fakt prawnokarnie relewantny uznawane już być raczej 
nie może, a to z uwagi na odmienny aksjologiczny punkt odniesienia, właści-
wy dla dokonywania ocen. 

Reasumując, zasygnalizowany problem da się sprowadzić do tezy, że 
przyjęty w danym reżimie społeczno-politycznym system aksjologiczny nie-
kiedy władny jest albo uczynić z danego ludzkiego zachowania fakt uznawany 
za fakt prawnokarnie relewantny, albo też owo zachowanie takowego waloru 
pozbawić. Rola czynników pozanormatywnych jawi się w tym miejscu jako 
o tyle istotna, o ile bez owych wskazań dany wycinek ludzkiego continuum 
ani nie mógłby nigdy nabrać cech upodabniających go ustawowego opisu 
znamion typu czynu zabronionego, ani tym samym nie byłoby możliwe za-
kreślenie granic owego zachowania, nazywanego na potrzeby prawa karnego 
czynem.

fakty uwarunkOwane zwyczajOwO

W przypadku, gdy w dyskursie prawnokarnym mowa jest o zwycza-
ju, najczęściej pojęcie to odnoszone jest do tzw. pozaustawowego kontraty-
pu zwyczaju, wyłączającego bezprawność czynu zabronionego1. Wskazuje się 
wówczas, iż z jednej strony prawnokarnie doniosły zwyczaj odnoszony jest do 

1  Warto zauważyć, że często negowane jest w doktrynie istnienie pozaustawowego 
kontratypu zwyczaju (por. Skorupka 2003, s. 82-83).



986

KRZYSZTOF FILA

zachowań obrzędowych, rytualnych, takich jak np. „prima aprilis”, „śmigus 
– dyngus”, itp., z drugiej zaś strony do zwyczajowych dowodów wdzięczności 
[zob. Kubiak 2015, s. 92-94]. Jednakże, sięgnięcie choćby do cywilistycznego 
rozumienia zwyczaju2, pozwala zdefiniować owo zjawisko nieco szerzej, tzn. 
poprzez przyjęcie, iż: 

Zwyczaj to powszechnie stosowana w danym miejscu, w danym śro-
dowisku i danych stosunkach społecznych praktyka pewnego zacho-
wania [...] Praktyka ta wykształca się w pewnym kręgu podmiotów 
[...] dla rozwiązania jakiejś sprawy. U jej źródeł leży z jednej strony 
pewne przyzwyczajenie, rutyna, z drugiej zaś tendencja do dalszego 
powtarzania działania, w ten sposób jak dotychczas. Praktyka ta musi 
być odpowiednio stała, aby można było mówić o ukształtowaniu się 
zwyczaju [Knypl, Trzciński 1997, s. 15-16]. 

Innymi słowy, zwyczaj sensu largo będzie zawsze pozaprawnym, 
trwale ukształtowanym wzorem pewnych zachowań w obrębie danego 
obszaru aktywności społecznej, który stanowić będzie istotną wskazówkę 
dla ustalenia, czy dane zachowanie wydaje się być wpisującym się  
w powszechnie uznawaną normę, czy też nie. Przy tym, słuszny wydaje 
się pogląd, jakoby sam system norm zwyczajowych nie niósł nigdy za sobą 
poprzedzającego go wartościowania w kategoriach dobra czy słuszności – jest 
to w tym sensie system wynikający ze zbiorowych nawyków, nie zaś ze zbio-
rowej, uśrednionej moralności. Należy wszak w tym miejscu poczynić zastrze-
żenie, iż zbiorowe wykonywanie pewnych praktyk kreuje jednak aksjologię 
o tyle, o ile zbiorowość nie wykonywałaby owych praktyk natenczas, gdyby 
owa zbiorowość nie uznawała, że są one ogólnie mówiąc w wysokim stopniu 
słuszne [por. Leszczyński 2000, s. 73-74].

Nie roztrząsając w niniejszych rozważaniach prawomocności wyod-
rębniania tzw. kontratypów pozaustawowych [odmiennie Zoll 2005, s. 434], 
należałoby dojść do wniosku, iż każdy kontratyp określany wspomnianym 
mianem wynika z określonego zwyczaju, czerpiąc zeń usprawiedliwienie dla 
swojego bytu po pierwsze, w świadomości społecznej (zbiorowej), po drugie, 
w świadomości prawniczej. Można przy tym bez większego błędu przyjąć, że 
nie dość, iż zwyczaj ów oddziaływać będzie na płaszczyznę typizacji tudzież 
kontratypizacji czynów zabronionych, to i jeszcze wpływać będzie na zindy-
widualizowaną ocenę społecznej szkodliwości konkretnego już czynu zabro-

2  Zwyczaj niekiedy utożsamiany jest w prawie cywilnym wręcz z dobrym obyczajem 
(szerz. Żurawik 2007, s. 201 i n.).
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nionego [szerz. Wolter 1963, s. 504]. Nic bowiem co winno być uznawane za 
społecznie opłacalne, a więc i w tym kontekście słuszne, nie może być jedno-
cześnie kategoryzowane w obszarze odpowiedzialności karnej. 

Tym samym, zwyczaj wyznaczać będzie kryteria dla rozgraniczania 
prawnokarnych faktów doniosłych z punktu widzenia prawa karnego od 
faktów w takowym układzie irrelewantnych. Niemniej jednak, precyzując 
niniejszy punkt widzenia, zwyczaj zakreślać będzie granice zachowań praw-
nokarnie irrelewantnych, ponieważ tylko w odniesieniu do takowych można 
będzie stworzyć pewne szablony powszechnie akceptowanych praktyk. Wszak 
o zwyczaju racjonalnie można mówić tylko w odniesieniu do zachowań ak-
ceptowalnych, albowiem zachowania niepożądane nie mogą być uznawane 
zazwyczaj w takim zakresie, w jakim trudno znaleźć dla nich powszechną ak-
ceptację. W ten sposób zwyczaj kształtuje model użyteczny dla wyróżniania 
prawnokarnych faktów doniosłych w sprawie tylko w zakresie negatywnym, 
tj. poprzez ukazanie w jakich pozytywnych ramach mieszczą się zachowania 
uznawane za pewien zwyczaj.

Przykładem adekwatnym dla zobrazowania omawianego zjawiska może 
być relacja, w jakiej fakt „znęcania się” pozostaje do faktu „karcenia w ce-
lach wychowawczych”. Fakt „znęcania się” staje się okolicznością relewantną  
w głównej mierze w obszarze normy sankcjonowanej wykładanej z art. 207 
§ 1 k.k. Z kolei karcenie w „celach wychowawczych”, może być wyróżniane 
jako prawnokarny fakt tylko wtedy, gdy pewne zachowania tak charakteryzo-
wane znajdą odbicie w powszechnej praktyce (a więc zwyczaju) wychowywa-
nia dzieci przez ich rodziców bądź opiekunów. Jednakże, tam, gdzie kończy 
się zwyczaj, a zaczyna obszar penalizacji czynu zabronionego, stypizowanego 
w przywołanym przepisie, karalne będą m.in. różne formy znęcania się rodzi-
ców nad swoimi dziećmi, do których może dochodzić w procesie wychowaw-
czym. Wszak nie da się ukryć, a nawet za truizm może uchodzić stwierdzenie, 
że ów proces wychowawczy zawiera niekiedy „[…] swoiste formy oddziały-
wania na dzieci i młodzież (osoby niepełnoletnie), zazwyczaj stosowane przez 
rodziców, a niekiedy wiążące się z realizacją znamion różnych czynów zabro-
nionych” [Giezek 2015, s. 168]. Stąd też wskazuje się w doktrynie, iż: „Do-
zwolone karcenie stanowi wyrządzenie takiej dolegliwości, której celem jest 
uświadomienie innej osobie naganności jej zachowania, aby w ten sposób 
wpłynąć na jej zachowanie w przyszłości” [Andrejew 1964, s. 16]. 

O ile zatem obecnie – w zgodzie z regulacjami i krajowymi, i między-
narodowymi – nie sposób już mówić o pozaustawowym kontratypie karcenia 
małoletniego w znaczeniu wykonywania wobec małoletniego jakichkolwiek 
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wychowawczych kar cielesnych, o tyle niekiedy niezmiernie trudno wyzna-
czyć jasną i czytelną granicę pomiędzy stosowanymi przez rodziców metodami 
wychowawczymi a już penalizowanym znęcaniem się nad dzieckiem. Znęca-
nie może bowiem przybierać formy nie tylko związane z naruszeniem niety-
kalności cielesnej dziecka, ale i z naruszeniem jego równowagi psychicznej,  
a więc może ono w szczególności polegać na umyślnym zadawaniu dziecku do-
tkliwych cierpień moralnych [zob. Sąd Najwyższy 1976; por. Sąd Apelacyjny  
w Gdańsku 2013]. W związku z tym, stosowane przez rodziców bądź opie-
kunów metody wychowawcze powinny być na tyle stonowane, by odpowia-
dały pewnym bieżącym wzorcom, uznawanym za aktualną normę w zakresie 
wychowywania dzieci. Warto tylko w tym kontekście dla zamknięcia wątku 
przytoczyć jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, gdzie stwierdzone zostało, że 
w obecnych czasach granice znęcania się wydają się być tak dalece idące, iż: 

„«System zakazów i nakazów» jak np. ograniczenie kontaktów z rówieśnikami 
i rodziną, ograniczenie dostępu do jedzenia, słodyczy i telewizji może mieścić 
się w pojęciu znęcania psychicznego” [Sąd Najwyższy 2010]. 

W tym miejscu zatem zasadne wydaje się postawienie pytania, w jaki 
sposób wyróżnić spośród elementów rzeczywistości pozanormatywnej fakt 
znęcania się spośród innych faktów prawnie irrelewantnych? Wydaje się, że 
znowuż kluczową rolę będą tu odgrywać oceny, jednakowoż tym razem wzbo-
gacone treścią pewnych też norm zwyczajowych, wyznaczających w danym 
czasie zachowania rodziców względem dzieci powszechnie akceptowalne. To-
też, idąc na gruncie przytoczonego przykładu o krok dalej, można pokusić się 
o postawienie tezy, iż za każdym systemem normatywnego wartościowania 
podążać też niekiedy będą pewne normy zwyczajowe, wspierające ów system 
w newralgicznych momentach, gdy system normatywnego wartościowania 
już nie wystarcza dla dokonania prawidłowej oceny faktów wyróżnionych 
oceniająco. Owe normy zwyczajowe będą zmienne w czasie w takim stopniu,  
w jakim sukcesywnie, a wręcz samoistnie dokonują się zmiany społeczne, tak-
że w zakresie korygowania określonych zwyczajów – w tym przypadku zwy-
czajów związanych z procesem wychowawczym.

fakty uwarunkOwane tendencją Orzeczniczą

Bezsprzecznie należy uznać, iż jednolitość stosowania prawa nie dość, 
że jest wartością samą w sobie, to wspomaga też naczelne zasady ustrojowe, ta-
kie choćby, jak zasada równości wobec prawa czy zasada budowania zaufania 
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obywateli do organów państwa (tak też Borucka-Arctowa 1978, s. 49 i n.]. 
„Postulat jednolitości orzecznictwa sądowego niewątpliwie eksponuje pewność 
sądowego stosowania prawa” [Sąd Najwyższy 1993]. Toteż pozytywnie winien 
być oceniany stan, w którym dane przepisy kodeksowe – w ramach czynno-
ści orzeczniczych – interpretowane są w sposób jednorodny w określonym 
czasie, niezależnie od składu sędziowskiego, który dane orzeczenie feruje. 
Wówczas poszukiwanie wartości procesu stosowania prawa przebiega w 
jakimś sensie w sposób niezależny od aksjologii samego prawa [por. Wró-
blewski 1973, s. 47 i n.].

Założenia te niewątpliwie wpływają na wyodrębnianie faktów, zwanych 
w niniejszym wywodzie faktami uwarunkowanymi tendencją orzeczniczą. 
Dokonywane na tym polu oceny jedynie pośrednio odnoszone są do pewnej 
aksjologii powszechnej, wnikającej czy to z uwarunkowań ustrojowych, czy 
też zwyczajowych, albowiem decydujące znaczenie mają przy tym kryterium 
tendencje orzecznicze, kształtujące w pewnym przedziale czasowym wykład-
nię danych przepisów. Z modelowego punktu widzenia zatem, fakty dookre-
ślane niekiedy będą przez powszechnie uznawane poglądy orzecznicze, znaj-
dujące odbicie w pewnych mniej lub bardziej trwałych liniach orzeczniczych. 
Linie owe będą stanowić punkt odniesienia dla systemu ocen, który stanowić 
będzie uzasadnienia dla uznania danego faktu za fakt prawnokarnie doniosły.

W związku z powyższym, tytułem przykładu, za fakt uwarunkowany 
tendencjami orzeczniczymi można uznać fakt „działania z oczywiście bła-
hego powodu”. Fakt ten jawi się jako relewantny na gruncie art. 115 § 21 
k.k., a więc przy ustalaniu zaistnienia występku o charakterze chuligańskim. 
Stwierdzenie, że dany powód jest „błahy” znaczy tyle, co uznanie, że przy-
czyna działania jest mało znacząca. Toteż czyniąc siłą rzeczy w pierwszej ko-
lejności odwołania do jednego z najbardziej reprezentatywnych w tej materii 
judykatów Sądu Najwyższego, można dojść do wniosku, iż: 

Kwestia czy powód działania sprawcy był oczywiście błahy w rozu-
mieniu powszechnym, powinna być rozstrzygana na tle porównania 
wagi przyczyny zewnętrznej, która pobudziła sprawcę do przestępne-
go działania, z rodzajem i sposobem tego działania. Jeżeli porówna-
nie tych faktów wykazuje, że działanie sprawcy przedstawia się jako 
reakcja odwetowa rażąco niewspółmierna w stosunku do przyczyny 
zewnętrznej, a więc jeżeli sprawca wykorzystuje zaistniałą przyczynę 
zewnętrzną jako pretekst swego agresywnego wyładowania się wyrzą-
dzającego szkodę pokrzywdzonemu, to należy uznać, iż w rozumieniu 
powszechnym powód działania sprawcy był oczywiście błahy [Sąd 
Najwyższy 1975]. 
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W przytoczonym fragmencie orzeczenia fakt „działania z oczywiście 
błahego powodu” jawi się jako uśrednione ujęcie dwóch faktów, a mianowicie 
faktu przyczyny zewnętrznej tudzież faktu rodzaju i sposobu przestępnego 
działania. Wydaje się jednak, że taki sposób interpretacji pojęcia występujące-
go w obrębie art. 115 § 21 k.k. nie jest trafny o tyle, o ile wykładnia takowa 
stanowi próbę odrzucenia założenia o tym, że omawiany fakt jest faktem wy-
różnionym oceniająco, a to odwołującym się do oceny, która leży w głębokiej 
sferze uznaniowości organu stosującego prawo. Nie da się bowiem zastępować 
elementów sfery aksjologicznej wyróżniania pewnych faktów dążeniem do zo-
biektywizowania tychże, bez finalnego utracenia istoty faktów wyróżnianych 
oceniająco. Stąd też wydaje się, iż bliżej odnalezienia istoty faktu „działania 
z oczywiście błahego powodu” był w 2014 r. sąd powszechny, wysuwając 
twierdzenie, iż:

Granica pomiędzy działaniem «z oczywiście błahego powodu» a dzia-
łem «bez powodu» jest bardzo płynna. Działanie «bez powodu» to 
działanie, dla którego w świetle przyjmowanych powszechnie ocen nie 
można znaleźć żadnego racjonalnego wytłumaczenia […]. Dla wyzy-
wania i bicia kogoś, dlatego że ma inny kolor skóry, takiego racjonalne-
go wytłumaczenia nie można znaleźć” [Sąd Apelacyjny w Białymstoku 
2015]. 

Wyżej cytowany pogląd Sądu Apelacyjnego należy zatem uznać za pra-
womocny z tego względu, że uwypuklona została tu rola m.in. „powszechnie 
przyjmowanych ocen”, „racjonalności”, itp., a więc pojęć głęboko zakotwiczo-
nych w sferze aksjologicznej. W związku z tym, dokonywane oceny w ramach 
wyróżnienia faktu „działania z oczywiście błahego powodu” powinny być 
raczej nacechowane subiektywizmem, dotykającym odczuć konkretnego pia-
stuna organu stosującego prawo, działającego pod wpływem wskazań wcho-
dzących w skład systemu ocen demokratycznego państwa prawnego, aniżeli 
jakimikolwiek obiektywnymi elementami. Odczucia te w przeważającej licz-
bie przypadków aktualne będą przez pewien stosunkowo krótki okres, w któ-
rym nasilenie popełniania przez sprawców pewnego typu przestępstw będzie 
na tyle rażące, iż reakcją na tenże wzrost będzie zaostrzenie ocen społecznych, 
które to zjawisko udzieli się także piastunom organów stosujących prawo. Ty-
tułem rozwinięcia zasygnalizowanego wcześniej w przywołanym judykacie 
wątku działania sprawcy z pobudek rasistowskich, warto zauważyć, iż obecnie, 
w czasach migracji kulturowych, dostrzegalne jest – zwłaszcza w orzecznictwie, 
póki co sądów powszechnych – uznawanie za chuligańskie występków 
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popełnionych na tle właśnie kulturowym, czy też wręcz rasistowskim [zob. 
np. Sąd Okręgowy we Wrocławiu 2018; Sąd Okręgowy w Białymstoku 2017].

      Fakty uwarunkowane tendencją orzeczniczą należeć będą zatem do 
tej kategorii faktów wyróżnianych oceniająco, dla których właściwym mierni-
kiem wyróżnienia będą oceny dokonywane in concreto przez członków skła-
dów orzekających. Osoby te z oczywistych względów będą podatne zarówno 
na określone wyrażane powszechnie w społeczeństwie poglądy, jak i na poglą-
dy osób orzekających w sądach wyższych instancji, co odpowiada założeniom 
modelu stosowania prawa, w którym każde orzeczenie jest uzasadniane m.in. 

„do wewnątrz” [szerz. Hofmański, Zabłocki 2011, s. 248 i n.].

wniOski

Wydaje się, że przeprowadzone rozważania przynajmniej po części dają 
asumpt do tego, by uznać za zweryfikowaną postawioną na wstępie tezę, iż 
grupa prawnokarnych faktów doniosłych w sprawie nie jest grupą jednolitą,  
a zróżnicowana jest już nawet w obrębie samych faktów wyróżnianych ocenia-
jąco. W związku z tym, zaproponowany podział owych faktów na trzy grupy, 
tj. fakty uwarunkowane ustrojowo, fakty uwarunkowane zwyczajowo, a tak-
że fakty uwarunkowanych tendencją orzeczniczą, jawi się jako trafny o tyle,  
o ile dostrzegalne są pewne subtelne różnice w powołanych przykładach, które 
świadczą o specyfice wyróżnionych trzech grup.

Niemniej jednak, wydaje się, że pomimo zakotwiczenia wszelakiego ro-
dzaju prawnokarnych faktów wyróżnianych oceniająco w systemie aksjologii 
danego społeczeństwa, zaproponowane determinanty, a więc ustrój, zwyczaj 
tudzież tendencje orzecznicze, będą się w głównej mierze różnić między sobą 
stopniem trwałości. Trwałość w tym kontekście będzie rozumiana jako moż-
ność uznania, iż dane wartości, stanowiące podstawę dokonywanych ocen, 
uznawane są za prawomocne w dłuższych okresach, aniżeli np. tylko na poczet 
danego postępowania karnego przed sądem. Toteż najmniej trwałymi będą te 
oceny, które leżą u podłoża wyróżniania faktów uwarunkowanych tenden-
cją orzeczniczą, ponieważ tworzenie przez sądy choćby przeciwstawnych linii 
orzeczniczych jest zjawiskiem powszechnym, acz nieuniknionym, a wynikają-
cym z dokonywania każdorazowo wykładni prawa na poczet rozstrzygnięcia 
praktycznie każdej zawisłej przed sądem sprawy karnej. Idąc dalej, nieco bar-
dziej trwałe będą oceny, leżące u podstaw wyodrębniania faktów uwarunko-
wanych zwyczajowo, albowiem zmiana określonych zwyczajów występujących 
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w społeczeństwie jest procesem długotrwałym, zdeterminowanym wieloma 
przede wszystkim pozaprawnymi czynnikami, niezależnymi choćby od usta-
wodawcy. Wreszcie ewoluowanie ocen dla wyróżnienia faktów uwarunkowa-
nych ustrojowo przebiegać będzie co najwyżej kilka razy w przeciągu stulecia, 
czego historycznym przykładem może być ustrój Rzeczypospolitej, przecho-
dzący od państwa burżuazyjnego, przez państwo socjalistyczne, aż do demo-
kratycznego państwa prawnego.

Tytułem podsumowania, można poczynić uwagę, iż wysunięte tak na-
prawdę kryterium trwałości systemu aksjologicznego, właściwego dla wyod-
rębniania z rzeczywistości pozanormatywnej faktów wyróżnianych oceniająco, 
jest zapewne jednym z wielu kryteriów, przy pomocy których omawiane fakty 
mogłyby zostać kategoryzowane. Stąd też, nie pretendując do stworzenia czy 
to klasyfikacji, czy tym bardziej wyczerpującego podziału logicznego, należy 
poprzestać na twierdzeniu, iż wysunięta propozycja stanowi próbę wytworze-
nia pewnych użytecznych instrumentalnie kategorii, właściwych dla badań 
nad prawnokarnymi faktami wyróżnianymi oceniająco. 

bibliOgrafia

Andrejew I.
 1964 Oceny prawne karcenia nieletnich, Warszawa.

Borucka-Arctowa M. 
 1978 Poglądy na zróżnicowanie społecznej w świetle przepisów praw-

nych i stosowania prawa, [w:] Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie 
prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Wrocław.

Fila K. 
 2019 Prawnokarne fakty doniosłe w sprawie, [w:] Prawo wobec wy-

zwań współczesności: z zagadnień nauk penalnych, red. J. Helios, W. Jedlecka, 
A. Kwieciński, Wrocław.

Giezek J.
 2015 [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. 

M. Bojarski, Warszawa.



993

Kategoryzacja prawnokarnych faktów ...

Grześkowiak A. 
 2017 Aksjologia kodeksu karnego z 1932 roku, [w:] Aksjologicz-

ne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, red. 
A. Grześkowiak, I. Zdoliński, Bydgoszcz.

Hofmański P., Zabłocki S. 
 2011 Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, 

Warszawa.

Juchacz W. 
 2017 Podstawy aksjologiczne komunistycznego prawa karnego, [w:] 

Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolu-
cji, red. A. Grześkowiak, I. Zdoliński, Bydgoszcz.

Kardas P.
 2011 Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teore-

tyczna, Warszawa.

Knypl T., Trzciński K. 
 1997 Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym 

i handlowym, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 8, Warszawa.

Konieczniak P. 
 2002  Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, 

Warszawa.

Kubiak R.
 2015 Czy istnieje kontratyp zwyczaju? [w:] „Prokuratura i Prawo”, 

z. 7–8, Warszawa. 

Kulik M. 
 2017 O założeniach aksjologicznych kodeksu karnego z 1997 roku, 

[w:] Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego 
ewolucji, red. A. Grześkowiak, I. Zdoliński, Bydgoszcz.

Leszczyński L. 
 2000 Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin.



994

KRZYSZTOF FILA

Maj P., Paruch W. 
 2008 Pojęcie system polityczny w badaniach politologicznych w Polsce 

– aspekty i kontrowersje definicyjne, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 5, Rzeszów.

Majewski J. 
 2006 „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifi-

kacji, [w:] Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. 
Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, To-
ruń.

Makarewicz J.
 1930 Powrotna fala. Projekt ustawy o wykroczeniach, Poznań.

Petrażycki L. 
 1968 Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa.

Raglewski J. 
 2006 [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. 

A. Zoll, t. 2, Kraków.

Rodzynkiewicz M.
 1998 Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków.

Skorupka J.
 2003 Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym „de lege lata”  

i „de lege ferenda” (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo”, nr 12.

Świda W.
 1989 Prawo karne, Warszawa.

Wolter W. 
 1963 O kontratypach i braku społecznej szkodliwości czynu, „Pań-

stwo i Prawo”, nr 10.

 1973 Nauka o przestępstwie, Warszawa.

Wróblewski J. 
 1973 Wartości a decyzja sądowa, Wrocław.



995

Kategoryzacja prawnokarnych faktów ...

Zoll A. 
 2005 „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające odpowiedzialność 

karną w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy, [w:] W kręgu teorii  
i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wą-
ska, red. L. Leszczyński, Lublin.

Żurawik A. 
 2007  Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współżycia społecznego i do-

bra wiara. Ujęcie teoretyczne, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 4. 

Orzeczenie Sądu Najwyższego dnia 12 maja 1932 r., sygn. akt II 3 K 
323/32, „Głos Sądownictwa”, nr 7–8, s. 499.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt 
IV KK 36/10, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych”, nr 1, 
poz. 806.

Uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1992 r., sygn. 
akt Kw. Pr. 5/92, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa”, 
nr 1–2, poz. 1.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 
r., II AKa 221/14, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”, nr 2, poz. 49.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2013 r., sygn. 
akt II AKa 399/12, Legalis, nr 74652.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., sygn. akt 
Rw 496/74, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa”,  
nr 1, poz. 16.

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2017 r., 
sygn. akt III K 147/17, Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2018 r., sygn. 
akt III K 125/17, Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Wytyczne Sądu Najwyższego dla wymiaru Sprawiedliwości z dnia  
9 czerwca 1976 r., sygn akt VI KZP 13/75, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Izba Karna i Wojskowa”, nr 7–8, poz. 86.





997

Filip Dokurno 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Jakub Lemiesz 
Uniwersytet Warszawski

Analiza potencjalnych dróg  
modyfikacji polskiego ustroju  

politycznego w celu  
usprawnienia funkcjonowania  

instytucji państwa

uwagi wstępne

Ustroje polityczne od dawna były obiektem zainteresowania myślicieli, 
filozofów, czy też teoretyków polityki i można śmiało powiedzieć, że nadal sta-
nowią interesujący sposób tworzenia nowych teorii. System polityczny może 
być definiowany jako struktura organizacyjna wszystkich głównych zbioro-
wych podmiotów polityki funkcjonujących w ramach państwa jako organi-
zacji globalnej, terytorialnej i suwerennej. Natomiast ustrój sam w sobie jest 
jednak kategorią politologiczną, jak i prawniczą, która może zostać zdefinio-
wana jako struktura organizacyjna oparta na określonych zasadach i mającą 
do spełnienia określoną misję. 

W związku z powyższym nasuwa się zależność, wobec której ustrój 
funkcjonuje niejako wewnątrz systemu. Powstaje jednak wiele pytań - czym 
tak naprawdę jest ustrój? Jak społeczeństwo funkcjonuje w różnych jego od-
mianach? Czy ludzie adaptują się do zmian ustrojowych? Żeby zacząć ten te-
mat należałoby spojrzeć na historię, którą na cele tego artykułu rozpoczniemy 
od roku 1945. 
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Polska w latach powojennych kumuluje się politycznie wokół Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, która zaczynając od silnych wpływów stali-
nizmu po prezydenturę gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wywarła silny wpływ 
kulturowy i społeczny. Jednakże po upadku Żelaznej Kurtyny i Okrągłym 
Stole, przy którym po raz pierwszy PZPR usiadł do negocjacji z Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, rozpoczął się okres 
zwany niekiedy „Wolną Polską”. 

Jednak zanim nastał ten okres przeszliśmy reformy ustrojowe 
w latach 80., które mogły zwiastować demokratyzację systemu. Stan  
Wojenny, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku (zawieszony  
31 grudnia 1982 i zniesiony 22 lipca 1983) w Polsce przez ówczesnego Prezy-
denta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wpro-
wadzał szereg prawno-politycznych ograniczeń, które niemalże całkowicie 
zredukowały powszechną obywatelską działalność opozycyjną. Spowodowało 
to przeniesienie tejże działalności do podziemia, skutkowała strajkami i pro-
testami. Samym celem wprowadzenia w Polsce tego stanu było odtworzenie  
i ustabilizowanie pozycji „realnego (autorytarnego) socjalizmu” (Kornaś: 
2015) przez władzę. Zawsze przy wspominaniu o okresu PRL pojawia się pro-
blem dotyczący tego jak dany ustrój określić, realny socjalizm a autorytarny 
socjalizm to wszak różniące się od siebie zasadniczo pojęcia.

refOrmy gen. jaruzelskiegO i Okres transfOrmacji

Niemniej jednak tematyka Stanu Wojennego jest ściśle powiązana 
z chęcią legitymizacji swojej władzy przez PZPR, której we wdrażaniu reformy 
dotyczącej systemu gospodarczo-politycznego przeszkadzały ruchy opozycyj-
ne. Wobec czego sytuacja dla opozycji uplasowała się w sposób jasny: nale-
ży uzyskać minimum zaufania i poparcia społecznego. Jedną z głównych ról 
odegrał w tym procesie Kościół Katolicki. Dla PZPR natomiast esencjonalne 
było uzyskanie poparcia dla proponowanych przez nią reform (Kornaś: 2015). 
Dla obu stron cel był ten sam, lecz jego zastosowanie różne. Sama reforma  
ze strony gen. Jaruzelskiego miała cztery obszary do zrealizowania.

Pierwszy obszar dotyczył rozwiązań mających na celu przywrócenia  
legitymizacyjne mocy organom przedstawicielskim, w tym sejmowi i radom 
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narodowym. Co miało być osiągnięte poprzez obranie ugodowego sposobu 
samego sprawowania władzy. W swoim artykule J. Kornaś przytacza takie 
działania jak:

• powołanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego;
• powołanie Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie RP;
• powołanie rad społeczno-gospodarczych przy wojewódzkich 

radach narodowych;
• i powołanie zróżnicowanej poglądowo Rady Konsultacyjnej 

przy przewodniczącym Rady Państwa (Kornaś: 2015).
Drugim obszarem był proces budowy państwa prawa, opierają-

cego się na uregulowaniu zasady praworządności i zakładającego:
• powołanie Trybunału Stanu;
• powołanie Trybunału Konstytucyjnego;
• i utworzenie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Trzeci obszar został oparty na sferze społeczno-gospodarczej, za-

kładając rozwój samorządności w zakresie finansowym jak i demokra-
cji bezpośredniej, za którą przemawiały cztery ustawy:

• Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi 
przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. 1981 nr 24 poz. 123);

• Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 
1982 nr 30 poz. 210);

• Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno- 
zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217);

• i Ustawa z dnia 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych 
i referendum (Dz.U. 1987 nr 14 poz. 83).

Natomiast w ostatnim, czwartym obszarze znalazły się reformy sądow-
nictwa administracyjnego, w którym Naczelny Sąd Administracyjny powoła-
ny w 1980 roku miał badać zgodność decyzji administracyjnych z obowiązu-
jącym porządkiem prawnym (Kornaś: 2015). 

W roku 1989 PZPR uchwala Plenum Komitetu Centralnego PZPR  
i jego stanowisko dotyczące różnorodności politycznej i związkowej. Uznawa-
ne jest to na początek otwierania się na ogólnopojęte zmiany zarówno w sys-
temie politycznym. Wystąpiła gotowość na uznanie opozycji, w tym NSZZ  

„Solidarność”, co skutkowało zaproszeniem jej przedstawicielstwa do Okrągłe-
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go Stołu (trwającego od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku). Do rozmów zasie-
dli przedstawiciele PZPR, demokratyczna opozycja oraz reprezentanci Kościo-
ła Katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ustalenia Okrągłego 
Stołu uznaje się obecnie za początek, niebywale interesującego z punktu wi-
dzenia socjologii, okresu transformacji. Jednak jak w swoim artykule, „Pro-
cesy transformacji ustrojowej i prywatyzacji” pisze H. Januszek, transformacja 
jest wieloznaczna, a samemu pojęciu towarzyszą rozbieżne cele, oczekiwania  
i interesy (Januszek: 1998). 

Zanim jednak przejdziemy do transformacji po Okrągłym Stole, naj-
pierw należy poruszyć całościowo pojęcie transformacji ustrojowej. Występu-
ją tutaj dwie strony, wobec czego pierwsza z nich zakłada aspekt złożoności 
procesu, który zakorzeniony jest w procesie społecznym, który to on właśnie 
tę zmianę powoduje. Celem tej zmiany, wg. H. Januszka, są m.in.: wyjście  
z zapaści cywilizacyjnej, doprowadzenie do wzrostu gospodarczego, osią-
gnięcie wysokiej jakości i efektywności gospodarowania, poprawa jakości 
życia, wzrost innowacyjności w znaczeniu techniczno-technologicznym czy 
też pozbycie się kompleksów niegospodarnego społeczeństwa peryferyjnego  
(Januszek: 1998). Są to cele, w które Polska niejako wpasowała się w okresie 
przejściowym między jednym systemem a drugim.

Z drugiej strony jednak można założyć, że transformacja ustrojowa ma 
jeden główny cel - stworzenie formuły, wedle której podmioty gospodarcze 
są w stanie samodzielnie funkcjonować, tzn.: konkurować ze sobą na rynku, 
wdrażać, przeprowadzać i finansować inwestycje gwarantujące trwałość i sta-
bilizację przedsiębiorstw, rozwiązywać problemy wewnętrzne (dot. m.in. kwe-
stii płac), działać w warunkach otwarcia rynku na konkurencję wewnątrzkra-
jową jak i zagraniczną oraz zniesienia dotacji, ulg, etc (Januszek: 1998).  
Z punktu widzenia socjologii wniosek jest prosty - transformacja odbywa 
się na dwóch poziomach - społecznym i ekonomicznym, a co za tym idzie 
prowadzi do powstania społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynia się do 
prywatyzacji.

Niemniej jednak, powracając do tematyki Okrągłego Stołu - jego bez-
pośrednim efektem były porozumienia oraz nowelizacja Konstytucji PRL z 22 
lipca 1952 roku, które to umożliwiały wejście Polski w okres transformacji, 
przejścia ustrojowego. Skutkowało to określeniem daty pierwszych, jak jest 



1001

Analiza potencjalnych dróg modyfikacji polskiego ustroju politycznego ...

to powszechnie uznawane, demokratycznych wyborów do Sejmu X kadencji 
i Senatu I kadencji. Nastąpiła przemiana z systemu autorytarnego do demokra-
tycznego w charakterze reform odgórnych mających za zadanie wprowadzenia 
w Rzeczypospolitej Polskiej instytucji demokratycznego państwa prawnego, 
natomiast przede wszystkim - wdrożenie systemu partyjnego i pojawienie się 
zjawiska prywatyzacji (Kornaś: 2015). Jest to stosunkowo charakterystyczny 
okres wprowadzania nowych reguł statuujących gospodarkę jako opartą na 
liberalno-konserwatywnej teorii własności prywatnej. 

 Abstrahując od tzw. Małej Konstytucji, dnia 25 maja 1997 roku 
odbyło się referendum konstytucyjne, zarządzone na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Narodowego przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego dnia 2 kwietnia 1997 roku. W związku 
z powyższym uzyskała ona uznanie większości społeczeństwa. Zakładała ona 
jedno pytanie: 

„Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe  

w dniu 2 kwietnia 1997?” 

Przy frekwencji w wysokości 42,86 % uzyskała ona w 53,45% odpo-
wiedzi twierdzących.

To przyniosło ustabilizowanie obowiązującego ustroju wraz z konse-
kwencjami prawnymi, wobec których 

krajObraz pOlityczny pO wejściu  
w życie kOnstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

Najważniejszym powodem, dla którego funkcjonujemy w czymś co 
można określić systemowym brakiem poszanowania dla podstawowych in-
stytucji państwowych jest problem rysujący się we współczesnym dyskursie 
politycznym. Analiza dokonana przez każdego uczestnika, wystarczająco zo-
rientowanego obserwatora życia politycznego i społecznego wskaże, że podział 
stał się na powrót wyjątkowo dotkliwy i zauważalny w trakcie ostatniej dekady, 
zdominowanej przez maksymalną eksploatację polaryzacji politycznej wystę-
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pującej w naszym kraju. Obecnie, dodatkowo pogłębiana na użytek bieżących 
kampanii wyborczych, opierających się już na maksymalnym rozmyciu treści 
i faktycznej debaty, na rzecz odwoływania się do mniej lub bardziej instynk-
townych emocji, dodatkowo wzmacnianych poprzez media masowego prze-
kazu, co dzieje się w ich własnym interesie.

Istniejący w Polsce spór dotyczący reprezentowanego środowiska poli-
tycznego, „zakonserwowany” przez podziały wyniesione z okresu zmian ustro-
jowych, a także początków III Rzeczypospolitej, stał się w ostatnich latach 
wyjątkowo szkodliwy z instytucjonalnego punktu widzenia.

Najbardziej zauważalnym skutkiem tego stanu rzeczy stała się postę-
pująca degradacja autorytetu politycznego i władczego klasy rządzącej. Moż-
na zaryzykować tezę, że klasa polityczna w Polsce nigdy nie cieszyła się zbyt 
wysokim zaufaniem, a często stawała się wręcz obiektem drwin lub szyderstw 
wynikających z wielu przywar i stereotypów dotyczących przeciętnego polity-
ka robiącego karierę na podstawie wątpliwych moralnie kroków. Tu warto też 
zauważyć, że nie była to wyjątkowa dla Polski sytuacja, gdyż takie podejście do 
osób pełniących wybieralny urząd publiczny można było spotkać w każdym 
kraju, w którym rządy czy parlamenty notowały niskie wskaźniki społecznego 
zaufania.

Czym innym jest jednak problem dotyczący degradacji tetycznego obo-
wiązywania prawa wynikającego z posłuchu dla kogoś uosabiającego autorytet 
państwa, poprzez bycie jego faktycznym lub chociażby formalnym przywódcą, 
z czym stykamy się w ostatnich latach coraz częściej. Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych, będących co do zasa-
dy rywalizacją, w której udział biorą osoby o odpowiednich cechach osobo-
wości. To daje im możliwość wpisania się w tak zwany „format prezydencki”, 
który jest zbiorczym określeniem na wszystko co daną osobę czyni idealnym 
materiałem na głowę państwa. Jego najważniejszymi atrybutami, czyniącymi 
wpływ na funkcjonowanie państwa realnym, nadanymi przez przepisy Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, są te dotyczące zwierzchnictwa nad siłami 
zbrojnymi a także prerogatywy ustrojowe, które od głowy państwa uzależniają 
proces tworzenia rządu czy dające ciągłość funkcjonowania parlamentu, jeśli 
chodzi o elementy wymagające prezydenckiej kontrasygnaty. 
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Głowa państwa w polskim, hybrydowym (Opaliński: 2014) systemie 
politycznym pełni rolę pełną paradoksów. Patrząc z ustrojowego punktu wi-
dzenia, funkcjonujemy w systemie parlamentarno - gabinetowym a prezydent 
ma pozostawać w teorii bezstronnym arbitrem mającym rozstrzygający wpływ 
na los najbardziej kontrowersyjnych projektów legislacyjnych. Mimo tego, że 
każdy prezydent elekt rezygnuje z członkostwa w partii, z której ramienia zo-
stał wybrany, w praktyce pozostaje on nadal aktywnym graczem politycznym, 
grającym „do jednej bramki” ze swoim środowiskiem politycznym, co jest w 
zupełności zgodne z interesem partyjnym, a tym samym, interesem państwo-
wym. Trzymając się tej konwencji, głowa państwa staje się arbitrem sprzyja-
jącym tylko jednej stronie. Co powoduje, że jest ona skutecznie pozbawiona 
swojej bezstronności na rzecz doraźnych celów politycznych i może stać się 
narzędziem w politycznej walce. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że skrajna polaryzacja polityczna do-
prowadziła do sytuacji, w której oba dominujące w ostatnich latach obozy 
polityczne można określić jako starające się wzajemnie ograć. Tu należy pomi-
nąć wszystkie realne konsekwencje polityczne i gospodarcze wynikające z wy-
borów dokonanych przez Polaków przez ostatnie 20 lat, gdyż jest to temat na 
osobne opracowanie, które wykracza poza materię obiektywnego naukowego 
opracowania dotyczącego usprawnienia funkcjonującego ustroju na korzyść 
obywateli, a nie konkretnego środowiska politycznego. 

Bez wątpienia, nieważne kto wygrywał wybory w ciągu ostatnich 20 lat, 
każda siła polityczna w porównywalnym stopniu w którymś momencie izolo-
wała pewną część społeczeństwa doprowadzając do wzrostu tendencji społecz-
nych, które z kolei prowadziły do generowania coraz większego oporu wobec 
klasy rządzącej, decydując ostatecznie o jej mniej lub bardziej spektakularnym 
upadku w momencie weryfikacji poparcia nad urnami wyborczymi. Mimo 
tego, że w Polsce byliśmy świadkami wyłącznie „pokojowego” przekazywania 
sobie władzy, to szczególnie ostatnie kilka cykli wyborczych - pokrywających 
się z trzema pojedynczymi kadencjami prezydenckimi w ciągu ostatnich 15 
lat - wskazywały na narastającą tendencję do wzajemnej wymiany złośliwości, 
które skutkowały bardzo często obstrukcjonizmem uprawianym przez gałęzie 
władzy państwowej wobec siebie, jeśli te pochodziły z obcych względem siebie 
środowisk politycznych. 
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Szczególnie w ciągu ostatniej dekady wspomniana wyżej alienacja po-
stąpiła w Polsce tak bardzo, że doprowadziła do erozji autorytetu urzędu gło-
wy państwa w stopniu niepożądanym z punktu widzenia racji stanu. Najbar-
dziej zauważalnym elementem stało się tworzenie alternatywnych, równolegle 
funkcjonujących systemów, w których budowano osobne wspólnoty luźno 
połączone przynależnością do tej samej narodowości, co pogłębiało różnice  
i utrwalało podział między środowiskami sprzyjającymi obecnej władzy a tymi 
stojącymi jej naprzeciw. Osiągnięto w ten sposób stan, w którym podstawowe 
instytucje państwa, jego ustawowi reprezentanci, a także osoba mająca za sobą 
godność najwyższego urzędu w Polsce utraciły realny autorytet wynikający 
z pełnionych obowiązków. Jest to najgorsze co może spotkać skuteczny aparat 
państwowy, który nie może przez to pełnić skutecznie swojej roli.

Ten kryzys wartości skupił się jak w soczewce właśnie w miejscu łą-
czącym uosobienie majestatu państwa a także odpowiedzialność za państwo 
w sensie dosłownym i w przenośni. Brak utrwalonej tradycji mającej tworzyć 
spójną opowieść towarzyszącą każdej prezydenturze, zamienia ją właściwie 
w kilkuletni okres podporządkowania partii rządzącej. Ten proces jednocze-
śnie pozbawia konsekwentnie urząd należnej mu czci.

Osoby wspierające partię rządzącą i jej reprezentanta pełniącego naj-
wyższy urząd w państwie, z zasady nie cofną się przed niczym i będą wciąż 
podkreślać wyjątkowość, najwyższą wartość. Natomiast osoby będące po 
przeciwnej stronie w większości nie odpuszczą sobie żadnej okazji, żeby wbić 
przysłowiowy „gwóźdź do trumny” przeciwnikom politycznym wykorzystu-
jąc każde potknięcie lub faux pas przedstawiciela partii rządzącej. 

Konkluzją wynikającą z analizy zastanego stanu faktycznego jest to, 
że w obecnej sytuacji nie został wynaleziony złoty środek, za pomocą które-
go dałoby się pogodzić obu stron. Szczególnie nakłaniając którąkolwiek do 
ustępstw kosztem drugiej, albo próbując udowodnić, że to model stosowany 
przez jedną jest ostatecznie lepszy od drugiej. Drogą wyjścia z nawarstwia-
jących się ciągle problemów pojawiających się na scenie politycznej byłaby 
jednak konstruktywna dyskusja o mandacie wyborczym głowy państwa, a nie 
tylko jej roli w polskim systemie politycznym.
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prOpOzycje mOdyfikacji pOzycji ustrOjOwej prezydenta rp

Analizując specyfikę pozycji prezydenta w Polsce, istnieją dwie najbar-
dziej prawdopodobne i sensowne propozycje zmian ustrojowych dotyczących 
jego wyboru, które miałyby szansę najbardziej pozytywnie wpłynąć na po-
prawny balans w ramach monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, a także 
byłyby najbardziej naturalne.

Jedną z tych możliwości jest pozostawienie wyboru członkom Zgro-
madzenia Narodowego, tak jak ma to miejsce w krajach z realną dominującą 
pozycją parlamentu i rządu jednocześnie, takim jak Niemcy, Włochy czy też 
Łotwa. Mimo tego, że II Rzeczpospolita kojarzy nam się raczej z burzliwymi 
i niespokojnymi czasami międzywojennymi, każdy z jej prezydentów stał się 
osobą wykraczającą swoją sławą poza swoje czasy, a to wszystko mimo legity-
macji wynikającej z pośredniego sposobu wyboru, właśnie poprzez parlament. 

Jest to rozwiązanie upraszczające w znaczący sposób funkcjonowanie 
państwa w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie przydatnym w przypadku 
nagłego opróżnienia urzędu prezydenta, co może zdarzyć się w każdym mo-
mencie, uruchamiając najpierw procedury awaryjne, ale później oszczędza-
jącym wydatków koniecznych do przeprowadzenia kolejnych wyborów. Jest 
to też rozwiązanie, które pomogłoby w sytuacjach tak ekstremalnie destabi-
lizujących państwo jak chociażby stan epidemii. Szczególnie ostatnie tygo-
dnie udowodniły jak bardzo groźną dla samej stabilności państwa jest sytu-
acja uniemożliwiająca bezpieczne przeprowadzenie powszechnego głosowania  
w trybie stacjonarnym, generująca dodatkowo pytania, na które trudno uzy-
skać odpowiedź, bo na każdą z zaistniałych sytuacji nie było jeszcze preceden-
su. Prezydent wybierany w drodze ponadpartyjnego konsensusu byłby rzeczy-
wiście maksymalnie wolnym od sporów arbitrem, aczkolwiek nadal zależnym 
politycznie od woli większości parlamentarnej która go wybierze.

Druga możliwość, o wiele rzadsza i kojarząca się raczej z krajami Eu-
ropy Wschodniej, to wzmocnienie roli prezydenta poprzez nadanie mu więk-
szego ciężaru decyzyjnego i dominującej pozycji przy wyznaczaniu kierunków 
polityki. Działoby się to przy jednoczesnym wzięciu na siebie całego ciężaru 
odpowiedzialności politycznej, wynikającej z bardzo mocnej legitymacji, któ-
rą głowa państwa obecnie uzyskuje w wyborach powszechnych. 
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Współpraca rządu z prezydentem jest niezbędna dla poprawnego 
funkcjonowania kraju. Warto zauważyć, że jeszcze nie zdarzyło się, aby na-
wet w trakcie kohabitacji wynikającej z różnego rodowodu partyjnego gło-
wy państwa i szefa rządu w Polsce nastąpił jakiś poważny kryzys polityczny 
grożący destabilizacją. Obecny ustrój polityczny Polski pozwala na częściowe 
rozmycie odpowiedzialności za kierunek w jakim podąża państwo jako całość, 
gdyż szef rządu - jako osoba dysponująca realnie największym wpływem na 
funkcjonowanie państwa - nie jest bezpośrednio wybieralny.

Oczywiście, w realiach polskiej polityki zazwyczaj mamy do czynienia 
z ambitnym liderem partyjnym, który jest wybierany ze swojego okręgu wy-
borczego a potem domyślnie przejmuje kierowanie państwem ze względu na 
prestiż wynikający ze sprawowania stanowiska szefa rządu, ale wciąż, jest to 
tylko dobry obyczaj. 

System półprezydencki pozwala uzyskać najbardziej sensowną odpo-
wiedź na potrzebę wyraźnego przywództwa politycznego, wychodzącego 
wprost z osoby wybieranej bezpośrednio przez wszystkich obywateli mających 
prawo do głosu.  To jest najważniejszy aspekt, wpisujący się w ogólną tezę ar-
tykułu, który ma pomóc znaleźć rozwiązanie pozwalające na odnowę i podnie-
sienie poziomu życia politycznego poprzez wskazanie najbardziej opłacalnego 
modelu funkcjonowania władzy państwowej z punktu widzenia tetycznego 
obowiązywania prawa. Mimo kojarzenia się z postsowieckimi republikami, 
coraz bardziej rozwijające się społeczeństwo obywatelskie w Polsce byłoby  
w stanie zapewnić stabilność polityczną wynikającą z weryfikacji kandydatów 
na głowę państwa w bezpośrednim kontakcie, do jakiego zmuszone byłyby 
osoby zamierzające wziąć w swoje ręce pełnię odpowiedzialności za państwo. 
Natomiast rola szefa rządu sprowadzona do pierwszego ministra pozwalała-
by skupić się na realizacji podstawowej roli tego urzędu, jaką jest admini-
strowanie państwem w sposób jak najbardziej techniczny. Wiąże się to także  
z odpowiedzialnością przed prezydentem, który sam nadal jest odpowiedzial-
ny przed narodem.
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uwagi kOńcOwe  

Podkreślając absolutnie podstawowe znaczenie tego zagadnienia dla 
przyszłości Polski, nie sposób jest nie odnieść się do obecnej sytuacji poli-
tycznej, patrząc na stan faktyczny z wiosny 2020 roku. Oczywistym staje się 
fakt, że wybory mające wyłonić Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w 2020 
roku nie określą kierunku zmian ustrojowych w najbardziej realnym aspekcie. 
Zakładając wygraną kandydata reprezentującego któryś z dwóch dominują-
cych w Polsce bloków politycznych, można spodziewać się symbolicznej zmia-
ny polegającej na odwróceniu odgrywanych ról w dotychczasowym modelu 
funkcjonowania polskiej sceny politycznej (Wojtaszczyk 2018b: 42). 

Niezależnie od tego kto zostanie wybrany w nadchodzących wyborach 
na najwyższy urząd w państwie, najbardziej prawdopodobnym tokiem akcji 
jest przedłużenie poruszonych dysfunkcji ustrojowych, dlatego że jest to naj-
bardziej opłacalna sytuacja utrzymująca status quo dominujących graczy na 
scenie politycznej. Oczywisty argument dotyczący braku konieczności inge-
rencji w dobrze działające mechanizmy jest zawsze świetną wymówką, która 
mogła działać długi czas. Jednakże nie sposób nie zauważyć, że ostatnie lata 
wzbudziły na nowo zainteresowanie koniecznością przeprowadzenia aktuali-
zacji ustrojowej w jakimkolwiek kształcie.

Przy obecnym zamieszaniu politycznym, połączonym z coraz większym 
poczuciem oderwania od zasad ustrojowych, a dodatkowo idącego za tym 
chaosu informacyjnego, nie znajdzie się lepszego momentu na rozpoczęcie 
rozważań w tym zakresie. Dowodem na to były poniekąd próby rozwiązania 
impasu wokół sposobu wyboru prezydenta RP poprzez zmuszanie całego kra-
ju do eksperymentów myślowych dotyczących wydłużenia obecnej kadencji 
głowy państwa. Oczekiwanie na to, że cokolwiek samoistnie ulegnie zmianie 
w perspektywie najbliższej kadencji, pozostaje w sferze myślenia życzenio-
wego, szczególnie przy konieczności uzyskania szerokiego, ponadpartyjnego  
i ogólnego konsensusu w tej sprawie.

Jakikolwiek krok w kierunku solidnej reformy konstytucyjnej wymaga 
odwagi i postawienia celów chociażby trochę tożsamych z założeniami i tezą 
powyższego artykułu. To będzie raczej trudne do osiągnięcia, dopóki główny-
mi scenarzystami życia politycznego w naszym kraju pozostają osoby żywot-
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nie zainteresowane eksploatacją istniejących podziałów. Przy tym wszystkim 
jesteśmy zasadniczo skazani na obecny patologiczny system zależności, któ-
ry nie pozwoli na znaczące podniesienie jakości życia politycznego z punktu 
widzenia. Jest również jasne, że żadna poważna reforma polityczna nie jest  
w stanie się odbyć bez udziału osób zdeterminowanych do zmiany standardów 
obowiązujących w życiu politycznym a jednocześnie kierujących się interesem 
państwa, nie własnym. 

Najlepsze i długotrwałe efekty można osiągnąć poprzez zmianę ewolu-
cyjną, popartą konstruktywną interdyscyplinarną debatą. Wszystko w oparciu 
o dorobek poprzednich pokoleń, autorytetów prawniczych a także filozofów  
i socjologów, tak aby stworzyć najbardziej inkluzywną i sprawną formę rzą-
dów w Polsce, która będzie domem dla przyszłych pokoleń.
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Bezpośrednie stosowanie  
Konstytucji w Polsce

wprOwadzenie

Bezpośrednie stosowanie konstytucji w Polsce jest tematem, który prze-
bił się do świadomości opinii publicznej na skutek kryzysu wokół Trybunału 
Konstytucyjnego trwającego od 2015 roku. Wtedy też bezpośrednie stosowa-
nie Konstytucji RP pojawiło się w wypowiedziach prawników jak i polityków. 
Nie był to jednak problem zupełnie nieobecny wcześniej w doktrynie prawa. 

Już na wstępie warto zaznaczyć, że podobne przepisy, jak regulacje do-
tyczące bezpośredniego stosowania Konstytucji nie znajdowały się w konsty-
tucji PRL [Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36], a zatem są to przepisy również z tego 
względu istotne i warte dyskusji, że stanowią element tożsamości państwa 
polskiego po okresie tzw. „transformacji”. Okres transformacji był okresem 
poważnych przemian konstytucyjnych na obszarze całej Europy środkowo-

-wschodniej [Bodnár, 1996, 111-113]
Aktualność problemu bezpośredniego stosowania Konstytucji i jego 

miejsca w polskim porządku prawnym, w pierwszej kolejności należy wiązać 
z faktem, że od rozpoczęcia się kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, nie ma 
wątpliwości, że zaczął on orzekać zdecydowanie wolniej niż przed Kryzysem. 

Analiza działalności orzeczniczej TK w latach 2014 – 2017 wskazuje 
jednoznacznie, że spadła zarówno liczba wydawanych wyroków jak i wydłużył 
się czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy [Szepietowska, 2018, s. 23-50]. 

Nie może być wątpliwości, że niemniej ważnym aspektem z którym 
związany omawiany problem jest spadającą ilością spraw [Szepietowska, 2018 
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s. 17-23], które z jak sądzę należy łączyć z istniejącymi bardzo poważnymi 
wątpliwościami związanymi z właściwym obsadzeniem składów orzekających 
i ważnością wyboru sędziów w Trybunale [Sadurski, 2018a; Bunikowski, 
2018].

W swoim artykule chciałbym spojrzeć na omawiany problem z dwóch 
perspektyw. Przede wszystkim chciałbym omówić bezpośrednie stosowanie 
Konstytucji w świetle norm samej Konstytucji. Drugą perspektywą którą 
chciałbym podjąć jest perspektywa sytuacji w których sądy ze stosownych 

przepisów korzystały1. Ten sposób przedstawienia problemu z pewnością 
przybliży lepsze rozumienie roli i możliwości stosowania w sposób bezpośred-
ni Konstytucji w polskim porządku prawnym. 

bezpOśrednie stOsOwanie kOnstytucji w pOlsce –  
próba wykładni w świetle przepisów kOnstytucji. 

Na początek, należy wskazać, że zapisy o bezpośrednim stosowaniu  
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w artykule 8 ust. 2 któ-
ry stanowi wprost, że przepisy konstytucji mogą być stosowanie w sposób 
bezpośredni (Art. 8 ust. 2 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).  Ustęp poprzedza-
jący traktuje zaś o nadrzędności norm konstytucyjnych (Art. 8 ust. 1 Dz.U. 
1997 nr 78 poz. 483).  Taki sposób sformułowania niniejszego przepisu nie 
pozostawia wątpliwości, że bezpośrednie stosowanie konstytucji ma funkcję 
gwarancyjną w stosunku do nadrzędności norm konstytucyjnych, innymi sło-
wy, bezpośrednie stosowanie Konstytucji ma za zadanie zapewnić, że zasada 
nadrzędności Konstytucji nie będzie tylko pustym postulatem, ale również 
będzie w praktyce realizowana.

Należy zatem pójść krok dalej i zadać sobie pytanie, co ma gwaranto-
wać zasada nadrzędności Konstytucji, jaki jest cel w systemie prawa w RP. 

Słusznie doktryna wskazuje, że nadrzędność Konstytucji ma być przede 
wszystkim dodatkową gwarancją dla przestrzegania przez organy państwa 
praw i wolności zapisanych w Konstytucji [Płowiec, 2018, 90].

Dodatkowo warto tutaj odwołać się ze szczególną uwagą do faktu, że 

1  Zgodnie z danymi systemu Legalis sądy administracyjne i powszechne podejmowały oma-
wiany przepis około 5 tysięcy razy. 
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Konstytucja w art. 4 przesadzą w sposób jednoznaczny, że władza zwierzchnia 
w Polsce należy do Narodu (Art. 4 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). Niniejsze 
oznacza, że polski ustrojodawca przesądził, że zasadą funkcjonowania państwa 
w RP jest wykształcona w okresie Rewolucji Francuskiej [Kolla, 2013, s. 717 

– 747] zasada suwerenności ludu. 
W związku z powyższym, chcąc odkryć, co właściwie jest przedmiotem 

szczególnej gwarancji racjonalnego ustawodawcy chciałbym odwołać się do 
kantowskiej teorii autonomii woli. Odwołanie się do tej filozofii wydaje się 
szczególnie uzasadnione w związku z faktem, że w doktrynie wskazuje się na 
to, że kantowska filozofia państwa powstawała niejako w kontrze do filozofii 
Hobbesa, a co za tym idzie spośród wczesnych filozofii państwa jest z pewno-
ścią jedną z najbliższych współczesnej nauce o państwie [Ebert, 2006, s. 229].

W filozofii Immanuela Kanta szczególną rolę odgrywa pojęcie auto-
nomii woli. U Kanta władza państwowa ma stanowić dla obywatela mistrza, 
który będzie trzymał tegoż obywatela w ryzach moralności gwarantując w ten 
sposób, że wolność innych obywateli i ich autonomia woli pozostają nieza-
grożone. Profesor z Królewca szedł dalej, wskazując, że władza państwowa tj. 
osoby sprawujące władzę także są tylko ludźmi, wobec czego potrzebują takie-
go samego mistrza jakim sami są dla poszczególnych ludzi. Wobec tego Kant 
dostrzegał, że całe narody swoją wolą ograniczają władze państwowe, poprzez 
ustanawianie praw, które ograniczają ich wolę [Hoesch, 2012, s. 122]. Należy 
przy tym dostrzec, że sama wola narodów może być wg. Kanta ograniczona 
poprzez prawa ustanawiane przez „Związek Narodów” (niem. Volkerbund) 

[Piirimäe, 2018].    
W ujęciu kantowskim wiec bezpośrednie stosowanie konstytucji ma 

dwa zasadnicze uzasadnienia: 
•	zagwarantowanie przestrzegania przez władzę praw człowie-

ka (tj. ograniczenia woli państwa)
•	zagwarantowanie przestrzeganie przez władzę praw obywate-

li zapisanych w Konstytucji.
W próbie odkodowania, co właściwie ma być gwarantowane poprzez 

bezpośrednie stosowanie Konstytucji użyteczna jest także z pewnością teoria 
umowy społecznej i zasady nie dominacja, rozwijana przez Jeana Jacquesa Ro-
usseau i Johna Locke’a. 
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 Najistotniejszą kwestią z punktu widzenia niniejszego artykułu jest 
myśl tkwiąca w teorii umowy społecznej która wskazuje, że prawa jednostki są 
zarówno ograniczone jak i gwarantowane przez niespisaną umowę społeczną. 

Szczególnie teoria Jeana Jacquesa Rousseau rzuca interesujące światło 
na omawianą materię, ponieważ zdaniem tego filozofa, żeby w ogóle rozpa-
trywać czy dana społeczność godzi się na dotyczące ją prawo, wspólnota ta 
musi mieć charakter rzeczywisty, tj. stanowić wspólnotę ludzi o którą jednost-
ka rzeczywiście się troszczy [Legerspetz, 2004, s.1301]. Implikowało by to 
szczególną potrzebę ochrony praw pozytywnych, również przez bezpośrednie 
stosowanie Konstytucji. 

W przypadku zaś Johna Locke bardzo istotnym aspektem jego teo-
rii umowy społecznej była zasada nie-dominacji państwa nad obywatelami  
i obywatelami nad sobą [Ward, 2006, s.691-700]. W tej optyce bezpośrednie 
stosowanie Konstytucji może być widziane jako sposób gwarantowanie przed-
miotowego zakazu dominacji

Należy tutaj od razu zrobić uwagę, że o ile wszystkie prawa obywateli 
ograniczają wolę państwa, jego margines decyzyjny, to nie wszystkie prawa 
człowieka i obywatela nadają się, do bezpośredniego stosowania poprzez sądy 
czy instytucje. 

W obecnej doktrynie praw człowieka, nie ma wątpliwości, że zbiorowe 
prawa człowieka nie mogą być dochodzone sądownie [Krapac, 1992, s. 559-
572] a taki mają charakter niektóre prawa wyrażone w Konstytucji np. w nie-
których aspektach prawo wolności sumienia jest uważane za zbiorowe prawo 
człowieka [Sobczak i Gołda-Sobczak, 2012 s. 559-572].  

Istotnym ograniczeniem w bezpośrednim stosowaniu zapisów ustawy 
zasadniczej jest to, że stosowana norma musi być odpowiednio jasna i kon-
kretna [Jaskiernia, 2018, s.91].  Można skonstatować, że wobec powyższe-
go liczba norm, które może być bezpośrednio stosowana ulega znacznemu 
ograniczeniu.  Oczywiście należy pamiętać, o tym, że normami, które mogą 
być aplikowane w sposób bezpośredni, są nie tylko normy dotyczące praw  
i wolności jednostki [Jaskiernia, 2018, s.94]. Wydaje się przy tym, że w spo-
sób oczywisty przepisy preambuły do konstytucji nie nadają się do bezpośred-
niego stosowania [Banaszak, 2018, s.49 – 57].
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O ile przepisy dotyczące bezpośredniego stosowania Konstytucji wy-
dają się jasne, to doktryna podnosi ograniczenie stosowania bezpośredniego 
stosowania Konstytucji ze względu na rolę Trybunału Konstytucyjnego [Ja-
skiernia, 2018 s. 91]. Przedstawiciele doktryny, którzy generalnie są niechętni 
idei bezpośredniego stosowania konstytucji, wskazują, że stosownym organem 
do badania konstytucyjności ustaw jest Trybunał Konstytucyjny, wobec cze-
go sądy powszechne mogą dbać o zagwarantowanie przestrzegania przepisów 
Konstytucji jedynie poprzez pytanie prawne zadane Trybunałowi. Zwolennicy 
modelu bezpośredniego stosowania przepisów ustawy zasadniczej wskazują na 
funkcjonalną różnicę pomiędzy badanie konstytucyjności ustaw, a bezpośred-
nim stosowaniem – ich zdaniem 

Sąd tylko i wyłącznie odmawia zastosowania przepisów powodują-
cych niekonstytucyjne skutki w konkretnej sprawie, nie kontroli generalnej, 
takiej jaka jest przedmiotem postępowania przed Sądem Konstytucyjnym 
[Jaskiernia, 2018, s. 95-96]. W istocie istnieje tutaj duża rozbieżność poglą-
dów pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym, gdzie ten 
pierwszy wykazuje raczej tendencje do ograniczania możliwości stosowania 
Konstytucji przez inne sądy niż on sam, natomiast Sąd Najwyższy ma tenden-
cje odwrotną – do rozszerzania możliwości bezpośredniego stosowania Kon-
stytucji przez sądy powszechne i sam SN [Kardas, 2019, s.1-45].

Analizując tematykę bezpośredniego stosowania Konstytucji, nie moż-
na ograniczać się do spojrzenia z punktu widzenia wertykalnego (relacji po-
między obywatelem a państwem). Przepisy Konstytucji w żaden sposób nie 
mogą być interpretowane w taki sposób, że Konstytucja nie znajduje zastoso-
wania w relacjach pomiędzy obywatelami (skutek horyzontalny). Zagadnienie 
horyzontalnego skutku norm ustawy zasadniczej budzi poważne kontrower-
sje w doktrynie [Radziewicz, 2015, s.25-60], jednak chciałbym zauważyć, że 
w ujęciu aksjologicznym zaproponowanym przez mnie, skutek horyzontalny 
Konstytucji jest ze wszech miar uzasadniony. 

Istotnym przepisem Konstytucji z punktu widzenia analizy bezpośred-
niego stosowania norm ustawy zasadniczej są przepisy dotyczące przestrzega-
nia prawa międzynarodowego w tym prawa wspólnotowego Unii Europej-
skiej. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie w swoim orzecznictwie podkreślał 
znaczenie nadrzędności ustawy zasadniczej w stosunku do prawa unijnego 



1016

CEZARY PACHNIK

oraz preferencję wykładni prounijnej zapisów Konstytucji [Dz.U. 2005 nr 
86 poz. 744, Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1506].  Wydaje się właściwe podkre-
ślić, że także w kontekście bezpośredniego stosowania norm konstytucyjnych, 
sądy powinny się kierować wykładnią prounijną. Przestrzeganie zasady pierw-
szeństwa prawa unijnego w stosunku do wertykalnych relacji prawnych nadal 
stanowi pewne wyzwanie dla polskiej władzy sądowniczej [Ziemblicki, 2015, 
s. 20 – 24].

bezpOśrednie stOsOwanie kOnstytucji w pOlsce  
– wybrana praktyka sądOwa. 

W niniejszym ustępie chciałbym, niejako słowem komentarza do po-
wyższej analizy krótko omówić najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące za-
gadnienia, które jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Z pewnością najciekawszym wyrokiem, na który warto zwrócić uwagę 
jest Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z maja 2018 roku. W niniejszym 
wyroku sąd zwrócił uwagę, że władza publiczna może pod pozorem relacji 
horyzontalnych łamać prawa jednostki zapisane w konstytucji i w tego typu 
sytuacjach ma zastosowanie bezpośrednie stosowanie konstytucji, ze względu 
na to, że jednostka zawsze ma prawo do ochrony przed łamaniem jej praw 
przez władzę publiczną, niezależnie od tego jakie instrumenty władza publicz-
na do tego wykorzysta [WSA, 2019, I ACa 20/18].  

Analizując niniejsze orzeczenie, należy zauważyć swoisty brak odwa-
gi sądu apelacyjnego, który mógł się wypowiedzieć co do zasady w sprawie 
skutku horyzontalnego przepisów Konstytucji, nałożył sobie jednak pewne 
ograniczenia. Stało się to z pewnością ze stratą dla doktryny prawa. 

Szczególnie ważne było również orzeczenie Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z kwietnia 2017 roku. W tym orzeczeniu NSA wskazał, że sąd 
ma prawo do bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji w przypadku, 
gdy przepisy ustawy są w oczywisty sposób niekonstytucyjny, a przez to wo-
jewódzkie sądy administracyjne postrzegać te przepisy jako nienadające się 
do zastosowania oraz niewymagające zadania pytania prawnego Trybunałowi 
Konstytucyjnemu [II FSK 726/15]. 
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Wydaje się tutaj oczywiste, że niniejszego orzeczenie najwyższego orga-
nu sądowego w sprawach administracyjnych jest w znacznym stopniu związa-
ne z wolnym orzekaniem w Trybunale Konstytucyjnym. Jest przecież oczywi-
ste, że w przypadku, gdy zadanie sądowi konstytucyjnemu pytania było tylko 
formalnością, pozbawioną obaw o ważność wyroku i czas orzekania, to nie 
byłoby potrzeby, żeby NSA wydawał orzeczenie, dające sądom administracyj-
nym niejako narzędzie do ominięcia procedury sprawdzenia ważności ustawy 
przed TK. 

 Podobna teza została powtórzona przez Naczelny Sąd Administra-
cyjny w wyroku z lutego 2018 roku. W niniejszym orzeczeniu NSA położył 
nacisk na fakultatywny charakter kierowania pytań przez sądy administracyj-
ne do TK, wskazując na to, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek Sądu  
[I FSK 1523/17].

 Widać tutaj zupełnie inne podejście NSA do bezpośredniego sto-
sowania omawianych w niniejszym artykule norm niż prezentowane przed 
kryzysem wokół TK przez Sąd Najwyższy. Należy tutaj przypomnieć wyrok 
Izby Cywilnej SN z września 2003 roku, który wskazał, że bezpośrednie sto-
sowanie norm konstytucyjnych może mieć miejsce tylko w nadzwyczajnych 
wypadkach [II CKN 425/01]. Omawiane wyżej orzecznictwo NSA, oznacza 
kompletną zmianę stanowiska NSA w stosunku do bezpośredniego stosowa-
nia konstytucji [NSA 526/09].

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jest o tyle doniosły, że brak 
odpowiedniej recepcji orzecznictwa NSA przez sądy powszechne mógłby do-
prowadzić do swoistej fragmentaryzacji polskiego systemu prawnego. Nie-
wątpliwie negatywną byłaby sytuacja, w której sądy administracyjne chętnie 
stosowałyby normy ustawy zasadniczej, podczas gdy sądy powszechne trakto-
wałyby bezpośrednie stosowanie Konstytucji jako sytuację zupełnie ekstraor-
dynaryjną. 

pOdsumOwanie

 Podsumowując, problem bezpośredniego stosowania Konstytucji 
jest zagadnieniem, w stosunku, do którego doktryna zajmuje niejednoznacz-
ne stanowisko. W mojej opinii jednak bezpośrednie stosowanie Konstytucji 
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z punktu widzenia ochrony interesów jednostki jest praktyką pożądaną. Dok-
tryna często wiąże bezpośrednie stosowanie Konstytucji z pojęciem promie-
niowania Konstytucji [Borsiak, 2016, s. 11-30]. Ciężko więc nie dojść do 
konkluzji, że promieniowanie praw i wolności jednostki na wszelkie relacje 
prawne jest sytuacją pozytywną. 

Szczególna refleksja w polskiej doktrynie prawnej związana jest z bez-
pośrednim stosowaniem Konstytucji wiąże się z kryzysem wokół Trybunału 
Konstytucyjnego. Skoro więc kryzys ten, paradoksalnie może przyczynić się 
do lepszego zabezpieczenia praw i wolności jednostki to wypada tutaj spara-
frazować słynny cytat z „Mistrza i Małgorzaty” M. Bułhakowa i skonkludo-
wać, że być może siły które doprowadziły do kryzysu wokół TK okazały się tą 
siła, która wiecznie zła pragnąc, wieczne dobro czynią. 

Pewne obawy wobec zachowania powyżej wskazanego dobra, mogą bu-
dzić wątpliwości związane z reformą sądownictwa. W przypadku gdyby sądy 
powszechne straciły swoją niezależność, a wskazują na to niektórzy przedsta-
wiciele doktryny [Sadurski, 2018b, s. 36-46], można mieć poważne wątpli-
wości, czy faktycznie bezpośrednie stosowanie Konstytucji będzie w polskiej 
judykaturze częsta praktyką. 
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Konstytucyjna i cywilistyczna 
ochrona własności w Polsce  

na tle rozwiązań w wybranych 
krajach Unii Europejskiej

wprOwadzenie 

Własność jest podstawowym prawem rzeczowym, które daje upraw-
nionemu władanie rzeczą. Ochrona własności jest podstawowym filarem go-
spodarki rynkowej i funkcjonowania współczesnego demokratycznego pań-
stwa prawa. W polskim systemie prawnym prawo własności jest chronione 
zarówno konstytucyjnie jak i cywilistycznie. Obowiązująca Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (dalej Konstytucja) wyznacza 
standard ochrony własności prywatnej. „Konstytucyjne prawo ochrony wła-
sności służy urzeczywistnieniu konstytucyjnej zasady wolności majątkowej. 
Podstawowa współzależność własności i wolności dotyczy swobody dyspozycji 
dobrami majątkowymi” [por. Safian, Bosek 2016, s. 578].

Warunkiem przeprowadzenia, w Polsce, reform gospodarczych 
i politycznych a także przekształceń własnościowych było przeprowadzenie 
zmian w Konstytucji PRL. Nowela z roku 1989 wprowadzała zasadę równo-
uprawnienia wszystkich podmiotów gospodarczych oraz ochronę własności  
i prawa dziedziczenia, w miejsce dotychczasowej zasady dominacji własności 
państwowej (społecznej). Wśród większości przedstawicieli nauk prawnych 
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pojęcie „własności”, na gruncie przepisu art. 7 Konstytucji PRL, interpreto-
wane było bardzo szeroko. Obejmowała zarówno prawo własności sensu stricte 
(jak w art. 140 Kodeksu cywilnego), jak i inne prawa majątkowe, stanowiła 
synonim mienia [por. Łętowska 1992, s. 155]. 

Konstytucja z 1997 roku miała, w zamyśle środowisk prawniczych, 
usunąć wątpliwości w zakresie ochrony własności, jakie wynikły po cytowanej 
wyżej nowelizacji Konstytucji PRL, poprzez doprecyzowanie i uszczegółowie-
nie przepisów. Jednakże przepisy Konstytucji, w zakresie pojęcia „własność”, 
wzajemnych korelacji przepisów stanowiących o ochronie własności oraz prze-
słanek dopuszczalności ograniczenia tego prawa, spowodowały pojawienie 
się nowych niejasności i wątpliwości [por. Pokitko 2002, s. 179]. Zadaniem 
niniejszego opracowania będzie analiza przepisów prawa polskiego chronią-
cych własność. Przeprowadzona zostanie także analiza porównawcza w tym 
zakresie w wybranych krajach Unii Europejskiej. Podjęto próbę wyjaśnienia 
niektórych niejasności dotyczących konstytucyjnego pojęcia „własność” oraz 
sformułowano postulaty de lege ferenda. 

źródła prawa międzynarOdOwegO i eurOpejskiegO

W roku 1883 w Paryżu podpisana została konwencja o ochronie wła-
sności przemysłowej obejmującą swoim zakresem wynalazki, wzory użytko-
we i przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia 
pochodzenia lub nazwy pochodzenia. Z kolei konwencja berneńska (1886) 
stanowiła o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 
uchwalona przez III Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 10 grud-

nia 1948 roku w Paryżu, w art. 17 stanowi, że: „Każdy człowiek, 
zarówno sam, jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania wła-

sności. Nikt nie może być arbitralnie pozbawiony swojej własności.” 

W roku 1967 powołana została do życia Światowa Organizacja 
Własności Intelektualnej (WIPO – Intelectual Propery Organization), któ-
ra w 1974 roku stała się organizacją wyspecjalizowaną ONZ [Bochańczyk – 
Kupka 2015, s. 122]. W dniu 20 grudnia 1996 roku, w Genewie, podpisano 
Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, 
który został przyjęty przez Polskę 8 września 2003 roku. Na mocy traktatu 
przyznano autorom wyłączne prawa wprowadzania do obrotu oraz najmu jak 
również prawo publicznego komunikowania utworów w środowisku cyfro-
wym. Programy komputerowe chronione są w ten sam sposób, co i utwory 
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literackie. Przedmiotem ochrony jest także układ lub dobór treści albo in-
nych materiałów, które znajdują się w bazach danych. Zapewniono szczególną 
ochronę dla środków technicznych oraz podanych w formie elektronicznej 
informacji o zarządzaniu prawami służącymi do identyfikowania utworów  
i zarządzania nimi.

Powołanie w 1994 roku w Marrakeszu Światowej Organizacji Han-
dlu (WTO) przyczyniło się do rozwoju prawa międzynarodowego dotyczą-
cego ochrony prawa własności intelektualnej. Jednym z zadań WTO, obok 
liberalizacji międzynarodowego handlu towarami i usługami, jest bowiem 
przestrzeganie praw własności intelektualnej.  Załącznikiem do porozumie-
nia powołującego tę organizację było Porozumienie w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS – Trade-Related Aspects of 
Intellectual Propery Rights), które weszło w życie w Polsce z dniem 1 lip-
ca 1995 roku. Porozumienie ma na celu zapewnienie właściwego stosowania 
odpowiednich zasad dotyczących ochrony praw własności intelektualnej we 
wszystkich państwach członkowskich na podstawie obowiązków określonych 
przez WIPO w różnych konwencjach dotyczących praw własności intelektu-
alnej.

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, której moc 
wiążącą nadał Traktat z Lizbony, w art. 17 stanowi, że: „Każdy ma 
prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w dro-

dze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie może być 
pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w 

przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym 
odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. 
Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, 

w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny. Własność 
intelektualna podlega ochronie.”

Do najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ochrony wła-
sności przemysłowej należy zaliczyć Konwencję monachijską z 5 październi-
ka 1973 roku o udzielaniu patentów europejskich. Jest ona „porozumieniem 
szczególnym” w rozumieniu Konwencji paryskiej o ochronie własności prze-
mysłowej. 

Najważniejszy skutek przystąpienia Polski do konwencji pole-
ga na tym, że patenty europejskie są udzielane, na podstawie decyzji 

Europejskiego Urzędu Patentowego, także na terytorium naszego 
kraju. Urząd Patentowy RP przestał być jedynym organem przyzna-

jącym monopol patentowy w Polsce. Ponieważ konwencyjny tryb 
uzyskiwania patentów jest dostępny nie tylko dla zgłaszających  
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z państw – stron EPC, lecz również z innych państw. Przystąpienie 
do konwencji wiąże się z tym, że patent europejski skuteczny w Pol-
sce jest udzielany na rzecz podmiotów ze wszystkich państw świata  

[por. Nowicka 2008, s. 21].

Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 40/94 z 20 grudnia 1993 roku 
ustanowiono wspólnotowy znak towarowy. Było ono nowelizowane i obec-
nie obowiązuje jego wersja ujednolicona. Na mocy rozporządzenia utworzo-
no Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe 
i wzory), nadając mu formę organu wspólnotowego, który posiada osobowość 
prawną i wykonuje uprawnienia wykonawcze powierzone mu rozporządze-
niem (z preambuły rozporządzenia Rady Nr 40/94].

OchrOna prawa własnOści w wybranych  
krajach eurOpejskich

Geneza ochrony prawa własności w Europie sięga dokumentu progra-

mowego rewolucji francuskiej jaką jest Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 
uchwalona, przez Konstytuantę, 26 sierpnia 1789 r., wywodziła się 

z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia, zredagowana wg 
projektu La Fayett’a, była wyrazem zmian zachodzących we Francji, 
zniosła ustrój feudalny. Głosiła m.in.: Art. I : Celem każdej organi-
zacji politycznej jest zachowanie naturalnych i nieprzedawnialnych 

praw człowieka. Prawami tymi są: wolność, własność, bezpieczeń-
stwo i opór przeciwko uciskowi. Art. XVII: Własność jest prawem 
nietykalnym i świętym, nikt nie może go być pozbawiony, z wyjąt-

kiem przypadku, gdy wymaga tego konieczność publiczna prawnie 
uznana, ale pod warunkiem słusznego i wypłaconego z góry odszko-

dowania.

We Francji pierwsze wzmianki o ochronie prawa własności zawarto 
w Konstytucji Republiki Francuskiej z 26 sierpnia 1789 roku:

Art. I : Celem każdej organizacji politycznej jest zachowa-
nie naturalnych i nieprzedawnialnych praw człowieka. Prawami tymi 

są : wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi. 
Art. XVII : Własność jest prawem nietykalnym i świętym, 

nikt nie może go być pozbawiony, z wyjątkiem przypadku, gdy wy-
maga tego konieczność publiczna prawnie uznana, ale pod warun-

kiem słusznego i wypłaconego z góry odszkodowania.

Pierwszą większą kodyfikacją uwzględniającą prawo własności jest 
Kodeks Napoleona (fr. Code Napoléon, Code civil des Français, wprowadzony 
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w 1804 r. przez Napoleona Bonaparte we Francji) W Kodeksie Napoleona 
ujęta została definicja prawa własności, jako: 

Prawo do korzystania i dysponowania rzeczą w sposób jak 
najbardziej absolutny, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z innych 
aktów prawnych. Ponadto prawo własności jest najszerszym prawem 
i pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią, z wyłą-

czeniem innych osób (art. 544 Kodeksu Napoleona). 

W systemie prawa Francji regułą jest wolność decydowania o swoim 
majątku a jakiekolwiek ograniczenia są jedynie wyjątkami. Właściciel może 
dokonywać czynności faktycznych i prawnych, których prawo nie zakazu-
je. We francuskim systemie prawnym ograniczenia narzucane właścicielowi 
mogą wynikać z przepisów ustawy i w celu publicznym. Kodeks Napoleona 
nie przewiduje możliwych ograniczeń prawa własności wynikających z zasad 
współżycia społecznego [por. Kurlej 2011, s. 109].

W Niemczech, ochronę prawa własności i dziedziczenia deklarowa-
ła Konstytucja Republiki Weimarskiej z 1919 roku:

Art. 153 stanowił: Własność jest gwarantowana 
konstytucyjnie. Jej treść i ograniczenia określają ustawy. 

Wywłaszczenie dopuszczalne jest tylko dla dobra ogólnego i może 
być dokonane na podstawie ustawy. Można go dokonać, przyznając 

odpowiednie odszkodowanie, o ile ustawa Rzeszy nie stanowi 
inaczej. W przypadku sporu dotyczącego wysokości odszkodowania 
przysługują środki ochrony prawnej w postępowaniu przed sądami 

powszechnymi, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Wywłaszczenie 
dokonane przez Rzeszę wobec własności krajów, gmin i związków 

gminnych może nastąpić tylko za odszkodowaniem. Własność zobo-
wiązuje. Korzystanie z niej powinno służyć wspólnemu dobru.

Współcześnie, prawo własności zostało zagwarantowane w art. 14 
niemieckiej ustawy zasadniczej i jest jednym z najważniejszych praw podsta-
wowych. „Zakres stosowania art. 14 ustawy zasadniczej rozciąga się bezpo-
średnio jedynie na gwarancje dla roszczeń wypływających z prawa cywilnego. 
Gwarancje dla praw o charakterze majątkowym mających swoje źródło w pra-
wie publicznym, nie są zaś stosowane w sposób bezpośredni, ale na zasadzie 
analogii” [Manssen s. 96]. Gwarancje w zakresie prawa własności w prawie 
niemieckim określają także ustawy, m.in. niemiecki kodeks cywilny (Bürger-
liches Gesetzbuch - BGB). BGB definiuje nieruchomość (działkę) i określa ją 
jako przestrzeń nad powierzchnią ziemi i pod nią. Prawa do ziemi traktowane 
są w prawie rzeczowym niemieckim tak samo jak nieruchomość. Obejmu-
ją prawo własności mieszkania i jego części, dziedziczone prawa budowlane  
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i własność górniczą. Są nazywane prawami równoważnymi z nieruchomościa-
mi, ponieważ mają być stosowane do przepisów dotyczących nieruchomości. 
W BGB jest wyodrębniony dział (art. 873-902) regulujący te prawa. Stosuje 
się je analogicznie jak do własności ziemi.

Niemieckie prawo własności intelektualnej, związane 
z nim roszczenia, jak i ochrona prawna uregulowane są m.in. przez 

ustawy: 
1. Ustawa patentowa (Das Patentgesetz – PatG) – re-

guluje wszelkie kwestie związane z prawem patentowym.
2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG) – re-
guluje  

problematykę czynów nieuczciwej konkurencji, jej  
zwalczania oraz środków ochrony prawnej.

3. Ustawa o wzorach przemysłowych (Das Ge-
schmacks- 

mustergesetz – GeschmMG) – reguluje problematykę ochro-
ny prawa do wzorów przemysłowych.

4. Ustawa o prawie autorskim i pokrewnych pra-
wach  

autorskich (Das Gesetz über Urheberrecht und  
verwandte Schutzrechte – UrhG) – reguluje  

wszelkie kwestie związane z prawami autorskimi.
5. Ustawa o wynalazkach pracowników (Das Gesetz  

über Arbeitnehmererfindungen – ArbEG) –  
reguluje kwestię wynalazków pracowniczych.

6. Ustawa o wzorach użytkowych (Das  
Gebrauchsmustergesetz – GebrMG).

7. Ustawa o ochronie marek i pozostałych znaków  
(Das Gesetz über den Schutz von Marken  

und sonstigen Kennzeichen - MarkenG).
W sprawach nieuregulowanych w ustawach powyższych  

mają zastosowanie przepisy innych ustaw, m.in. BGB  
[Słomski 2014, s. 141]. 

przepisy kOnstytucji i ustaw  
chrOniących własnOść i inne prawa majątkOwe

Jak już wspomniano w polskim systemie prawnym, własność 
chroniona jest konstytucyjnie i cywilistycznie. Ustawodawca konsty-
tucyjny w przepisie art. 21 Konstytucji gwarancje ochronę własności  
i dziedziczenia. Natomiast art. 64 Konstytucji stanowi rozwinięcie ogólnej za-
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sady ochrony szeroko rozumianej własności wyrażonej i można go traktować 
jako uzupełnienie i uszczegółowienie ogólnej dyrektywy wyrażonej w art. 21.  
Art. 21 ust. 1 Konstytucji statuuje ogólną zasadę ochrony własności. Ochrona 
ta stanowi zasadę prawną ustroju społeczno-gospodarczego. Wyróżnia się trzy 
jej aspekty:

1) stanowi wyraz zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nakłada określone obowiązki na władze publiczne; 
3) gwarantuje prawa podmiotowe [por. Garlicki 2003, s. 5].

Zasada ochrony własności służy określeniu przestrzeni wolności 
dysponowania dobrami materialnymi. Podstawowym celem i funkcją konsty-
tucyjnego prawa własności jest ochrona sfery wolności majątkowej jednostki. 

„Art. 64 Konstytucji należy rozumieć jako refleks ogólnej zasady ustrojowej, 
jaką jest uznanie własności prywatnej za podstawową instytucję porządku 
gospodarczego RP i jedna z podstawowych wartości porządku społecznego” 
[Safian, Bosek 2016, s. 1458]. Gwarantowanie ochrony własności powinno 
być urzeczywistniane przez działania prawodawcze, ustawodawcy zwykłego, 
kształtujące podstawowe instytucje prawne konkretyzujące treść własności  
i określające środki ochrony tego prawa [por. P 31/10].   

Własność jako konstytucyjne prawo podstawowe nie została zdefi-
niowana [por. Banaszak 2010, s. 250]. Ustawodawca konstytucyjny nie wy-
jaśnił terminu „własność” ani „praw majątkowych” w ujęciu konstytucyjnym 
[por. Pokitko 2002, s. 179 – 180], nie wskazał precyzyjnie uprawnień, ich 
granic czy charakteru prawnego [por. Zaradkiewicz 2013, s.89]. Podkreślić 
należy, że brak jest jednomyślności w doktrynie, jeżeli chodzi o rozumienie 
pojęcia „własność” w Konstytucji. W literaturze podejmowano próby inter-
pretacji tego terminu, gdzie starano się określić wzajemne relacje pomiędzy 
poszczególnymi przepisami, związanymi z ochroną własności [Jarosz 1999,  
s. 103 i n.]. Trybunał Konstytucyjny podobnie jak doktryna zajmuje rozbież-
ne i niekonsekwentne stanowisko, jeżeli chodzi o konstytucyjne pojecie wła-
sności. W wyroku TK z 12 stycznia 1999 roku wskazano, że „art. 21 Konsty-
tucji nie przewiduje ochrony praw majątkowych innych niż własność. O tych 
prawach stanowi art. 64 ust. 1 Konstytucji. (…) Objęcie wszystkich praw 
majątkowych ochroną konstytucyjną wynika z treści art. 64 ust. 2, akcentują-
cego równość tej ochrony” [P 2/98]. Z kolei w wyroku z 25 lutego 1999 roku 
TK stwierdził: „Okoliczność, że wnioskodawca odwołał się także do art. 21 
Konstytucji RP, należy - nawet jeśli przyjąć, że art. 21 nie wspomina o ochro-
nie innych niż własność praw majątkowych – potraktować należy jako wolę 
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umocnienia argumentacji w konstytucyjnych normach prawnych stanowią-
cych zasady ustrojowe Państwa” [K 23/98]. Natomiast w wyroku z 12 stycznia 
2000 roku TK podkreślił, że „ po pierwsze, prawo własności i jego gwaran-
cje wskazane w art. 64 konstytucji należy konstruować na tle ogólnych zasad 
ustroju Rzeczypospolitej, a w szczególności na tle art. 20 i 21, które zaliczają 
własność prywatną do podstawowych zasad ustrojowych państwa. W świe-
tle tych przepisów, zagwarantowanie ochrony własności jest konstytucyjną 
powinnością państwa i stanowi wartość wyznaczającą kierunek interpretacji 
zarówno art. 64 konstytucji, jak i unormowań zawartych w ustawodawstwie 
zwykłym; po drugie, na tle ewolucji polskich unormowań konstytucyjnych 
nie ma obecnie podstaw, by pojęciu własności, tak jak zostało ono użyte w art. 
64 konstytucji, przypisywać charakter szeroki i utożsamiać je z całokształtem 
praw majątkowych” [P 11/98]. Jak wynika z przykładów powyższych Trybu-
nał Konstytucyjny skłania się ku wąskiemu rozumieniu pojęcia „własność”  
w przepisach art. 21 i art. 64 Konstytucji. Według TK określenie „własność” 
w przepisach konstytucyjnych używane jest konsekwentnie w jednym zna-
czeniu i stanowi synonim prawa własności w rozumieniu art. 140 Kodeksu 
cywilnego [por. Pokitko 2005, s. 181]. Z kolei w wyroku z dnia 13 grudnia 
2012 roku TK wyraził pogląd zupełnie odmienny, a mianowicie: „Pojęcie pra-
wa własności na gruncie art. 21 ust 1 i 2 Konstytucji musi być rozumiane  
w sposób autonomiczny. Wykracza ono poza cywilnoprawne ujęcie własno-
ści, stanowiąc synonim całokształtu praw majątkowych” [P 12/11, podobnie  
K 6/05]. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku Trybunał Konstytucyjny 
powołał się także na treść art. 1 Protokołu nr 1do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: Nadaje on pojęciu własności sze-
rokie znaczenie, mające charakter autonomiczny i niezależny w stosunku do 
pojęć i typologii prawa krajowego. Trybunał strasburski od dawna stoi bo-
wiem na stanowisku, że niektóre, nie będące własnością, prawa i korzyści ma-
jątkowe mogą być również uznane za mienie w rozumieniu art. 1 Protokołu. 
Warunkiem jest wskazanie przesłanki posiadania wartości ekonomicznej przez 
dane prawo lub interes, a także wyłączności korzystania z tego prawa [Wróbel 
2011 s. 481] Pogląd o zasadności szerokiego rozumienia pojęcia własności 
(własności konstytucyjnej obejmującej nie tylko prawo własności w znacze-
niu prawa cywilnego) jest szeroko reprezentowany w doktrynie. Podobnie jak  
w omawianym orzeczeniu TK, zwolennicy szerokiego rozumienia terminu 

„własność” powołują się na art. 1 Protokołu Dodatkowego Nr 1 do Europej-
skiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 



1031

Konstytucyjna i cywilistyczna ochrona własności w Polsce ...

Cytowany przepis stanowi, że „każda osoba fizyczna 
i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może 
być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym 
i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólny-

mi zasadami prawa międzynarodowego”. 

Zgodnie z praktyką Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
pojęcie własności, użyte w cytowanym przepisie, obejmuje nie tylko prawo 
własności w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz także ograniczone prawa rze-
czowe, prawa na dobrach niematerialnych (własność przemysłowa, własność 
intelektualna), prawo do przedsiębiorstwa, prawa spadkowe a nawet wyma-
galne prawa o charakterze obligacyjnym [por. Nowicki 1998, s. 381]. „Takie 
właśnie rozumienie własności stanowiło dla polskiego Trybunału Konstytu-
cyjnego jeden z wzorców do interpretacji postanowień art. 7 poprzedniej re-
gulacji konstytucyjnej” [Pokitko 2002, s.182]. Z kolei przeciwnicy takiego 
stanowiska wskazują na nieracjonalność nadawania pojęciu własności różnego 
znaczenia w obrębie poszczególnych przepisów konstytucyjnych [Radwański 
2003, s. 141]. Przyjęcie, że art. 21 ust. 1 Konstytucji oznacza wąskie poję-
cie własności, oznaczałoby w istocie, że ust. 2 cytowanego wyżej przepisu 
oznaczałby jako odnoszący się do własności wyłącznie w sensie cywilistycz-
nym. Takiej tezy nie potwierdza orzecznictwo TK w kwestii wywłaszczenia 
[Łętowska 2009, s. 895]. W świetle powyższej argumentacji należy się zgodzić 
z poglądem tych przedstawicieli doktryny, którzy wyrazili pogląd, że Konsty-
tucja posługuje się takimi pojęciami jak: „własność”, „prawo dziedziczenia,”  
w sposób autonomiczny. Obecna Konstytucja posługuje się pojęciem własno-
ści w dwojakim znaczeniu, to jest, cywilistycznym, gdy mówi o prawie do 
własności, innych prawach majątkowych, prawie dziedziczenia (art. 64 ust. 1  
i 2) oraz ograniczeniu własności w sensie cywilistycznym (art. 64 ust. 3), a tak-
że w znaczeniu ogólnym, szerokim, gdy „własność jest zbiorczym określeniem 
dla wszelkich praw majątkowych”, zgodnie z art. 21 Konstytucji [Garlicki 
1998, s. 111]. 

Przepis art. 64 ust. 2 Konstytucji stanowi, że ochrona prawa wła-
sności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia ma być równy dla 
wszystkich (zasada równej ochrony własności i innych praw majątkowych). 
Przepis ten stanowi uszczegółowienie w zakresie praw majątkowych ogólnej 
zasady równego traktowania obywatela wobec prawa (art. 32 Konstytucji). 
Trybunał Konstytucyjny zasadę wynikającą z cytowanego przepisu (art. 64 ust. 
2 Konstytucji) uznaje nie tylko za rozwiniecie konstytucyjnej zasady równości 
wyrażonej w art. 32, ale traktuje jako odrębne prawo podmiotowe i dopusz-
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cza powoływanie go w skardze konstytucyjnej [SK 41/09]. TK uzasadnia, że 
zasada równości ochrony własności wyrażona w przepisie art. 64 ust. 2 Kon-
stytucji nie ma charakteru abstrakcyjnego (w przeciwieństwie do art. 32 Kon-
stytucji), gdyż „odnosi się do konkretnych, wymienionych w tym przepisie 
praw i do zapewnienia im równej ochrony prawnej [SK 49/05] a zarazem sta-
nowi ich nieodłączny element, bez którego zostałyby pozbawione swojej isto-
ty [SK 22/06]. Nakaz, równej dla wszystkich, ochrony własności albo praw 
majątkowych nie jest absolutny, są bowiem dopuszczalne odstępstwa od tej 
zasady, przy czym, „zróżnicowanie ochrony znajduje oparcie w argumentach 
adekwatności, proporcjonalności i powiązania z innymi normami, zasadami 
lub wartościami konstytucyjnymi [por. wyroki: U 7/87, P 4/99, SK 18/05]. 

Niedopuszczalne zróżnicowanie podmiotów, względem 
prawa własności (innych praw majątkowych) TK stwierdził m. 

in. W następujących przypadkach : wyłączenia możliwości zwrotu w 
naturze nieruchomości, będącej przedmiotem wywłaszczenia, która 
jednak po wywłaszczeniu, nie została wykorzystana na cel publiczny 

(K 8/10), pobierania jednakowej opłaty dodatkowej zarówno za prze-
jazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do 

ulgi, jak i za przejazd bez dokumentu przewozowego albo w sytuacji 
braku upoważnienia do ulgi (P 20/02), uprzywilejowania nadawców 

społecznych w stosunku do pozostałych nadawców w zakresie wa-
runków ubiegania się o udzielenie koncesji na kolejny okres (K 4/06), 

uprzywilejowanie dodatkowym wynagrodzeniem niektórych tylko 
współtwórców utworów audiowizualnych (K 5/05), a także zróż-

nicowanie zasad zwrotu kosztów podróży świadka w zależności od 
rodzaju procedury, w ramach, której nastąpiło wezwanie do złożenia 

zeznań (SK 13/08).

We współczesnych systemach prawnych (zgodnie z orzecznictwem 
TK), „bez względu na model ustrojowy państwa, charakter polityki prowa-
dzonej przez państwo czy tradycje respektowania wolności i praw człowie-
ka – dominująca część prawa dotyczy różnego rodzaju interwencji państwa 
w sferę szeroko pojmowanego prawa własności” [K 20/07]. Ocena wszelkich 
regulacji dotyczących prawa własności nie sprowadza się do zagadnienia 
prawnej dopuszczalności wprowadzania ograniczeń jako takich, ale do kwe-
stii dochowania konstytucyjnych ram, w jakich podlegające ochronie kon-
stytucyjnej prawo może być ograniczane [por. wyroki: P 2/98, P 11/98, SK 
36/06, K 20/07, K 28/06]. Zasady i przesłanki dopuszczalnych ingerencji  
w sferę prawa własności wyznaczają art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 Konstytu-
cji, a mianowicie: wymóg podstawy ustawowej dla takich ingerencji (przesłan-
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ka formalna wynikająca z art. 31 ust. 3 oraz 64 ust. 3), zakaz naruszania istoty 
prawa własności, zakreślający maksymalną granicę ingerencji (art. 31 ust. 3 
oraz 64 ust. 3) oraz przesłanki materialne, a więc pewne wartości, których 
ochrona usprawiedliwiać może ingerencję w sferę prawa własności (art. 31 
ust. 3). Ponadto w każdym przypadku ustawowych ograniczeń prawa własno-
ści należy badać, czy nie naruszają one zasady proporcjonalności, a więc, czy 
są odpowiednie z punktu widzenia zamierzonego celu (zasada adekwatności), 
czy są niezbędne (zasada konieczności) oraz czy są tak dobrane, aby były jak 
najmniej uciążliwe i do udźwignięcia zgodnie z zasadą proporcjonalności sen-
su stricto [Jarosz – Żukowska s. 543].

Konstytucja w art. 21 ust. 2 określa dopuszczalność wywłaszcze-
nia. Nie określa jednak ani jego mechanizmów ani zakresu. Wywłaszczanie 
jest instrumentem prawnym przymusowej ingerencji władzy publicznej  
w sferę majątku indywidualnego. Może być zatem uznane za mechanizm słu-
żący podporządkowaniu interesu partykularnego interesowi ogółu [por. Sa-
fian, Bosek 2016 s. 582]. Wywłaszczenie może nastąpić może nastąpić jedynie 
dla osiągnięcia celu publicznego. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
wynika, że cel publiczny to „wyłącznie to, co służy ogółowi, jest powszechnie 
dostępne czy też stanowi dobro całego społeczeństwa lub społeczności regio-
nalnej [K 25/12], TK wskazał, że „dla uznania, że realizowany cel jest celem 
publicznym, decydujące znaczenie ma charakter samego zamierzenia, a nie 
forma prawna podmiotu, który go realizuje” [P 16/08]. Wywłaszczenie do-
tyczy szeroko rozumianej własności prywatnej w znaczeniu konstytucyjnym 
[P 12/11]. Przedmiot wywłaszczenia może stanowić każde ustawowo stwo-
rzone i kształtujące indywidualny status prawny prawo majątkowe, publiczne 
lub prywatne: własność, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, prawa 
autorskie, patenty, prawa ochronne, itp. [Zimmermann 1939, s. 5]. Trybunał 
Konstytucyjny w swoim orzecznictwie podkreślił, że „nie każde oddziaływa-
nie ustawodawcy na sytuację majątkową jednostki jest równoznaczne z inge-
rowaniem w sferę prawa własności. Ograniczeniem własności w rozumieniu 
art. 64 ust. 3 Konstytucji nie jest zobowiązywanie odpowiednich podmiotów 
do ponoszenia określonych ciężarów finansowych (danin) na cele publiczne 
[K 6/02]. Cytowane wyżej orzecznictwo TK odnosi się przede wszystkim do 
obowiązku podatkowego [por. wyroki: K 17/00, SK 16/00, SK 23/01]. Pomi-
mo, że ustawodawca posiada znaczną swobodę w kształtowaniu obowiązków 
podatkowych i innych świadczeń publicznych podlega jednak ograniczeniom. 
Nałożone bowiem obowiązki i inne świadczenia publiczne nie mogą naruszać 
istoty prawa własności ani stanowić ukrytej (pośredniej) formy wywłaszczenia 
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czy przekształcać się w instrument konfiskaty mienia [por. wyroki: K 27/98, 
K 18/98, K 26/97].  

W ślad za zmianami w Konstytucji wprowadzonymi nowelą z 1989 
roku przez ustawodawcę konstytucyjnego, ustawodawca zwykły dokonał 
zmian w ustawach dotyczących własności. Ustawą z dnia 28 lipca 1990 roku 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny [Dz. U. 1964 poz. 321] dokonano zmian, 
które doprowadziły do zniesienia dotychczasowego nierównoprawnego trak-
towania podmiotów praw rzeczowych w zależności od reprezentowanego 
przez nie typu własności społecznej, indywidualnej i osobistej, które podle-
gały zróżnicowanej ochronie. Dlatego też uchylono przepisy (art. 126 – 135  
i 139), nakazujące szczególnych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do spo-
sobu ochrony poszczególnych typów własności, co stworzyło podstawy no-
wej aksjologii w zakresie jednolitego pojęcia i jednakowej ochrony własności  
w prawie cywilnym [Gudowski 2014, s. 231]. Art. 44 Kodeksu cywilnego (kc) 
stanowi definicję ustawową mienia. Zgodnie z jego brzmieniem: „mieniem 
jest własność i inne prawa majątkowe”. Mienie zostało określone przez jego 
desygnaty: własność i inne prawa majątkowe. Jest to pojęcie zbiorcze, które 
nie jest tożsame z pojęciem majątku. Pojęcie majątku nie zostało ustawowo 
zdefiniowane, a w doktrynie nie jest jednolicie rozumiane, zatem znaczenie, 
w jakim zostało ono użyte, wymaga z reguły ustalenia w drodze odpowiedniej 
wykładni. Pojęcie mienia natomiast odnosi się odnosi się tylko do praw 
majątkowych jako aktywów. Własność w ujęciu art. 44 kodeksu cywilnego, 
należy rozumieć w znaczeniu cywilistycznym jako rodzaj najsilniejszego prawa 
do rzeczy o charakterze bezwzględnym, a nie w znaczeniu ekonomicznym, 
jako ogół praw majątkowych. Zakres własności określony został w Kodek-
sie cywilnym przez odwołanie się do przepisów ustawy i do dwóch klauzul 
generalnych: zasad współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia praw własności [por. Radwański, Zieliński 2001, s. 11]. Granice 
prawa własności w prawie cywilnym, w myśl przepisu art. 140 kc, kształtują: 
przepisy ustaw szczególnych, zasady współżycia społecznego, społeczno – go-
spodarcze przeznaczenie prawa. 

W odróżnieniu od własności, przedmiotem innych praw majątko-
wych mogą być zarówno rzeczy, jak i przedmioty nie będące rzeczami (np. wie-
rzytelności, energia elektryczna, gazowa). Trybunał Konstytucyjny podkreślił, 
że „inne prawa majątkowe” stanowią „jeden z rodzajów praw podmiotowych 
(w cywilistycznym rozumieniu tego pojęcia), wydzielony według kryterium 
bezpośredniego uwarunkowania interesem ekonomicznym podmiotu upraw-
nionego” [SK  42/08]. W innych orzeczeniach TK podniósł, że gwarancją 
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konstytucyjną są objęte prawa podmiotowe, które mają realizować określony 
interes majątkowy, a więc zarówno „publiczne prawa majątkowe” [K 33/02], 
jak i prawa majątkowe wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych [SK 
34/07]. Zakres tych praw kształtowany jest przez przepisy ustawowe, ich ro-
dzaj, wolę stron i wzajemne zobowiązania podmiotów stosunków prawnych, 
z których one wynikają. Prawa stanowiące mienie muszą mieć charakter ma-
jątkowy, przez co różnią się od praw i dóbr osobistych. Charakter majątkowy 
zależy od tego, czy prawo ma wartość majątkową w obrocie, natomiast nie ma 
znaczenia, że jest ono niezbywalne jako ściśle związane z określoną osobą, jak 
prawo użytkowania, służebności osobistej, dożywocia, ponieważ jest związane 
z określoną osobą, co nie odbiera mu wartości majątkowej [Bednarek 1997  
s. 11 i n.] Pojęcie prawa majątkowego należy rozumieć szeroko. Obejmu-
je ono bowiem także pewne stany faktyczne, z których wynikają konkretne 
uprawnienia lub roszczenia mające wartość majątkową i traktowane w obro-
cie jak prawa majątkowe. Takim stanem faktycznym uznanym i chronionym 
przez prawo jest posiadanie [III CZP 1/93] i maksymalnie ukształtowana 
ekspektatywa prawna, które może być przedmiotem obrotu. Z tego powodu 
należą one do kategorii praw majątkowych sensu largo.
 Oprócz Kodeksu cywilnego ochronę własności kształtują ustawy 
szczególne, m.in:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która reguluje 
działalność twórczą o indywidualnym charakterze, m.in.: twórców i autorów. 
2. Ustawa – Prawo własności przemysłowej, która reguluje: stosunki 
w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, zna-
ków towarowych, zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty 
racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, zadania i organizację Urzędu 
Patentowego RP.
3. Ustawa o nieuczciwej konkurencji regulująca zapobieganie i zwal-
czanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności 
produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w intere-
sie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.
4. Ustawa o ochronie baz danych

pOdsumOwanie i pOstulaty de lege ferenda

Zasada ochrony własności zajmuje ważne miejsce w systemie 
ochrony praw człowieka. Istnienie właściwego systemu ochrony własności  
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w porządku prawnym danego państwa jest bardzo istotne z punktu widzenia 
zarówno ochrony interesów poszczególnych przedsiębiorstw, jak i innowacyj-
ności i konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Jednakże równie istotny 
jest stopień egzekucji tych praw.

Ochrona własności jest gwarantowana w wielu aktach prawa mię-
dzynarodowego w uniwersalnym i w regionalnych systemach ochrony praw 
człowieka. Najpełniej zagadnienie ochrony prawa własności zostało unormo-
wane na kontynencie europejskim – w regionalnym systemie praw człowieka 
Rady Europy i w rozwiązaniach prawnych Unii Europejskiej.  W Polsce zasa-
da ochrony własności jest silnie ukształtowana w obowiązującej Konstytucji.

Ochronie konstytucyjnej i cywilistycznej podlega własność i inne 
prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia. Obowiązujące w Polsce przepi-
sy w zakresie ochrony prawa własności i innych praw majątkowych spełniają 
standardy prawa międzynarodowego oraz norm prawnych Unii Europejskiej 
w tym zakresie. 

Zarówno w orzecznictwie TK, jak i w doktrynie występuje rozbież-
ność co do pojęcia terminu „własność” jeżeli chodzi o jego znaczenie w zna-
czeniu szerokim (ogólnym) i wąskim, obejmującym jedynie prawo własności 
w znaczeniu cywilnoprawnym. Poglądy wyrażone zarówno w orzecznictwie 
jak i doktrynie jakoby ustawodawca konstytucyjny objął ochroną własność w 
znaczeniu cywilnoprawnym nie zasługuje na aprobatę. Zdaniem autora arty-
kułu, że intencją ustawodawcy konstytucyjnego było objęcie ochroną własno-
ści w zakresie takim, jak w art. 1 Protokołu Dodatkowego Nr 1 do Europej-
skiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Należy postulować, aby ustawodawca konstytucyjny dokonując 
przeglądu przepisów Konstytucji doprecyzował przepisy o ochronie własno-
ści. Poprzez nowelizację należałoby wyeliminować niejasności i wątpliwości w 
zakresie interpretacji znaczenia pojęcia „własność”. Nowelizacja pozwoli unik-
nąć nieprawidłowości przy tworzeniu i stosowaniu norm prawnych z zakresu 
ochrony prawa własności.  
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Status prawny  
młodzieżowej rady gminy  
i gminnej rady seniorów.  

Analiza porównawcza

wprOwadzenie

Nowy etap w historii polskiego samorządu terytorialnego, rozpoczęty 
wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
otworzył również pole lokalnej partycypacji społecznej. W poprzednim ustro-
ju samorządność i partycypacja były bowiem traktowane fasadowo [Hauser  
i Niewiadomski 2011, s. 3]. Wraz z kolejnymi powstającymi młodzieżowymi 
radami, a później także gminnymi radami seniorów coraz widoczniejsza sta-
wała się potrzeba nowelizacji wspomnianej ustawy, aby te formy partycypacji 
społecznej posiadały umocowanie ustawowe, mogące określić pewne stan-
dardy tam, gdzie jest to konieczne [Augustyniak i in. 2016, s. 18]. Przepisy 
umożliwiające powoływanie młodzieżowych rad i rad seniorów istnieją już 
odpowiednio od 2001 i 2013 roku, w związku z czym pojawia się pytanie, czy 
są one w dostatecznym stopniu przystosowane do dzisiejszej, szybko zmienia-
jącej się rzeczywistości, szczególnie w zakresie ich uprawnień wobec organów 
stanowiących i wykonawczych samorządu gminnego. Celem artykułu jest 
próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie, poprzez porównanie regulacji 
dot. omawianych podmiotów, a także poddanie ich ocenie. 



1046

PAWEŁ BĄCAL

istOta i działalnOść młOdzieżOwych rad gmin

Młodzieżowe rady gmin - m.r.g. - są podmiotami konsultacyjnymi dla 
organów samorządu gminy, funkcjonującymi na podstawie art. 5b ustawy 
o samorządzie gminnym - u.s.g [tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713]. Ich 
historię otwiera powołanie w 1990 roku Młodzieżowej Rady Miasta Często-
chowy [Uchwała nr 44/V/90]. Przez ponad 10 lat funkcjonowały bez wyraź-
nego umocowania ustawowego. Ten problem rozwiązała nowelizacja ustawy  
z 11 kwietnia 2001 [Dz. U. 2001 r., poz. 497], wprowadzająca do u.s.g. wspo-
mniany art. 5b. Według danych zebranych przez Radę Dzieci i Młodzieży 
przy Ministrze Edukacji Narodowej w Polsce istnieje obecnie ponad 400 
młodzieżowych rad [Wasilewski i in. 2018, s. 15]. Rada gminy, ustanawia-
jąc młodzieżową radę, ma obowiązek nadać jej statut, przy czym ustawa nie 
określa jak mają być rozstrzygnięte rzeczy takie jak np. wiek młodzieżowych 
radnych, długość kadencji czy sposób wyboru, wobec czego decyzja o kon-
kretnym uregulowaniu tych kwestii należy do organu stanowiącego gminy. 
Trudno zatem mówić o rozwiązaniach typowych dla wszystkich lub nawet 
większości młodzieżowych rad, choć wymaga to dokładniejszej analizy. Dla 
przykładu podać można m.in. Młodzieżową Radę Miasta Lublin, gdzie rad-
ni wybierani są w szkołach (co rozwiązuje również kwestię wieku) na roczną 
kadencję [Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.804]. Z kolei Młodzieżowa Rada Miasta 
Kraśnik I kadencji wybrana była na 2 lata, w ramach okręgów wyznaczonych 
na terenie miasta [Dz. Urz. Woj. Lub. 2016.1219]. Dokładne omówienie re-
gulacji statutowych tych podmiotów zostało dokonane literaturze przedmiotu 
[Więcławski i Ziółkowski 2018].

Działalność młodzieżowych rad skierowana jest przede wszystkim do 
osób w podobnym wieku co członkowie tego organu, co wynika oczywiście 
z samego profilu. Należy jednak podkreślić, że m.r.g. podejmują działania, 
których adresatami są także inne grupy. W ramach funkcji konsultacyjnej wy-
łania się przede wszystkim opiniowanie projektów aktów organów samorzą-
du gminnego, dotyczących zazwyczaj kwestii związanych z młodzieżą, choć 
takie zawężenie nie jest wymogiem prawnym [Tykwińska–Rutkowska 2017,  
s. 58]. Ponadto można podać przykłady udziału w przygotowywania projek-
tów gminnych strategii dla młodzieży. Jako swoisty pośrednik między mło-
dzieżą a władzami gminy, młodzieżowa rada może też organizować konsulta-
cje społeczne i przekazywać wnioski z nich płynące odpowiednim organom. 
M.r.g. może być też inicjatorem organizowania wydarzeń skierowanych dla 
młodzieży (dni młodzieży, koncerty czy akcje charytatywne), jak również 
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podmiotem wspierającym funkcjonowanie samorządów uczniowskich czy 
grup nieformalnych. Wszystkie te działania mają w założeniu prowadzić do 
wypełniania głównego zadana im powierzonego, czyli upowszechniania idei 
samorządowej wśród mieszkańców gminy [Płonka-Bielenin 2015, s. 78]. Na-
tomiast skala działalności zależy przede wszystkim od możliwości finansowych, 
a także nastawiania władz gminy do współpracy z młodzieżową radą. Mło-
dzieżowi radni współpracują także ze swoimi odpowiednikami z innych gmin, 
powiatów czy województw, tworząc wspólne projekty (np. Kongresy Młodzie-
żowych Rad), czy uczestnicząc w szkoleniach. M.r.g. podejmują aktywność 
także na poziomie międzynarodowym.

istOta i działalnOść gminnych rad seniOrów

Gminne rady seniorów - g.r.s. - są organami konsultacyjnymi, dorad-
czymi i inicjatywnymi wobec władz gminy. Uprawnienia takie daje im art. 5c 
ustawy o samorządzie gminnym. Historia tych podmiotów w Polsce rozpoczy-
na się kilkanaście lat później niż w przypadku młodzieżowych rad – pierwszą 
gminą, która zdecydowała się utworzyć taki podmiot, było miasto Gdynia, co 
miało miejsce w 2004 roku, zarządzeniem prezydenta miasta  [zarządzenie nr 
6068/2004/IV/U] - na marginesie można zauważyć, że rada ta jest w dalszym 
ciągu powoływana tą drogą [zarządzenie nr 7522/18/VII/R], co może budzić 
poważne wątpliwości w świetle orzecznictwa sądowego dot. analogicznej sy-
tuacji powoływania młodzieżowych rad przez organy wykonawcze [III SA/Gd 
847/15]. Natomiast umocowanie ustawowe g.r.s uzyskały w wyniku nowe-
lizacji u.s.g. z 11 października 2013 roku [Dz. U. 2013 r. poz. 1318]. Usta-
wodawca w sposób bardziej precyzyjny określa status prawny tego podmio-
tu, stanowiąc np. kto powinien wchodzić w skład rady seniorów. Oczywiście  
w dalszym ciągu organ stanowiący gminy ma dużą swobodę w ustalaniu 
kwestii statutowych (co naturalnie należy uznać za dobre rozwiązanie, za-
pewniające możliwość dostosowania do lokalnych warunków, np. ustalając 
liczbę członków g.r.s. w oparciu o odsetek osób starszych zamieszkujących 
gminę), wobec czego, tak jak w przypadku młodzieżowych rad, trudno jest 
znaleźć rozwiązania wykorzystywane przez wszystkie gminne rady seniorów 
[Kuchciak 2017, s. 113]. Tematyka gminnych rad seniorów także została po-
ruszona w literaturze [Mędrzycki 2017].

Działalność gminnych rad seniorów skoncentrowana jest wokół osób 
starszych, chociaż teoretycznie (tak jak w przypadku m.r.g.) nie ma takiego 
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ograniczenia ustawowego [Moll 2015, s. 71] Wśród przykładów działalności 
g.r.s. wymienić można m.in. inicjatywę stworzenia Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych przez Radę Seniorów Miasta Poznań, wniosek o powołanie funkcji 
rzecznika ds. seniorów Miasta Łódź czy projekt „Sportowy Uniwersytet Senio-
ra” w Katowicach [Borczyk, Jakimowicz i Nalepa 2018, s. 41-53]. Działania 
tych podmiotów koncentrują się najczęściej wokół tematyki ochrony zdrowia, 
sportu i lokalnej komunikacji publicznej [Starzyk 2015, s. 182] Działania te 
są podejmowana poprzez współpracę z innymi podmiotami działającymi na 
rzecz osób starszych, promocja oferty gminy czy wydawanie opinii w spra-
wach dotyczących seniorów. Także i w tym przypadku funkcjonalność g.r.s. 
jest uzależniona od postawy organów samorządu gminy, jak i wysokości przy-
znanego budżetu (jeśli takowy w ogóle został przewidziany). Z kolei wśród 
problemów w działaniach wymienia się np. brak odpowiedniej obsługi me-
rytoryczno – administracyjnej czy trudności w skutecznej promocji swoich 
działań [tamże, s. 60].

regulacje ustawOwe 

Już na pierwszy rzut oka zauważyć można, że art. 5c u.s.g. jest znacznie 
bardziej rozbudowany, a w związku z tym także uszczegółowiony. Z kolei art. 
5b u.s.g. więcej kwestii zostawia do doprecyzowania radzie gminy, co spotkało 
się z krytyką w doktrynie [Stych 2016, s. 182]. Istniejące różnice między tymi 
podmiotami zostaną omówione, a także poddane ocenie.

Funkcja

Jak zostało wskazane wyżej, młodzieżowa rada gminy pełni funkcje 
konsultacyjne, natomiast gminna rada seniorów konsultacyjne, doradcze  
i inicjatywne.  Należy zgodzić się z poglądem, że w obu tych przypadkach ka-
talogi te mają charakter zamknięty, co oznacza, że nie mogą zostać rozszerzone 
w uchwałach powołujących czy statutach tych podmiotów [Ziółkowski 2018, 
s. 99]. Wypada także stwierdzić, że wszystkie z tych funkcji są uprawnienia-
mi o charakterze niewiążącym [tamże, s. 99]. Funkcja konsultacyjna, jedyna 
wspólna da m.r.g. i g.r.s., oznacza 

Zaczerpnięcie informacji, pozyskanie wiedzy co do stanowiska lokal-
nego społeczeństwa w zakresie przedmiotu objętego opiniowaniem. 
[Mędrzycki 2017, s. 125]. 
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W obu przypadkach ustawodawca nie zawęża zakresu spraw, w których 
młodzieżowa rada i rada seniorów mogą pełnić tę funkcję (odpowiednio mło-
dzież i osoby starsze), choć w praktyce takie działanie staje się bardzo częste. 
Funkcja doradcza natomiast charakteryzuje się większą stałością od konsul-
tacyjnej (która może dotyczyć jednorazowych przypadków) i polega (przy-
najmniej teoretycznie) na wyrażaniu swoich opinii przez cały okres funkcjo-
nowania danego organu. Jak wynika z badań, gminne rady seniorów częściej 
pełnią tę funkcję w stosunku do organów wykonawczych, aniżeli stanowią-
cych gminy [tamże, s. 127]. Z kolei funkcja inicjatywna, oznacza możliwość 
przedkładania właściwym organom gotowych projektów czy rozwiązań [Moll 
2015, s. 70].  

Pierwszym pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest kwestia prze-
łożenia uprawnień na faktyczne możliwości działania. Wydaje się, że czynni-
kiem mającym największe znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu jest goto-
wość władz gminy do współpracy (oraz idące za tym środki finansowe), a nie 
ustawowe wyliczenie funkcji. W gminie, gdzie wójt (burmistrz, prezydent) czy 
rada miasta będą częściej zasięgały zdania m.r.g. niż g.r.s., to właśnie młodzie-
żowa rada będzie skuteczniej wykonywać swoją funkcję, pomimo ustawowo 
mniejszych uprawnień [Stych 2016, s. 189]. Także zaprezentowane przykła-
dy aktywności obu tych podmiotów nie świadczą o różnicach w faktycznych 
możliwościach działania między nimi. Ponadto, jak podkreślono w doktrynie:

Literalna odmienność art. 5c ust. 3 w stosunku do art. 5b ust. 2 in 
fine SamGminU może być co najwyżej tłumaczona niestarannością 
ustawodawcy, a w związku z tym koncentrowanie się na sztucznym 

„rozszerzaniu” zakresu uprawnień rady seniorów trudno uznać za zasad-
ne. [Ziółkowski 2018, s. 99].

Można więc uznać, że pomimo ustawowo różnego zakresu funkcji speł-
nianych przez młodzieżowe rady i rady seniorów, w aspekcie praktycznym jest 
on bardzo zbliżony. 

Procedura powołania

Przy omawianiu tego zagadnienia na pierwszy plan wysuwają się 
kwestie organu powołującego oraz fakultatywność powstania m.r.g. i g.r.s.  
W przypadku oba te podmioty powoływane są przez radę gminy, przy czym 
ustawodawca nie nakłada obowiązku ich istnienia. Należy zgodzić się z takim 
rozwiązaniem – zarówno młodzieżowe rady, jak i rady seniorów są elementami 
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mającymi wspierać społeczeństwo obywatelskie, a więc powinny być tworzo-
ne przede wszystkim na jego wniosek. Zauważalna różnica między omawia-
nymi podmiotami zachodzi w zakresie wniosku o utworzenie. Oba podmio-
ty mogą zostać tworzone na wniosek zainteresowanych środowisk, jednakże  
w przypadku gminnej rady seniorów inicjatywę posiada dodatkowo rada gmi-
ny. Po raz kolejny różnica między m.r.g. i g.r.s. wydaje się nieuzasadniona 
[Stych 2016, s. 183]. Brak jest jednakże badań na temat procentowej ilości po-
woływania gminnych rad seniorów wyłącznie z inicjatywy rady gminy. Mimo 
tego trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której w gminie nie ma żadnych 
środowisk zainteresowanych powołaniem takiego podmiotu. Dodatkowo, jak 
wykazano w literaturze przedmiotu, inicjatywę w tym względzie może wyka-
zać organ wykonawczy gminy [Moll 2018, Lex/el.] Tak więc, choć motywy 
ustawodawcy wprowadzającego różnicę między tymi formami partycypacji 
społecznej wydają się co najmniej nieuzasadnione, istniejąca praktyka potrafi-
ła skutecznie odmienności te zniwelować. 

Skład 

Także w tym zakresie art. 5c u.s.g. zawiera bardziej szczegółowe regula-
cje od art. 5b. W przypadku młodzieżowej rady gminy ustawodawca pozosta-
wił radzie gminy decyzję o tym, kto ma wchodzić w skład tego konsultacyj-
nego podmiotu (oczywiście językowa wykładnia tych przepisów wskazuje, że 
mają to być ludzie młodzi). Jednak w przypadku rad seniorów w ustawie nie 
tylko zostały expressis verbis wskazane osoby starsze, ale dodano także drugą 
grupę – przedstawicieli podmiotów mogących działać na rzecz osób starszych. 
Rozwiązanie takie zapewnia stały kontakt seniorów będących członkami rady 
z przedstawicielami szeroko rozumianego trzeciego sektora, co wzmacnia 
szanse na koordynację działań w celu zapewnienia większej ich skuteczności. 
Jednakże może także doprowadzić to przejęcia inicjatywy przez co do zasa-
dy bardziej doświadczone osoby działające w organizacjach pozarządowych, 
a to z kolei może sprawić, że seniorzy będą czuć się zniechęceni w przypad-
ku tylko fasadowej obecności w g.r.s., bez realnych możliwości działania.  
W przypadku młodzieżowej rady problem ten mógłby stać się jeszcze bardziej 
widoczny, głównie z powodu braku doświadczenia jej członków, wobec czego 
wypracowane inicjatywy młodzieżowej rady byłyby wynikiem bardziej pro-
pozycji przedstawicieli NGOs, a nie dyskusji wśród młodzieżowych radnych.  
W takiej sytuacji trudno byłoby sobie wyobrazić spełnianie funkcji edukacyj-
nej przez ten podmiot. Wydaje się, że najbardziej pożądanym stanem rzeczy 
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byłby dobrowolnie nawiązany dialog i współpraca między m.r.g. / g.r.s. i za-
interesowanymi podmiotami. Takie rozwiązanie, choć osiągnięcie go byłoby 
z pewnością czasochłonne, zapewniłoby możliwość partnerskiego porozumie-
wania się, bez narzucania propozycji żadnej ze stron.

Zupełnie innym problemem jest kwestia legalnej definicji „młodzie-
ży” [Maciaszek 2015, s. 263] i „osób starszych” [Augustyniak i in. 2016,  
s. 63]. Drugi z tych terminów został zdefiniowany w ustawodawstwie krajo-
wym – do tego grona zostały zaliczone osoby, które ukończyły 60. rok życia 
[Dz.U. z 2015 r. poz. 1705]. Taka sama definicja przyjęta jest na poziomie 
międzynarodowym [ONZ 2019, s. 5]. Z kolei pojęcie „młodzieży” nie po-
siada legalnej definicji. Co więcej, pokrywa się w dużej części z terminem 

„dziecko” (osoba poniżej 18 roku życia), wyrażonym w Konwencji o Prawach 
Dziecka [Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526]. Na potrzeby Strategii ONZ dla 
młodzieży do tego grona zaliczono osoby od 10 do 24 roku życia, wskazując 
przy tym, że zarówno ONZ (w innych swoich działaniach), jak i poszczególne 
państwa posługują się także innymi definicjami [ONZ 2018, s. 3]. Również 
na poziomie UE brak jest dokładnego określenia tej grupy. Można jedynie 
przywołać raporty Komisji Europejskiej [COM/2015/0429 final] czy Euro-
statu [Eurostat 2015, s. 39], w których do grona młodzieży zaliczono osoby 
pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. Nieokreślony status prawny tego terminu 
prowadzi do znacznego zróżnicowania regulacji dopuszczalnych granic wie-
ku w m.r.g., jak i sporów w doktrynie [Augustyniak 2015, s. 141], jednakże 
również w przypadku gminnych rad seniorów zagadnienie to nie jest całko-
wicie klarowne - w orzecznictwie nadzorczym zakwestionowane zostało usta-
lenie przez radę gminy dolnej granicy wieku [NPII.4131.1.261.2015 oraz 
NPII.4131.1.161.2016]. Ma to oczywiście związek z faktem, że taka regulacje 
dotyczyłaby nie tylko osób starszych, ale również przedstawicieli podmiotów 
działających na rzecz seniorów. Jednakże rozstrzygnięcie tej kwestii przez usta-
wodawcę mogłoby prowadzić do niekorzystnych skutków. Zróżnicowanie re-
gulacji statutowych młodzieżowych rad gmin i gminnych rad seniorów jest 
tak duże, że niezależnie od tego, jak szeroka byłoby to definicja, pewna część 
statutów i tak musiałaby zostać zmieniona, a to prowadziłoby do wykluczenia 
określonej grupy osób nie spełniających wymagań tejże regulacji – szczególnie 
jeśli chodzi o dolną granicę wieku. Z kolei w przypadku m.r.g. określenie 
górnej granicy na poziomie umożliwiającym członkostwo osobom w wieku 
studenckim mogłoby potencjalnie prowadzić (szczególnie w mniejszych, nie-
akademickich miejscowościach) do sytuacji, że ta część członków młodzieżo-
wej rady, która zdecydowałaby się kontynuować swoją edukację po ukończe-
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niu szkoły ponadpodstawowej, byłaby związana z gminą tylko pochodzeniem,  
a ich działalność społeczna koncentrowałaby się w miejscu studiowania. Nie 
oznacza to braku sensowności omawianego rozwiązania, a wskazuje raczej na 
pozytywy swobody decyzji rady gminy w tym względzie, mogącej być podjętą 
w oparciu o sytuację demograficzną. 

Jednostki pomocnicze

Przed omówieniem kwestii jednostek pomocniczych należy poruszyć 
jeszcze zagadnienie nadawania statutu, poruszoną odpowiednio w art. 5b ust. 
3 oraz art. 5c ust. 5 u.s.g., i uregulowaną w obu przypadkach w zbliżony spo-
sób. Wskazane cele nadania statutu gminnej radzie seniorów: 

Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut okre-
ślający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wyko-
rzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz 
podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 
sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

nie dają zbytnio przełożyć się na praktykę. Wydaje się, że statut mło-
dzieżowej rady gminy musi być dostosowany do tych wymogów, mimo nie-
wprowadzenia takiej regulacji expressis verbis – wynika to z zasad dobrej legi-
slacji. Z tego względu zagadnienie to nie będzie szerzej omawiane.

Art. 5c ust. 6 umożliwia tworzenie rad seniorów jednostkom pomoc-
niczym gminy. Warunkiem jest jednak przewidzenie takiej możliwości w 
statucie jednostki pomocniczej. Jak zostało podkreślone w literaturze, takie 
rozwiązanie ma zastosowanie przede wszystkim w stosunku do większych 
ośrodków [Ziółkowski 2018, s. 101]. Brak takiej regulacji w przypadku art. 
5b mógłby prowadzić do twierdzenia, że jednostki pomocnicze nie są upraw-
nione do tworzenia młodzieżowych rad, co pozostaje jednakże w sprzeczności 
z istniejąca praktyką. Tytułem przykładu można podać Młodzieżową Radę 
Dzielnicy Śródmieście [Uchwała nr 380/48/2018] czy Młodzieżową Radę 
Dzielnicy Rembertów [Uchwała nr 57/XIII/2011]. Funkcjonują również so-
łeckie rady młodzieżowe. Należy wobec tego zadać pytanie, czy taka regulacja 
ustawowa jest w ogóle potrzebna. Jak pokazuje przykład młodzieżowych rad 
w jednostkach pomocniczych, obecność takich regulacji nie jest konieczna 
do powoływania tych podmiotów. Mimo to, takie postanowienie można 
uznać za zasadne. Przyznanie ustawowego prawa jednostkom pomocniczym 
zapewnia spójność systemową i zapobiega potencjalnym rozbieżnościom na 
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tle interpretacyjnym między poszczególnymi samorządami. Jedynym minu-
sem takiej regulacji jest konieczność zawarcia tego uprawnienia w statutach 
jednostki pomocniczej, co w przypadku braku takowego i potrzeby noweli-
zacji, może przedłużać całą procedurę powołania. Wobec powyższego, także  
i w tym zakresie różnice między statusem m.r.g. i g.r.s. nie mogą zostać oce-
nione pozytywnie.

przyczyny OdmiennegO uregulOwania  
statusu młOdzieżOwej rady i rady seniOrów

Jak wskazano, mimo tej samej funkcji sensu largo (tj. zwiększenia lo-
kalnej partycypacji społecznej) status młodzieżowej rady gminy i gminnej 
rady seniorów został uregulowany w sposób odmienny. W części tej nastąpi 
próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również 
omówione zostaną propozycje w zakresie nowelizacji omawianej części ustawy 
o samorządzie gminnym.

Ewolucja postrzegania potrzeby partycypacji społecznej

Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się dość oczywisty czynnik, czyli 
czas. Jak wskazano, art. 5b do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono 
w 2001 roku, natomiast art. 5c – w 2013 roku. W ciągu tych 12 lat w Pol-
sce zaszły duże zmiany, także w zakresie świadomości o potrzebie zwiększo-
nej partycypacji społecznej. W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw:  
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie woje-
wództwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw z 2001 roku regulacje dot. młodzieżowych rad nie były  
w ogóle zawarte [Sejm III kadencji, druk nr 2144]. Zostały one wprowadzone 
podczas prac parlamentarnych [Stych 2016, s. 181], głównie za sprawą posła 
Tadeusza Wrony, byłego prezydenta Częstochowy [Brol 2013, s. 33]. Oprócz 
propozycji, która ostatecznie znalazła się w ustawie rozpatrywane były jeszcze 
rozwiązania takie jak: 

„Rada gminy – wykonując działania, o których mowa w ust. 1 – może, 
na wniosek zainteresowanych środowisk, wyrazić zgodę na utworzenie 
młodzieżowej rady gminy lub innej organizacji o charakterze konsulta-
cyjnym” [Sejm III kadencji, druk nr 2410-A].
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 Propozycja ta została odrzucona przez Sejm, po negatywnym za-
opiniowaniu jej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej [tamże]. Możliwość powołania „innej organizacji o charakterze  
konsultacyjnym” mogłaby doprowadzić do zbyt szerokiej interpretacji, wobec 
czego decyzję Sejmu należy uznać za uzasadnioną. 

W przypadku gminnych rad seniorów pierwsze propozycje zaczęły po-
jawiać się w niedługim czasie od powstania pierwszego podmiotu tego typu. 
W 2009 roku Senat skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy 
o samorządzie gminny, w wyniku którego rady seniorów zyskałyby umocowa-
nie ustawowe [Sejm VI kadencji, druk nr 2112]. Propozycja izby wyższej nie 
zakładała jednak dodania kolejnego artykułu do ustawy, ale zmianę art. 5b: 

1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania 
idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród 
młodzieży i osób starszych. 2. Rada gminy na wniosek zainteresowa-
nych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 
gminy lub gminnej rady seniorów, mającej charakter konsultacyjny. 
3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy lub gminną radę 
seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i za-
sady działania.”

Takie rozwiązanie prowadziłoby do braku różnic między statusem mło-
dzieżowej rady i rady seniorów. Wydaje się, że nie wpłynęłoby ono w znacząco 
odmienny sposób na funkcjonowanie tych ostatnich niż w przypadku istnie-
jących regulacji. Propozycje Senatu ostatecznie nie weszły w życie z powodu 
zakończenia kadencji parlamentu [Augustyniak i in. 2016, s. 23]. 

W 2013 roku ponownie podjęto prace nad nowelizacją ustawy o samo-
rządzie gminnym we wskazanym przedmiocie. Pierwotny projekt w znacznej 
części ostatecznie przyjęty, a poprawki dotyczyły m.in. usunięcia odrębnej 
kategorii członków gminnej rady seniorów, tj. podmiotów prowadzących uni-
wersytety trzeciego wieku czy wskazania podmiotu mogącego utworzyć radę 
seniorów jednostki pomocniczej gminy [Sejm VII kadencji, druk nr 1572]. 
Warto wspomnieć jednakże, że podczas prac w komisji samorządu terytorial-
nego i polityki regionalnej pojawiały się głosy kwestionujące zasadność istnie-
nia gminnych rad seniorów, argumentując, że osoby starsze, w przeciwieństwie 
do młodzieżowych radnych, posiadają bierne prawo wyborcze do organów 
stanowiących samorządu gminnego [Kancelaria Sejmu 2013, s. 6], co później 
znalazło odzwierciedlenie w części doktryny [Mączyński 2013, Lex/el.]. Osta-
tecznie jednak projekt został przyjęty, w obowiązującym dzisiaj brzmieniu. 
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Powracając do kwestii młodzieżowych rad, należy wspomnieć o naj-
nowszej propozycji nowelizacji art. 5b u.s.g., przygotowanej przez Polską 
Radę Organizacji Młodzieżowych [Konieczny 2019, s. 17], w ramach projek-
tu „Start 5b” [PROM 2019a]. Postulowane rozwiązania wypracowane zostały 
w wyniku konsultacji z młodzieżowymi radnymi. Według projektu, zmiany 
miałyby objąć przede wszystkim art. 5b u.s.g., który składałby się z 7 ustępów 
[PROM 2019b]. W wyniku zmian młodzieżowa rada gminy pełniłaby funk-
cję konsultacyjno – doradczą, jak również inicjatywną (jednakże funkcja ta 
miałaby być zawężona wyłącznie do kwestii społeczności lokalnej i edukacji 
obywatelskiej). Ponadto w ustawie miałaby znaleźć się regulacja o obligato-
ryjnym powołaniu (w porozumieniu z m.r.g.) opiekuna młodzieżowej rady,  
a także zobowiązanie rady gminy do uwzględniania opinii młodzieży w proce-
sie tworzenia statutu. W kwestii tworzenia młodzieżowych rad przez jednost-
ki pomocnicze gminy skorzystano z rozwiązania już obowiązującego w art. 
5c. Najdalej idącym postulatem jest możliwość przyznania przez radę gminy 
prawa inicjatywy uchwałodawczej młodzieżowej radzie (jak i gminnej radzie 
seniorów). Z kolei do art. 5c zostałby dodany ustęp 7 w brzmieniu: 

Rada gminy może nadać gminnej radzie seniorów prawo do podejmo-
wania inicjatywy uchwałodawczej na podstawie przepisów określonych 
w art. 41b niniejszej ustawy.

Ostatnią propozycją jest wprowadzenie art. 41b: 

Rada gminy, w drodze uchwały, może nadać prawo do podjęcia ini-
cjatywy uchwałodawczej organom doradczym, w tym w szczególności 
organom, o których mowa w art. 5b i art. 5c niniejszej ustawy.

Odnosząc się do proponowanych zmian, co do zasady należy ocenić je 
pozytywnie, jako wzmacniające pozycję młodzieżowej rady oraz likwidujące 
różnice między m.r.g. i g.r.s. Należy mieć jednak na uwadze, że dodawanie 
kolejnych, niewiążących funkcji organom doradczym rady gminy zostało ne-
gatywnie ocenione w doktrynie [Ziółkowski 2018, s. 99].  O ile obligatoryjny 
wymóg powoływania opiekuna młodzieżowej rady nie miałby skutków prak-
tycznych, gdyż osoba sprawująca opiekę merytoryczno – administracyjną jest 
nieodłączną częścią każdego takiego podmiotu, to obligatoryjny udział mło-
dzieżowych radnych w wyborze takiej osoby może pozwolić na efektywniejszą 
współpracę, wobec czego taką regulację można uznać za pożądaną. Do kwestii 
jednostek pomocniczych odniesiono się już wyżej. Zdecydowanie pozytyw-
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nie należy także ocenić pomysł odnoszący się do inicjatywy uchwałodawczej, 
a także fakultatywny sposób jego uregulowania, umożliwiający uwzględnienie 
relacji na linii młodzieżowa rada – organy gminy, a także przeprowadzane 
przez m.r.g. projekty, przy ocenie zasadności wprowadzenia takiego rozwiąza-
nia w danej gminie. Należy również przypomnieć, że inicjatywa uchwałodaw-
cza nie oznacza obowiązku rady gminy do uchwalenia propozycji [Augustyniak 
2018, s. 86], a jedynie konieczność jego rozpatrzenia, co może służyć wzmoc-
nieniu dialogu i współpracy między władzami gminy a organami mającymi 
reprezentować dane grupy społeczne. Dodatkowo, zaproponowana treść art. 
41b umożliwiałaby radzie gminy odebranie prawa inicjatywy uchwałodawczej 
wskazanym podmiotom np. sytuacji nadużycia przez nie tego uprawnienia 
(choć wątpliwe jest, żeby taka sytuacja w ogóle miała miejsce). Drugą zaletą 
omawianego projektu byłoby zmniejszenie różnic pomiędzy uregulowaniem 
statusu m.r.g. i g.r.s. Jak starano się bowiem wykazać wyżej, istnienie dyspro-
porcji pomiędzy tymi podmiotami nie jest uzasadnione. Warto także zauwa-
żyć, że pomysłodawcy nowelizacji, zajmując się głównie młodzieżowymi ra-
dami, uwzględnili również w swoich postulatach rady seniorów, co zasługuje 
na pozytywną ocenę. Tak więc, pomimo pewnych regulacji, których obecność 
w ustawie może wydawać się co najmniej dyskusyjna, projekt mógłby realnie 
wpłynąć na zwiększenie kompetencji młodzieżowych rad i rad seniorów.

Ewolucja propozycji ustawowego uregulowania kwestii gminnych rad 
seniorów może służyć więc za przykład wzrostu świadomości społecznej w za-
kresie partycypacji społecznej. Im późniejsze były to nowelizacje (lub też ich 
propozycje), tym cechowały się większym zakresem uregulowania oraz stop-
niem szczegółowości. Można więc dojść do wniosku, że różnice czasowe mię-
dzy nowelizacjami u.s.g. wprowadzającymi odpowiednio art. 5b i art. 5c były 
istotnymi czynnikami wpływającymi na ich kształt.

Wiek

Kwestię tę można rozpatrywać dwuczłonowo: jako oznakę doświad-
czenia życiowego, jak również odsetek osób starszych na tle całego społeczeń-
stwa. Bez wątpienia osoby będące członkami rad seniorów posiadają większe 
doświadczenie życiowe od osób zasiadających w młodzieżowych radach, co 
mogło mieć pewne znaczenie. W pracach komisji samorządu terytorialnego  
i polityki regionalnej taki wątek nie został jednak podniesiony (warto za-
uważyć w tym miejscu, że kwestia porównania statusu m.r.g. i g.r.s. nie była  
w ogóle rozpatrywana). Projektodawca zwracał za to uwagę na postępujący 
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proces starzenia się polskiego społeczeństwa [Kubiak 2017, s. 102], o czym 
może świadczyć załączone do projektu ustawy uzasadnienie: 

Wzrost odsetka osób starszych w polskim społeczeństwie nabiera coraz 
większego tempa. Do 2035 roku udział osób w wieku 65 i więcej zbliży 
się do ¼.” [Sejm VII kadencji, druk 1572]. 

Wobec tej sytuacji, zdaniem wnioskodawcy, pożądane byłoby powsta-
nie organom dedykowanych seniorom [tamże]. Choć z argumentami tymi 
należy się zgodzić, nie wyjaśniają one jednak bardziej szczegółowego uregulo-
wania statusu rady seniorów. Można więc uznać, że czynnik wieku sensu largo 
ten nie był brany przez projektodawcę pod uwagę przy ustalaniu szczegółowe-
go statusu gminnych rad seniorów.

nOwelizacja ustawy O samOrządzie gminnym

W poprzednich częściach wielokrotnie negatywnie oceniano obecne 
różnice między ustawowym statusem młodzieżowych rad gmin i gminnych 
rad seniorów. Wobec tego należy odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja 
ustawy o samorządzie gminnym jest wskazana, a także, w przypadku pozy-
tywnej odpowiedzi, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone przez usta-
wodawcę. 

Wydaje się, że nowelizacja art. 5b u.s.g. wyłącznie w celu zlikwidowania 
różnic między m.r.g. i g.r.s. nie byłaby dobrym rozwiązaniem. Jedynym po-
zytywem takiego rozwiązania byłoby uzyskanie pewnej spójności systemowej, 
zapewniającej większe zrozumienie tematyki przez osoby z nią niezaznajomio-
ne. Jak jednak wskazano wyżej, różnica w kwestii spełnianej funkcji (kon-
sultacyjna a konsultacyjno – doradczo – inicjatywna) nie ma zbyt wielkiego 
znaczenia, gdyż każda z nich ma charakter niewiążący dla organów gminy 
[Ziółkowski 2018, s. 99]. Ponadto nie wpływa także na zakres działalności 
tych podmiotów, a ich praktyczna działalność niweluje istniejące odmienności 
w dostatecznym stopniu. Tak więc nowelizacja ustawy w takim kształcie nie 
wywarłaby odczuwalnych praktycznych skutków, w związku z czym przepro-
wadzenie jej należy uznać za bezprzedmiotowe. 

Zupełnie odmienną sytuacją byłoby, gdyby ustawodawca zdecydował 
się nadać młodzieżowym radom i gminnym radom seniorów uprawnienia 
wiążące, przy czym ważna jest tutaj kwestia nadania tych praw obu tym pod-
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miotom jednocześnie. Jak już podkreślano, profil działalności m.r.g. i g.r.s. 
jest na tyle zbliżony, że w przypadku rozpatrywania zmiany jednego z arty-
kułów (5b i 5c u.s.g.) należałoby mieć na względzie także ten drugi, aby nie 
pogłębiać istniejących różnić, a raczej je zmniejszać. Wydaje się, że najbar-
dziej pożądanym rozwiązaniem byłoby przyznanie radom gminy możliwości 
nadania inicjatywy uchwałodawczej młodzieżowym radom i radom senio-
rów, w kształcie proponowanym przez Polską Radę Organizacji Młodzieżo-
wych. Choć nabycie takich uprawnień może budzić wątpliwości, szczególnie  
w przypadku młodzieżowych rad, w których część członków jest pozbawiona 
czynnego i biernego prawa wyborczego [Augustyniak 2015, s. 141], trzeba 
jednakże jeszcze raz podkreślić fakultatywność decyzji rady gminy i łączącą 
się z tym możliwość dokonania oceny dotychczasowego dorobku młodzieżo-
wej rady podczas dyskusji nad nadaniem jej takiego uprawnienia. Wprowa-
dzenie takich regulacji mogłoby rzeczywiście umożliwić nawiązanie wzmoc-
nionej współpracy pomiędzy organami gminy a m.r.g. / g.r.s. Także lokalna 
społeczność, dostrzegając uprawnienia tych podmiotów, mogłaby częściej się 
do nich zwracać, co też miałoby kolejny skutek we wzroście zainteresowania 
tymi formami partycypacji społecznej, jak również samą instytucją inicjatywy 
uchwałodawczej. Obecne regulacje ustawowe, wyznaczające minimalną liczbę 
osób uprawnionych do wystąpienia z nią, różniącą się w zależności od liczby 
mieszkańców gminy [Marchaj 2018, Lex/el.] mogą stanowić dla młodych lu-
dzi barierę, ze względu na wymóg posiadania czynnego prawa wyborczego do 
organu stanowiącego gminy, jak i również sformalizowaną procedurę. Inną 
możliwą zmianą byłoby zobligowanie rady miasta do konsultowania się z mło-
dzieżową radą / radą seniorów, przy jednoczesnym zawężeniu tego obowiązku 
do kwestii związanych odpowiednio z młodzieżą i osobami starszymi. Roz-
wiązanie to miałoby jednak tego rodzaju wadę, że odgórnie narzucałoby taki 
stan rzeczy, który organy samorządu i konsultacyjne wobec nich m.r.g. i g.r.s 
powinny dojść dobrowolnie. Obserwując postępującą ewolucję postulatów  
w zakresie ich uprawnień można wręcz postawić tezę, że propozycje takie, wy-
chodzące poza niewiążący charakter, będą padały coraz częściej. 

pOdsumOwanie

Młodzieżowe rady gmin oraz gminne rady seniorów jako narzędzia lo-
kalnej partycypacji społecznej, stanowią stały punkt w samorządowym krajo-
brazie, czego dowodem może być ich ustawowe umocowanie, jak również sta-
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le zwiększająca się liczba samorządów podejmujących decyzję o skorzystaniu 
z możliwości przewidzianej w art. 5b i art. 5c ustawy o samorządzie gminnym. 
Ich dotychczasowa działalność pozwala nie tylko na pozytywną ocenę wkładu 
w aktywność lokalnej społeczności, ale również umożliwia podjęcie debaty 
nad zwiększeniem uprawnień tych podmiotów. Można więc uznać, że następ-
ny krok, tj. przyznanie im praw wiążących w stosunku do organów gminy, co 
już jest wyraźnie postulowane w literaturze przedmiotu [Augustyniak 2018, 
s. 88], mógłby wpłynąć pozytywnie na promocję zaangażowania społecznego, 
patrząc z perspektywy zarówno rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta), 
jak również szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Niezależnie jednak od 
wyników tej dyskusji, warto jeszcze raz podkreślić potrzebę wspólnego rozpa-
trywania regulacji odnoszących się do m.r.g. i g.r.s. Pogłębianie różnic między 
tymi podmiotami, jak to zostało wyżej wskazane, byłoby wielce niezasadne.
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Aleksandra Połatyńska

Ewolucja ustawodawstwa  
dotyczącego czynności  

operacyjno–rozpoznawczych

wprOwadzenie

Schyłek XX w., naznaczony transformacją ustrojową w Polsce, przy-
niósł z jednej strony zwiększone zagrożenie przestępczością zorganizowaną 
i terroryzmem, z drugiej zaś stał pod znakiem dynamicznego rozwoju nowych 
technologii. Doprowadziło to do wzrostu uprawnień różnych służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo i porządek, stworzenia i rozbudowy ich struktur 
oraz wprowadzenia do procesu karnego szeregu nowych rozwiązań, w tym 
dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Chociaż ta ostatnia instytucja pojawiła się już w ustawie o Ministrze 
Spraw Wewnętrznych z 1983 r. [Taracha 2006, s. 13], to dopiero na początku 
obecnego tysiąclecia nastąpił znaczący rozwój uprawnień służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo i porządek w zakresie jej stosowania. Co znamienne, 
mimo dość długiej tradycji korzystania z czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, a także dynamicznego rozwoju tej instytucji w ostatnich latach, nie zo-
stała ona jak do tej pory dostatecznie ustawowo zdefiniowana w polskim usta-
wodawstwie. W tym zakresie pozostaje posiłkowanie się doktryną, w której 
wpracowano kilka definicji akcentujących przede wszystkim poufność czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych jako aktywności zmierzających do realizacji 

ustawowych zadań ww. służb, w tym osiągania celów postępowania karnego 
[Kozielewicz 2009, s. 509].
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Możliwości, jakie stwarza korzystanie z czynności operacyjnorozpo-
znawczych, stwarzają ryzyko nadużyć. Niektóre z ich form (np. obserwacja, 
kontrola rozmów, pozyskiwanie danych o lokalizacji) głęboko bowiem inge-
rują w prywatność jednostki. Z tych też względów problem ten stał się przed-
miotem rozważań sądów oraz trybunałów. Szczególne znaczenie w tym za-
kresie odegrał Trybunał Konstytucyjny, który wskazywał m.in., że możliwość 
praktycznie nieograniczonej inwigilacji, a następnie rozpowszechniania zdo-
bytych informacji, może skutkować pozbawieniem jednostki niektórych praw, 
w tym w szczególności prawa do prywatności [K 32/04]. Wyzwania związane 
ze stosowaniem czynności operacyjnych zostały także trafnie zdiagnozowane 
przez prof. Ewę Łętowską w zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. [K 54/07]: „Istnieje naturalna antynomia 
między działalnością operacyjną a stanowiącymi przedmiot konstytucyjnej ochro-
ny prywatnością i autonomią informacyjną. Ta antynomia nakłada na ustawo-
dawcę zwykłego, regulującego kompetencję i inne gwarancje proceduralne / insty-

tucjonalne, obowiązek zachowania szczególnej uwagi i staranności.” [Łętowska, 

zdanie odrębne do wyroku TK K 54/07].
W ciągu ostatnich dwudziestu lat ustawodawca systematycznie wpro-

wadzał zmiany przepisów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
w dużej mierze poszerzając zakres ich zastosowania. Jednocześnie kolejne no-
welizacje nie uwzględniały w dostateczny sposób konieczności troski o należy-
ty poziom gwarancji w zakresie ochrony praw i wolności jednostek. Co wię-
cej, nie usuwały także mnożących się wątpliwości interpretacyjnych. Z tego 
względu kluczową rolę kształtującą praktyczne podejście do czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych odgrywało orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także sądów 
administracyjnych. Można wręcz powiedzieć, że pomiędzy ustawodawcą a ju-
dykaturą toczyła się swego rodzaju walka, której celem było poszukiwanie 
odpowiedniego balansu pomiędzy interesem bezpieczeństwa a prawami i wol-
nościami jednostek. Jej przebiegowi i efektom będzie poświęcona niniejsza 
publikacja.
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pOczątek millenium –  
wzmOcnienie kOmpetencji służb

Mogłoby się wydawać, że początek obecnego tysiąclecia został przez 
Sąd Najwyższy naznaczony prowolnościowym podejściem do znaczenia czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych jako elementu pracy organów odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo i porządek. W uchwale z dnia 21 marca 2000 r. 
Sąd Najwyższy wykluczył bowiem możliwość ich wykorzystania na potrzeby 

procesu karnego [KZP 60/99]. Wskazał w tym zakresie, że czynności opera-
cyjno-rozpoznawcze mają z natury rzeczy szerszy zakres niż czynności pro-
cesowe, ich wyniki zaś w zasadzie nie mogą być bezpośrednio wykorzystane 
w procesie karnym.

Wprowadzane później zmiany legislacyjne znamionowały jednak trend 
odwrotny, dążący do zwiększenia znaczenia czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych dla procesu karnego. Polegały one na zmianie modelu kontroli nad nimi, 
redefinicji ich znaczenia dla potrzeb procesu karnego, rozszerzeniu możliwości 
ich stosowania, w tym nadawaniu uprawnień w tym zakresie nowym służbom, 
co nie raz prowadziło do zjawiska „nakładania się kompetencji”, czy wreszcie 
tworzeniu nowych ustawowych typów takich czynności. 

W zakresie modelu kontroli warto zwróć uwagę na zmiany dotyczące 
kontroli operacyjnej. Do 2001 r. bazowała ona na modelu opartym na domi-
nacji egzekutywy. Sprawował ją bowiem właściwy minister działający za zgodą 
prokuratora. Wraz z nowelizacjami ustaw o Policji [Dz.U. 2001 Nr 100, poz. 

1084], Straży Granicznej [Dz.U. 2001 poz. 498] oraz nową ustawą o Żan-

darmerii Wojskowej [Dz.U. 2001 poz. 1353] wprowadzona została sądowa 
kontrola czynności operacyjno-rozpoznawczych. Po zmianach, kontrolę ope-
racyjną zarządzał bowiem sąd okręgowy na wniosek właściwego organu i po 
uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora (w zależności od wnioskującej służby 

– okręgowego lub Prokuratora Generalnego).   
 Nowe przepisy wprowadziły także z pozoru niekontrowersyjne rozwią-

zania w ustawach o: Policji (o art. 19 ust. 15), Straży Granicznej (art. 9e ust. 16) 
i Żandarmerii Wojskowej (art. 31 ust. 16) dotyczące stosunku tych czynności 
do postępowania karnego. Zgodnie z nimi „w przypadkach uzyskania dowodów 
pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla to-
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czącego się postępowania karnego odpowiedni organ przekazuje właściwemu proku-
ratorowi wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, 
w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. w postępowaniu 
przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 393 § 1 zd. 1 kodeksu postępowania karnego”1. Ustawodawca zestawił tym 
samym wyniki czynności operacyjno-rozpoznawczych z dowodami w postę-
powaniu karnym. Rozwiązanie przyjęte przez służby z entuzjazmem, spotkało 
się z krytyką. Podnoszono bowiem, że wiedza dostarczona w ramach czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych jest przede wszystkim pewną informacją o do-
wodach [por. T. Tomaszewski 2009]. Ich wykorzystanie w procesie wymaga co 

do zasady podjęcia pewnych czynności przystosowujących ją na jego potrzeby  
[Hanausek 1978, s. 39, por też: Taracha 2006, s. 27.] (np. przesłuchania funk-
cjonariusza, który sporządził notatkę służbową z obserwacji). 

Prócz redefiniowania znaczenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
w związku z rozwojem zagrożeń dla bezpieczeństwa, szczególnie ze strony ter-
roryzmu, przestępczości gospodarczej oraz korupcyjnej, doszło do rozszerze-
nia sfer, w których możliwe było ich stosowanie. Objawiło się to m.in. posze-
rzeniem katalogu przestępstw, do ścigania których możliwe było stosowanie 

kontroli operacyjnej2, czy też innych form pracy operacyjnej (np. prowoka-
cji), a także poszerzeniem faktycznego zakresu możliwych do ścigania przy jej 
użyciu czynów np. poprzez obniżenie wysokości szkody lub wartości mienia,  
 
 
 

1  Analogiczne rozwiązania zostały także wprowadzone w regulacjach dotyczących innych 
służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), wywiadu skarbowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego (CBA), a także Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). 
2  We wcześniejszym brzmieniu przepisu kontrola operacyjna mogła zostać zarządzona dla 
wykrycia sprawców lub uzyskania dowodów przestępstw przeciwko życiu, spowodowania 
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, pozbawienia człowieka wolności  
w celu wymuszenia okupu, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i prze-
stępstw gospodarczych, powodujących znaczną szkodę majątkową, przeciwko mieniu znacznej 
wartości lub skarbowych, polegających na uszczupleniu podatku lub innej należności Skarbu 
Państwa w znacznej wartości, a także łapownictwa i podrabiania lub przerabiania pieniędzy.  
W noweli z 2001 r. katalog przestępstw, w przypadku których dozwolona jest kontrola opera-
cyjna został skonkretyzowany i poszerzony. Pojawiły się w nim przede wszystkim przestępstwa 
z art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 
i 3, art. 166, 167, 173 § 1 i 3, art. 189, 204 § 4, art. 223, 228, 229, 232, 245, 246, 252 § 1-3, 
art. 253, 258, 269, 280-282, 285 § 1, art. 286, 296, 299 § 1-6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 k.k.
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przy przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu i przestępstwach 

skarbowych3. 
Jeśli chodzi z kolei o zakres technik operacyjnych możliwych do sto-

sowania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, zmiany dotyczyły 
zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej. Przed nowe-
lizacjami z 2001 r. zakup kontrolowany ograniczony był do nabycia i przejęcia 
przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Zmienione przepisy umożliwiły 
także zbycie tych przedmiotów. Z kolei realizacja przesyłki niejawnie nadzo-
rowanej odbywać się mogła także za pomocą podstępu [por. Kosmaty 2010, 

s. 28 - 42]4. Ponadto w wyniku nowelizacji z 2001 r. Policja i Straż Graniczna 
uzyskały uprawnienie do operacyjnego uzyskiwania danych o połączeniach te-
lefonicznych. Operatorzy sieci telefonicznych zostali zobowiązani do ujawnie-
nia wykazu połączeń i innych danych, na żądanie właściwego organu Policji. 
W podobny sposób można było uzyskiwać dane dotyczące osób korzystają-
cych z usług pocztowych, przy czym w przypadku Policji mogły być one pozy-
skiwane jedynie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Zatem już 
wówczas zarysowano wyraźną różnicę pomiędzy reżimami sięgania po kontro-
lę operacyjną (zgoda sądu) i dane telekomunikacyjne (żądanie uprawnionego 

podmiotu), co było krytykowane [Boratyńska 2002, s. 69]. 
W okresie tym powołane zostały także nowe, uprawnione do stoso-

wania czynności operacyjno-rozpoznawczych służby. W szczególności, sfor-
mułowane zostały Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencja 
Wywiadu (AW) oraz wywiad skarbowy. Znamienne przy tym, że ustawodawca 
wyposażył te formacje w uprawnienia do stosowania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych i nie dbał przy tym o należyty poziom ochrony dla praw 
i wolności jednostek. Dla przykładu, ABW otrzymała uprawnienie do sto-
sowania czynności operacyjnych nie tylko w przypadku enumeratywnie wy-
mienionych przestępstw, ale m.in. w przypadku bliżej nieokreślonych „prze-
stępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa”. Druga dostrzegalna 
tendencja w tym czasie to tworzenie służb wyposażonych w podobne do for-

3  W poprzednim brzmieniu przepisu wysokość szkody musiała przekraczać dwustukrotność 
najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, po nowelizacji natomiast tę granicę obniżo-
no do pięćdziesięciokrotności.
4  W tym wypadku polega on na wykorzystaniu błędnego przeświadczenia osób wytwarzają-
cych, przemieszczających, przechowujących i dokonujących obrotu przedmiotami przestępstwa, 
że ich zachowanie pozostaje tajemnicą i nie znajduje się w zainteresowaniu organów ścigania. 
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macji już istniejących kompetencje np. w zakresie zwalczania przestępczości 
korupcyjnej.

rOzwój Orzecznictwa 
jakO OdpOwiedź na wzrOst uprawnień służb

Odpowiedzią na trend ustawowego i faktycznego wzmacniania upraw-
nień i pozycji służb, był rozwój orzecznictwa. Znamienny jest pewien „po-
dział” wpływów orzeczniczych w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny oraz 
Europejski Trybunał Praw Człowieka skoncentrowały się przede wszystkim na 
kształtowaniu ram prawnych stosowania, a także kontroli nad czynnościami 
operacyjno-rozpoznawczymi. Z kolei Sąd Najwyższy, a także sądy powszechne, 
dążyły do jaśniejszego wytyczenia zasad wykorzystywania rezultatów czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym. 

Pierwszym istotnym orzeczeniem w tym okresie był wyrok z dnia  

20 kwietnia 2002 r. [K 41/02], gdzie Trybunał Konstytucyjny uznał za nie-
konstytucyjny przepis uprawniający do obserwowania i rejestrowania przy 
użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń i towarzyszącego im dźwięku 
w miejscach publicznych. Trybunał Konstytucyjny zauważył, iż ustawodawca 
nie przewidział w ustawie o ABW oraz AW [Dz.U. 2002 poz. 676 ze zm.] 
mechanizmów pozwalających na skontrolowanie zasadności takich czynności, 
a także nie określił sposobu wykorzystania uzyskanych w ich wyniku informa-
cji. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że skoro pewne czynności „dotykają sfery 
wolności człowieka, ustawodawca powinien wytyczyć w sposób jednoznaczny gra-
nice dopuszczalnej ingerencji funkcjonariusza i przewidzieć odpowiednie środki 
proceduralne umożliwiające kontrolę zasadności wydanego polecenia”. Zdaniem 
Trybunału Konstytucyjnego mogło się to dokonywać także ex post prowadzo-
nych działań, które np. nie doprowadziły do potwierdzenia podejrzeń np. co 

do udziału w przestępstwie. Warte podkreślenia jest to, że przy okazji prac nad 
zmianami wykonującymi ww. wyrok, wyłonił się problem wprowadzenia obo-
wiązku informowania jednostek o prowadzonych wobec nich czynnościach 
operacyjno-rozpoznawczych. Jednakże pod naciskiem służb ustawodawca nie 
zawarł jeszcze na poziomie ustawy takiego obowiązku.
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W wyroku z dnia 12 grudnia 2005 r. [K 32/04] Trybunał Konstytu-
cyjny stwierdził niekonstytucyjność m.in. art. 19 ust. 4 oraz art. 19 ust. 18 
ustawy o Policji. Pierwszy z nich przewidywał, iż sąd okręgowy mógł zezwolić, 
na pisemny wniosek właściwego organu Policji, na odstąpienie od zniszczenia 
materiałów, zebranych w toku kontroli operacyjnej prowadzonej w przypad-
kach „niecierpiących zwłoki” (tj. bez zgody sądu), jeżeli stanowiły one dowód 
lub wskazywały na zamiar popełnienia przestępstwa, dla wykrycia którego 
mogła być prowadzona kontrola operacyjna. Trybunał Konstytucyjny stwier-
dził tu, że „nie jest możliwy zabieg interpretacyjny polegający na tym, że następ-
czą zgodę sądu na „zachowanie nielegalnie zebranych materiałów operacyjnych” 
uzna się za wystarczającą do uznania, że zarazem zostały one w sposób legalny 
„zebrane”. Z kolei art. 19 ust. 18 ustawy o Policji, umożliwiał prowadzenie 
kontroli operacyjnej za wyrażoną na piśmie zgodą nadawcy lub odbiorcy 
przekazu informacji, lecz bez zgody sądu. Trybunał Konstytucyjny zwrócił tu 
uwagę na szereg problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych i wykorzystywaniem na potrzeby procesu 
karnego materiałów dzięki nim uzyskanych. Stwierdził m.in. że w demokra-
tycznym państwie prawnym ograniczenia w zakresie praw i wolności powinny 
być poddane kontroli sądu. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego traktowa-
nie na jednej płaszczyźnie gwarancji płynącej z kontroli sądu nad wszczęciem 
czynności operacyjnych i uznanie za gwarancje ̨ równoważną zgody jednego 
z uczestników przekazu informacji, zainteresowanego ukierunkowaniem dzia-
łań operacyjnych, było wadliwe. Trybunał Konstytucyjny zwrócił również 
uwagę na problem refleksowego zbierania danych dotyczących osób trzecich 
(„przy okazji” czynności operacyjno-rozpoznawczych), z którymi inwigilo-
wany pozostaje w kontaktach oraz problem regulacji skutków postępowania 
z zebranymi danymi, które powinny być usuwane i w sposób rzeczywiście 
efektywny niszczone. 

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował potrzebę wpro-
wadzenia przepisów dających jednostkom prawo do informacji o stosowanej 
kontroli operacyjnej. W postanowieniu z dnia 25 stycznia 2006 r. [S 2/06, poz. 
13] zwrócił się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zagwaran-
towania w ustawie o Policji konstytucyjnych praw osób poddanych kontro-
li operacyjnej. Stwierdził przy tym, że brak było w przepisach pozytywnego 
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obowiązku informowania o bezskutecznej, zakończonej kontroli operacyjnej 
wobec osoby jej poddanej, jeśli w stosunku do niej nie są prowadzone dalsze 
czynności procesowe. Trybunał Konstytucyjny konieczność wprowadzenia 
takiego obowiązku upatrywał w brzmieniu z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP. 
W następstwie tej sygnalizacji pod obrady senackiej Komisji Ustawodawczej 
wprowadzony został projekt zmiany ustawy o Policji [druk senacki nr 730]. 
Ponownie jednak, pod naciskiem służb, prace nad wspomnianym projektem, 

zostały zawieszone5.
Kolejnym orzeczeniem z tego cyklu był wyrok z dnia 23 czerwca 2009 

r. [K 54/07], gdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność 
przepisów ustawy o CBA w zakresie definicji korupcji, braku instrumentów 
kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, w tym danych wrażliwych, 
a także braku przepisów dotyczących wykorzystywania i przechowywania da-
nych zgromadzonych w ramach oględzin. Przy okazji tego wyroku, po raz 
kolejny w zdaniu odrębnym prof. Ewy Łętowskiej, zaakcentowana została 
kwestia wprowadzenia obowiązku informowania jednostki o prowadzonej 
kontroli operacyjnej. Zauważyła ona, że w ustawie o CBA brakowało obo-
wiązku informowania ex post o stosowanych technikach i o zbieraniu danych 
wobec osoby, przeciwko której nie wszczęto następnie postępowania karnego, 
a także gwarancji rzeczywiście efektywnego niszczenia zbędnie uzyskanych 

danych6. Zaakcentowała także, że w ustawie tej brakuje choćby próby rozwią-
zania problemu danych uzyskanych refleksowo - np. przy podsłuchach (gdy 
stosowano go wobec innej osoby, a materiały z niego mogłyby zostać wyko-
rzystane przeciwko jej rozmówcom).

Jeśli natomiast chodzi o orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów po-
wszechnych, to rozwijało się ono przede wszystkim na gruncie zasad wyko-
rzystywania w procesie karnym wyników kontroli operacyjnej. Najistotniej-
szym orzeczeniem tego okresu było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  

26 kwietnia 2007 r. [I KZP 6/07] dotyczące wykładni art. 19 ust. 15 ustawy 
o Policji. Sąd Najwyższy przyjął tu, że przez uzyskane w czasie kontroli opera-

5  Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, druk senacki nr 730, Senat VII kadencji 
przebieg procesu legislacyjnego pod adresem: https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senac-
kie/posiedzenia,50,19, komisja-ustawodawcza.html (dostęp w dniu 12 czerwca 2020 r.).
6  W tym zakresie, prof. E. Łętowska wskazała, że „nie wystarczy zapisać, że coś trzeba komisyjnie 
zniszczyć. Należy jeszcze zapewnić w efektywny sposób możliwość sprawdzenia - choćby wyrywkowo 

- czy tak się naprawdę robi”.
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cyjnej dowody popełnienia przestępstw, pozwalające na wszczęcie postępowa-
nia karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania, należy ro-
zumieć jedynie dowody dotyczące przestępstw, co do których kontrola ta jest 
dopuszczalna, wskazanych w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji (tzw. przestępstwa 
katalogowe). Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że uzyskane w toku takiej 
kontroli dowody popełnienia przestępstw wymienionych w art. 19 ust. 1 usta-
wy o Policji, ale przez osobę inną niż objęta postanowieniem sądu o kontroli 
operacyjnej albo przestępstw innych niż wskazane w postanowieniu o wszczę-
ciu kontroli, mogą być wykorzystane w postępowaniu przed sądem, tylko pod 
warunkiem, że w tym zakresie zostanie wyrażona zgoda następcza sądu na 
przeprowadzenie kontroli operacyjnej. Sąd Najwyższy odwołał się także do 
szczególnej roli zasad konstytucyjnych, zgodnie z którą prymat ma interpre-
tacja przepisów prawa w zgodzie z ustawą zasadniczą. Odnosząc się natomiast 
bezpośrednio do praw i wolności konstytucyjnie zagwarantowanych, Sąd Naj-
wyższy wskazał, że interpretacja, w myśl której dopuszczalne jest zachowanie 
i dowodowe wykorzystywanie materiałów zgromadzonych podczas kontroli 
operacyjnej, które nie mieszczą się w granicach dopuszczalności tej kontroli  
(a tym samym legalizującej zgody sądu) prowadzi do sprzeczności art. 19 ust. 
15 oraz ust. 17 ustawy o Policji z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP.

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego zostało w zasadzie z apro-

batą przyjęte przez doktrynę i judykaturę [II AKz 288/07, II AKz 528/07,  
II PKZ 4/09, II AKa 405/07, II AKa 122/08, II AKa 18/10]. Nie można 
jednak powiedzieć, że postanowienie to „załatwiało sprawę” także w stosunku 
do innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Dla przy-
kładu w przypadku CBA, niezbędne było wydanie uchwały 7 sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r. [I KZP 32/10] Z kolei w przypadku 
ABW, na wprowadzenie jasnych i jednolitych reguł w tym zakresie, należało 
jeszcze poczekać do 2011 r. mimo, że wcześniej mogło ono zostać rozstrzy-
gnięte przez Trybunał Konstytucyjny. Okazją do tego było pytanie prawne 
sądu w sprawie P 79/08. Pytający sąd oczekiwał tu odpowiedzi m.in. na pyta-
nia dotyczące precyzji określenia zadań ABW w zakresie „zapobiegania i wy-
krywania przestępstw „godzących w podstawy ekonomiczne państwa”, a tym 
samym możliwości wykorzystywania materiałów zgromadzonych w ramach 
kontroli operacyjnej. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny umorzył postę-
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powanie z przyczyn formalnych, ale jednocześnie wystosował postanowienie 
sygnalizacyjne [S 4/10] w którym wskazał, że z zaskarżonych przepisów nie 
wynika, w związku z jakim typem przestępstwa, określonego przez ustawę 
karną, sąd zarządza kontrolę operacyjną, gdy powołuje się na zadania ABW 

– w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania „przestępstw godzą-
cych w podstawy ekonomiczne państwa”. Warto jedynie dodać, że Senat pod-
jął inicjatywę legislacyjną by wykonać przedmiotowe postanowienie, jednakże 

na skutek uwag ze strony m.in. ABW, prace nad nią nie zostały dokończone 
[Druk senacki nr 633].

Trendy w zakresie ochrony praw i wolności jednostek były wyznacza-
ne także przez organy międzynarodowe. Największą rolę odegrało orzecznic-
two Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w zakresie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych dopuścił możliwość rozpoznawania spraw, gdzie 
skarżący nie byli w stanie jednoznacznie wykazać, czy stosowane były wobec 
nich środki inwigilacji, ale mając na uwadze obowiązujące przepisy w danym 
kraju, mieli uzasadnione podejrzenie co do tego, że taka ingerencja w ich pra-
wa i wolności miała miejsce. Sprawy te będące swego rodzaju „actio popula-
ris” dały przede wszystkim asumpt do badania jakości przepisów dotyczących 
stosowania czynności operacyjnych w poszczególnych krajach. Dla przykładu, 
w sprawie Iordachi i Inni przeciwko Mołdawii, ETPC stwierdził naruszenie 
art. 8 Konwencji, ponieważ mołdawskie przepisy z jednej strony umożliwiały 
stosowanie czynności operacyjnych (w tym wypadku podsłuchu) w stosunku 
do szerokiego katalogu przestępstw w przypadku „bardzo poważnych prze-
stępstw, a z drugiej strony niewystarczająco precyzyjnie określały przesłanki 
jego stosowania. Ponadto ETPC zarysował wymogi jakie powinny spełniać 
przepisy dotyczące stosowania czynności operacyjnych. W szczególności po-
winny być one dostatecznie precyzyjne oraz przewidywalne, by środki inge-
rencji w prywatność nie były stosowane arbitralnie i na zasadach niedostęp-
nych dla jednostki [Wyrok z dnia 14 września 2009 r.].

Ten aspekt został rozwinięty także w decyzji w sprawie Weber i Saravia 
przeciwko Niemcom [Decyzja z dnia 29 czerwca 2006 r., § 93–95], gdzie 
ETPC podkreślił ryzyko arbitralności tajnych technik inwigilacji i wiążącą się 
z tym konieczność uchwalania konkretnego i jasnego prawa, regulującego wa-
runki stosowania takich technik. Prawo to powinno określać co najmniej: ro-
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dzaj przestępstw, które mogą uzasadniać podjęcie czynności inwigilacyjnych; 
kategorie osób, wobec których można zastosować takie czynności; ich zakres 
temporalny; procedurę kontrolną oraz sposób postępowania ze zgromadzony-

mi informacjami7.

zmiany legislacyjne i idea uchwalenia  
ustawy O działalnOści Operacyjnej

Mimo, że w orzecznictwie zaczął dominować kierunek restrykcyjnej 
i prowolnościowej wykładni przepisów dotyczących stosowania czynności 
operacyjno – rozpoznawczych, w debacie publicznej w Polsce zrodziła się kon-
cepcja uchwalenia jednej ustawy o działalności operacyjnej, swego rodzaju 

„konstytucji dla służb”. Jej celem miało być sprecyzowanie definicji czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych, dookreślenie form i metod ich prowadzenia, 
a także nadzoru i kontroli nad ich stosowaniem. Idea ta zmaterializowała się 
w projektach procedowanych w dwóch kolejnych kadencjach parlamentu. 
Pierwszy z nich z 2006 r. zakładał m.in. wprowadzenie nowych instytucji, 
kontratypów, zalegalizowanie pewnych formy pracy operacyjnej, a także jed-
nolitego systemu kontroli nad czynnościami operacyjnymi [Por. druk sejmowy 
nr 1570]. Mimo szerokich dyskusji środowiskowych prace nad nim nie wyszły 
poza prace komisyjne. Inicjatywa ta powróciła jednak w kolejnej kadencji 
[Por. druk sejmowy nr 353] zakładając m.in. rozszerzenie katalogu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych (np. o pozorowaną działalność przestępczą oraz 
tajną lustrację pomieszczeń i środków transportu). Z kolei w październiku 
2009 r. w Sądzie Najwyższym zaprezentowany został tzw. ekspercki projekt 
ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Był on przygotowany 
przez członków powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych zespołu, 
składającego się z przedstawicieli służb uprawnionych do prowadzenia dzia-
łań operacyjno-rozpoznawczych [Karpińska 2013, s. 857] i był procedowany  
 

7  Warto także zwrócić na wyrok w sprawie Uzun p. Niemcom, w którym ETPC stwierdził, 
że prowadzona za pomocą urządzenia GPS obserwacja skarżącego oraz przetwarzanie i wyko-
rzystywanie tak uzyskanych danych stanowiło ingerencję w prywatność. Jednakże z uwagi na 
wysoki poziom precyzji tych przepisów, ETPC stwierdził, że była ona zgodna z prawem krajo-
wym i tym samym nie doszło do naruszenia Konwencji. 
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równolegle. Ostatecznie jednak żadna z tych inicjatyw nie zakończyła się 
uchwaleniem kompleksowej ustawy o działalności operacyjnej. 

Jedynym sukcesem ustawodawcy w tym okresie okazała się noweliza-
cja z początku 2011 r.  [Dz.U. 2011 poz. 273]. Zmiany nią wprowadzone 
dotyczyły nie tylko kwestii wykorzystywania czynności operacyjno-rozpo-
znawczych w procesie karnym, ale także pewnych elementów kontroli nad 
nimi. Usankcjonowała ona tzw. zgodę następczą na wykorzystanie materiałów 
z kontroli operacyjnej, o której wypowiedział się Sąd Najwyższy w postano-
wieniu z dani 26 kwietnia 2007 r. Doprecyzowała obowiązek niszczenia mate-
riałów z kontroli operacyjnej. Nałożyła ona ponadto obowiązek sprawozdaw-
czy po stronie Prokuratora Generalnego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 
dotyczący stosowania kontroli operacyjnej. Wreszcie wprowadziła również 
obowiązek przedkładania sądowi okręgowemu materiałów operacyjnych „uza-
sadniających” zarządzenie kontroli operacyjnej. 

Zmiany te nie doprowadziły jednak do rozwiązania wszystkich pro-
blemów związanych ze stosowaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. 
Przede wszystkim nierozstrzygnięty został problem informowania jednostki 
o prowadzonej wobec niej kontroli operacyjnej. Ponadto, w ogóle nie do-
tknęła ona kwestii braku precyzji w zakresie kompetencji służb, tak co do 
przypadków, w których można je było stosować, jak i zakresu technik moż-
liwych w ich ramach do stosowania. Nowelizacja zupełnie pominęła także 
kwestie związane z nabrzmiewającym co raz bardziej problemem masowego 
pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. Wreszcie, w ogóle nie odnosiła 
się do problemu zapewnienia efektywnej, zewnętrznej kontroli nad działal-
nością służb specjalnych8. W tych warunkach, ponownie okazało się, że czę-
ściową odpowiedzią na mankamenty ustawodawcze był rozwój orzecznictwa 
sądowego, poszukującego rozwiązań dla skutecznej ochrony praw i wolności 
jednostek. 

Problem braku obowiązku informowania jednostki o prowadzonej in-
wigilacji, pokazała szczególnie sprawa B. Wróblewskiego, wówczas dziennika-

8  Warto odnotować, że w tym zakresie w 2013 r. procedowany był projekt ustawy o Komisji 
Kontroli Służb Specjalnych. Przewidywał on powołanie kolegialnego organu podległego Sej-
mowi RP. W jego skład miało wchodzić sześciu członków, powoływanych przez Sejm, odzna-
czających się wiedzą i przynajmniej 10-letnim doświadczeniem w zakresie wymiaru sprawiedli-
wości. Do uchwalenia ustawy ostatecznie jednak nie doszło. 
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rza „Gazety Wyborczej. W latach 2005 – 2007 CBA zbierało bez jego wiedzy 
jego dane telekomunikacyjne. Gdy przypadkowo uzyskał on wiedzę na ten 
temat, zdecydował się wystąpić z powództwem o ochronę dóbr osobistych. 
Sądy powszechne stwierdziły, że doszło do bezprawnego naruszenia. W wyro-
ku z dnia z dnia 26 kwietnia 2013 r. [II AKa 70/13] Sąd Apelacyjny w War-
szawie określił restrykcyjne granice sięgania po dane telekomunikacyjne przez 
służby specjalne. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zwrócenie się 
przez CBA do operatorów sieci komórkowych o billingi, mogło być uznane 
za formę inwigilacji, połączoną z wkroczeniem w poufną dla B. Wróblewskie-
go sferę, co stanowiło naruszenie jego prawa do prywatności oraz tajemnicy 
komunikowania.

W opisywanym okresie zauważalny był także rozwój orzecznictwa sądo-
wego kształtującego ramy prawne sięgania i wykorzystywania tzw. prowokacji 
policyjnej. w wyroku wydanym w sprawie posłanki Beaty Sawickiej, Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie [II AKa 70/13] negatywnie ocenił działania CBA skiero-
wane przeciwko niej, wskazując, że: „W sposób nieunikniony, te operacyjne for-
my i metody działania służb specjalnych, jaskrawo naruszają sferę podstawowych 
praw i wolności obywateli gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz Europej-
ską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. To dlatego właśnie, co 
do zasady tak zdobyte materiały operacyjne nie mogą stanowić dowodów winy 
w postępowaniu sądowym.” Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Warszawie podkre-
ślił, że materiały pozyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
mogą być wykorzystane dla celów dowodowych w procesie karnym tylko wy-
jątkowo, subsydiarnie i tylko dla celów zwalczania przestępczości pod ściśle 
określonymi warunkami. Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał przy tym, że 
warunkiem niezbędnym dopuszczalności oparcia wyroku skazującego na ma-
teriałach operacyjnych było dochowanie przez służby skrupulatnej zgodności 
z ustawą. 

Podsumowując powyższe, wysiłki orzecznicze oraz ustawodawcze tego 
okresu przyniosły jedynie połowiczne rezultaty na gruncie kształtowania stan-
dardów w zakresie ochrony praw i wolności jednostek. Na rozwiązanie rzeczy-
wistych problemów przyszło bowiem znowu poczekać.
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zaniechania ustawOdawcy  
i ukształtOwanie standardów  

Orzeczniczych

Wprowadzone w 2011 r. zmiany legislacyjne miały charakter fragmen-
taryczny i nie uregulowały kompleksowo kwestii należytego poziomu gwaran-
cji dla praw i wolności jednostek, poddanych stosowaniu czynności operacyj-
no-rozpoznawczych.

Mając świadomość wielu mankamentów w tym zakresie, instytucje 
odpowiedzialne za kontrolę oraz ochronę prawną (Najwyższa Izba Kon-
troli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny) podjęły kroki 
w celu ukształtowania standardów dopuszczalnych granic ingerencji służb 
odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w prawa i wolności jednostek. 
Starania NIK w tym zakresie polegały na diagnozie problemów związanych ze 
stosowaniem poszczególnych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Z kolei 
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Porkurator Generalny zaczęli kierować 
liczne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania konstytucyj-
ności poszczególnych regulacji. Nie można także zapomnieć o szczególnej roli 
jaka przypadła sądom administracyjnym, które przy okazji spraw o dostęp do 
informacji publicznej rozpatrywały spory dotyczące transparentności działa-
nia służb i formułowały zasady „społecznej” kontroli nad nimi” [por. I OSK 
1149/10, I OSK 1413/13, I OSK210/15, I OSK 706/16, II SA/Wa 1558/15].

Jeśli chodzi o działalność NIK, to warto zwrócić uwagę na raport 
z 8 października 2013 r. dotyczący praktyki pozyskiwania danych telekomu-
nikacyjnych. NIK stwierdziła tu m.in. że przepisy regulujące działania służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek nie chroniły dostatecznie 
praw i wolności jednostek przed nadmierną ingerencją. NIK zwróciła także 
uwagę, że brak było niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność po-
zyskiwania i wykorzystania tych danych. NIK podkreśliła także brak systemu 
zbierania informacji o zakresie pozyskiwanych danych9.

9  Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Uzyskiwanie i przetwarzanie 
przez uprawnione podmioty danych z billingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, 
o których mowa w art. 180 c i d ustawy prawo telekomunikacyjne, kpb-p/12/191nr ewid. 
107/2013/p/12/191/kpb.
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Efektem starań przede wszystkim Prokuratora Generalnego oraz Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, była aktywność Trybunału Konstytucyjnego, który 
idąc częściowo śladem Trybunału Sprawiedliwości UE10, ukształtował stan-
dardy w zakresie granic korzystania przez służby z czynności operacyjno-roz-
poznawczych. Okolicznością ku temu był wyrok z 30 lipca 2014 r. [K 23/11], 
w którym Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne m.in. przepisy 
dotyczące braku niezależnej kontroli nad pozyskiwaniem przez służby danych 
telekomunikacyjnych oraz odpowiedniej ochrony tajemnic zawodowych 
w trakcie prowadzenia kontroli operacyjnej. Trybunał Konstytucyjny określił 
tu minimalne wymagania, dotyczące przepisów regulujących niejawne pozy-
skiwanie przez władze publiczne w demokratycznym państwie prawa informa-
cji o jednostkach, które to są aktualne do dziś i niektóre z nich zasługują na 
szersze przytoczenie.

Trybunał Konstytucyjny skupił się w pierwszej kolejności na kwestii 
gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych o jednostkach. 
W tym zakresie wskazał, że tego typu ingerencja musi mieć wyraźną ustawo-
wą podstawę precyzującą jej przesłanki. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego 
taka ingerencja powinna być możliwa w celu wykrywania i ścigania wyłącznie 
poważnych przestępstw oraz zapobiegania im. Regulacja ustawowa powinna 
także precyzować krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia czynności 
operacyjno-rozpoznawczych oraz gromadzenia danych, a także podmiotów, 
wobec których takie czynności mogą być podejmowane. W tym ostatnim za-
kresie, ze względu na brak dostatecznych mechanizmów gwarancyjnych, Try-

10  W 2014 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połą-
czonych: Digital Rights Ireland Ltd przeciwko Minister for Communications, Marine and Na-
tural Resources i inni (C-293/12), oraz Kärntner Landesregierung i inni (C-594/12), którego 
przedmiotem była kwestia zgodności tzw. dyrektywy retencyjnej z Kartą Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w 2006 r. 
i stanowiła odpowiedź na przypadki regulacji przez poszczególne państwa członkowskie UE 
kwestii dostępu służb bezpieczeństwa do danych telekomunikacyjnych. Nałożyła na państwa 
członkowskie obowiązek gromadzenia określonych danych telekomunikacyjnych przez opera-
torów telekomunikacyjnych. Celem takiej retencji miało być umożliwienie dochodzenia, wy-
krywania i ścigania poważnych przestępstw, określonych w ustawodawstwie każdego państwa 
członkowskiego. Dokonując analizy zgodności dyrektywy z Kartą, Trybunał Sprawiedliwości 
UE wskazał na wiele mankamentów, m.in.: brak kryteriów do określenia najpoważniejszych 
przestępstw, które uzasadniałyby dostęp do tych danych; brak wymogów odnoszących się do 
uprzedniej kontroli, tym samym – brak gwarancji ochrony przed nadużyciami; brak zależno-
ści między okresem retencji (zatrzymywania) a rodzajem przechowywanych danych oraz brak 
kryteriów co do czasu ich zatrzymywania (duża rozbieżność między okresem i maksymalnym). 
Powyższe doprowadziło Trybunał Sprawiedliwości UE do uznania dyrektywy za naruszającą,  
w sposób nieproporcjonalny, art. 7 i art. 8 Karty Praw Podstawowych.
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bunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy zezwalające na kontrolę ope-
racyjną osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto, 
w ocenie Trybunału Konstytucyjnego powinno się określić maksymalny czas 
prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych tak by nie przekraczały 
ram koniecznych w demokratycznym państwie prawa. Trybunał Konstytucyj-
ny zwrócił również uwagę na konieczność precyzyjnego określenia w ustawie 
zasad postępowania z materiałami zgromadzonymi w toku czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych, zwłaszcza zasad ich wykorzystania, niszczenia danych 
zbędnych i niedopuszczalnych, a także ochrony przed nieuprawnionym do-
stępem do danych o jednostkach. W końcu Trybunał Konstytucyjny sfor-
mułował postulat zagwarantowania transparentności stosowania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych poprzez m.in. wprowadzenie obowiązku infor-
mowania jednostek o niejawnym pozyskaniu informacji na ich temat, w roz-
sądnym czasie po zakończeniu działań operacyjnych i zapewnienie poddania 
legalności stosowania tych czynności sądowej ocenie. Warto także zwrócić 
uwagę, że w zasadzie po raz pierwszy w tak rozbudowany sposób Trybunał 
Konstytucyjny zwrócił uwagę na znaczenie Internetu i innych nowoczesnych 
form komunikowania się jednostek [Jackowski 2014, s. 133]. Trybunał Kon-
stytucyjny wskazał tu, że ochrona konstytucyjnych praw i wolności w związku 
z korzystaniem z tych metod porozumiewania się na odległość nie różni się 
od ochrony dotyczącej tradycyjnych form komunikowania się czy też innej 
aktywności. Konstytucyjną ochroną objęte są tym samym wszelkie sposoby 
przekazywania wiadomości, w każdej formie komunikowania się, bez względu 
na ich fizyczny nośnik (np. rozmowy osobiste i telefoniczne, korespondencja 
pisemna, faks, wiadomości tekstowe i multimedialne, poczta elektroniczna, 
przekazywanie wiadomości za pomocą portali internetowych). Ochrona ta 
obejmuje nie tylko treść wiadomości, ale także okoliczności procesu porozu-
miewania się, takie jak miejsca przekazu i odbioru wiadomości, ich czas czy 
sposób przekazu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na zakres zaskarżenia, nie 
wyczerpywał oczywiście wszystkich problemów związanych ze stosowaniem 
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czynności operacyjno-rozpoznawczych11. Jego znaczenia nie sposób jednak 
przecenić, albowiem stanowił ważną próbę wprowadzenia linii demarkacyjnej 
pomiędzy dbałością o porządek i bezpieczeństwo, a ochroną praw i wolności 
jednostek. Jednakże czas pokazał, że ustawodawca niechętny wprowadzaniu 
ograniczeń w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, 
zniweczył starania Trybunału Konstytucyjnego. Mimo tego, iż Trybunał Kon-
stytucyjny dał ustawodawcy 18 miesięcy na podjęcie zgodnej z wyrażonymi 
w wyroku wskazaniami, inicjatywy ustawodawczej, okres ten został bezpow-
rotnie zmarnowany. Najlepszym tego przykładem było podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w tym zakresie przez Senat dopiero na kilka miesięcy przed 
zakończeniem kadencji, która w związku z falą krytyki oraz zasadą dyskonty-
nuacji prac parlamentu nie doczekała się uchwalenia [Druk senacki nr 967]. 

Odwrót  
– epOka Ograniczania praw i wOlnOści

Zamiast postulowanych przez Trybunał Konstytucyjny zmian wzmac-
niających gwarancje ochrony praw i wolności, w 2016 r. ustawodawca nowe-
lizując ustawy policyjne, kodeks postępowania karnego, wprowadzając nowe 
przepisy o prokuraturze, a także ustawę o działaniach antyterrorystycznych 
doprowadził do obniżenia standardów w tym zakresie. W szczególności osła-
bił mechanizmy kontroli nad stosowaniem czynności operacyjno–rozpoznaw-
czych.

W dniu 15 stycznia 2016 r. uchwalona została tzw. ustawa inwigilacyj-
na12 [Dz.U. 2016 poz. 147], której wykonanie wyroku z 30 lipca 2014 r. było 

11  Dla przykładu już w dniu 4 grudnia 2015 r. RPO skierował do Trybunału Konstytucyj-
nego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów dotyczących stosowania kontroli 
operacyjnej. Wniosek ostatecznie nie doczekał się merytorycznego rozpoznania, ale pokazywał, 
że na polu czynności operacyjno-rozpoznawczych wiele jeszcze pozostawało do zrobienia. Por. 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wniosek_do_TK_ws_kontroli_operacyjnej.pdf 
(dostęp w dniu 14 czerwca 2020 r.).
12  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
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jedynie pretekstem. Ustawa ta wprowadziła szereg kwestionowanych13 regula-
cji w zakresie zasad sięgania po czynności operacyjne. Co prawda dookreśliła 
ona katalogi przestępstw, w ramach ścigania, wykrywania, zapobiegania, moż-
liwe jest stosowanie kontroli operacyjnej, ale w istocie zabieg ten polegał na 
poszerzeniu możliwości służb w tym zakresie. Zmieniła ona ponadto zakres 
środków możliwych do stosowania w ramach kontroli operacyjnej. Zmiany 
nią wprowadzone pozwoliły także na praktycznie nieograniczone sprawdzanie 
tzw. danych internetowych (np. informacji o odwiedzanych stronach i wy-
szukiwanych informacjach14) za pośrednictwem sieci teleinformatycznej bez 
informowania o fakcie ich pobrania osób, których dane dotyczą. W kwestii 
kontroli nad korzystaniem przez służby z danych telekomunikacyjnych, pocz-
towych i internetowych, ustanowiła model fasadowej, wyrywkowej i nieobli-
gatoryjnej kontroli następczej (już po uzyskaniu danych przez uprawnione 
służby) prowadzonej przez sądy na podstawie zagregowanych danych prze-
kazywanych przez służby. Wreszcie w kwestii ochrony tajemnic zawodowych 
(adwokackiej, radcowskiej, dziennikarskiej) wprowadziła krytykowany mo-

13  Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący 
konstytucyjności rozwiązań przyjętych w tej ustawie. We wniosku Rzecznik zwrócił przede 
wszystkim uwagę na brak granic czasowych lub nieproporcjonalnie długi czas trwania kontroli 
operacyjnej, możliwość nieograniczonego pobierania danych internetowych, telekomunikacyj-
nych, pocztowych, brak realnej kontroli pobierania danych, brak następczego powiadamiania 
osoby, której dane były sprawdzane lub pobierane. Ostatecznie jednak, ze względu na zmiany 
w Trybunale Konstytucyjnym, Rzecznik nie widząc szansy na niezależne i merytoryczne rozpo-
znanie tej sprawy przez Trybunał, w marcu 2018 r. wycofał wniosek. Por. Komunikat z dnia 
15 maja 2018 r., https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-wycofal-z-trybunalu-konstytucyjne-
go-wniosek-w-sprawie-tzw-nastepczej-zgody-na-podsluch (dostęp w dniu 11 czerwca 2020 r.).
14  D. Szumiło-Kulczycka definiuje dane internetowe w następujący sposób: „<<Dane interne-
towe>> to dane zdefiniowane w art. 18 u.ś.u.d.e. Obejmują one dwie grupy informacji, jakie może 
gromadzić podmiot świadczący usługi elektroniczne. Pierwszą grupę stanowią dane o usługobiorcy 
i obejmują: nazwisko i imiona usługobiorcy; numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer 
nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość; adres zameldowania na pobyt stały; adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres 
zameldowania; dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; adresy elektro-
niczne usługobiorcy oraz inne dane przekazane przez usługobiorcę usługi elektronicznej usługodaw-
cy. Drugą grupę stanowią tzw. dane eksploatacyjne, obejmujące: oznaczenia identyfikujące usługo-
biorcę nadawane na podstawie danych wskazanych powyżej; oznaczenia identyfikujące zakończenie 
sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca; informacje 
o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą 
elektroniczną; informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektro-
niczną.”. Por. Szumiło-Kulczycka, Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych  
i danych elektronicznych, (w:) P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego. 
Tom VIII. Dowody, cz. 3, Warszawa 2019.
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del15, w którym organ prowadzący kontrolę operacyjną zapoznaje się z mate-
riałami kontroli operacyjnej i ocenia, czy zawierają one informację chronioną 
jako tajemnica zawodowa, a gdy ma w tym zakresie wątpliwości przekazuje je 
prokuratorowi, który z kolei zobowiązany jest zwrócić się do sądu o zgodę na 
wykorzystanie tego typu informacji w procesie karnym. 

Zmiany wprowadzone ustawą inwigilacyjną były kwestionowane nie 
tylko w Polsce. Zainteresowała się nimi także Komisja Wenecka w opinii 
z 11 czerwca 2016 r. [CDL-AD(2016)012-e] Komisja podkreśliła m.in., że 
po zmianach wprowadzonych w 2016 r. służby zyskały nazbyt szerokie kom-
petencje, które mogą uderzać bezpośrednio w prawa i wolności jednostek. 
Komisja wskazała przede wszystkim, że przesłanki dostępu służb do danych 
telekomunikacyjnych czy internetowych są bardzo szerokie. Ponadto Komisja 
Wenecka podkreślała, że przepisy powinny zostać uzupełnione o określenie, 
w jakich sytuacjach możliwe jest korzystanie z tych danych – np. gdy inne, 
mniej inwazyjne środki okazały się nieskuteczne (tzw. klauzula subsydiar-
ności). Zdaniem Komisji Weneckiej przepisy powinny również uwzględniać 
sytuacje, w których dane telekomunikacyjne lub internetowe mogą być blisko 
związane z treścią korespondencji (np. wyniki wyszukiwania w przeglądar-
ce, tytuły maili). Zwróciła także uwagę, że przepisy prawa powinny również 
przewidywać formę następczej kontroli legalności prowadzonej inwigilacji, 
np. poprzez możliwość złożenia przez jednostkę skargi. Wreszcie Komisja We-
necka wskazywała, że w polskim prawie brakuje mechanizmu informowania 
osoby poddanej inwigilacji o fakcie jej prowadzenia. 

Kolejną regulacją wskazującą na istnienie trendu ograniczającego pra-
wa jednostek w kontekście stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

15  Przepisy zostały zakwestionowane przez Naczelną Radę Adwokacką, która dnia 11 lipca 
2016 r. złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za przepisów za niekonsty-
tucyjne w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych 
tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką.  Zdaniem NRA nowelizacja odchodzi od rygory-
stycznych zasad ochrony informacji uzyskanych podczas prowadzenia działań operacyjnych 
wobec obrońcy wywodzonych z art. 225 § 2 k.p.k. Po pierwsze, ze względu na to, że sam organ 
dokonujący czynności ocenia, czy informacje zebrane w toku czynności stanowią tajemnicę 
obrończą. Nie przewiduje się w tym zakresie żadnego udziału osoby zainteresowanej, czyli 
obrońcy. Przy tym nawet w przypadku tajemnicy obrończej, ustawa nie zakazuje tego, aby 
organ się z tymi informacjami zapoznał, co więcej nie przewiduje żadnego mechanizmu, któ-
ry uniemożliwiłby organowi faktyczne wykorzystanie chronionych informacji. Wniosek NRA 
o zbadanie zgodności ustaw z Konstytucją z dnia 7 lipca 2016 r., NRA.52-2.4.2016, http://
www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-wniosek-tk-16223.pdf (dostęp w dniu 11 czerw-
ca 2020 r.).
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było nowe Prawo o prokuraturze [Dz.U. 2016 poz. 177]. Przewiduje ono, że 
to prokurator (również Prokurator Generalny oraz Krajowy) sprawuje kon-
trolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Ponadto, Prokurator 
Generalny może zwrócić się o przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpo-
znawczych podejmowanych przez właściwe uprawnione organy, „jeżeli pozo-
stawałyby one w bezpośrednim związku z toczącym się postępowaniem przygoto-
wawczym”. Ustawa przyznała także Prokuratorowi Generalnemu możliwość 
zapoznania się z materiałami z czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość znoszenia lub zmiany 
klauzuli tajności na potrzeby prowadzonego postępowania karnego, po zasię-
gnięciu opinii tego organu i poinformowaniu o takim zamiarze Prezesa Rady 
Ministrów. Tak istotne poszerzenie kompetencji Prokuratora Generalnego 
nie zostało przy tym obwarowane żadnymi gwarancjami niezależności Pro-
kuratora Generalnego, który w obecnym modelu jest jednocześnie Ministrem 
Sprawiedliwości. Podobnie jak ustawa inwigilacyjna, Prawo o prokuraturze 
także spotkało się z szeroką krytyką na arenie międzynarodowej. Komisja 
Wenecka krytykowała m.in. regulacje dotyczące łączenia funkcji Prokuratora 
Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, a tym samym możliwość wydawania 
wiążących poleceń procesowych wszystkim prokuratorom dotyczących kon-
kretnych spraw przez nich prowadzonych. Komisja Wenecka zaznaczyła, że 
te i inne kompetencje Ministra Sprawiedliwości (możliwość przejęcia spra-
wy, wgląd do materiałów śledztwa) dały politykowi pełnię wiedzy o wszelkich 
postepowaniach toczących się w Polsce, a także możliwość bezpośredniego 
wpływu na ich przebieg [Opinia nr 892/2017].

Kolejną regulacją w tym zakresie była nowelizacja procedury karnej 

z dnia 11 marca 2016 r. [Dz.U. 2016 poz. 437] która zmieniła regułę do-

wodową określoną w art. 168a k.p.k.16 i ograniczyła możliwość wyłączenia  

16  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
z 27 września 2013 r. wprowadziła do kodeksu postępowania karnego art. 168a (wszedł  
w życie 1 lipca 2015 r.). Przepis ten wprowadzał zakaz korzystania z dowodów uzyskanych nie-
legalnie, stanowiąc o niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego 
do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego. Dyspozycja art. 168a k.p.k. 
obejmowała dwie sytuacje: zakaz przeprowadzania dowodu oraz zakaz wykorzystania dowodu 
uzyskanego skutek przestępstwa. Nie można więc było dopuścić do przeprowadzenia w pro-
cesie karnym dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego, w sytuacji zaś, gdy dowód 
taki został już wprawdzie wprowadzony do procesu – konieczne było jego wyeliminowanie 
z postępowania. 
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z postępowania dowodu uzyskanego tylko w przypadkach skrajnych (np. dzię-
ki torturom). Ponadto nowelizacja ta dodała art. 168b k.p.k., zgodnie z któ-
rym „jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego 
organu na podstawie przepisów szczególnych uzyskano dowód popełnienia przez 
osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, innego przestępstwa ści-
ganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządze-
niem kontroli operacyjnej lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa 
skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli 
operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego do-
wodu w postępowaniu karnym.” Zmiana ta w praktyce oznaczała rezygnację 
z obowiązku uzyskiwania zgody następczej sądu na wykorzystanie materiałów 
z kontroli operacyjnej, pozostawiając kompetencje w tym zakresie prokurato-
rowi [Grabowska-Moroz i Pietryka 2016, s. 17]. Było to zatem wyraźne odej-
ście od linii orzeczniczej zapoczątkowanej postanowieniem Sądu Najwyższego  
z 26 kwietnia 2007 r.  Co ciekawe, do tej ostatniej zmiany również odniosła 
się Komisja Wenecka przy okazji opinii dot. ustawy inwigilacyjnej, wskazując, 
że taka decyzja powinna należeć do sądu [CDL-AD (2016)012-e]. Warto też 
odnotować, że w sprawie zmian wprowadzonych tą nowelizacją wypowiedział 
się Sąd Najwyższy. W dniu 28 czerwca 2018 r. wydał uchwałę w składzie  
7 sędziów, wskazując, że użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie „innego prze-
stępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego innego niż̇ przestępstwo 
objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej” obejmuje swoim zakresem wyłącznie 
te przestępstwa, co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kon-
troli operacyjnej, w tym te, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji 
[I KZP 4/18].

Ostatnią z istotnych, wprowadzonych w 2016 r. regulacji wskazują-
cy na dążenie do ograniczania praw i wolności jednostek, była uchwalona 
w związku z organizacją szczytu NATO oraz „światowych dni młodzieży” 
ustawa o działaniach antyterrorystycznych [Dz.U. 2016 poz. 904 ze zm.]. 
Przyznała ona służbom szereg dodatkowych uprawnień m. in. w zakresie re-
alizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jednym z nich była możliwość 
samodzielnego zarządzania kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców przez 
Szefa ABW. Tym samym wyłączyła ona cudzoziemców spod ochrony konsty-
tucyjnej w zakresie tego typu inwigilacji. Było to wyraźne odejście od standar-
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dów ochrony praw człowieka wyznaczonych przez Trybunał Konstytucyjny, 
a także ETPC. Poważne wątpliwości budzi też rezygnacja w tym zakresie z za-
sady subsydiarności, czyli konieczności wykazania bezskuteczności środków 
o mniej inwazyjnym charakterze. Ustawa spotkała się z szeroką krytyką or-
ganizacji pozarządowych m.in. Fundacji Panoptykon [Fundacja Panoptykon 
2016], a także Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podkreślających liczne 
ograniczenia praw cudzoziemców poprzez np. możliwość podsłuchiwania ich 
rozmów czy kontroli ich korespondencji bez zgody sądu. Argumentowano 
w tym zakresie także, że ograniczanie praw cudzoziemców prowadzi w kon-
sekwencji do powstania zagrożenia dla polskich obywateli, gdyż ustawa ta 
nie zagwarantowała by jakikolwiek niezależny od władzy wykonawczej organ 
skontrolował działania służb [Opinia HFPC o ustawie antyterrorystycznej].

Warto jedynie odnotować, że nie były to jedyne zmiany w zakresie sto-
sowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w tym okresie. W kolejnych 
latach, ustawodawca nadal bowiem poszerzał katalog przestępstw w stosunku 
do których można stosować kontrolę operacyjną17. 

wyzwania przyszłOści.  
dalszy rOzwój Orzecznictwa międzynarOdOwegO 

Po zmianach legislacyjnych przeprowadzonych w 2016 r. inicjatywa 
w zakresie wytyczania granic pomiędzy ochroną bezpieczeństwa a gwarancja-
mi praw i wolności, znów ciąży na judykaturze. Tym razem jednak z zadaniem 
tym mierzy się ETPC, rozpoznający liczne skargi dotyczące różnych aspektów 
inwigilacji. Pierwsze efekty tej działalności można już było zaobserwować.

17  W 2017 r., katalog przestępstw z art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Policji został zasadniczo 
poszerzony, m. in. o fałszywe zeznania, tworzenie fałszywych dowodów, łapownictwo, a także 
o przestępstwa z art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724 i 768) oraz art. 99-100 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto także 
o przestępstwa określone w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), w rozdziale 5 ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506  
i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), w rozdziale 11a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bi-
bliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) 
oraz w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. 
U. poz. 1086). 
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W tym zakresie warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wyrok w spra-
wie Zakharov przeciwko Rosji, w której skarżący nie posiadał konkretnej in-
formacji o tym, że był poddany inwigilacji. ETPC zakwestionował tu jednak 
przepisy rosyjskie dotyczące sięgania po czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
gdyż dopuszczalna na ich gruncie tajna inwigilacja miała charakter totalny, 
umożliwiający przechwycenie każdego typu komunikacji. Drugim powodem 
zajęcia się sprawą był brak dostępnych i skutecznych środków ochrony praw 
na poziomie prawa krajowego, które umożliwiały przeprowadzenie weryfi-
kacji inwigilacji18. ETPC stwierdził, że prawo rosyjskie naruszało standardy 
konwencyjne w aspekcie: sprecyzowania okoliczności, w jakich organy władzy 
mogły podsłuchiwać rozmowy obywateli, długości trwania niejawnej kontroli 
(brak było nakazu zakończenia podsłuchu, gdy ustały przesłanki uzasadniają-
ce jego stosowanie), procedur przechowywania i niszczenia zarejestrowanych 
danych, procedur zezwalania na prowadzenie niejawnej kontroli, nadzoru 
nad prowadzeniem takiej kontroli, a także brak było obowiązku informowana 
obywateli o prowadzeniu kontroli oraz środków prawnych przysługującym 
obywatelom w razie podsłuchiwania ich telefonów komórkowych (Por. wy-
rok z 4 grudnia 2015 r., nr 47143/06). Podobnie też ETPC postąpił w spra-
wie Szabo i Vissy przeciwko Węgrom (Wyrok z dnia 12 stycznia 2016 r., nr 
37138/14), gdzie mając świadomość szczególnych cech oraz znaczenia skutecz-
nej kontroli i nadzoru nad służbami, zgodził się, że jednostka może domagać 
się uznania za ofiarę naruszenia wyłącznie na skutek istnienia ustawodawstwa 
zezwalającego na stosowanie tajnych środków, nawet jeśli nie może wykazać 
żadnego konkretnego działania, jakie byłoby wobec niej podjęte. ETPC do-
konał tu ponownie przeglądu standardu w zakresie zasad niejawnej inwigilacji. 
W przypadku ustawodawstwa węgierskiego zakwestionował przede wszystkim 
to, że prawo węgierskie nie wymagało uprzedniej zgody sądu na ich prowadze-
nie – było to zależne od decyzji właściwego ministra. 

Innym istotnym wyrokiem z tego zakresu, jest rozstrzygnięcie z dnia 
13 września 2018 r., w sprawach Big Brother Watch i inni przeciwko Wiel-
kiej Brytanii i Bureau of Investigative Journalism przeciwko Wielkiej Brytanii 
(Skargi nr 58170/13 oraz 62322/14). W wyroku tym ETPC zauważył, że 

18  Nowicki, Brak wystarczających zabezpieczeń prawnych przed monitoringiem połączeń ko-
munikacyjnych przez służby policyjne Zakharov przeciwko Rosji (wyrok z 4 grudnia 2015r., 
Wielka Izba, skarga nr 47143/06).
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państwa powinny mieć swobodę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa, 
jednak system funkcjonowania służb i kontroli operacyjnej musi spełniać sze-
reg standardów. ETPC stwierdził, że w brytyjskim ustawodawstwie brak było 
wystarczających zabezpieczeń i mechanizmów ochronnych przed gromadze-
niem danych na temat poszczególnych osób, nierzadko danych wrażliwych 
odnoszących się do zachowań jednostki, czy też jej kontaktów. Tym samym 
prawo brytyjskie nie spełniało warunków jakościowych, a możliwość poten-
cjalnego korzystania z uprawnień służbom przyznanych, stanowiło okolicz-
ność wystarczającą do przyjęcia, że jednostkom groziło naruszenie ich praw 
gwarantowanych w art. 8 Konwencji19.

Standardy wypracowane przez ETPC w tych sprawach mogą być 
wprost powoływane przed sądami i organami polskimi. Co więcej, ETPC 
prawdopodobnie nie powiedział w tym względzie jeszcze ostatniego słowa. 
Obecnie rozpatruje bowiem dwie sprawy dotyczące polskiego ustawodawstwa 
w zakresie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Pierwszą z nich jest już zakomunikowana Rządowi [Skarga nr 
16974/14] sprawa Kaczmarek przeciwko Polsce. Dotyczy ona nagrywania 
rozmów telefonicznych skarżącej, żony Prokuratora Krajowego w związku ze 
sprawą dotyczącą przecieku z akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Nagranie 
jednej z nich zostało upublicznione przez prokuraturę podczas konferencji 
prasowej, mimo, że nie była podejrzaną w postępowaniu karnym. ETPC na 
gruncie tej sprawy zbada czy w związku zaniechaniem zniszczenia, a następnie 
upublicznieniem oraz przechowywaniem materiałów uzyskanych w wyniku 
kontroli operacyjnej, doszło do ingerencji w prawo do prywatności. Sprawa ta 
dotyczy także braku skutecznego środka prawnego, dającego możliwość znisz-
czenia tak zgromadzonych danych.

Ponadto pod koniec 2019 r. ETPC zakomunikował sprawy Pietrzak 
i inni przeciwko Polsce [Skargi nr 72038/17 oraz 25237/18]. Skarga zosta-
ła złożona przez dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz 
prawników Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Panoptykon, 
którzy wskazują, że biorąc pod uwagę ich działalność zawodową i publiczną 
istniało duże prawdopodobieństwo, że w stosunku do nich były prowadzone 

19  Warto jedynie odnotować, że w sprawie tej 4 lutego 2019 r. Panel Wielkiej Izby zaak-
ceptował wniosek o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby. W dniu 10 lipca 2019 r. odbyła się 
rozprawa przed Wielką Izbą, a sprawa oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie. 
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czynności operacyjno-rozpoznawcze. Zdaniem skarżących służby odpowie-
dzialne za porządek i bezpieczeństwo mogą w Polsce korzystać ze swoich sze-
rokich uprawnień bez jakichkolwiek realnych ograniczeń. Poddany natomiast 
inwigilacji obywatel nie może tego sprawdzić, gdyż przepisy nie przewidują 
dostępu do informacji o tym, czy i dlaczego zastosowano wobec danej jed-
nostki czynności operacyjno-rozpoznawcze. W skargach, które dotyczą za-
równo naruszenia prawa do prywatności, jak i prawa do skutecznego środka 
odwoławczego, wskazali także, że w obecnym stanie prawnym, nie istnieje 
żadna droga zaskarżenia stosowanej wobec jednostek inwigilacji. 

pOdsumOwanie

Jak widać, ostatnie dwudziestolecie naznaczone było szeregiem działań 
władz ustawodawczej i wykonawczej próbujących wytyczyć granice pomię-
dzy ochroną porządku i bezpieczeństwa z jednej strony, a respektowaniem 
gwarancji praw jednostek, dotkniętych stosowaniem czynności operacyjno-

-rozpoznawczych, z drugiej strony. Można powiedzieć, że efektem wysiłków 
władzy ustawodawczej było raczej wzmacnianie służb odpowiedzialnych za 
porządek i bezpieczeństwo, kosztem ochrony wolności jednostek. Najlepszym 
tego przykładem był szereg niepowodzeń w zakresie prób uchwalenia regulacji, 
które zmieniłyby sytuację służb, w szczególności w zakresie kontroli nad ich 
działaniami. Judykatura natomiast zazwyczaj pełniła rolę „hamulcowego” dla 
zapędów zmierzających do pełnego i nieskrępowanego sięgania po czynności 
operacyjno-rozpoznawcze. 

Wydaje się, że ten podział ról raczej nie ulegnie istotnej zmianie. Jeśli 
powstanie w tym zakresie jakiś impuls do zmian to należy się spodziewać, 
że przyjdzie on raczej z zewnątrz. Jednakże należy przewidywać, że ETPC 
potrzebuje jeszcze trochę czasu na to by bardziej kompleksowo spojrzeć na ca-
łokształt polskiego ustawodawstwa dotyczącego czynności operacyjno-rozpo-
znawczych i udzielić polskim władzom publicznym wiążących wskazań w tym 
zakresie.
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Podział środków weryfikacji  
rozstrzygnięć w postępowaniu  

administracyjnym według  
rodzaju dewolutywności

wstęp 

Jedną z cech, w oparciu o którą można dokonać podziału środków 
zaskarżenia, jest cecha dewolutywności. Dewolutywność jest gwarancją tego, 
że wniesiony środek zaskarżenia rozpoznany będzie przez bezstronny organ 
drugiej instancji, niezwiązany wcześniej ze sprawą. Środki niedewolutywne 
natomiast rozpoznawane są przez organ, który wydał podlegające zaskarże-
niu rozstrzygnięcie. W artykule tym zaprezentowane zostanie, że nie tylko 
postulowana przez doktrynę dewolutywność środków zaskarżenia gwarantuje 
bezstronne i sprawiedliwe ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy oraz 
ukazane zostaną przyczyny wprowadzenia niedewolutywności i względnej de-
wolutywności do postępowania administracyjnego. 

śrOdki niedewOlutywne

Niedewolutywność danego środka zaskarżenia oznacza zachowanie 
kompetencji organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie do jego po-
nownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Należy zaznaczyć, iż tekst pierwotny 
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kodeksu postępowania administracyjnego w żaden sposób nie przewidywał 
niedewolutywności zaskarżenia, choć możliwe było odejście od zasady dewo-
lutywności przez przepis szczególny ustanawiający inny organ odwoławczy 
[Dąbrowski  2012, s. 613]. Warto również zwrócić uwagę, że w obecnie obo-
wiązujących przepisach zasadą jest dewolucja kompetencji. Według doktryny 
istnienie cechy niedewolutywności wpływa ujemnie na wagę instytucji zaskar-
żenia. Główne wątpliwości związane ze środkami niedewolutywnymi dotyczą 
zależności służbowych, które podważają znacznie istotę prawa do zaskarżenia 
[Adamiak 2014, s. 215]. Cechę niedewolutywności w postępowaniu admi-
nistracyjnym posiadają: wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, wniosek  
o wznowienie postępowania oraz zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA. 

wniOsek O pOnOwne rOzpatrzenie sprawy 

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wprowadzony został do ka-
talogu środków zaskarżenia nowelizacją kodeksu postępowania administracyj-
nego z 1980 r. [Dz.U. 1980 poz. 8, art.11 ust. 59]. Podyktowane było to 
koniecznością zabezpieczenia zasady dwuinstancyjności postępowania, któ-
ra zyskała wówczas miano zasady ogólnej postępowania administracyjnego 
[Wiktorowska 2017, s. 207]. Należy zwrócić uwagę, iż w pierwotnym tekście 
kodeksu postępowania administracyjnego, kiedy zasada dwuinstancyjności 
nie była zasadą bezwzględną, art. 110 § 3 KPA przewidywał, że od decyzji wy-
danej w pierwszej instancji przez naczelny organ administracji państwowej nie 
służy odwołanie [Dz.U. 1960 poz. 168, art. 110 § 3]. Można więc twierdzić, 
że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy pośrednio zawdzięcza swój byt 
umocnieniu znaczenia zasady dwuinstancyjności i nadaniu jej mocy normy 
prawnie wiążącej. Obecnie obowiązujący kodeks reguluje wniosek o ponow-
ne rozpoznanie sprawy w art. 127 § 3 KPA, który przewiduje, że od decyzji 
wydanych przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze strona nie-
zadowolona z rozstrzygnięcia może zwrócić się do tego organu z wnioskiem  
o ponowne rozpoznanie sprawy [Dz.U. 2020 poz. 256, 695]. Przepisy naka-
zują stosować do tego wniosku odpowiednio przepisy o odwołaniu od decyzji. 
Przez wielu przedstawicieli doktryny środek ten utożsamiany jest z tzw. pra-
wem remonstracji, które polega na zwróceniu się uprawnionego do organu 
administracji publicznej, który wydał podważane rozstrzygnięcie, z żądaniem 
jego uchylenia lub zmiany [Kędziora 2017a, s. 767]. Stosowanie pojęcia re-
monstracji w odniesieniu do wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stał się 
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przedmiotem rozważań Z. Kmieciaka [Kmieciak 2008, s. 19-35], który, po 
głębokiej analizie zarówno instytucji wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 
jak i prawa remonstracji stwierdził, że stawianie znaku równości między tymi 
pojęciami jest nieodpowiednie. Zaprezentował on remonstrację jako dopusz-
czalną przez prawo prośbę o coś, nie zaś jako realizację prawa do czegoś. 

 Niedewolutywność wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wy-
nika głównie z pozycji strukturalnej organów upoważnionych do wydawania 
decyzji w I instancji. Mianowicie odnosi się to do organów, które posiada-
ją kompetencje orzecznicze w I instancji, nieposiadających jednocześnie nad 
sobą organu wyższego stopnia [Dąbrowski 2012, s. 616]. Istnienie takich or-
ganów wymusiło niejako wprowadzenie środków niedewolutywnych, które są 
zgodne zarówno z prawem do zaskarżenia decyzji wydanych w I instancji, jak 
i strukturalnym rozmieszczeniem organów. Jednoinstancyjność postępowania 
charakteryzuje głównie postępowania przed ministrem, na którym kończy się 
tok instancji administracyjnych i brak jest organu, który byłby kompetent-
ny do rozpoznania odwołania [Adamiak, Borkowski 2016, s.326]. Niedewo-
lutywność wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wzbudziła niepewność 
wśród przedstawicieli doktryny, którzy powzięli wątpliwości, co do realizacji 
zasady prawdy obiektywnej podczas ponownego rozpoznania sprawy przez 
ten sam organ. Problem ten stała się przedmiotem rozstrzygnięcia wydanego 
przez TK, który orzekł, że art. 127 § 3 w związku z art.  24 § 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w za-
kresie, w jakim nie wyłącza osoby piastującej funkcję monokratycznego orga-
nu centralnej administracji rządowej od udziału w postępowaniu z wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy osoba ta wydała zaskarżoną decyzję, jest 
zgodny z art. 78 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej [SK 3/11]. Wniosek o ponowne rozpoznanie 
sprawy zgodnie z treścią przepisu służy również od decyzji wydanych przez 
samorządowe kolegium odwoławcze. W tym przypadku niedewolutywność 
środka nie wynika ze względów strukturalnych, lecz z dążenia do zapewnienia 
szerokiej autonomii organom samorządu terytorialnego. 

 Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w art. 127 § 3 KPA wy-
mienia w przepisie jedynie ministra w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 KPA oraz 
samorządowe kolegia odwoławcze, natomiast w ostatnich latach nastąpiło 
zwiększenie liczby organów administracji publicznej, które nie mają nad sobą 
organu wyższego stopnia, są to m.in.: Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu-
łów i Komisja Nadzoru Audytowego [Dąbrowski  2012, s. 616]. Zjawisko to 
sprawiło, że obecne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego są zbyt 
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wąskie i wymagają wykładni rozszerzającej, aby każdy organ nieposiadający 
nad sobą organu wyższej instancji mógł działać zgodnie z zasadą dwuinstan-
cyjności przez stosowanie do swoich rozstrzygnięć wniosku o ponowne rozpo-
znanie sprawy [Tamże]. 

Przez niedewolutywny charakter wniosku o ponowne rozpoznanie 
sprawy ograniczeniu ulega możliwość zastosowania do niego przepisów do-
tyczących odwołania. Koniecznym jest uwzględnienie faktu niewystępowania 
w tym środku odrębnych pod względem ustrojowym instancji administracyj-
nych [Kędziora 2017b, s. 374]. Dlatego też niemożliwym jest zastosowanie do 
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przepisów, które przewidują uczest-
nictwo organów administracji publicznej dwóch różnych stopni. Należą do 
nich przepisy o:

1) pośrednim trybie wnoszenia środka prawnego (art. 129 § 1 
KPA);

2) samokontroli organu I instancji w toku postępowania odwo-
ławczego (art.132-133 KPA);

3) możliwości zlecenia przeprowadzenia czynności postępowa-
nia dowodowego organowi I instancji (art. 136 § 1 i 2 KPA);

4) możliwości uchylenia decyzji w całości i przekazania sprawy 
organowi I instancji do ponownego rozpoznania (art. 138 § 2 KPA);

5) możliwości uchylenia decyzji organu I instancji i zobowiąza-
nia go do wydania decyzji o określonej treści na blankiecie urzędowym 
(art. 138 § 4 KPA) [Tamże, s. 374].
Ważnym aspektem wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy jest zadba-

nie o odpowiednie standardy ochrony uprawnień odwołującego się, które zni-
welują różnice z postępowaniem wszczętym na skutek wniesienia odwołania 
[Kmieciak 2011, s. 129]. Ochrona ta realizowana jest dzięki suspensywności 
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oraz wyłączeniu pracownika, który 
brał udział w wydaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia z postępowania wszczęte-
go na skutek wniesienia wniosku.

 wniOsek O wznOwienie pOstępOwania

Wznowienie postępowania administracyjnego to instytucja proceso-
wa, której celem jest umożliwienie ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia 
sprawy administracyjnej zakończonej decyzyjną ostateczną, w sytuacji, gdy 
postępowanie administracyjne, w którym decyzja zapadła było dotknięte 
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kwalifikowaną wada prawną [Kędziora 2015, s. 406]. Wady powodujące 
wznowienie postępowania są enumeratywnie wyliczone w przepisach kodek-
su postępowania administracyjnego. Wznowienie postępowania następuje na 
wniosek strony lub z urzędu.

Instytucja wznowienia postępowania, co do zasady oparta jest na nie-
dewolutywności, jednak wyjątkowo dewolucja kompetencji na organ wyższe-
go stopnia występuje, gdy przyczyną wznowienia postępowania jest działanie 
lub zaniechanie organu, który wydał w sprawie decyzje ostateczną [Adamiak 
2017a, s. 811]. Za niedewolutywnym charakterem tego środka zaskarżenia 
przemawia istota tego postępowania, którą jest stworzenie organowi prawnej 
możliwości do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy ostatecznej  
w celu zlikwidowania wadliwości. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami 
kodeksu postępowania administracyjnego sprawa nie zawsze rozpatrywana 
będzie przez organ I instancji, do którego strona wniosła wniosek o wzno-
wienie postępowania. Jak słusznie orzekł WSA w Poznaniu, wniosek o wzno-
wienie postępowania zawsze składa się do organu administracji, który wydał  
w sprawie decyzję w pierwszej instancji, lecz organem właściwym do jego roz-
poznania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Może to być za-
tem organ I instancji, jeżeli od jego decyzji wydanej w postępowaniu, którego 
dotyczy wniosek o wznowienie, nie złożono skutecznie odwołania lub organ 
II instancji, jeżeli to on wydał decyzję ostateczną kończącą to postępowanie 
[II SA/Po 1166/15]. 

W praktyce jednak ustalenie organu właściwego do rozpoznania spra-
wy jest dość skomplikowane. Jak słusznie zauważa B. Adamiak, przy ocenie 
właściwości organu należy uwzględnić przepisy ustrojowe wprowadzające 
zmiany w strukturze organizacyjnej administracji publicznej [Adamiak 2017a,  
s. 810]. Słusznym wydaje się przyznanie kompetencji do rozpoznania sprawy 
organowi, którego właściwość wynika z przepisów aktualnie obowiązujących.  
W sytuacji takiej traci prawne znaczenie, kto wydał decyzję w ostatniej instan-
cji, ponieważ nastąpiła zmiana właściwości organu. Stanowisko takie zostało 
potwierdzone w orzecznictwie NSA, który zaznaczył, że zmiana przepisów 
o właściwości rzeczowej po wydaniu decyzji ostatecznej, skutkuje przeniesie-
niem kompetencji w zakresie wydania rozstrzygnięcia o wznowienie postę-
powania na podstawie art. 150 § 1 w zw. z art. 149 KPA na nowy organ, 
który zyskał swe uprawnienie wskutek zmiany przepisów [II OSK 1474/06]. 
Przeniesienie kompetencji do wznowienia postępowania następuje również na 
skutek likwidacji organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji, wówczas  
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właściwym będzie organ, który przejął kompetencje organu zlikwidowanego 
[Jaśkowska  2016, s. 829]. 

zmiana lub uchylenie decyzji w świetle art. 154 i 155 kpa

 Przepisy art. 154 i 155 KPA regulują nadzwyczajny tryb postępowa-
nia administracyjnego, którym jest zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej 
na podstawie wad niekwalifikowanych. Wybór trybu z art. 154 lub 155 KPA 
uzależniony jest od tego czy strona nabyła na podstawie decyzji prawo czy nie. 

  Obecnie właściwość organu do uchylenia lub zmiany decyzji opar-
ta jest na niedewolutywności kompetencji. Oznacza to, że zgodnie z przepi-
sami organem rozpatrującym ten środek prawny jest organ administracji pu-
blicznej, który wydał decyzję. Tak więc może to być zarówno organ I instancji,  
w sytuacji gdy strona nie wniosła skutecznie odwołania, jak i organ II in-
stancji, który wydał decyzję wskutek odwołania. Należy jednak wspomnieć,  
iż regulacja ta obowiązuje od wejścia w życie nowelizacji kodeksu postępo-
wania administracyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. Przed tą zmianą ustawa 
przewidywała kompetencje do zmiany lub uchylenia decyzji przez organ ad-
ministracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia [Zob.  
Dz.U. 2000 poz. 1071]. Ustawodawca w uzasadnieniu nowelizacji podał na-
stępujące motywy: „Nowelizacja art. 154 i 155 Kodeksu zmierza do odebrania 
organom wyższego stopnia możliwości zmiany ostatecznych decyzji, działają-
cym jako organy pierwszej instancji. Niecelowe jest, ażeby organ, który wydał 
zaskarżoną decyzję konkurował z organem wyższego stopnia w wyżej wymie-
nionych sprawach. Nie wydaje się również zasadne, ażeby w sprawach tych 
właściwość organów była przenoszona wyżej i organ, który pełnił rolę organu 
odwoławczego, w tej samej sprawie pełnił następnie rolę organu pierwszej 
instancji” [Druk sejmowy nr 2987, s. 10]. Ponadto w uzasadnieniu zauwa-
żono, iż temat przyznania kompetencji od rozpoznania sprawy w jednym  
z przedstawianych trybów, był przedmiotem niepotrzebnych konfliktów mię-
dzy organami wydającymi decyzję ostateczną a organami odwoławczymi. Na 
podstawie powyższych argumentów należy uznać zasadność nowelizacji art. 
154 i 155 KPA. Na skutek zmiany właściwości organu do rozpoznania sprawy 
w ww. trybach, koniecznym stało się uchylenie § 3 art. 154 KPA, który to 
stanowił, że decyzje wydane w sprawach należących do zadań własnych jed-
nostek samorządu terytorialnego tj. gmin, powiatów lub województw, mogą 
być uchylone lub zmienione tylko przez organy tych jednostek. Przez organy 
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jednostek należy rozumieć jednoosobowe organy samorządu terytorialnego, 
czyli wójta, burmistrza i prezydenta miasta -w sprawach należących do zadań 
własnych gminy; starostę - w sprawach należących do zadań własnych po-
wiatu oraz marszałka województwa odpowiednio w sprawach zadań własnych 
województwa [Wróbel 2016, s. 852]. Regulacja zawarta w § 3 art. 154 KPA 
uniemożliwiała weryfikację decyzji wydawanych w zakresie zadań własnych 
j.s.t. przez samorządowe kolegia odwoławcze, ponieważ nie są one organami 
konkretnych jednostek samorządu terytorialnego [Kędziora 2014, s. 1035]. 

śrOdki bezwzględnie dewOlutywne

Bezwzględna dewolutywność jest wyjątkowo pożądaną cechą środków 
weryfikacji rozstrzygnięć. Teza ta znajduje odzwierciedlenie w stanowisku 
doktryny, która zgodnie stwierdza, że środki zaskarżenia przenoszące kompe-
tencję do rozpoznania sprawy na organ wyższego stopnia powinny być stan-
dardem [Zob. Adamiak 2010, s. 299]. Cecha dewolutywności jest również 
przedstawiana jako gwarancja skuteczności środka zaskarżenia [Dąbrowski, 
2012, s. 612]. Jednak mimo tych stanowisk coraz częściej wprowadzane są 
przepisy umożliwiające odejście od zasady dewolutywności na rzecz niedewo-
lutywności. Budzi to zaniepokojenie wśród przedstawicieli doktryny, takich 
jak Z. Kmieciak, który przedstawił swoje spostrzeżenia odnośnie motywów 
prawodawcy, który coraz chętniej dopuszcza niedewolutywność środków od-
woławczych [Kmieciak 2011, s. 141 i n.]. Natomiast B. Adamiak zaznacza, 
że brak dewolutywności kompetencji osłabia pozycję prawa odwołania [Ada-
miak 2017b, s. 310]. Natomiast ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam 
organ stawia pod znakiem zapytania obiektywizm ponownego rozstrzygnięcia. 
Dewolutywność sprawia, że kontrola słuszności wydanych rozstrzygnięć staje 
się bardziej obiektywna, a w oczach zainteresowanych podmiotów również 
bardziej wiarygodna. Dzięki przekazaniu sprawy do wyższej instancji strona 
ma poczucie, że jej interesy są lepiej chronione, a organy państwowe dbają  
o sprawiedliwość wydanych rozstrzygnięć.

stwierdzenie nieważnOści decyzji administracyjnej

Podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest 
wystąpienie jednej z kwalifikowanych wad wyliczonych enumeratywnie  
w kodeksie postępowania administracyjnego [Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 
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art. 156]. W większości wady te mają charakter materialnoprawny i tkwią 
w samej decyzji. Nadmienić należy, iż na podstawie zasady trwałości decyzji 
ostatecznych do momentu stwierdzenia nieważności decyzji dotkniętej wadą 
kwalifikowaną, nadal funkcjonuje ona w obrocie prawnym, wywołując skutki 
prawne oraz korzystając z domniemania ważności. Postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji ma charakter postępowania nadzwyczajne-
go, jego celem jest ustalenie czy decyzja administracyjna obciążona jest jedną  
z wad wymienionych w art.156 § 1 KPA. 

Instytucja stwierdzenia nieważności oparta jest na bezwzględnej dewo-
lucji kompetencji [Adamiak 2016, s. 374]. Właściwym do ponownego roz-
poznania i rozstrzygnięcia sprawy jest organ wyższego stopnia nad organem, 
który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Pojęcie organu wyższego stopnia na-
leży utożsamiać z organem bezpośrednio wyższego stopnia zgodnie z art. 17 
KPA. Z przepisu tego wynika, iż organem wyższego stopnia w stosunku do: 
jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe kolegium odwoławcze, 
w stosunku do wojewody - właściwy w sprawie minister, w stosunku do or-
ganów innych niż ww. - odpowiedne organy nadrzędne lub właściwi mini-
strowie, bądź organy sprawujące nadzór nad ich działalnością, a w stosunku 
do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia 
tych organizacji, a w przypadku ich braku-organ państwowy sprawujący nad-
zór nad ich działalnością. Od zasady dewolutywności kompetencji w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji istnieją dwa wyjątki, które dotyczą sytuacji, 
w których decyzja została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium 
odwoławcze. Wówczas kompetencja do rozpoznania wniosku o stwierdzenie 
nieważności, ze względu na zakończenie na tych organach toku instancji, po-
zostaje przy tych organach. 

Mimo klarownych przepisów o właściwości do rozpoznania sprawy 
o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wciąż istnieją przypad-
ki, w których jej ustalenie napotyka trudności. Najczęściej jest to związane 
ze zmianami struktury organizacyjnej organów administracji publicznej na 
skutek, których nastąpiła zmiana właściwości rzeczowej wybranych organów. 
Trudności te zauważalne są w orzecznictwie NSA, w którym występują zna-
czące rozbieżności w stanowiskach różnych składów orzekających. Można tu 
podać przykład wyroku NSA z 10 września 1991 r., w którym orzeczono, że  
w świetle ówczesnej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, 
jeżeli ustawodawca nie wskazał organu właściwego do stwierdzenia nieważ-
ności decyzji należy wyznaczyć organ na podstawie przepisów obowiązują-
cych w czasie wydania decyzji w postępowaniu instancyjnym [Chróścielewski 
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2002, s. 36]. Na podstawie tej tezy uznano, iż organem wyższego stopnia 
nad terenowym organem administracji państwowej jest wojewoda. Natomiast 
przeciwstawną tezę sformułował NAS w postanowieniu z 5 grudnia 1991 r., 
w którym orzekł, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności de-
cyzji naczelnika miasta wydanej przed dniem 27 maja 1990 r. jest postępo-
waniem w nowej sprawie administracyjnej [II SA 1035/91]. Oznacza to, że 
właściwość organ do stwierdzenia nieważności powinna być rozpatrywana na 
podstawie przepisów obowiązujących w chwili orzekania o nieważności. Tak 
więc, z punktu widzenia tego orzeczenia, organem wyższego stopnia nad tere-
nowym organem administracji państwowej jest kolegium odwoławcze. Próbę 
pogodzenia obu tych stanowisk podjął w swym wyroku SN, orzekając, że 
właściwość rzeczową organu administracyjnego do stwierdzenia nieważności 
decyzji należy oceniać według przepisów prawa materialnego, obowiązujących 
w dacie wydania tej decyzji [III RN 83/98]. Trafność tego stanowiska wyni-
ka z faktu, że celem postępowania o stwierdzenie nieważności jest wykrycie 
wady kwalifikowanej występującej w chwili decyzji. Powinniśmy więc badać 
jej zgodność z prawem na podstawie przepisów obowiązujących w czasie je 
wydania. Słusznym więc wydaje się być wybór organu wyższego rzędu na pod-
stawie tych samych przepisów. 

szczególne sytuacje wprOwadzające  
bezwzględną dewOlutywnOść

Mimo, że procedura wznowienia postępowania charakteryzuje się nie-
dewolutynością to istnieje sytuacja, w której kompetencje do orzekania w tym 
postępowaniu przeniesione są na organ wyższego stopnia. Następuje to, gdy 
przyczyną wznowienia postępowania są uchybienia spowodowane działalno-
ścią organu, który wydał w sprawie decyzję ostateczną [Kędziora 2015, s. 425]. 
Przepis art. 150 § 2 KPA stał się przedmiotem wielu orzeczeń, w których 
przedstawione zostało ratio legis tego rozwiązania. NSA orzekł, że organ wyż-
szego stopnia nad organem, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej in-
stancji, jest tylko wówczas właściwy do podjęcia postanowienia o wznowieniu 
postępowania, jeżeli przyczyną tego jest działalność organu, który rozstrzygał 
sprawę w ostatniej instancji. Analiza przyczyn wznowienia wymienionych  
w art. 145 § 1 KPA prowadzi do wniosku, że przez działalność, o której 
mowa w art. 150 § 2 KPA, należy rozumieć takie właściwości i zachowa-
nie się tego organu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego 
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w danej sprawie, które mogłoby godzić w zasadę obiektywizmu i być wyra-
zem stronniczego stanowiska tego organu przy wydawaniu decyzji ostatecznej, 
co powinno być ustalone w postępowaniu wyjaśniającym przed wydaniem 
postanowienia o wznowieniu postępowania [II SA 1782/85]. Zachowaniami 
organu powodującymi wznowienie postępowania mogą być np.: celowe na-
ruszenie przepisów o wyłączeniu, czy celowe uniemożliwienie stronie udziału 
w postępowaniu [Zob. II SA 165/88]. Zadaniem organu wyższego stopnia 
jest sprawdzenie czy zachodzą przesłanki formalne umożliwiające wszczęcie 
postępowania wznowieniowego oraz ocena na podstawie akt sprawy i twier-
dzeń stron trafności przesłanki materialnej z powodu, której postępowanie 
ma być wznowione. Zgodnie bowiem z tezą wyroku NSA, jeżeli z akt sprawy 
nie wynika, aby przyczyną wznowienia postępowania miała być działalność 
organu, który wydał decyzję - organem właściwym w sprawie wznowienia 
postępowania zakończonego ostateczną decyzją jest ten organ [II SA 238/82]. 
Właściwość organu wyższego stopnia ogranicza się więc do wydania posta-
nowienia o wznowieniu postępowania albo o odmowie wznowienia postępo-
wania. Stanowisko takie zostało przedstawione w orzeczeniu NSA, w którym 
stwierdzono, że wychodząc z założenia, że celem dewolucji kompetencji z art. 
150 § 2 KPA jest zachowanie zasady obiektywizmu, przepis ten wbrew jego 
dosłownemu brzmieniu, należy odczytywać w ten sposób, iż w określeniu  

„o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia” mieści się 
zarówno postanowienie o wznowieniu postępowania (art. 149 § 1 KPA), jak 
i decyzja o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 KPA) [SA/Gd 
2623/94]. Jeżeli organ orzeknie wznowienie postępowania to zobowiązany 
jest jednocześnie do wskazania innego organu administracji publicznej, któ-
remu powierzy kompetencje do przeprowadzenia postępowania, w którym 
ustalone zostaną przyczyny wznowienia oraz wydana zostanie nowa decyzja. 
Nie istnieją jednak żadne przepisy, które zawierają kryteria, którymi organ 
wyższego stopnia powinien się kierować przy wyborze organu właściwego do 
przeprowadzenia wznowienia. Logicznym wydaje się być wykluczenie możli-
wości przekazania sprawy organowi, którego działanie lub zaniechanie było 
powodem wznowienia postępowania. Ważnym jest, aby organ wyznaczony 
do rozpatrzenia wznowienia postępowania był kompetentny pod względem 
rzeczowym do rozpoznania danej sprawy. Dewolucja kompetencji w sprawie 
wznowienia postępowania nie znajduje zastosowania do decyzji wydanych 
przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze, ponieważ są to za-
wsze decyzje wydane w ostatniej instancji. 
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 stan wyższej kOniecznOści administracyjnej

Stan wyższej konieczności administracyjnej, zwany również wy-
właszczeniem prawa, jest postępowaniem nadzwyczajnym prowadzonym na 
podstawie przepisów art. 161 KPA. Jest to postępowanie wyjątkowe, którego 
skutkiem jest zmiana lub uchylenie w niezbędnym zakresie decyzji ostatecznej. 
Wyjątkowość tej instytucji wynika z ograniczonej możliwości jej stosowania. 
Po pierwsze kompetencje do przeprowadzenia tego postępowania należą do 
ministra, który może zmienić każdą decyzję ostateczną oraz wojewody, któ-
rego kompetencje ograniczone są do decyzji wydanych przez organ jednostki 
samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu admini-
stracji rządowej. W stosunku do zwykłego - niedewolutywnego postępowania 
w sprawie zmiany bądź uchylenia decyzji ostatecznej następuje, więc dewo-
lucja kompetencji na organ administracji państwowej wyższego szczebla. Po 
drugie instytucja ta może być zastosowana jedynie w celu usunięcia stanu za-
grożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo zapobiegnięcia poważnym szko-
dom dla gospodarki narodowej lub ważnych interesów Państwa. Jak słusznie 
orzekł NSA, zagrożenie tych dóbr musi być realne, obiektywnie udowodnione 
(wykazane) i winno wynikać przede wszystkim z treści samej decyzji ostatecz-
nej lub całokształtu okoliczności jej wydania, a tylko wyjątkowo z jej wyko-
nywania [II OSK 1763/15]. Po trzecie wszczęcie postępowania w trybie art. 
161 KPA, dopuszczalne jest jedynie, gdy stan zagrożenia dla wskazanych war-
tości nie może być usunięty w inny sposób [Kędziora 2015, s.465]. Poprzez 
zwrot „inny sposób” rozumieć należy pozostałe przewidziane w przepisach 
kodeksu postępowania administracyjnego tryby wzruszenia decyzji takie jak 
np. stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji bądź wznowienie 
postępowania. Jak słusznie zauważył WSA w Warszawie, w ramach postępo-
wania prowadzonego na podstawie art. 161 KPA, organ nadzoru nie dokonu-
je ponownego ustalenia i oceny prawnej stanu faktycznego odnoszącego się do 
istoty sprawy zakończonej ostateczną decyzją, (którą to oceną jest on związa-
ny), ale bada tę sprawę wyłącznie w aspekcie określonych tym przepisem prze-
słanek - ocenia wyłącznie to, czy występuje stan zagrożenia wartości, o których 
mowa w tym przepisie, a następnie - czy w związku z wystąpieniem realnego 
zagrożenia wskazanych dóbr, istnieje konieczność eliminacji niewadliwej w 
stopniu kwalifikowanym decyzji z obrotu prawnego [VII SA/Wa 2450/13]. 

Ukazana powyżej specyfika instytucji z art. 161 KPA świadczy o szcze-
gólnym zadaniu jakie ma wypełniać. Nie dziwi więc fakt powierzenia kompe-
tencji do prowadzenia tego postępowania organom wysoko usytuowanym w 
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hierarchii administracji publicznej. Zastosowanie bezwzględnej dewolutyw-
ności w tym przypadku wydaje się być jak najbardziej uzasadnionym ze wzglę-
du na wartości, których ochronie instytucja ta służy. 

śrOdki względnie dewOlutywne

Względna dewolutywność środków weryfikacji rozstrzygnięć w postę-
powaniu administracyjnym jest wyjątkiem od postulowanej bezwzględnej de-
wolutywności zaskarżalności. Polega na pierwszeństwie kompetencji organu, 
który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie do uwzględnienia środka prawnego  
i ponownego rozpoznania sprawy przed organem wyższego stopnia. Dopiero 
w sytuacji, gdy organ I instancji nie skorzysta z tego uprawnienia możliwe jest 
przesunięcie tej kompetencji na organ wyższej instancji. W funkcjonowaniu 
tego rodzaju dewolutywności dostrzec można tyle samo wad ile zalet. B. Ada-
miak zauważyła, że względna dewolutywność to nie tylko wyjątek od zasady 
bezwzględnej dewolutywności, ale również odstępstwo od reguły związania 
organu wydaną decyzją [Adamiak 2017b, s.320]. Względna dewolutywność 
wpływa negatywnie na termin ostatecznego rozpoznania i rozstrzygnięcia 
sprawy, wynika to z faktu, że zgodnie z art. 132 § 3 KPA od nowowydanej 
decyzji organu I instancji stronom służy odwołanie. Istnieje, więc obawa, że 
organ I instancji może posłużyć się tą regulacją w celu przesunięcia w cza-
sie lub nawet niedopuszczenia do udziału w sprawie organu bezpośrednio 
wyższego stopnia [Tamże, s. 320]. Negatywną opinię o względnej dewolu-
tywności wyraził już Najwyższy Trybunał Administracyjny, który zauważył, 
że władza, która wydała zaskarżoną odwołaniem decyzję, może nie dopuścić 
do rozstrzygnięcia sprawy przez instancję wyższą i sama zmienić swą decy-
zję, nie tak jednak jak instancja odwoławcza w każdym kierunku (Ówcześnie 
obowiązujące Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz.U. 1928 Nr 36, poz. 341), 
nie zawierało zakazu reformationis in peius), ale tylko w sensie uwzględnienia 
odwołania, to znaczy na korzyść odwołującej się strony [Grzymała= Pokrzyw-
nicki 1937, s.57-58. Mimo ww. wad względna dewolutywność zaskarżalności 
posiada również zalety. Niewątpliwą korzyścią tego rozwiązania prawnego jest 
możliwość uzyskania tego samego celu bez konieczności angażowania organu 
wyższej instancji, który dzięki temu zyskuje więcej czasu na sprawy, których 
nie da się rozwiązać poprzez porozumienie organu I instancji i strony. B. Ada-
miak jako zaletę względnej dewolutywności wskazuje również zwiększenie sa-
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modzielności organu I instancji w decydowaniu o sprawach lokalnych [Ada-
miak 2017b, s.320]. 

  
 OdwOłanie Od decyzji administracyjnej

Opisując instytucję odwołania przedstawiciele doktryny używają wie-
lu zwrotów takich jak: środek zaskarżenia, środek prawny, środek kontroli 
czy instrument weryfikacji decyzji. Należy zauważyć, że określenia te ukazują 
złożoność zagadnienia odwołania. Najczęściej jednak występującym w lite-
raturze określeniem odwołania jest środek prawny, czyli zgodnie z definicją 
E. Ochendowskiego, instytucja proceduralna, której zadaniem jest spowodo-
wanie zmiany lub uchylenie aktu administracyjnego (decyzji, postanowienia) 
[Ochendowski 1992, s. 73]. Dużą popularnością cieszy się również odwołanie 
w ujęciu B. Adamiak, która określa je, jako środek zaskarżenia, czyli instytucje 
procesową, za pomocą której uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji 
rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji [Adamiak 
1996, s. 544]. Do wniesienia odwołania uprawnione są jedynie strony oraz 
podmioty na prawach stron, co oznacza, że ten środek prawny oparty jest na 
zasadzie skargowości. Odwołanie służy wobec nieostatecznych decyzji admi-
nistracyjnych wydanych przez organ I instancji, więc nazywany jest zwyczaj-
nym środkiem prawnym.

Instytucja prawna odwołania opiera się na dewolutywności, co oznacza, 
że zgodnie z art. 127 § 2 KPA organem właściwym do jej rozpoznania jest 
organ wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ. Przez wzgląd 
na brzmienie ww. przepisu należy uznać, że właściwość organu administracji 
publicznej do rozpoznania odwołania należy wyznaczać zgodnie z przepisami 
szczególnymi, a dopiero, jeżeli w regulacjach tych nie jest oznaczony wprost 
organ kompetentny do rozpoznania odwołania, należy go wyznaczyć na pod-
stawie art. 17 KPA [Wróbel 2016, s. 669]. Przepisy wprowadzające szczególny 
organ wyższego stopnia inny niż wynika to z regulacji ogólnych mogą być 
wprowadzone jedynie w akcie rangi ustawowej. Wyjątki takie wprowadzają 
np.: art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. nr 32, poz. 191, ze zm.), w którym organem odwoławczym od de-
cyzji wojewody w sprawach stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa oraz  
w sprawach jego przekazania ustanowiono Krajową Komisję Uwłaszczeniową, 
oraz art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
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[Dz.U. 1997 poz. 741], w której organem wyższego stopnia w sprawach okre-
ślonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonują-
cego zadania z zakresu administracji rządowej jest wojewoda [Glibowski 2017, 
s. 965]. Zagadnieniem prawidłowego wyznaczenia organu odwoławczego 
zajął się NSA, który wskazał, że właściwość rzeczową organu odwoławczego 
ocenia się z uwzględnieniem przepisów prawa materialnego zastosowanych  
w decyzji organu pierwszej instancji [I SA 116/93]. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że przez art. 132 KPA ustawodawca 
wprowadził względną dewolutywność odwołania, która polega na tym, że or-
gan wyższego stopnia może rozpatrzeć odwołanie tylko w sytuacji, gdy organ 
I instancji nie uwzględni tego odwołania w całości. Jest to tzw. samokontrola 
organu I instancji, czyli kompetencja organu, który wydał zaskarżoną decy-
zję do wydania nowej decyzji, w której uchyla lub zmienia decyzję zaskarżo-
ną, bez udziału organu bezpośrednio wyższego stopnia. Dlatego konstrukcja 
wnoszenia odwołania została ukształtowana w taki sposób, że organ I instancji 
pośredniczy przy wnoszeniu odwołania do organu ustawowo wyznaczonego 
do rozpoznania tego środka prawnego [Kędziora  2015, s. 369]. Samokontro-
la uzależniona jest jednak od wystąpienia łącznie przesłanki formalnej i mate-
rialnej. Przesłanką formalną jest wniesienie odwołania przez wszystkie strony 
lub w przypadku odwołania się tylko jednej strony, udzielenie zgody pozo-
stałych stron na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. 
Zgoda stron powinna przyjąć formę oświadczenia o zgodzie na uchylenie lub 
zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania, złożonego pisemnie lub ustnie 
do protokołu [Adamiak 2017a, s. 701]. Brak takiego oświadczenia woli stron 
niewnoszących odwołania uniemożliwia organowi I instancji zastosowanie sa-
mokontroli. Spełnienie przesłanki formalnej zastosowania samokontroli stało 
się tematem dyskusji doktrynalnej, która dotyczy zwrotu „wszystkie strony”, 
a dokładniej chodzi o to, czy pod pojęciem tym należy również rozumieć 
organy działające na prawach strony. Pierwszy z poglądów, którego zwolenni-
kiem jest J. Zimmermann, opowiada się za tezą, iż ze względu na rozszerzającą 
interpretację art. 127 § 1 KPA, w której na podstawie zwrotu „służy stronie 
odwołanie” prawo to przyznane zostało również podmiotą na prawach strony, 
to należy konsekwentnie interpretację tą zastosować do art. 132 KPA [Zim-
mermann 1986, s. 101]. Przeciwny pogląd natomiast prezentuje B. Adamiak, 
która twierdzi, że jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony lub jedna stro-
na, ale za zgodą pozostałych na uchylenie lub zmianę postanowienia zgodnie  
z żądaniem, to nawet jeżeli w postępowaniu w I instancji brał udział podmiot 
na prawach strony, który nie wniósł odwołania, to organ i tak ma prawo do 
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przeprowadzenia samokontroli. Pogląd ten został uargumentowany tym, że 
w postępowaniu odwoławczym chodzi nie o prawo procesowe, a o ochro-
nę interesu prawnego strony, czyli uprawnienie materialnoprawne, które nie 
przysługuje podmiotom na prawach strony [Adamiak 1996, s. 571]. 

Obowiązkiem organu jest rozpatrzenie przesłanki formalnej zawsze 
w związku z przesłanką materialną, którą jest uwzględnienie przez organ  
I instancji wniesionego odwołania w całości. WSA w Warszawie w wydanym 
orzeczeniu uznał, że uwzględnienie odwołania w całości oznacza uwzględ-
nienie co do treści żądania zawartego w odwołaniu. Nadto, uwzględnienie  
w całości żądania zawartego w odwołaniu, to zawsze zmiana decyzji na korzyść 
strony [II SA/Wa 1332/16]. Ponadto, zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie 
stanowiskiem, decyzja, która w jakikolwiek sposób pogarsza sytuację strony 
odwołującej się, jest decyzją wydaną z rażącym naruszeniem prawa w rozu-
mieniu art. 156 § 1 pkt 2 KPA [IV SA 1000/87].

Spornym elementem trybu samokontroli jest przyznanie organowi 
możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zgodnie z przepi-
sami wzruszenie zaskarżonej decyzji ma się odbyć tylko na podstawie analizy 
już posiadanego materiału dowodowego, a postępowanie ma polegać na we-
ryfikacji prawidłowości przyjętych przez organ wniosków prawnych poprzez 
ich zestawienie z zarzutami i roszczeniami skarżącego [Kmieciak 2011, s. 80]. 
Stanowisko takie zostało również wyrażone w wyroku NSA, który orzekł, że 
przepis art. 132 KPA nie stanowi podstawy do prowadzenia dopiero na tym 
etapie stosownego postępowania dowodowego [I SA 2076/98]. Odmienne 
stanowisko zajmują M. Szubiakowski i Z. Kmiecik, którzy uważają za wskaza-
ne dopuszczenie przeprowadzenia postępowania dowodowego na etapie auto-
kontroli. Pierwszy z nich uznaje ograniczoną do sytuacji wniesienia odwołania 
przez jedną osobę potrzebę uzupełnienia postępowania dowodowego, w celu 
zmiany stanowiska organu jedynie w granicach żądania tej konkretnej strony 
[Szubiakowski 1990, s. 185]. Natomiast drugi z autorów prezentuje stano-
wisko, wg którego postępowanie dowodowe, na etapie samokontroli organu  
I instancji powinno być dopuszczalne bez żadnych ograniczeń, jeżeli organ ten 
zaniedbał przeprowadzenie tych czynności przed wydaniem decyzji. Z. Kmie-
cik twierdzi, że wpłynie to pozytywnie na ekonomikę procesową, ponieważ 
jeżeli organ odwoławczy stwierdzi brak postępowania dowodowego to sprawa 
i tak trafi do organu I instancji na podstawie § 2 art. 138 KPA [Kmiecik 2008, 
s. 424]. Organ I instancji może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję tylko 
w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. Nowowydana decyzja jest decyzją 
wydaną w I instancji, w związku z tym służy od niej odwołanie. Jeżeli jednak 
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organ I instancji nie wyda decyzji przed upływem siedmiodniowego terminu, 
to jest zobowiązany do przekazania sprawy organowi odwoławczemu. Prze-
kazanie sprawy organowi II instancji polega na przesłaniu odwołania wraz  
z aktami sprawy do właściwego organu wyższego stopnia. 

Względna dewolutywność odwołania sprawia, że postępowanie odwo-
ławcze przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest postępowanie przed 
organem I instancji i rozpoczyna go wniesienie odwołania, a zakończyć się 
może wydaniem nowej decyzji przez ten organ lub przekazaniem odwołania 
do organu wyższego stopnia. Drugim etapem jest postępowanie przed orga-
nem odwoławczym, które odbywa się na zasadach ogólnych postępowania 
administracyjnego i kończy się wydaniem decyzji, która zawiera stanowisko 
organu odwoławczego o zaskarżonej decyzji. Nie powinno ono trwać dłużej 
niż miesiąc od dnia otrzymania odwołania. Dzięki względnej dewolutywności 
odwołania możliwe jest, więc zakończenie postępowania już na pierwszym 
etapie bez konieczności wdrażania etapu drugiego [Kędziora 2015, s. 370]. 

zażalenie

Zażalenie jest zwyczajnym środkiem prawnym przysługującym od 
nieostatecznych postanowień, które wydane zostały w toku postępowania ad-
ministracyjnego. Istotnym jest jednak, że zażaleniem można zaskarżyć jednie 
wymienione w przepisach KPA postanowienia i tylko wtedy, gdy kodeks tak 
stanowi. Celem toku zażaleniowego jest wyłącznie weryfikacja orzeczenia (po-
stanowienia) wydanego w toku rozpoznawanej sprawy indywidualnej i nie ma 
on, co do zasady, wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie tej sprawy [Zim-
mermann 1986, s. 103-104]. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia tego 
środka są nie tylko strony i podmioty na prawach stron, ale w niektórych 
sytuacjach również świadek, biegły lub inny uczestnik postępowania. Insty-
tucja zażalenia nie jest szeroko uregulowana w przepisach kodeksu postępo-
wania administracyjnego, ustawodawca przez art. 144 stosuje odesłanie do 
przepisów o odwołaniu w sprawach dla zażaleń nieuregulowanych. Wśród 
nieuregulowanych indywidualnie dla zażaleń zagadnień znalazło się udziele-
nie kompetencji do rozpoznania tego środka prawnego. Wykładnia art. 144 
KPA wskazuje na odpowiednie zastosowania w tym wypadku przepisów prze-
znaczonych dla odwołania. Zgodnie z nimi postępowanie zażaleniowe powin-
no opierać się na względnej dewolutywności, a więc możności zastosowania  
w tym postępowaniu instytucji samokontroli. Tak jak w przypadku odwo-
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łania, autokontrola organu I instancji uzależniona jest od wystąpienia prze-
słanki formalnej i materialnej. Ze względu jednak na inny krąg podmiotów 
uprawnionych do wniesienia zażalenia inaczej kształtuje się również prze-
słanka formalna, która w przypadku wniesienia przez świadka zażalenia na 
postanowienie o ukaraniu grzywną jest spełniona mimo braku zgodny stron, 
ponieważ wystarczającym warunkiem formalnym wydania nowego postano-
wienia przez organ I instancji jest samo wniesienie zażalenia przez uprawnio-
nego [Łaszczyca 2000, s. 194]. Natomiast przesłanka materialna samokontroli  
w postępowaniu zażaleniowym jest taka sama jak w postępowaniu odwoław-
czym, czyli uwzględnienie zażalenia w całości przez organ I instancji. Jeżeli 
obie przesłanki istnieją to organ I instancji może przystąpić do wydania nowe-
go postanowienia zmieniającego lub uchylającego zaskarżone postanowienie. 
W razie braku przesłanek lub po upływie 7 dni od otrzymania zażalenia organ 
I instancji przekazuje zażalenie organowi zażaleniowemu, którym jest organ 
wyższego stopnia. 

pOdsumOwanie

 Na podstawie przeanalizowania środków zaskarżenia, należy zauważyć, 
że mimo, iż doktryna i judykatura przedstawiają pogląd, że najlepszym, roz-
wiązaniem jest dewolutywność wszystkich środków prawnych, w niektórych 
sytuacjach cecha niedewolutywności lub względnej dewolutywności okazuje 
się bardziej odpowiednim rozwiązaniem. Z pewnością rozpoznanie zaskarżo-
nego rozstrzygnięcia przez organ wyższego stopnia nad organem, który wydał 
decyzję lub postanowienie w I instancji w oczach strony dodaje sprawie po-
wagi, chroni przed stronniczością oraz jest gwarancją ponownego, rzetelne-
go rozpoznania sprawy. Jednak w sytuacji, gdy ze względu na obowiązujący  
w polskim systemie prawnym hierarchiczny układ organów nie jest możliwe 
rozpoznanie sprawy przez organ wyższego rzędu, koniecznym jest, aby zapew-
nić stronie konstytucyjne prawo do zaskarżenia rozstrzygnięć w inny sposób. 
Rozwiązaniem tego problemu jest niedewolutywny środek zaskarżenia, który 
dzięki odpowiednim zabezpieczeniom realizuje w pełni zasadę dwuinstancyj-
ności postępowania administracyjnego. Brak cechy dewolutywności wiąże 
się z koniecznością szczególnej ochrony uprawnień odwołującego się, która 
realizowana jest dzięki obligatoryjnemu ponownemu merytorycznemu roz-
poznaniu sprawy, wyłączeniu z postępowania pracownika, który brał udział 
w wydaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz przestrzeganiu ogólnych zasad 
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rządzących postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji, w tym najistot-
niejszych ze względu na tę szczególną sytuację zasady praworządności i praw-
dy obiektywnej. Natomiast względna dewolutywność postępowania zdaje się 
być dobry rozwiązaniem, ponieważ dzięki samokontroli organ może naprawić 
swoje błędy bez konieczności niepotrzebnego angażowania organów wyższego 
stopnia. Instytucja samokontroli w żaden sposób nie ogranicza praw strony 
do dwuinstancyjnego postępowania, a nawet wspiera stronę w dochodzeniu 
swoich praw.
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Dekada istnienia  
„prawa dopalaczowego”  

- analiza postlegislacyjna  
ustawodawstwa regulującego zja-

wisko nowych substancji  
psychoaktywnych

wstęp

Niniejszy artykuł powstał na bazie badań postlegislacyjnych prowa-
dzonych przeze mnie nad polskim ustawodawstwem regulującym zjawisko 
używania nowych substancji psychoaktywnych. Artykuł ma na celu przy-
bliżenie szerszej publiczności wyników niniejszych badań w esencjonalnej 
formie. Pewne aspekty badań postlegislacyjnych, które nie mają fundamen-
talnego znaczenia dla poprawy uregulowania przedmiotowego zjawiska, zo-
stały wobec tego pominięte. Jako kluczowe elementy badania uznałem analizę 
zgodności wprowadzonych norm z Konstytucja, a takze weryfikację intencji 
ustawodawcy z osiągniętymi w drodze ustaw rezultatami społecznymi. Zanim 
jednak do nich przejdę, chciałbym zająć się zdefiniowaniem pojęć: “dopala-
cze”, “nowe substancje psychoaktywne”, a także “badania postlegislacyjne”. By 
przejść do meritum niezbędne będzie też przybliżenie czytelnikowi rozwoju 
sytuacji społecznej związanej z wybuchem tzw. “epidemii dopalaczy” w roku 
2010, która była, w mojej opinii, najważniejszą przyczyną powstania pierwszej 
kompleksowej odpowiedzi prawnej na zjawisko zażywania nowych substancji 
psychoaktywnych w Polsce.
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pOjęcia

Pojęcie “dopalacze” w języku prawnym funkcjonuje obecnie pod na-
zwą “środki zastępcze”. Ustawodawca zawarł jego definicję legalną w art. 4 pkt 
27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485]. 
Brzmi ona na dzień dzisiejszy w sposób następujący: 

środek zastępczy – produkt zawierający substancję o działaniu na 
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych 
celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa sub-
stancja psychoaktywna (...)

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addic-
tion) definiuje z kolei nowe substancje psychoaktywne jako wszelkie substan-
cje pochodzenia syntetycznego bądź naturalnego wytwarzane w celu imitowa-
nia efektów działania tradycyjnych narkotyków [cyt. za Bujalski, Dąbrowska 
i Wieczorek, 2017: 173]

Przywołam w tym miejscu swoją próbę wyróżnienia cech konstytutyw-
nych pojęcia “dopalacze” [Pawelec, 2020]:

1. nie zawierają one w swoim składzie żadnych substancji znaj-
dujących się w wykazie substancji odurzających stanowiącym załącznik 
do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii np. marihuany, amfetaminy 
itp. (gdyby takie zawierały, to byłyby klasyfikowane jako tradycyjne 
narkotyki)

2. zawierają w swoim składzie substancje psychoaktywne, czyli 
takie, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, czego efektem 
są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania 
[Wikipedia, 2020] (gdyby nie zawierały substancji psychoaktywnych 
to niemożliwe byłoby odurzenie się nimi)

3. zawierają w swoim składzie takie substancje psychoaktywne, 
które w swoim działaniu imitują działanie tradycyjnych narkotyków 
(nazywane nowymi substancjami psychoaktywnymi), a zatem środek 
imitujący działanie kofeiny nie będzie dopalaczem, ale środek imitują-
cy działanie marihuany zostanie już zaklasyfikowany jako dopalacz.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż, na gruncie prawnym, to, co należy do 
grupy nowych substancji psychoaktywnych może się zmieniać na przestrzeni 
czasu. Za każdym razem, gdy ustawodawca dopisuje daną nową substancję 
psychoaktywną do wykazu substancji odurzających (a robił to systematycznie 
w ostatniej dekadzie), traci ona ten status i dołącza do grona substancji odu-
rzających, które obowiązuje osobny reżim prawny.

Różnica między pojęciem “dopalacz” a “nowa substancja psychoak-
tywna” jest nieznaczna w kontekście przedmiotowych badań. “Dopalacz” to 
gotowy produkt składający się z jednej lub kilku nowych substancji psychoak-
tywnych. Polski reżim prawny obowiązujący w latach 2010 - 2018 traktował 
oba pojęcia bardzo podobnie i wrzucał je niejako do jednego worka.

Przejdę teraz do wyjaśnienia drugiego ważkiego dla niniejszej pracy ter-
minu jakim jest “badanie postlegislacyjne”. Helsińska Fundacja Praw Człowie-
ka rozumie badania postlegislacyjne jako “systematyczne i rzetelne prowadze-
nie działań mających na celu ewaluację wprowadzonych rozwiązań prawnych 
z perspektywy nie tylko założonych celów, ale przede wszystkim rzeczywistych 
potrzeb społecznych” [Pietryka, 2013]. Inni badacze M. Matczak i T. Zala-
siński zwracają z kolei uwagę na podobieństwo badań postlegislacyjnych do 
oceny skutków regulacji [Matczak i Zalasiński, 2011]. W polskim procesie 
ustawodawczym Ocena Skutków Regulacji (w skrócie OSR) jest sporządzona 
obligatoryjnie dla każdego rządowego projektu ustawy. O ile jednak klasyczna 
OSR jest analizą ex ante, o tyle badania postlegislacyjne przeprowadzane są z 
perspektywy ex post. 

Ocena Skutków Regulacji ex post pojawia się również w aktach we-
wnętrznych Rady Ministrów. W wytycznych jej autorstwa dotyczących oceny 
wpływu zdefiniowane zostały cele, jakie przyświecają dokonywaniu OSR ex 
post: jest to “zebranie w jednym dokumencie wszystkich istotnych informacji 
dotyczących funkcjonowania aktu prawnego celem oceny dotychczasowego 
działania regulacji oraz wypracowania wniosków i rekomendacji w zakresie 
konieczności dokonania jej zmian” [RCL, 2015]

A zatem najważniejsze cechy badania postlegislacyjnego obejmują:

1. badanie wpływu aktu legislacyjnego (chodzi tutaj o normy 
prawne charakteru generalnego, a nie indywidualnego, np. nie pro-
wadzi się badań postlegislacyjnych nad decyzją indywidualną organu 
podatkowego)

2. dokonywanie analizy aktu po jego wejściu w życie (tym od-
różniają się od klasycznej OSR przeprowadzanej przed wejściem w ży-
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ciu aktu prawnego
3. sformułowane w ramach badania wnioski mogą stać się po-

czątkiem nowej inicjatywy prawodawczej, która miałaby naprawić nie-
doskonałości analizowanego aktu

analizOwane ustawOdawstwO

Przepisy, które zamierzam analizować w niniejszej pracy znajdują się 
w dwóch ustawach:

1) Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej [Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396]

2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 
poz. 875]

W sierpniu 2018 r. weszła w życie kolejna ważna nowelizacja [Dz.U. 
2018 poz. 1490] ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, której w niniejszej 
pracy nie będę analizować. Jej krótki jak na razie okres obowiązywania utrud-
nia możliwość podjęcia nad nią badań postlegislacyjnych. Ich naturą jest bo-
wiem analizowanie aktów prawnych z dłuższej perspektywy po ich wejściu 
w życie, tak by można było ocenić ich faktyczne, a nie tylko zamierzone 
efekty.

Innymi słowy, moje zainteresowania badawcze ograniczają się do reżi-
mu prawnego, jakim były poddane nowe substancje psychoaktywne na prze-
strzeni lat 2010 - 2018.

krótka histOria tzw. dOpalaczy -  
narOdziny prOblemu w pOlsce

Tzw. dopalacze istniały początkowo jedynie w obrocie internetowym. 
Na szersze wody produkty te wypłynęły w roku 2008 za pośrednictwem witry-
ny internetowej o nazwie dopalacze.com. Jeszcze w tym samym roku obrót tzw. 
dopalaczami przestał być wyłącznie domeną internetu, bowiem w Łodzi za-
łożono pierwszy sklep stacjonarny z dopalaczami. Wydarzenie to zapoczątko-
wało lawinę kolejnych fizycznych punktów handlowych, których pod koniec 
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2010 roku w całym kraju funkcjonowało ponad 1300 [Jabłoński i Malczewski, 
2014]. Szeroka dostępność omawianych produktów musiała odbić się na skali 
ich używania i popularności. Według badań przeprowadzonych na młodzieży 
w wieku 18 - 19 lat do używania dopalaczy kiedykolwiek w życiu w roku 2008 
przyznało się 3,5% ankietowanych, podczas gdy w 2010 roku było to już 
11,4% [Malczewski, 2011]. Rosnącą dynamikę spożycia potwierdzają również 
odpowiedzi na pytanie o używanie dopalaczy w ostatnich 12 miesiącach od 
przeprowadzenia badania. Do takich zachowań przyznało się 2,6% ankieto-
wanych w 2008 roku wobec 7,2% w 2010 roku. W ankiecie przeprowadzonej 
w 2010 roku zapytano też uczniów o to, czy kiedykolwiek słyszeli o czymś 
takim, jak dopalacze. Aż 90% badanych odpowiedziało twierdząco. A zatem 
w 2 lata od otwarcia pierwszego stacjonarnego sklepu z dopalaczami, o ich 
istnieniu wiedziała już niemal każda młoda osoba. 

 Sklepy oferujące produkty z grupy tzw. dopalaczy sprawiały wraże-
nie działalności legalnej. Ich sprzedaż przed wprowadzeniem pierwszej “ustawy 
dopalaczowej” [Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396] potwierdzana była wydrukiem 
paragonu z kasy fiskalnej. Firmy handlujące nimi wielokrotnie poddawane 
były kontrolom, mającym na celu sprawdzenie, czy w składzie sprzedawanych 
produktów nie znajdują się tradycyjne narkotyki (substancje figurujące w wy-
kazie substancji odurzających). W zdecydowanej większości przypadków nie 
wykazywały one jednak nieprawidłowości [Grabowski, 2010]. 

Normy dotyczące produktów spożywczych nakładają na producentów 
m. in. obowiązek informowania o składzie produktu. Warto wspomnieć, że 
z początku wytwórcy dopalaczy wypełniali powyższy obowiązek. Dopiero 
po delegalizacji pierwszej grupy substancji wykorzystywanych do wytwarza-
nia dopalaczy nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 20 marca 
2009 roku [Dz.U. 2009 nr 63 poz. 520] (poprzez wpisanie ich na listę sub-
stancji odurzających stanowiącej załącznik do niej), producenci zaczęli zatajać 
skład swoich produktów [Grabowski, 2010]. Sprzedawane produkty zaczęto 
oferować jako tzw. “wyroby kolekcjonerskie”, które nie są przeznaczone do 
spożycia przez ludzi.

Jedną z przyczyn, dla których dopalacze zaczęły funkcjonować w po-
wszechnej świadomości jako produkty niebezpieczne był niewątpliwie brak 
informacji na temat tego, co dokładnie użytkownicy dopalaczy spożywali. 
Fakt ten utrudniał pracę sanitariuszom w przypadku zatrucia dopalaczami. 
Sprawy nie ułatwiał ponadto fakt, że w jednym produkcie sprzedawanym 
jako dopalacze występowała często więcej niż jedna substancja psychoaktyw-
na. Według badań Narodowego Instytutu Leków aż 83% zbadanych próbek 
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dopalaczy zawierało więcej niż jedną substancję psychoaktywną [Jabłoński i 
Malczewski, 2014]. Już wiedza na temat działania pojedynczych nowych sub-
stancji psychoaktywnych jest w poważny sposób ograniczona, można więc 
wyobrazić sobie jak ciężkie musiały być próby oszacowania przez ratowników 
medycznych potencjalnego krzyżowego działania mieszanki kilku z nich.  

Fakt ten nie pozostał bez wpływu na użytkowników. Liczba przypad-
ków zatruć i podejrzeń zatruć dopalaczami w roku 2010 systematycznie rosła. 
O ile w trakcie wakacji (lipiec i sierpień) wykryto w sumie 100 takich przy-
padków, o tyle we wrześniu odnotowano już 123, a w październiku aż 258 
tego typu incydentów [Państwowa Inspekcja Sanitarna]. Skala hospitalizacji 
użytkowników dopalaczy wywołała wiele kontrowersji medialnych. Opinia 
publiczna naciskała na przyjęcie bardziej radykalnych rozwiązań. Choćby w 
ankiecie internetowej wykonanej przez czasopismo Newsweek 54% badanych 
opowiedziało się za całkowitym zakazem sprzedaży dopalaczy [Newsweek, 
2009, s. 13]. 

 Wobec przytoczonych faktów jasne staje się, że ustawodawca musiał 
zdecydować się na kroki prawne, by przeciwdziałać niebezpiecznemu zjawi-
sku.

intencja ustawOdawcy

Lektura uzasadnień do projektów omawianych ustaw przynosi 
dość oczywiste wnioski, jeśli chodzi o zamierzenia ustawodawcy. Jako ra-
tio legis podawane jest najczęściej ochrona zdrowia i życia obywateli. For-
mułowane jest to na różne sposoby takie jak: “ograniczenia pojawiania się 
na rynku polskim niebezpiecznych dla zdrowia i życia produktów” bądź 

“zabezpieczanie obywateli przed niebezpiecznymi dla ich zdrowia produktami 
lub substancjami”. W uzasadnieniach wskazuje się też na szereg celów po-
średnich, które mają prowadzić do tego nadrzędnego, czyli ochrony zdrowia 
publicznego. Jest to między innymi umożliwienie “szybkiego i elastycznego 
reagowania” na zagrożenie ze strony tzw. dopalaczy, a także “zwalczanie wy-
twarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym”. Celem było 
również identyfikowanie tych bardzo niebezpiecznych substancji i ich penali-
zacja poprzez ich wprowadzenie do wykazu substancji odurzających. Podnosi 
się również funkcję informacyjną zmian w ustawie. Mają one “wskazywać, że 
środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne są substancjami szko-
dliwymi”. Efektem zmian ma być “poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego” 
obywateli. 
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narzędzia prawne mające na celu przeciwdziałanie  
ObecnOści tzw. dOpalaczy w pOlsce

Omówienie ustawy z dnia 8 października 2010 r.  
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 
Aż do nowelizacji z października 2010 r. jedynym sposobem walki 

z ogromną podażą dopalaczy na rynku było wpisywanie pojedynczych sub-
stancji wchodzących w ich skład na listę substancji kontrolowanych. Tym sa-
mym substancje te stawały się tradycyjnymi narkotykami, za obrót którymi, a 
także za których posiadanie niezmiennie groziły sankcje karne.

 Omawiana nowelizacja wprowadziła w tej materii zasadnicze zmia-
ny. Przede wszystkim znowelizowano definicję środka zastępczego, którą za-
projektowano tak, by objęła swoim zasięgiem różne produkty znane szerzej 
jako dopalacze. Podstawowym narzędziem prawnym wprowadzonym przez 
przedmiotową nowelizację był zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych pod groźbą kary pieniężnej od 20 000 zł do 1 000 000 
zł. Kara finansowa była wymierzana przez Państwowy Inspektorat Sanitarny 
w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, że panował w tej materii reżim 
procesu administracyjnego, a omawiana kara pieniężna stanowiła sankcję ad-
ministracyjną, a nie karną. Tym odróżniała się od sankcji za naruszenie innych 
norm zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, które to często są 
sankcjami karnymi. Przedmiotowe zakazy nie obejmowały czynności posiada-
nia środków zastępczych, nie kryminalizując tym samym typowych zachowań 
samych użytkowników dopalaczy. Nie ustanowiono również zakazu ich udzie-
lania.

 Innym nowym narzędziem prawnym stały się uprawnienia pań-
stwowego inspektora sanitarnego w sytuacji, w której zachodziło podejrzenie, 
że wytworzony, bądź wprowadzony do obrotu produkt jest środkiem zastęp-
czym. W takim wypadku uregulowania odsyłały do nowo dodanego artykułu 
27c w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który brzmiał następująco:

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagro-
żenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny 
wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do 
obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny 
do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy 
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jednak niż 18 miesięcy. 
(...)
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy 
państwowy inspektor sanitarny: 1) zatrzymuje produkt; 2) nakazuje 
zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub 
obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu produktu do 
obrotu na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 
3 miesiące. 
(...)
6. W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w 
drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu do 
obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego znisz-
czenie na koszt strony postępowania.  

 
O ile scharakteryzowana wcześniej kara finansowa pełniła funkcję od-

straszającą, o tyle przepisy cytowane wyżej miały przede wszystkim za zadanie 
chronić życie i zdrowie obywateli. Choć nie ma tutaj bezpośrednio mowy 
o środkach zastępczych, to jednak duża część z nich spełniała warunki by 
stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Omawiane normy zobowią-
zywały Sanepid do wycofania niebezpiecznego produktu z obiegu w razie speł-
nienia przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 

 Taki stan prawny utrzymywał się od 27 listopada 2010 r. aż do 
1 lipca 2015 r. Wtedy to weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów doty-
czących dopalaczy.

Omówienie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu  

narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Druga z systemowych nowelizacji dotyczących problemu dopalaczy 
przede wszystkim wprowadziła pojęcie nowej substancji psychoaktywnej, 
a także wykazu nowych substancji psychoaktywnych określany w drodze roz-
porządzenia ministra zdrowia. Różnił się on wobec tego zasadniczo od wyka-
zu substancji odurzających. O ile ten ostatni mógł być zmieniany jedynie w 
drodze ustawy, o tyle wykaz nowych substancji psychoaktywnych mógł być 
modyfikowany bezpośrednio przez egzekutywę z pominięciem klasycznego 
procesu legislacyjnego w parlamencie. 
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Zwraca uwagę również możliwość wpisania do niego tak pojedynczych 
substancji, jak i całych grup substancji. W tym miejscu trzeba przypomnieć 
sobie problemy początkowego etapu rozkwitu zjawiska dopalaczy. Gdy jedna 
substancja używana przez producentów dopalaczy dopisywana była do wyka-
zu substancji odurzających, ci łatwo byli w stanie podmienić jeden element 
w składzie chemicznym substancji, by wytworzyć zupełnie nową substancję 
nieznajdującą się w wykazie, a jednocześnie mającą podobne właściwości 
psychoaktywne. Zwykle ta nowa substancja należała do tej samej grupy che-
micznej, co substancja właśnie zdelegalizowana. Nowelizacja wprowadzając 
możliwość wpisywania do wykazu nowych substancji psychoaktywnych ca-
łych grup substancji uderzała w swoim założeniu w opisywany proceder. Taki 
sposób określania substancji nazywany jest w doktrynie tzw. definicją rodza-
jową lub grupową.

Jeśli chodzi o same narzędzia przeciwdziałania zjawisku dopalaczy, ich 
wachlarz został nieco poszerzony. Wprowadzono nowy zakaz przywozu środ-
ków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Czynność ta jest le-
galnie zdefiniowana w ustawie jako wprowadzenie takich substancji (środków) 
na obszar celny Unii Europejskiej. Zasadniczo nie wprowadzono sankcji za 
nieprzestrzeganie zakazu przywozu. Jedyną dolegliwością dla sprawcy złama-
nia normy jest poniesienie kosztów sprawdzenia czy przywożona substancja 
jest środkiem zastępczym bądź nową substancją psychoaktywną. Aparat pań-
stwowy ma według nowych przepisów 18 miesięcy na rozstrzygnięcie w tym 
zakresie. Sprawca ponosi również koszty przechowywania i ewentualnego 
zniszczenia przywożonego towaru. Jeśli jednak sprawca przywozu nie jest zna-
ny (np. anonimowy nadawca przesyłki), to takich kosztów nie ponosi. O ile 
w toku badań okaże się, że przywożona substancja jest środkiem zastępczym, 
bądź nową substancją psychoaktywną, organ celny ma obowiązek wystąpić do 
sądu o orzeczenie jej przepadku. Wyjątkiem od tej zasady jest norma, według 
której przywożony produkt należy zniszczyć bez składania o to wniosku do 
sądu, pod warunkiem, że sprawca czynu jest nieznany. 

 Omówiony stan prawny obowiązywał do 21.08.2018 r., kiedy to 
weszła w życie ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii.
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analiza pOstlegislacyjna

Kontrola w zakresie zgodności  
analizowanego ustawodawstwa z Konstytucją RP

 W tym miejscu zajmę się analizą poszczególnych norm prawnych 
wprowadzonych w drodze wybranych przeze mnie nowelizacji w zakresie ich 
zgodności z Konstytucją. W pierwszej kolejności chciałbym rozważyć kom-
petencje państwowego inspektora sanitarnego zmienione przez nowelizację 
z 2015 r. w art. 44c ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Brzmi on 
w sposób następujący:

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwa-
rzania lub wprowadzania do obrotu produktu, o którym mowa w ust. 1, 
zakazuje, w drodze decyzji, jego wytwarzania lub wprowadzania do obro-
tu, nakazuje jego wycofanie z obrotu, a także orzeka o jego przepadku na  
rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu, jeżeli ten produkt jest środkiem 
zastępczym albo nową substancją psychoaktywną.

“Produkt, o którym mowa w ust. 1” to taki produkt, co do którego 
zaszło uzasadnione podejrzenie, że jest środkiem zastępczym lub nową sub-
stancją psychoaktywną, oraz co do którego stwierdzono jego wytwarzanie 
bądź wprowadzanie do obrotu. Podejrzenie to weryfikowane jest w toku ba-
dań laboratoryjnych przez wyspecjalizowane jednostki. W przedmiotowej 
normie zwraca uwagę kompetencja państwowego inspektora sanitarnego do 
orzekania o przepadku środka zastępczego (nowej substancji psychoaktywnej) 
na rzecz Skarbu Państwa. Ogólnie pojęty przepadek rzeczy uregulowany jest 
również wprost w art. 46 Konstytucji RP. Brzmi on w sposób następujący:

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych 
w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

O ile wymóg ustawowego określenia okoliczności, w jakich może dojść 
do przepadku rzeczy wydaje się być spełniony, o tyle wątpliwości pojawiają się 
w zakresie wymogu jego orzeczenia przez sąd. Państwowy inspektor sanitarny 
jest organem administracji państwowej, a więc stanowi element władzy wy-
konawczej. Biorąc pod uwagę zasadę trójpodziału władzy respektowaną przez 
Konstytucję RP (art. 10) w zasadzie niemożliwym jest argumentowanie, że 
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kompetencje państwowego inspektora sanitarnego do orzekania o przepadku 
rzeczy są zgodne z art. 46 Konstytucji RP. Jak wskazuje Prokurator Generalny 
w swoim wniosku o stwierdzenie niezgodności omawianego przepisu z Kon-
stytucją [PG, 2015]:

W literaturze przedmiotu podkreśla się również, że mająca pierwszeń-
stwo wykładnia językowa przepisu art. 46 ustawy zasadniczej jest jed-
noznaczna i dowodzi, że Konstytucja ustanawia bezwzględny nakaz 
właściwości sądu w sprawach przepadku rzeczy. Artykuł 46 Konstytu-
cji nie przewiduje żadnego wyjątku dla kompetencji innego niż sąd or-
ganu w tych sprawach, jak również nie przewiduje możliwości określe-
nia przez ustawodawcę takiego wyjątku w drodze ustawy. Artykuł 46 
ustanawia wyraźnie wyłączność ustawy i wyłączność sądu. Ta norma 
konstytucyjna uprawnia ustawodawcę jedynie do określenia w drodze 
ustawy sytuacji, w których może nastąpić przepadek rzeczy. (...)

Decyzja państwowego inspektora sanitarnego jako decyzja administra-
cyjna, podlega wszak środkom odwoławczym w postaci odwołania do organu 
wyższego rzędu, a także skardze do sądu administracyjnego. Można by więc 
próbować, jakkolwiek karkołomnie, dowodzić, że ewentualna błędna decyzja 
inspektora sanitarnego może przecież zostać poddana kontroli sądu admini-
stracyjnego. A zatem nawet jeśli to nie sąd bezpośrednio orzeka o przepadku 
rzeczy, to w związku z potencjalnym nadzorem sądowym decyzje inspekcji 
sanitarnej będą właściwie tożsame z orzeczeniami sądu. Jednak Trybunał Kon-
stytucyjny w jednym ze swoich wyroków [TK, 2008] jednoznacznie stwier-
dził, iż konstytucyjny wymóg sądowego orzekania o przepadku rzeczy wcale 
nie jest spełniony, gdy sąd kontroluje jedynie zgodność decyzji innego organu 
władzy publicznej z prawem. Jak można przeczytać w orzeczeniu: “Nie można 
więc uznać, by możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego czyniła zadość wymogom orzekania o przepadku rzeczy wyłącznie 
w drodze prawomocnego orzeczenia sądu”. 

Z uwagi na cofnięcie wniosku o kontrolę konstytucyjności przedmio-
towego przepisu przez nowego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę 
[PG, 2016] Trybunał Konstytucyjny nie zdążył zająć stanowiska w przedmio-
towej sytuacji prawnej. W mojej ocenie nie ma jednak wątpliwości, że norma 
prawna zawarta w art. 44c ust. 4 w brzmieniu nadanym mu przez nowelizację 
z 2015 r., dająca podstawę państwowemu inspektorowi sanitarnemu do orze-
czenia przepadku środka zastępczego (nowej substancji psychoaktywnej) jest 
niezgodna z treścią art. 46 Konstytucji RP. W podobnym tonie wypowiedzieli 
się również Iwona Kozera-Rytel oraz Jan Lipski w swoich opiniach na temat 
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przedmiotowej nowelizacji [Lipski, 2015; Kozera-Rytel, 2015].
Identyczne uwagi należałoby skierować w stronę norm zawartych w art. 

44d ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu nadanym przez 
nowelizację z 2015 r.:

Jeżeli podmiot dokonujący przywozu jest nieznany, produkt będący 
środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną podlega 
zniszczeniu bez konieczności występowania do sądu o przepadek na 
rzecz Skarbu Państwa.

Normy znajdujące się w art. 44d ustawy regulują konsekwencje wykry-
cia przez organ celny przywozu na terytorium RP środka zastępczego (nowej 
substancji psychoaktywnej). Cytowany ustęp zawiera dyspozycję, która zwal-
nia organ celny z konieczności występowania do sądu z wnioskiem o orzecze-
nie przepadku przywożonej nielegalnie rzeczy, pod warunkiem, że podmiot 
dokonujący przywozu nie jest znany. Może się tak stać choćby w przypadku 
nadania przesyłki pocztowej zawierającej środek zastępczy przez anonimowe-
go nadawcę. Podlega ona wtedy automatycznie zniszczeniu.

Takie uregulowanie wydaje się być co najmniej kontrowersyjne biorąc 
pod uwagę treść art. 46 Konstytucji RP. Zniszczenie czegoś oznacza między 
innymi spowodowanie, że coś przestaje istnieć [PWN, 2020]. W mojej opinii 
ustawodawca użył tego słowa właśnie w tym znaczeniu. Gdy dana rzecz nie 
istnieje, nie istnieje również prawo własności do niej. A zatem zniszczenie 
rzeczy przez aparat państwowy jest odebraniem prawa własności do niej, które 
przynależało wcześniej w omawianej sytuacji prawnej do podmiotu przywożą-
cego ją. Zgodnie z poglądami doktryny [Sarnecki, 2003, s. 2] wywiedzionymi 
z treści art. 46 Konstytucji RP pozbawienie prawa własności może nastąpić 
tylko w drodze prawomocnego orzeczenia sądu. Własność nie może być niko-
mu odebrana ani przez akt ustawodawczy, ani przez akt władzy wykonawczej. 
Również Trybunał Konstytucyjny uznał rozszerzającą wykładnię pojęcia prze-
padku na gruncie art. 46 Konstytucji RP. W wyroku TK z 16 marca 2004 r. 
[TK, 2004] można przeczytać: “każdy wypadek odjęcia własności w ramach 
pewnej procedury i poprzez orzeczenie jakiegoś organu – musi odpowiadać 
kryteriom sformułowanym w art. 46 Konstytucji”. 

Aplikując te ogólne rozważania do analizowanej normy prawnej należy 
przyjąć, że poprzez obowiązek zniszczenia przywożonego produktu ustawo-
dawca w istocie za obowiązkowy uznaje akt pozbawienia własności. Użycie 
zwrotu: “podlega zniszczeniu” nie pozostawia żadnej swobody w decyzji orga-
nu celnego. A zatem przedmiotowa norma sankcjonuje pozbawienie własności 
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z mocy aktu ustawodawczego. Takie rozwiązanie bez wątpienia jest niezgodne 
z przyjętą wykładnią art. 46 Konstytucji RP. Do identycznych wniosków do-
szedł również Prokurator Generalny w powoływanym już piśmie skierowa-
nym do TK, a także J. Lipski w również powoływanej wcześniej opinii [Lipski, 
2015; PG, 2016]. 

Warto przyjrzeć się również temu, w jaki sposób przepadek środków 
zastępczych został skonstruowany w analizowanej przeze mnie nowelizacji 
z 2010 r. Odpowiednie przepisy wprowadzone zostały wtedy do ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w art. 27c ust. 6:

W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w 
drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu do 
obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego znisz-
czenie na koszt strony postępowania. 

Są to bliźniaczo brzmiące przepisy w stosunku do omawianych na po-
czątku tego podrozdziału przepisów wprowadzonych do ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii w art. 44c ust. 4 w roku 2015. Różnica polega głów-
nie na braku kompetencji inspektora sanitarnego do orzekania o przepadku 
produktu. W przepisach omawianych w tym miejscu inspektor nakazywał 
tylko jego zniszczenie. Samo orzeczenie przepadku zostało przez ustawodawcę 
przemilczane.

Do przedmiotowych norm należałoby odnieść uwagi z poprzednich 
akapitów dotyczące zniszczenia rzeczy przez aparat państwowy. W tym przy-
padku zniszczenie produktu będące pozbawieniem własności orzekane jest 
w drodze decyzji inspektora sanitarnego. Stanowi ona więc akt władzy wyko-
nawczej. W związku z wyłączną kompetencją sądu do orzekania o pozbawie-
niu własności przedmiotową normę należy uznać również za niekonstytucyjną. 

W zakresie pozostałych przepisów, wobec których zachodzi wątpliwość 
czy ich treść jest zgodna z Konstytucją RP ograniczę się jedynie do zasygna-
lizowania tych wątpliwości. Decyzja ta podyktowana jest ograniczeniami 
objętościowymi niniejszego artykułu, a także zamiarem zbilansowania treści 
poszczególnych składników oceny postlegislacyjnej. 

Wątpliwości takie, które przedostały się zresztą szerzej do opinii pu-
blicznej, dotyczyły legalnej definicji środka zastępczego na gruncie nowelizacji 
z 2010 r. Brzmiała ona w sposób następujący:
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środek zastępczy – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycz-
nego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich 
część, zawierające taką substancję, używane [podkr. od autora] zamiast 
środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich sa-
mych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, któ-
rych wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na 
podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje 
się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów

W przedmiotowej definicji uwagę zwraca zastosowanie zwrotu używane. 
Spełnienie się przesłanki używania danego produktu zamiast środka odurzają-
cego zależy wobec tego od samych jego użytkowników [HFPCz, 2010]. Jeśli 
dany produkt teoretycznie mógłby być używany w celach odurzania się, ale 
w praktyce nie byłby w nich wykorzystywany, to nie mógłby zostać uznany 
za środek zastępczy. Taka konstrukcja wydaje się być problemowa z perspek-
tywy wymogów konstytucyjnej zasady określoności. Przede wszystkim nie 
występuje pełna możliwość przewidywania konsekwencji prawnych zachowa-
nia polegającego na wytwarzaniu bądź wprowadzania do obrotu produktu, 
który ma potencjał do bycia używanym zamiast środków odurzających. W 
przypadku producentów tzw. dopalaczy ta możliwość ograniczona jest przez 
przedmiotową normę w minimalnym zakresie. Produkty te zaprojektowane 
są w taki sposób, by były używane właśnie w celu odurzania się. Ciężko 
wyobrazić sobie przypadek produktu sprzedawanego jako tzw. dopalacz, któ-
ry byłby używany inaczej niż stanowi przedmiotowa definicja. Inaczej mo-
głoby być w sytuacji producentów produktów, które zaprojektowane zostały 
w choćby w celach przemysłowych, a zawierają w swoim składzie substancje 
psychoaktywne. Niemożliwym jest przewidzieć czy ktoś wpadnie na pomysł 
odurzania się takim produktem. Z drugiej strony wydaje się, że ubezpiecze-
niem dla przynajmniej niektórych producentów stanowi następujący frag-
ment przepisu: “których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regu-
lowane na podstawie przepisów odrębnych”. 

Reasumując warto odnotować, że pojawiły się wątpliwości konstytucyj-
ne co do przedmiotowej definicji, które zostały jednak wzięte pod uwagę przy 
okazji kolejnej nowelizacji z 2015 r. Ustawodawca zmienił wtedy sformuło-
wanie: “używane” na: “który może być użyty”. Od tamtego momentu kwali-
fikacja danego produktu jako środka zastępczego była zależna od jego obiek-
tywnego potencjału odurzającego, który może być z powodzeniem zbadany 
jeszcze przed wytworzeniem czy wprowadzeniem do obrotu tego produktu.

Kontrowersje może także wzbudzać norma prawna mówiąca o karze 
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finansowej za złamanie zakazu wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych zawierająca nakaz nadania rygoru natychmiastowej wy-
konalności decyzji o wymierzeniu kary (art. 52 ust. 2 ustawy). Przedmiotowy 
obowiązek organu wymierzającego karę został wprowadzony przez noweliza-
cję ustawy z 2010 r. i nie został zmieniony przez kolejną nowelizację z 2015 
r. Wydaje się on być w kolizji z normą zawartą w art. 108 par. 1 kodeksu 
postępowania administracyjnego:

Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natych-
miastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę 
zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa na-
rodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes 
społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. (...)

Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę przy okazji analizy cytowanego 
przepisu, że istotnym dla nadania decyzji takiego rygoru jest nie tylko celo-
wość niezwłocznego jej wykonania, ale również przeciwwskazania dla ocze-
kiwania na ewentualne rozpatrzenie odwołania od decyzji [TK, 2009]. Ta-
kie przeciwwskazania muszą wprost wynikać z zagrożenia dóbr chronionych 
przez normę z art. 108 par. 1 k. p. a. W tym samym orzeczeniu Trybunał wy-
powiada się wprost na temat możliwości nadawania takiego rygoru decyzjom 
wymierzającym karę administracyjną: 

Natychmiast wykonalne mogą być orzeczenia o wymierzeniu dolegli-
wości, na mocy których dochodzi do ustania naruszenia prawa, powo-
dującego zagrożenia dla wartości i dóbr prawem chronionych, takich 
jak: zdrowie, życie, dobra materialne znacznej wartości. Natomiast 
brak racjonalnego uzasadnienia dla natychmiastowej wykonalności 
orzeczeń o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej, ponieważ 
podstawową funkcją takiej dolegliwości jest z reguły represja. 

W poglądzie Trybunału przedstawionym w cytowanym orzeczeniu 
nieuprawnione narzucenie na organ obowiązku każdorazowego nadawania 
rygoru natychmiastowej wykonalności określonym decyzjom narusza art. 2 
Konstytucji RP.

Rzeczywiście trudno domyślić się które z dóbr prawnych chronionych 
przez art. 108 k.p.a. miałoby być zagrożone w wypadku nienałożenia rygoru 
natychmiastowej wykonalności decyzji o nałożeniu kary finansowej za zła-
manie jednego z zakazów określonych w art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Jak wskazuje A. Bodnar w opinii Helsińskiej Fundacji Praw 
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Człowieka na temat nowelizacji z 2010 r. ochronie zdrowia i życia służyć po-
winna sama nieuchronność nałożenia przedmiotowej kary, która odstrasza od 
wytwarzania i wprowadzania do obrotu tzw. Dopalaczy [HFPCz, 2010]. Na 
ochronę zdrowia i życia nie ma według niego wpływu sam rygor natychmia-
stowej wykonalności kary. W kontekście tych rozważań należałoby uznać, że 
omawiane rozwiązanie przyjęte w art. 52a ustawy rodzi poważne wątpliwości 
w zakresie zgodności z art. 2 Konstytucji RP. Do identycznych wniosków do-
szli również M. Gil oraz I. Kozera-Rytel w swoich opiniach na temat projek-
tów obu analizowanych nowelizacji [Gil, 2010; Kozera-Rytel, 2015].

weryfikacja zamierzOnych celów  
z Osiągniętymi rezultatami

Weryfikację rozpocznę od analizy mierników opisanych w podrozdzia-
le dotyczącym intencji ustawodawcy. Jeśli chodzi o liczbę zatruć środkami 
zastępczymi, to okazuje się, że rosła ona systematycznie aż do roku 2015. W 
tamtym roku odnotowano niechlubny rekord zatruć. W roku kolejnym liczba 
ta znacząco spadła, w kolejnych dwóch latach stabilizując sę tym samym po-
ziomie. Z lektury doniesień prasowych z roku 2018 wynika jednak, że proble-
my zdrowotne związane z tzw. dopalaczami nie zostały rozwiązane [Godziński, 
2018; Dybalski, 2018]. Szczególnie okres wakacyjny przyniósł falę nie tylko 
zatruć, ale i zgonów spowodowanych ich zażyciem. Dziennikarze podkreślają, 
że sama liczba hospitalizacji nie zmieniła się drastycznie na niekorzyść, ale 
stosunek zgonów do ogólnej liczby zatruć znacząco wzrósł.

Spojrzenie na wykres dotyczący liczby wydanych decyzji przez Państwo-
wy Inspektorat Sanitarny również dostarcza ciekawych wniosków. Podane sta-
tystyki nie uwzględniają decyzji w sprawie nałożenia kar finansowych. Nie 
zmienia to jednak zasadniczej tezy, że liczba decyzji wstrzymujących wpro-
wadzanie do obrotu środków podejrzewanych o bycie środkami zastępczymi 
może być traktowana jako papierek lakmusowy dynamiki zjawiska tzw. dopa-
laczy. Analiza poniższego wykresu dostarcza informacji na temat korelacji licz-
by zatruć do liczby wydanych decyzji. Taka korelacja zachodzi w latach 2011 

- 2016. Pozornie wydawałoby się, że każda decyzja nakazująca wstrzymanie 
wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy może potencjalnie uchronić ich użyt-
kownika od niekorzystnych skutków. Wstrzymanie wprowadzania do obrotu 
produktu oznacza, że dostępnych dla konsumentów jest mniej takich produk-
tów. W rzeczywistości natomiast im więcej wydanych zostało przedmiotowych 



1137

DEKADA ISTNIENIA „PRAWA DOPALACZOWEGO” ...

decyzji, tym więcej odnotowano przypadków zatruć. Może to wskazywać na 
opieszałość organów nadzorujących obrót bądź na nieskuteczność systemu.

W latach 2008 - 2016 realizowano badania ankietowe młodzieży w wie-
ku 18-19 lat dotyczące popularności ogólnie pojętych środków odurzających 
wśród niej. Ujęto w nich również kwestię tzw. dopalaczy. Należy wspomnieć, 
że w roku 2016 do próbki badanych włączono również młodzież w wieku 15-
16 lat. Uważam, że mimo tego faktu można wyniki tych badań ująć zbiorczo. 
Popularność nowych substancji psychoaktywnych znacząco wzrosła pomiędzy 
rokiem 2008, a 2010. 3 lata później odnotowano drastyczny spadek ich 
używania. Może to być związane z zamknięciem sklepów stacjonarnych z tzw. 
dopalaczami pod koniec 2010 roku [Jabłoński, Malczewski, 2014]. Jednak w 
2016 r. popularność środków zastępczych po raz kolejny wzrosła. Jej stopień 
dorównał niemal poziomowi z roku 2010.

Interesujący jest również syntetyczny wykres sporządzony przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli dotyczący egzekucji kar finansowych nałożonych z ty-
tułu złamania zakazów zamieszczonych w art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Kary wyegzekwowane stanowią niecałe 3 % całkowitej kwoty 
wszystkich kar nałożonych. Tak znikomy stopień ściągalności pozwala na 
sformułowanie wniosku o praktycznej bezkarności podmiotów zajmujących 
się produkcją i handlem nowymi substancjami psychoaktywnymi. Z raportu 
NIK wynika również, że podmioty karane często zamykały działalność pod 
jednym szyldem po nałożeniu kary, ale otwierały ją niedługo potem pod dru-
gim [NIK, 2017]. Dane te pokrywają się z personalnymi obserwacjami autora 
dotyczącymi sklepów stacjonarnych w Krakowie. 

Wreszcie ciekawych wniosków dostarczają badania ankietowe dotyczą-
ce źródeł pozyskiwania tzw. dopalaczy przez młodzież szkolną oraz studentów. 
Porównanie wyników z roku 2010 i 2016 dobrze prezentuje dynamikę zjawi-
ska tzw. dopalaczy. O ile w 2010 roku zdecydowanie głównym źródłem za-
opatrzenia w nowe substancje psychoaktywne były sklepy stacjonarne, o tyle 6 
lat później najczęściej jest to osoba tzw. dilera bądź po prostu znajomi. Sklepy 
stacjonarne z powodu ich niskiej dostępności stały się najmniej popularnym 
sposobem zdobywania tzw. dopalaczy. Mimo wzrostu popularności internetu 
jako źródła nowych substancji psychoaktywnych wciąż tylko co piąta osoba 
decyduje się kupić je właśnie tam. 

Wydaje się, że omawiane badanie bardzo dobrze ukazuje wpływ anali-
zowanego ustawodawstwa na rzeczywistość. Państwo, na drodze prawnej, sto-
sunkowo skutecznie zlikwidowało sklepy stacjonarne z przestrzeni miejskiej. 
Jednak popyt na nowe substancje psychoaktywne w dłuższej perspektywie 
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czasowej właściwie się nie zmienił. Jednocześnie ich podaż w internecie pozo-
stawała na niezmienionym poziomie. Wiele spośród sklepów internetowych 
zarejestrowanych na zagranicznych domenach zorientowanych jest bezpo-
średnio na polskich konsumentów. Wskazuje na to fakt formułowania swojej 
oferty w języku polskim. W związku z tym dilerzy zaopatrują się w większe 
ilości w internecie i to oni rozprowadzają produkty poprzez nieformalną sieć. 
Oczywiście pobierają za to swoją prowizję ze względu na zagrożenie karą fi-
nansową za ich sprzedaż.  

Jak zostało to zaprezentowane w postaci statystyk stopień popularności 
tzw. dopalaczy pozostaje na podobnym poziomie w analizowanym okresie 
czasu. Liczba hospitalizacji z powodu zatrucia nimi systematycznie rosła aż do 
2015 roku, a kto śledzi omawiany temat w prasie ten wie, że problem zatruć i 
zgonów po raz kolejny eskalował w bieżącym roku. Nie ma zatem wątpliwości, 
że w zakresie zdrowia publicznego od czasu pierwszej fali środków zastępczych 
w 2010 roku jest tylko gorzej. Tym, co faktycznie udało się ustawodawcy to 
likwidacja stacjonarnych sklepów handlującymi tzw. dopalaczami. Parakrymi-
nalizacja na gruncie prawa administracyjnego produkcji i sprzedaży środków 
zastępczych doprowadziła jednak nie do poprawy bezpieczeństwa zdrowot-
nego obywateli, lecz do zmiany sieci dystrybucji oraz do prawdopodobnej 
podwyżki ich cen.

kOnkluzje

 Na koniec chciałbym podsumować dobre i złe strony analizowane-
go przeze mnie ustawodawstwa, a także zaproponować jak je zmienić, by sku-
tecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom zjawiska tzw. dopalaczy. Zacznę 
od pozytywów.

 Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że żadna z analizowanych ustaw 
nie wprowadziła kar za samo posiadanie środków zastępczych. Nie posłużono 
się więc analogią do prawa regulującego klasyczne środki odurzające, które to 
w skrajnych wypadkach zezwala na orzekanie nawet kary pozbawienia wol-
ności za ich posiadanie. Takie rozwiązania są skuteczne w niewielkim stopniu 
i w wielu europejskich krajach nie są już stosowane. Z perspektywy polityki 
redukcji szkód powstrzymanie się od wprowadzenia kar za posiadanie środ-
ków zastępczych jest krokiem naprzód w ogólnie pojętej polityce narkotyko-
wej w Polsce.

 Pozytywnie wyróżnia się też przepis, w drodze którego ustawodaw-
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ca wprowadził instytucję wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Pisał 
o tym również K. Krajewski wskazując na negatywne implikacje wciągania 
poszczególnych nowych substancji psychoaktywnych do wykazu środków 
odurzających [Krajewski, 2016]. Substancja dopisana do niego zaczyna być 
traktowana zupełnie tak, jak klasyczne narkotyki. Dla jej użytkowników ozna-
cza to, że mogą zostać ukarani za samo jego posiadanie. Konsekwencją jest 
między innymi stygmatyzacja społeczna, a także inne problemy społeczne ja-
kie wiążą się szczególnie z orzeczeniem kary pozbawienia wolności (nawet przy 
orzeczeniu jej w zawieszeniu). Wykaz nowych substancji psychoaktywnych 
może rozwiązać ten problem. 

Wreszcie na uwagę zasługuje stworzenie przez ustawodawcę możliwości 
definiowania nowych substancji psychoaktywnych w sposób generyczny. Za-
miast wpisywania do wykazu poszczególnych substancji, umożliwiono wpi-
sywanie do niego całych grup chemicznych substancji. Wydaje się, że taki 
sposób definiowania substancji może ograniczyć konieczność ciągłego dosto-
sowywania wykazu do rzeczywistości.

 Jeśli chodzi o słabsze strony analizowanego ustawodawstwa wyróżnia 
się przede wszystkim błąd w postaci nadania inspektorom sanitarnym kompe-
tencji do orzekania o przepadku skonfiskowanych środków zastępczych. O ile 
wprowadzenie takiego rozwiązania przez nowelizację z 2010 r. można uspra-
wiedliwiać pilnym trybem procedowania nad nią, a także palącą potrzebą re-
akcji na wybuch negatywnych konsekwencji masowej konsumpcji tzw. dopa-
laczy, o tyle nieuwzględnienie jego korekty w nowelizacji z 2015 r. Całkowicie 
obciąża jej autorów. 

Z badań statystycznych wynika również, że pomyłką było zastosowanie 
systemu sankcji administracyjnych zamiast karnych wobec podmiotów trud-
niących się handlem środkami zastępczymi. Wyegzekwowanie wymierzonych 
kar finansowych okazało się w zdecydowanej większości niemożliwe, więc nie 
można mówić o nieuchronności takiej kary. Bezkarność osób trudniących się 
obrotem nowymi substancjami psychoaktywnymi jest bez wątpienia jedną 
z przyczyn ciągłego powracania tematu środków zastępczych na pierwsze stro-
ny gazet. Autorzy ustaw uzasadniali zastosowanie systemu sankcji administra-
cyjnej faktem, iż ze względu na szeroką definicję środka zastępczego określenie 
znamion czynów zabronionych pod groźbą sankcji karnych może wzbudzić 
wątpliwości natury konstytucyjnej (nullum crimen sine lege). Wydaje się jed-
nak, że po wprowadzeniu do systemu prawnego możliwości definiowania sub-
stancji w sposób generyczny przeszkody te stają się coraz bardziej iluzoryczne.

Argumenty przeciwko wprowadzeniu systemu sankcji karnych za zła-
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manie zakazów dotyczących środków zastępczych zasadzały się głównie na 
zbyt szerokiej definicji środka zastępczego, później również na zastosowaniu 
tzw. definicji analogowej środka zastępczego oraz wydawania wykazu nowych 
substancji psychoaktywnych w drodze rozporządzenia zamiast ustawy. Gdyby 
jednak przyjąć, że środkiem zastępczym jest każdy produkt zawierający choć-
by jedną nową substancję psychoaktywną, a każdy inny produkt jej niezawie-
rający nie mógłby zostać uznany za środek zastępczy, to wydaje się, że taka 
definicja spełniałaby wymogi konstytucyjnej zasady określoności. Stosowanie 
definicji analogowej nie byłoby konieczne, gdyby korzystać z możliwości tzw. 
definiowania generycznego substancji. Ponadto wykaz nowych substancji psy-
choaktywnych mógłby być wydawany w drodze ustawy (w związku z brakiem 
konieczności jego ciągłego aktualizowania) i spełniony byłby inny konstytu-
cyjny wymóg, jaki stawia zasada ustawowej określoności przestępstwa (art. 42 
Konstytucji RP). 

To prawda, że ze względu na skomplikowany sposób zapisu, obywa-
tel bez wykształcenia chemicznego prawdopodobnie nie byłby w stanie usta-
lić, które substancje są umieszczone na wykazie, a które nie. Dlatego też nie 
wprowadzanoby kar za posiadanie środków zastępczych dla ich użytkowników, 
od których trudno wymagać takiej wiedzy. Inaczej sytuacja kształtuje się w 
wypadku podmiotów czerpiących zyski z obrotu tzw. dopalaczami. Wydaje 
się, że wymaganie od nich pewnej wiedzy chemicznej do ustalenia ewentual-
nej karalności za obrót daną substancją nie jest wygórowane. Uwzględniając 
powyższą argumentację należałoby się zastanowić nad poddaniem zakazów 
dotyczących środków zastępczych rygorowi sankcji karnych.

 Taka operacja przyczyniłaby się do zwiększenia nieuchronności kary 
wobec faktu, iż łatwiej jest znaleźć daną osobę (i ją aresztować) niż jej majątek 
(i z niego wyegzekwować karę finansową). Z pewnością również przyczyniłaby 
się do zmniejszenia podaży tzw. dopalaczy. Podsumowując, proponuję mody-
fikację zakazów dotyczących środków zastępczych w taki sposób, by groźbą za 
ich złamanie była nawet kara pozbawienia wolności. W ten sposób zreduko-
wać można samą podaż tzw. dopalaczy. 
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Przestępczość narkotykowa.  
Kilka uwag na temat  

obowiązywania ustawy  
o przeciwdziałaniu  

narkomanii (w latach 2005-2020)

wstęp 

W opracowaniu zostanie poruszona problematyka przestępczości nar-
kotykowej. Autorka krótko przedstawi definicję i historię samego zjawiska, 
a także kryminologiczne i społeczne aspekty spożywania środków odurzają-
cych. Zostaną przedstawione prawne instrumenty walki z narkomanią -usta-
wa z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jej najważniejsze 
nowelizacje, tendencje wynikające z danych statystycznych dotyczących 
przestępczości narkotykowej na przestrzeni lat. Poruszona zostanie tematyka 
kierunków działań samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki narko-
manii. Autorka przedstawi problematykę zjawiska narkotyków w środowisku 
szkolnym i skuteczności organów postępowania przygotowawczego w zakresie 
wykrywania i ścigania tego rodzaju przestępstw. Zostanie podjęta ponadto 
tematyka działalności profilaktycznej narkomanii w środowiskach młodzieży  
i dzieci, a także problematyka nowych środków odurzających i znaczenie po-
siadania i spożywania narkotyków w kontekście demoralizacji nieletnich. 
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W większości pominięto nowelizacje koncentrujące się jedynie na po-
szerzaniu katalogu substancji kontrolowanych, a także regulacje administra-
cyjnoprawne.

przestępstwa związane z narkOtykami 

Pod pojęciem „przestępstw związanych z narkotykami” można wyróż-
nić cztery rodzaje przestępstw [Struzik, 2007, s. 5]: 

•	 Przestępstwa psychofarmakologiczne – które popełniane są 
pod wpływem substancji psychoaktywnych, wskutek przyjęcia dużej 
dawki narkotyku lub długotrwałego stosowania używki;

•	 Kompulsywne przestępstwa o charakterze ekonomicznym – 
popełnione celem zdobycia pieniędzy na zakup używek celem zaspoko-
jenia głodu narkotykowego

•	 Przestępstwa o charakterze ogólnym – których popełnienie 
pozostaje w związku z zaopatrzeniem w narkotyki, ich dystrybucją oraz 
zażywaniem;

•	 Przestępstwa przeciwko prawu antynarkotykowemu – po-
pełniane przeciwko prawu antynarkotykowemu (i innym powiązanym 
przepisom) [Struzik 2007, s. 5]

histOria narkOmanii w pOlsce

Najwcześniejsze dane dotyczące narkomanii w Polsce pochodzą z lat 
20 XX wieku; w 1928r. leczeniu było poddanych 85 narkomanów na terenie 
kraju, natomiast w 1938r. było to już 295 osób [Barczykowska, 2011, s. 286]. 
Wielu z nich stanowili członkowie bohemy artystycznej, używali oni morfiny, 
kokainy, heroiny [Barczykowska, 2011, s. 286]. Po wojnie uzależniano się 
głównie od środków przeciwbólowych, następnie narkomania powiązana była 
ze środowiskiem hipisów i punków, dla których zażywanie środków odurza-
jących stanowiło wyraz buntu przeciwko zastanej rzeczywistości. W reakcji 
na wzrastającą liczbę osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia w latach  
70 XX wieku władze wprowadziły ograniczenia w dostępie do środków me-
dycznych stosowanych do odurzania się, jednak bez wprowadzania jakich-
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kolwiek programów leczniczych, terapeutycznych czy rehabilitacyjnych [Bar-
czykowska, 2011 s. 287]. Jak wskazuje A. Barczykowska, od lat 80. XX w., 
czyli fali uzależnienia od „kompotu” - substancji zawierającej m.in. mleczko 
makowe, morfinę, kodeinę, heroinę oraz inne alkaloidy opium można mówić 
o rozwoju uzależnienia od klasycznych narkotyków, ponieważ wówczas wzro-
sła także popularność spożywania czystej kokainy i heroiny [Barczykowska 
2011, s. 288]. Zjawisko, z początku ignorowane, zostało zauważone po desta-
bilizacji reżimu komunistycznego wraz z działalnością NSZZ Solidarność, co 
umożliwiło szerszą debatę na temat tego problemu [Rychert, Palczak, Zobel, 
Hughes 2014, s. 14]. W 1980r. w Warszawie otwarto pierwszy oddział de-
toksykacji i leczenia uzależnień, a w 1986r. pierwsze specjalistyczne oddzia-
ły terapii uzależnień dla więźniów [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes 2014  
s. 14]. Istotną rolę w terapii uzależnień odegrała działalność organizacji poza-
rządowych (m.in. stowarzyszenie Monar) [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes, 
2014 s. 15]. Poważna skala zjawiska i transformacja ustrojowa doprowadziły 
do uchwalenia ustawy z dn. 31 stycznia 1985r. o zapobieganiu narkomanii 
[Dz.U. 1974 r. nr 47 poz. 280]. Cechowała się ona względną tolerancyj-
nością [Krajewski, 2004 s. 587-621.], przewidywała represje karne jedynie  
w przypadkach wprowadzania do podaży narkotyków, rozgraniczono podaż 
mniejszej wagi, od podaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobi-
stej. Leczenie narkomana mogło odbywać się jedynie za zgodą uzależnionego,  
z wyjątkiem spraw nieletnich (na wniosek złożony do sądu rodzinnego przez 
rodziców lub przedstawiciela ustawowego) a także w przypadku osób pełno-
letnich odbywających karę pozbawienia wolności. [Rychert, Palczak, Zobel, 
Hughes 2014, s. 16]. Ustawa zawierała również regulacje administracyjno-
prawne dotyczące uprawy maku, sankcjonowała finansowanie badań na temat 
narkomanii, a także utworzyła Komisję do spraw Zapobiegania Narkoma-
nii, która ostatecznie nie powstała [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes 2014, 
s. 14, 17]. Ustawa była jednak krytykowana, z racji pozwolenia na posia-
danie narkotyków na własny użytek, zwolennicy kryminalizacji tego czynu 
podnosili argument dotyczący ratyfikacji przez Polskę w 1994 r.  Konwencji 
ONZ z 1988 r. o Zwalczaniu Nielegalnego Obrotu Środkami Odurzający-
mi i Substancjami Psychotropowymi [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes 2014  
s. 14, 23]. Ustawa z 1985r.  kojarzona również była negatywnie,  
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z komunistycznym systemem [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes 2014, s. 21]. 
Ustawą z 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz.U. 1997 nr 
75 poz. 468 z późn.zm.] zastąpiono ustawę z 1985r., m.in. kryminalizowała 
ona posiadanie jakiejkolwiek ilości nielegalnej substancji psychoaktywnej, jed-
nakże stanowiła, iż posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek może być 
karane jedynie konfiskatą tejże substancji [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes 
2014, s. 21]. Zrezygnowano z tego rozwiązania, postrzeganego jako zdrowo-
rozsądkowe, równoważące represję z możliwością leczenia, nowelą grudniową 
w roku 2000 [Rychert, Palczak, Zobel, Hughes 2014, s. 25].

walka z narkOtykami Od 2000r. pierwsze  
nOwelizacje ustawy O przeciwdziałaniu narkOmanii

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, 
odkąd w 2000 r. spenalizowano posiadanie jakichkolwiek ilości środków odu-
rzających, zmniejszyła się skala podejmowania leczenia przez narkomanów,  
a także powstało znaczne obciążenie budżetu państwa w związku ze ściganiem 
przestępstw przeciwko ustawie [Uzasadnienie… Dz. U. Nr 179, poz. 1485, 
z późn. zm.]. W ustawie z roku 1985r. dopuszczano posiadanie nieznacznej 
ilości narkotyków na własny użytek penalizując wszelkie formy obrotu i dys-
trybucji środków odurzających [Charmast, Sieniawska 2011, s. 9]. Noweliza-
cja podyktowana była zniechęcaniem do używania narkotyków, szczególnie 
osób młodych, a także zwiększeniem wykrywalności i efektywności ścigania 
przestępstw powiązanych z handlem detalicznym [Rychert, Palczak, Zobel, 
Hughes 2014, s. 25]. Konieczność dostosowania prawa krajowego do prawa 
unijnego spowodowała uchwalenie nowego, wielokrotnie nowelizowanego 
aktu prawnego Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dalej jako uopn [Dz. 
U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.]. Pierwszą nowelizacją, ustawą z dnia  
17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  
[Dz. U. Nr 66, poz. 469], zmieniono art. 4 pkt. 7 dotyczący definicji lecze-
nia substytucyjnego („stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia, 
produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym 
na receptor opioidowy”). Leczenie substytucyjne zapobiega powstawaniu ze-
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społu abstynencyjnego, ma na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego i psy-
chicznego uzależnionego, redukcję zgonów z przedawkowania, a także dopro-
wadzenie do redukcji zachowań ryzykownych i przestępczych, ograniczenie 
rozprzestrzeniania zakażeń drogą krwiopochodną [Buning, Verster 2004,  
s. 21]. Leczenie substytucyjne uważane jest za najskuteczniejsze postępowanie 
w przypadku leczenia uzależnienia od opioidów, wiąże się z poprawą funk-
cjonowania zawodowego i społecznego pacjentów [Fudalej, Wojnar 2016, s. 
219]. Kwestie leczenia uzależnienia od opioidów reguluje rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dn. 1 marca 2013r. w sprawie leczenia substytucyjnego [Dz. 
U. z 2013 r. poz. 368]. Nowelizacją z dn. 27 kwietnia 2006 r. podniesiono 
sankcje karne za przestępstwa określone w art. 58 uopn (udzielenie środka 
odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktyw-
nej małoletniemu lub nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancji 
albo udzielanie ich w znacznych ilościach innej osobie), 62 uopn (posiadanie 
środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich znacznej ilości) 
i 63 uopn (uprawianie maku, zbieranie mleczka makowego) ustawy [Dz. U. 
Nr 120, poz. 826]. Ponadto, nowelizacja wprowadziła nowy typ czynu zabro-
nionego (uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, 
żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste) zagrożonego karą od 6 miesięcy 
do lat 8 [Dz. U. Nr 120, poz. 826]. 

pOczątek walki z dOpalaczami na gruncie  
ustawy O przeciwdziałaniu narkOmanii

 
Wskutek licznych zatruć dopalaczami w latach 2008-09, wprowadzono 

trzy nowelizację prawa antynarkotykowego. Rozszerzono listę substancji kon-
trolowanych o BZP, JWH-018 oraz 16 roślin o działaniu psychoaktywnym, 
co do których zachodziło podejrzenie, że wchodzą w skład tzw. dopalaczy 
[Jabłoński, Malczewski 2014, s. 14-15]. W 2010 r. wprowadzono kolejną 
nowelizację ustawy, polegającą na dodaniu do jej załączników mefedronu 
oraz 9 syntetycznych kanabinoidów [Jabłoński, Malczewski,2014, s. 14-15].  
Z dniem 27 listopada 2010 r. dodano nową definicję środka zastępczego okre-
ślając go jako: „substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każ-
dym stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające 
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taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psycho-
tropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja 
psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest re-
gulowane na podstawie przepisów odrębnych do środków zastępczych nie sto-
suje się przepisów ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów” [Jabłoński, 
Malczewski 2014, s. 14-15]. Obecnie za środek zastępczy uważa się: „produkt 
zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może 
być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psycho-
tropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i wpro-
wadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; 
do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów;” [Dz.U. 2019 poz. 852]. Nową substancją psychoaktywną jest 
zaś każda substancja lub grupy substancji pochodzenia naturalnego lub syn-
tetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na ośrodko-
wy układ nerwowy, inna niż substancja psychotropowa i środek odurzający, 
stwarzająca zgodnie z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń 
dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psy-
choaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, zagrożenia dla zdrowia 
lub zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez sub-
stancję psychotropową lub środek odurzający, lub które naśladują działanie 
tych substancji, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt. 
3 [Dz.U. 2019 poz. 852]. Wprowadzono również zakaz reklamy sugerującej, 
że produkty użyte nawet niezgodnie z przeznaczeniem posiadają właściwo-
ści psychoaktywne, takie jak substancje psychotropowe czy środki odurzające, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej (grzywna, ograniczenie wolności lub 
pozbawienie wolności do roku) [Dz. U. Nr 117, poz. 678]. Ustawa wprowa-
dziła zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Zła-
manie zakazu zagrożono karą od 20 000 do 1 000 000 złotych, która wymie-
rzana jest w drodze decyzji właściwego miejscowo inspektora sanitarnego [Dz. 
U. Nr 117, poz. 678]. Rozwiązania miały charakter administracyjnoprawny, 
jednak do czasu nowelizacji z 2018r., pozostał aktualny problem trudności 
w pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osób handlujących dopalaczami 
[Jóźwiak 2019, s. 14].  
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praktyczne prOblemy wynikające z nOwelizacji z 2011rOku

Głównym celem nowelizacji z 2011r. było wprowadzenie art. 62a 
uopn, który dopuszczał możliwość odstąpienia od ścigania przypadków po-
siadania niewielkiej ilości środków odurzających na własny użytek, w przy-
padku, gdy orzeczenie kary wobec sprawcy byłoby niecelowe ze względu na 
niski stopień społecznej szkodliwości [Kładoczny, Wilamowski 2017, s. 42], 
gdyż znaczna liczba osób skazywanych za posiadanie narkotyków to osoby 
używające narkotyków, a nie osoby uczestniczące w obrocie [Kubaszewski, 
2014, s. 5-6], represja zaś miałaby efekt stygmatyzujący dla osoby uzależnio-
nej, chorej [Uzasadnienie… Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678]. Zaostrzenie 
prawa antynarkotykowego w 2000r. nie przyczyniło się zatem do zwiększenia 
wykrywalności przestępstw wytwarzania, przetwarzania, wprowadzania do 
obrotu czy udzielania substancji psychoaktywnych [Uzasadnienie… Dz. U. 
z 2011 r. Nr 117, poz. 678]. Brak precyzyjnego zdefiniowania pojęcia „nie-
znaczna ilość” jest przyczyną niejasności praktycznych [Kurzępa 2019]. Jak 
wskazuje B. Kurzępa, jest to ilość niewielka, odpowiadająca potrzebom uza-
leżnionego, wynikających z głodu narkotycznego [Kurzępa 2019], stwarzają-
ca domniemanie, że jest możliwa do zażycia tylko przez niego [Kąkol 2012, 
s. 16]. Ustawa umożliwia umorzenie postępowania nie tylko w jego trakcie, 
ale również przed formalnym wszczęciem postępowania przygotowawczego 
[Kurzępa 2019]. Przepis został poddany z tego względu krytyce jako postu-
lujący czynność niemożliwą pod względem procesowym, charakterystyczną 
dla etapu procesu, który nie nastąpił [Zontek 2019]. Przepis przewiduje je-
dynie uprawnienie do takiego umorzenia, nie zaś obowiązek; ma charakter 
fakultatywny [Zontek 2019]. Według Sądu Najwyższego, nieznaczną ilością 
jest „ilość, która pozwala na chociażby jednorazowe użycie danej substancji, 
w dawce dla niej charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż 
medyczny skutek” [I KZP 22/09]. Wskazuje się jednak na potrzebę precy-
zyjnego określenia znamienia nieznacznej ilości, poprzez określenie wartości 
granicznych oddzielających nieznaczną ilość od ilości znacznej, których posia-
dacz w zamierzeniu ustawodawcy powinien podlegać ściganiu, w związku ze 
spotykaną w praktyce różnorodnością rozwiązań w sytuacjach, w których wy-
pełnione są przesłanki art. 62a uopn, rozmijające się z celem nowelizacji [Kła-
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doczny, Wilamowski 2017, s. 48]. Podejmowane są w takich okolicznościach 
rozwiązania tj. grzywna, kara ograniczenia wolności, warunkowe umorzenie 
postępowania, umorzenie postępowania w związku ze znikomą szkodliwością 
społeczną czynu, kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania, czy wreszcie umorzenie postępowania na podstawie art. 62a uopn 
[Kładoczny, Wilamowski 2017, s. 46]. Z postulatem precyzyjniejszego okre-
ślenia znamienia „nieznacznej ilości” zgadza się również Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka [Kubaszewski 2014, s. 10]. W drodze nowelizacji podniesio-
no dolną granicę ustawowego zagrożenia za przestępstwo określone w art. 56 
ust. 3 uopn, co prawodawca uzasadnił koniecznością usunięcia legislacyjnej 
niekonsekwencji przepisów, w których dolna granica ustawowego zagrożenia 
za typ kwalifikowany przestępstwa wprowadzania do obrotu wbrew przepi-
som ustawy środków odurzających lub substancji (1 miesiąc), była niższa niż 
dolna granica ustawowego zagrożenia za typ podstawowy (6 miesięcy) [Uza-
sadnienie… Dz.U.2011.117.678 art. 1]. Wprowadzono również możliwość 
warunkowego umorzenia postępowania po poddaniu się przez sprawcę posia-
dania narkotyków leczeniu, z uwzględnieniem jego wyników, przy czym wa-
runkowemu umorzeniu nie stoi na przeszkodzie uprzednia karalność sprawcy 
(art. 72 uopn), co stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 66 k.k. [Dz.U. 
1997 nr 89 poz. 555 z późn.zm.]. Nowością było wprowadzenie możliwości 
udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności osobie uzależ-
nionej celem udziału w leczeniu lub rehabilitacji (art. 73a uopn), z możliwo-
ścią zwolnienia z dalszego odbywania kary przez sąd penitencjarny niezależnie 
od spełnienia warunków z art. 78 k.k. [Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn.
zm.]. Jak wskazuje raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w 2012r. (już 
po nowelizacji) liczba skazań na podstawie art. 62 uopn spadła, podobnie 
jak w roku następnym [Kubaszewski 2014, s. 15]. Prokuratorzy umorzyli na 
podstawie art. 62a uopn 2145 spraw w 2012 r. i 3132 w roku 2013 [HFPC, 
2014]. W 2017r. umorzono 8216, w 2016r. – 7695, a w 2015r. – 5754,  
w 2014r. – 4273 sprawy, zatem można zauważyć systematyczny wzrost umo-
rzeń na podstawie art. 62a uopn [Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii 2019 s.29, dalej KBPN]. 
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nOwelizacja z 2015r.  
– kOlejny krOk w walce przeciwkO dOpalaczOm 

Na gruncie ustawy wprowadzono definicję nowej substancji psychoak-
tywnej, czyli takiego „środka odurzającego lub leku psychotropowego, który 
nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ 
z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, jak substancje znajdujące się w tych wykazach” [Dz. U. 2005 Nr 
179 poz. 1485 z późn.zm.].

Dotychczas istniejący zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy roz-
szerzono również na nowe substancje psychoaktywne, ponadto zakazano im-
portu środków z obydwu tych kategorii [Uzasadnienie… Dz. U. z 2012 r. poz. 
124 oraz z 2015 r. poz. 28 z późn.zm.]. Jak wskazuje K. Krajewski, noweliza-
cje polegające na uzupełnieniu załączników w przypadku nowelizacji 2009-
15r. miały charakter hurtowy, niespełniający kryteriów rzetelnej oceny ryzy-
ka [Krajewski 2016, s. 54]. K. Krajewski wskazuje natomiast na pozytywne 
aspekty nowelizacji ustawy z 2015r. wprowadzającą wspomnianą już definicję 

„nowej substancji psychoaktywnej” tj. brak odwoływania się do definicji ana-
logowych, które cechują się znaczną niedookreślonością, ponadto wskazuje 
na elastyczność nowego wykazu, co ma istotne znaczenie w związku z dyna-
miką rozwoju rynku dopalaczy [Krajewski 2016, s.55]. Nowelizacja sformu-
łowała również procedurę oceny ryzyka nowych substancji psychoaktywnych 
i uzupełniania przez ministra właściwego ds. zdrowia ich wykazu [Krajewski 
2016, s. 56]. Z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz. U. poz. 1490], a także rozporządze-
nie ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji 
psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoak-
tywnych [Dz. U. poz. 1591]. Nowelizacją z 2018r. wprowadzono ponadto 
nową definicję nowej substancji psychoaktywnej „odrywając” ją od środka 
zastępczego, zrównując konsekwencje jej posiadania i obrotu z narkotykami 
[Ministerstwo Zdrowia 2018]. Ustawa wprowadziła m.in. możliwość regulacji 
nowych środków objętych kontrolą rozporządzeniem, co miało przyspieszyć 
reakcje na wprowadzanie nowych środków zastępczych, a także rejestr zatruć 
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dopalaczami [GIS 2018], jednak zmiana w zakresie delegacji rozszerzania ka-
talogu substancji kontrolowanych w drodze rozporządzenia jest poddawana 
krytyce z uwagi na jej możliwą niekonstytucyjność [Krajewski 2017]. 

działalnOść samOrządów w kOntekście  
zwalczania prOblemu substancji Odurzających 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. wprowa-
dzono Narodowy Program Zdrowia, w którym określono główne cele samo-
rządu związane z ochroną zdrowia, w tym z przeciwdziałaniem uzależnieniom 
[Pietrzak 2018, s. 7]. Przed 2015 rokiem jednostki samorządu terytorialnego 
były zobligowane do opracowywania strategii działań w zakresie przeciwdzia-
łania uzależnieniom w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych [Pietrzak 2018, s. 7]. Narodowy Program Zdrowia określa 
możliwości działań samorządów w zakresie profilaktyki narkomanii, takie jak 
należące do zakresu edukacji, a także wspieranie leczenia, redukcja szkód i re-
habilitacja narkomanów [Pietrzak 2018, s. 8]. Stale wzrastają gminne wydatki 
na realizację programów, rośnie liczba programów profilaktycznych oraz ich 
odbiorców, jednak problematyczna pozostaje kwestia finansowania progra-
mów redukcji szkód czy readaptacji społecznej [Charmast 2018, s. 17]. Usługi 
lecznicze i pomocowe w skali kraju nie są rozłożone równomiernie, domi-
nują ośrodki rehabilitacji półizolacyjne, oferujące długoterminowe, oparte na 
zasadzie całkowitej abstynencji programy. Jednak praktyka leczenia ambula-
toryjnego i terapii substytucyjnej na obszarze samorządów zyskuje na znacze-
niu [Charmast 2018, s. 17]. Jak wskazuje NIK, problem stanowi nadmierne 
zaangażowanie gmin w programy i działania o niepotwierdzonej skuteczno-
ści ograniczania zachowań ryzykownych [NIK 2019, s. 14], jako przyczynę 
przedstawiciele organów skontrolowanych wskazali wysokie koszty związane 
z wdrażaniem programów rekomendowanych, czy kwestię wysokich wyma-
gań merytorycznych względem realizatorów, a także niedostateczną liczbę 
szkoleń [NIK 2019, s. 15]. Wskazano również na niedostateczną współpracę 
gmin ze szkołami w zakresie realizacji programów profilaktycznych, co może 
wynikać z istniejącego od niedawna obowiązku ustawowego w tym zakresie 
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[NIK 2019, s. 16]. W latach 2016-18 na niskim, stałym poziomie (16%, 16% 
i 17%) pozostawał odsetek uczniów uczestniczących w rekomendowanych 
programach profilaktycznych realizowanych w szkołach [NIK 2019, s. 17]. 
Samorządy lokalne nie wywiązały się rzetelnie z obowiązku wdrażania, upo-
wszechniania i poszerzania oferty programów profilaktycznych o naukowych 
podstawach oraz o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych  
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego [NIK 2019, s. 9]. Minister Zdrowia również nie wy-
wiązał się z obowiązku przeprowadzenia ewaluacji funkcjonowania systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia publicznego 
[NIK 2019, s. 9]. Okresowej ewaluacji funkcjonowania systemu nie przepro-
wadziły też Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, co uniemożliwiło 
ocenę trafności, skuteczności i efektywności działań podjętych z zakresu pro-
filaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, ujętych w Narodowym Progra-
mie Zdrowia na lata 2016–2020 [NIK 2019, s. 9].

narkOtyki a nieletni

Minister Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji 
(ORE) mają za zadanie wspierać placówki i szkoły w realizacji zadań z zakresu 
profilaktyki narkomanii [KBPN 2019, s. 31] Działalność Ministra Eduka-
cji Narodowej dotyczy legislacji, oceny prawidłowości prowadzonych działań 
w szkołach w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz aktywności w ramach 
przygotowania nauczycieli do ich realizacji, a ponadto wspierania rodziców 
w profilaktyce domowej [KBPN 2019, s. 31]. W rozporządzeniu z 2015r.  
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profi-
laktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii [Dz.U. z 2015 r. poz. 1249  
z późn.zm.] (znowelizowanego w 2018r.) [Dz.U. z 2018 r. poz. 214], przyjęto, 
że podstawą działań m.in. profilaktycznej stanowi diagnoza szkoły/ placówki 
pod kątem zagrożeń związanych z narkomanią [KBPN 2019, s. 32]. Działania 
profilaktyczne narkomanii powiązane są z kształtem podstawy programowej  
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przedmiotów takich jak biologia, przyroda, chemia, wychowanie fizyczne, wy-
chowanie do życia w rodzinie, etyka [KBPN 2019, s. 31].

Młodzież używająca środków odurzających o wiele częściej popada 
w konflikty z prawem, popełniając czyny społecznie niebezpieczne, wyczer-
pujące znamiona czynów zabronionych [Markiewicz, Pilszyk 2018, s. 68]. 
Na tle innych państw Unii Europejskiej skala używania narkotyków w Polsce 
nie jest duża [KBPN 2019, s. 46], jednak odsetek użytkowników marihuany  
w grupie młodzieży znajduje się powyżej średniej europejskiej [KBPN 2019, 
s. 46]. W 2016r. do przyjmowania narkotyków (marihuany i haszyszu) przy-
znało się 42% uczniów, które to substancje były najczęściej przyjmowane 
przez młodzież [Markiewicz, Pilszyk 2018, s. 69]. Rzeczywista skala używania 
środków odurzających jest trudna do ustalenia w związku z rozbieżnością da-
nych, różnej metodologii badawczych, ukrywania problemu przez rodziców, 
młodzież i dzieci [Markiewicz, Pilszyk 2018, s. 69]. Do najczęstszych przy-
czyn zażywania tego typu substancji należy: ciekawość, chęć zaimponowania 
rówieśnikom, ograniczenia zmęczenia, odreagowania stresu, unikanie napięć, 
zwiększenie wydolności edukacyjnej [Walancik, Zawadzki 2015, s. 230], jak 
również chęć przeżycia przyjemności, nuda, namowy znajomych i dążenie do 
zaimponowania im i chęć/możliwość łatwiejszego nawiązywania znajomości 
[Kruczek 2013, s. 345]. Zmiennymi osobowościowymi predestynującymi 
do sięgania po środki narkotyczne, jak i podejmowania innych ryzykownych 
zachowań, są otwartość na doświadczenia i ekstrawersja oraz określone spo-
soby zwalczania stresu: poszukiwanie emocjonalnego wsparcia, akceptacja, 
używanie alkoholu/narkotyków [Ogińska-Bulik 2006, s. 138]. Innymi uwa-
runkowaniami psychologicznymi używania środków psychoaktywnych jest 
niedojrzałość emocjonalna, nastawienie narcystyczne, słaby system kontroli 
wewnętrznej i bunt wobec kontroli zewnętrznej, potrzeba natychmiastowej 
gratyfikacji i zaspokojenia własnych potrzeb, wygórowane wymagania wobec 
siebie i innych, rozbieżność między celami, oczekiwaniami i ambicjami a real-
nymi możliwościami, brak zdolności interpersonalnych połączone z silną po-
trzebą przynależności do grupy, niska tolerancja na frustrację, wysoki poziom 
wewnętrznego napięcia, niepokoju, a ponadto silna potrzeba poszukiwania 
wrażeń czy kryzys emocjonalny i brak poczucia sensu w życiu [Ogińska-Bulik 
2006, s. 130].
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narkOtyki a przestępczOść nieletnich 

Jak wskazują A. Pilszyk i I. Markiewicz, narkotyk, będąc substancją 
psychoaktywną warunkuje pewne stany i zachowania, a osoba, która jest pod 
wpływem danej substancji zachowuje się inaczej, niż gdy jest pozbawiona 
tego działania [Markiewicz, Pilszyk 2018, s. 74]. Można traktować substancje 
psychoaktywne jako pośrednie lub bezpośrednie przyczyny popełnienia okre-
ślonego czynu zabronionego, jako czynniki doprowadzające sprawcę do po-
pełnienia przestępstwa lub sprzyjające umocnieniu go w zamiarze naruszenia 
przepisów prawnych [Markiewicz, Pilszyk 2018, s.74]. Kryminogenny aspekt 
używania środków psychoaktywnych może przejawiać się również w postaci 
rozumienia przestępstwa jako skutku uzależnienia od narkotyku, gdzie naru-
szenie prawa staje się sposobem zdobycia środków na jego zakup, a także stan 
odurzenia ofiary może stać się okolicznością predestynującą ją do jej wyboru 
przez sprawcę czynu zabronionego jako przedmiot czynności wykonawczej 
[Kotowska 2012, s. 114]. W art. 30 uopn ustawodawca przyjął możliwość 
skierowania z urzędu lub na wniosek przez sąd rodzinny osoby niepełnoletniej, 
uzależnionej na przymusowe leczenie i rehabilitację, który nie może przekro-
czyć 2 lat, a jeśli osoba uzależniona ukończy w trakcie leczenia 18 lat, sąd 
rodzinny może przedłużyć je na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia 
bądź rehabilitacji, łącznie na okres nie dłuższy niż 2 lata [Dz.U. 1982 nr 35 
poz. 228 z późn. zm.]. Podstawą wszczęcia postępowania wobec nieletniego 
jest wykazywanie przejawów demoralizacji, zdefiniowanych w art. 4 Ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich [Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. 
zm.], m.in.  używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się 
w stan odurzenia, pod warunkiem trwałości i powtarzalności tych zachowań, 
gdyż pojedyncze przypadki mogą być dokonywane pod wpływem okoliczno-
ści zewnętrznych, nie mających związku z demoralizacją [Korcyl-Wolska 2015, 
s. 68].
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nOwe śrOdki psychOaktywne – zagrOżenia

Narodowy Instytut Leków, bazując na rezultatach klinicznych, wywo-
ływanych przez nowe substancje psychoaktywne dokonał ich klasyfikacji na 
następujące grupy:

•	 Stymulanty – pobudzające ośrodkowy układ nerwowy(feny-
loetyloaminy, katynony)

•	 Depresanty – działające opóźniająco na ośrodkowy układ 
nerwowy (np. alkohol, pochodne benzodiazepiny, opioidy) 

•	 Psychodeliki – wywołujące zaburzenia w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym (podobne do tryptaminy, psychodeliczne amfetaminy, 
dysocjanty, delirianty, lizegamidy, pochodne meskaliny)

•	 Kannabinoidy – łączące działanie stymulujące, depresyjne  
i psychodeliczne [Kudlak 2018, s. 87-88].

Skutki zażywania dopalaczy obejmują zaburzenia somatyczne, objawy 
percepcyjne i zaburzenia psychiczne [Kudlak 2018, s. 97]. Do objawów so-
matycznych należą m.in. ostra niewydolność nerek, krwawienie z nosa, bóle 
brzucha, nudności i wymioty, padaczka, drgawki, hipertermia, zaniki pamię-
ci, w dużych dawkach trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego 
i śmierć [Kudlak 2018, s. 97]. Do objawów percepcyjnych natomiast należą 
m.in. zmniejszenie wrażliwości zmysłowej, wyostrzenie zmysłów, trudności  
w koncentracji, zmiany postrzegania kształtów i kolorów [Kudlak 2018,  
s. 97]. Natomiast zaburzenia psychiczne u osób używających nowych substan-
cji psychoaktywnych należą m.in. ostre psychozy, zaburzenia nastroju, drażli-
wość, bezsenność, depresja [Kudlak 2018, s. 97]. Można przedstawić jedynie 
ułamek ogromnej listy wciąż niezbadanych substancji o nieznanym działa-
niu i szkodliwości, stale zasilających rynek dopalaczy, co wiąże się z trudno-
ścią udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym ich używaniem  
w związku z brakiem wiedzy na ten temat [Kudlak 2018, s. 97-98]. Jak wska-
zuje raport Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ostat-
nich latach można zaobserwować spadek liczby nowych substancji psychoak-
tywnych badanych w laboratoriach, co może wskazywać na pewną stabilizację 
w rozwoju rynku dopalaczy [KBPN 2019, s. 44].
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przestępczOść narkOtykOwa – statystyki

Dane statystyczne wskazują na spadek liczby przestępstw stwierdzo-
nych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przy jednoczesnym wzroście 
liczby wszczętych postępowań. Natomiast według danych Ministerstwa Spra-
wiedliwości przytoczonych w raporcie o stanie narkomanii w Polsce 2019 spo-
rządzonym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zmniejszy-
ła się liczba osób skazanych na karę pozbawienia wolności, natomiast wzrosła 
całościowa liczba skazanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. [KBPN 
2019, s. 28].

Rok Postępowania 
wszczęte

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

Liczba przestępstw 
wykrytych

2019 34 388 59 327 57 268

2018 31 023 50 946 49 069

2017 32 601 55 638 53 821

2016 31 013 51 323 49 313

2015 30 389 46 431 44 563

2014 28 894 49 718 47 696

2013 25 061 72 073 70 076

2012 23 025 76 358 74 658

2011 22 940 74 535 72 852

2010 20 832 72 375 70 742

2009 20 260 68 288 66 349

2008 19 340 57 382 55 314
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2007 19 056 63 007 60 888

2006 20 772 70 202 67 812

2005 18 194 67 560 65 607
 

Źródło:https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/ustawa-
-o-przeciwdzialan/122323,Przestepstwa-z-Ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

zakOńczenie

Podsumowując, należałoby zwrócić uwagę na wysoki poziom spożycia 
marihuany przez młodzież i podjąć działania zmierzające do ograniczenia jej 
użycia. Poszerzanie katalogu substancji kontrolowanych oraz zwiększanie gór-
nej granicy zagrożenia za posiadanie środków odurzających, a więc model re-
presyjny, nie jest w stanie sprostać dynamicznemu rozwojowi rynku zwłaszcza 
nowych substancji psychoaktywnych (chociaż obserwuje się pewną stabiliza-
cję w tym zakresie) [KBPN 2019, s. 47], niezbędna jest działalność informa-
cyjna, profilaktyczna, a także rehabilitacyjna względem osób już uzależnio-
nych. Można zaobserwować częściowy powrót do modelu rehabilitacyjnego 
(na co wskazuje chociażby wprowadzenie art. 62a uopn, czy wzrost liczby 
umorzeń postępowań w sprawie posiadania środków odurzających), jednak 
wciąż obserwuje się niejasności związane z jego praktycznym stosowaniem  
w związku z niedookreślonością znamienia nieznacznej ilości [Kąkol 2012,  
s. 16] i rozbieżne środki karne i kary rozmijające się z celem nowelizacji, co 
może wpłynąć negatywnie na realizację zasady pewności prawa. Pewność pra-
wa stanowi zasadę szczegółową wchodzącą w skład zasady praworządności, na 
którą składa się jawność, stabilność oraz jasność prawa [Ciechanowski 2017,  
s. 13]. Na uwagę zasługuje również nierzetelność samorządów w kontek-
ście realizacji programów antynarkotykowych o potwierdzonej skuteczno-
ści, zasadne wydaje się położenie nacisku na prowadzenie badań naukowych  
i merytorycznych szkoleń kadr zobowiązanych do prowadzenia działalności 
profilaktycznej narkomanii, zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży,  
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a także działalności terapeutycznej osób już uzależnionych lub zagrożonych 
uzależnieniem.
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Historyczny budżet  
w dobie epidemii 

 czyli ustawa budżetowa  
na 2020 rok

 

wstęp 
 

“Budżet na 2020 rok ma być zrównoważony” - takie hasło obiegło opi-
nię publiczną w sierpniu 2019 roku, rozpoczynając bardziej żywiołowe niż 
zwykle, coroczne dyskusje na temat kształtu budżetu państwa. „Przyjęty dziś 
projekt budżetu na rok 2020 jest wyjątkowy” - mówił 27 sierpnia ówczesny 
Minister Finansów, Marian Banaś- „pierwszy raz od 1990 r. planujemy budżet 
bez deficytu. Nasz projekt nie tylko gwarantuje stabilność finansów publicz-
nych, ale zapewnia też finansowanie kluczowych społecznych i rozwojowych 
programów rządu [...]” -  tak ową wyjątkowość uzasadniał [MF, 2019a].   

Słowa Ministra Finansów oddawały faktyczny stan rzeczy. Opracowa-
nie w ówczesnych realiach pierwszego w historii III RP zrównoważonego bu-
dżetu, należy definitywnie określić jako coś wyjątkowego. Pół roku wcześniej, 
na konwencji programowej, prezes partii znajdującej się u władzy zapowie-
dział realizację przez rząd nowego programu zakładającego znaczne obciążenie 
sektora finansów publicznych.   „Ważna sprawa, przywracanie godności, rów-
ności, ale także wolności, bo wolność ma także ten aspekt, który jest szanowni 
państwo w kieszeni [...]” - tak nakreślił jego założenia- „My te kieszenie wy-
pełniamy” -zapowiedział [TVP, 2019]. 
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„Wypełniać kieszenie” rząd rozpoczął poprzez realizację ogłoszonych na 
konwencji postulatów. Mowa między innymi o rozszerzeniu programu “500+” 
na każde dziecko, dodatkowym świadczeniu w wysokości 1100 zł brutto dla 
wszystkich pobierających emeryturę, zmniejszeniu najniższej stawki PIT do 
17 procent czy zupełnym zwolnieniu z tego podatku osób uczących się poniżej 
26 roku życia. Ekonomiści szybko oszacowali koszt tego programu na 40 mld 
zł. Pojawiać zaczęły się głosy zaniepokojone wpływem programu na wynik 
sektora finansów publicznych. Agencja ratingowa Fitch ostrzegała, że deficyt 
sektora rządowego i samorządowego w 2020 r. przekroczyć może referencyjną 
wartość 3% PKB [Money, 2019b]. W podobnym tonie wypowiadali się ana-
litycy między innymi PKO BP czy ING [Money, 2019c]. 

W takich okolicznościach, pierwszy w historii III RP projekt budże-
tu bez deficytu był, zgodnie ze słowami Ministra Finansów, istotnie rzeczą 

„wyjątkową”. Poprzez jego opracowanie wysłano sygnał do społeczeństwa, 
że państwowe finanse znajdują się w doskonałej kondycji, co w zestawieniu  
z alarmującymi prognozami ekonomistów musiało powodować swoisty dyso-
nans poznawczy. 

Wspomniany powyżej projekt ustawy budżetowej przyjęty został przez 
rząd na 2 miesiące przed wyborami parlamentarnymi. Po ich rozstrzygnięciu 
i ukonstytuowaniu się nowego rządu, ten zgodnie ze zwyczajem opracował 
nowy projekt ustawy budżetowej, który wpłynął do Sejmu 24 grudnia 2019 r. 
[RM, 2019a]. Również i on przewidywał zrównoważenie dochodów i wydat-
ków budżetowych w 2020 r. Pomiędzy złożeniem projektu ustawy do Sejmu 
a podpisaniem jej przez Prezydenta RP minęły 3 miesiące. O ile w sierpniu 
2019 r., projekt zakładający zrównoważony budżetu państwa mógł wywoły-
wać dysonans poznawczy o tyle wejście w życie w kwietniu 2020 r. ustawy bu-
dżetowej zakładającej, że nie wystąpi deficyt budżetowy powinno być co naj-
mniej kontrowersyjne. Kwestii tej nie została jednak poświęcona uwaga opinii 
publicznej z tych samych względów, które na początku roku przyczyniły się 
do olbrzymiego obciążenia finansowego kraju. Mowa o pandemii COVID-19, 
która spowodowała, że Polsce od marca 2020 r. duża część przedsiębiorstw 
i instytucji została zamkniętych. W ramach walki z pandemią i jej skutka-
mi gospodarczymi już w marcu zaczęły być uchwalane ustawy będące częścią 
kosztownej tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

Opisane powyżej okoliczności obligują do szczegółowego zbadania pro-
cesu opracowywania i uchwalania tzw. zrównoważonego budżetu na 2020 rok, 
co jest celem tego artykułu. Na początku zweryfikowane zostaną prognozy  
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i założenia płynące z projektów ustawy budżetowej na 2020 r. Zdefiniowane 
zostanie pojęcie zrównoważonego budżetu” opisane również zostaną: zależ-
ności pomiędzy budżetem państwa a sektorem finansów publicznych, proces 
przenoszenia wydatków pomiędzy tymi obszarami i ich prognozowany wynik 
finansowy. Wspomniane zmiany w planie finansowym Państwa uchwalone 
poza ustawą budżetową zbadane zostaną pod kątem zgodności z normami 
płynącymi z X rozdziału Konstytucji RP oraz ustawą o finansach publicznych. 
Na tej podstawie wysunięte zostaną wnioski de lege ferenda. 

Część I: weryfikacja założeń zrównoważonego budżetu  

cO Oznacza zrównOważOny budżet państwa? 
  
Pojęcie zrównoważonego budżetu używane było powszechnie zarówno 

przez Ministerstwo Finansów, osoby związane z rządem, media jak i wypo-
wiadających się ekspertów. Autor również posługuje się tym wyrażeniem we 
wstępie pracy. Na potrzeby dalszych rozważań należy więc pojęcie to dokład-
nie wyjaśnić. Zrównoważony budżet oznacza taki budżet państwa, w którym 
łączna kwota wydatków budżetowych równa jest łącznej kwocie dochodów 
budżetowych. W myśl art. 1 ust. 1 pierwszego projektu ustawy budżetowej 
z dnia 26 sierpnia 2019 r. przekazanego Radzie Dialogu Społecznego r. [MF 
2019b] suma dochodów ustalona została w wysokości 429,48 mld zł. Na 
podstawie art. 1 ust. 2 omawianego projektu suma wydatków ustalona zosta-
ła również w wysokości 429,48 mld zł.  W projekcie ustawy przyjętej przez 
Radę Ministrów w dniu 24 września 2019 r. [MF 2019c] kwoty te wyniosły 
429,53 mld zł. W grudniowym projekcie [MF 2019d] opracowanym po wy-
borach parlamentarnych oraz ostatecznie uchwalonej ustawie budżetowej na 
rok 2020 [Dz. U. 2020, poz. 571] kwoty dochodów i wydatków budżetowych 
ustalone zostały w wysokości 435,4 mld. W myśl art. 1 ust. 5 omawianych 
aktów „Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu 
państwa”.  

budżet państwa a sektOr finansów publicznych 

Na potrzeby dalszych rozważań konieczne jest również opisanie relacji 
pomiędzy budżetem państwa a sektorem finansów publicznych. Pozwoli to 
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odpowiedzieć na pytanie czy możliwość opracowania i wykonania „zrówno-
ważonego budżetu” musi świadczyć o zrównoważonym wyniku sektora finan-
sów publicznych.  

Pojęcie sektora finansów publicznych (dalej także s.f.p.) zostało wpro-
wadzone przez ustawodawcę po raz pierwszy w ustawie o finansach publicz-
nych z 1998 r. Nie posiada jednak definicji legalnej, sektor ten zdefiniowany 
został za pomocą wyliczenia podmiotów wchodzących w jego skład [Cilak, 
2018, s.2]. Podobny sposób określenia sektora finansów publicznych stoso-
wany jest w aktualnie obowiązującej ustawie o finansach publicznych (dalej 
także u.f.p.) [Dz. U. 2009, poz. 1240]. 

W skład sektora finansów publicznych wchodzą jednostki o zróżnico-
wanej formie prawnej i różnym przedmiocie działalności. Potrzeba wyodręb-
nienia s.f.p. pojawiła się, kiedy budżet państwa przestał pełnić rolę jedynego 
instrumentu planowania finansowego i gospodarki finansowej państwa a zróż-
nicowanie form organizacyjno-prawnych publicznej gospodarki finansowej 
stawało się coraz wyraźniejsze [cyt. Za Cilak 2012 s. 3]. Zdefiniowanie sekto-
ra finansów publicznych stało się konieczne, aby móc ująć w planie finanso-
wym państwa bilans wszystkich środków publicznych bez względu na formie 
organizacyjno-prawną ich gromadzenia i wydatkowania.  Zgrupowanie w ob-
rębie s.f.p. umożliwia stworzenie dla jego jednostek jednolitego zbioru reguł 
obejmującego uprawnienia, obowiązki oraz zasady odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych. Last but not least stworzenie sekto-
ra finansów publicznych konieczne było w celu zbliżenia zasad rachunkowości, 
sprawozdawczości i statystyki do standardów stosowanych przez Unię Euro-
pejską czy OECD. Należy jednak nadmienić, że wykorzystywany w metodyce 
unijnej sektor instytucji rządowych i samorządowych (określany także jako 
sektor general government) różni się zasięgiem od sektora finansów publicz-
nych. Poza s.f.p. pozostają m. in. (obejmowane przez sektor general govern-
ment) fundusze zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pomimo 
tego, że spełniają one przesłanki do zaliczenia do katalogu jednostek sektora 
finansów publicznych. Takie uregulowanie oceniane jest krytycznie w dok-
trynie prawa finansowego [Malinowska-Misiąg, Misiąg 2006, s. 357–358]. 
Porównując obie grupy, można zauważyć, iż w 2018 r. państwowy dług pu-
bliczny (dług sektora finansów publicznych po konsolidacji) wyniósł 48,8% 
PKB [BDM 2019], a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych wartość ta wyniosła aż 66,8% PKB [OECD 2019]. 

Tak jak zostało zauważone w poprzednim akapicie, budżet państwa  
z czasem przestał pełnić rolę jedynego planu finansowego państwa, obejmując 
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coraz mniejszy procent finansów publicznych. Ustawa budżetowa jest aktem 
polityki finansowej państwa na dany rok i jedynym obligatoryjnym planem 
finansowym wyszczególnionym w Konstytucji RP. Budżet państwa stanowi 
jednak pojęcie węższe niż ustawa budżetowa. Ich stosunek co do zakresu moż-
na określić jako części do całości [Tuleja 2019, s.2. W budżecie państwa nie 
uwzględnia się m. in. wyniku finansowego jednostek samorządu terytorialne-
go czy państwowych funduszy celowych, które to uwzględnione są w sektorze 
finansów publicznych. Omawiając zależności pomiędzy budżetem państwa  
i sektorem finansów publicznych trzeba pamiętać, że pomiędzy obydwoma 
pojęciami istnieje osobliwy stosunek podrzędności. W 2018 r. wydatki sekto-
ra finansów publicznych wyniosły 861,2 mld zł. W tym samym czasie wydat-
ki budżetu państwa wyniosły 390,5 mld zł [RM, 2019b]. Kwota wydatków 
zrealizowanych z budżetu państwa stanowiła więc ok. 45% wydatków sektora 
finansów publicznych.   

Pomimo stosunku „podrzędności”, należy pamiętać, że budżet pań-
stwa i sektor finansów publicznych nie mają zakresów rozłącznych. Znaczna 
część wydatków budżetowych przeznaczona jest na transfer do innych jed-
nostek s.f.p. Ponadto większość jednostek sektora finansów publicznych nie 
może funkcjonować bez finansowego wsparcia z budżetu państwa, co pokaza-
ne będzie na przykładzie wybranych państwowych funduszy celowych.  

O ile więc sformułowanie „zrównoważony budżet” samo w sobie 
nie budzi wątpliwości o tyle utożsamianie „zrównoważonego budżetu” ze 

„zrównoważonymi finansami publicznymi” jest błędne. Budżet państwa  
w powszechnym odbiorze nadal bywa utożsamiany z wyczerpującym planem 
finansowym państwa. Politycy i eksperci wypowiadający się publicznie najczę-
ściej posługują się sformułowaniami związanymi z budżetem państwa, mowa 
o „dziurze budżetowej”, „deficycie budżetowym”, „nadwyżce budżetowej”. 
Pojęcie budżetu państwa w potocznym języku charakteryzuje się szerszym za-
kresem niż pojęcie budżetu państwa w doktrynie prawa finansowego. Często 
słyszy się, że na określone działania „nie ma pieniędzy w budżecie”, „budżet 
nie wytrzyma takich wydatków”, „dzięki tej zmianie budżet państwa zasilą mi-
liony”, bez względu na to, czy faktycznie środki te należeć będą do dochodów 
lub wydatków budżetu państwa. Dzięki wykorzystaniu potocznego znaczenia 

„budżetu” wobec obiektu, który powinien być definiowany zgodnie z doktry-
ną prawa finansowego, udało się uzyskać wspomniany we wstępie dysonans 
poznawczy. Narracja rządowa starała się, aby hasło „zrównoważony budżet” 
odbierane było jako „zrównoważone finanse publiczne” a nie „zrównoważona 
część sektora finansów publicznych”.  
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Relacja „zrównoważonego budżetu” do zrównoważonych finansów pu-
blicznych jest możliwa do zweryfikowania za pomocą porównania progno-
zy wyniku budżetu państwa do prognozy wyniku sektora finansów publicz-
nych, według której w sektorze wystąpi deficyt w wysokości 32,2 mld zł [RM, 
2019c]. Wynik, stanowi dowód na to, że „zrównoważony budżet” nie jest 
równoznaczny ze „zrównoważonymi finansami publicznymi”. 

załOżenia prOjektu budżetu państwa na 2020 r. 
 
Założenia makroekonomiczne na podstawie których opracowywano 

projekt budżetu na 2020 r. opublikowane zostały w „Założeniach projektu 
budżetu państwa na rok 2020” [RM, 2019d, s.9]. Na rok 2020 przewidziano: 

• realny wzrost produktu krajowego brutto o 3,7%; 
• wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyj-

nych (inflacja) o 2,5%; 
• wzrost popytu krajowego o 3,8%; 
• wzrost średniorocznego zatrudnienia w gospodarce narodo-

wej o 0,5%. 
Prognozowana wartość niektórych parametrów została uznana w opi-

niach Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu za na-
zbyt optymistyczne [Misiąg 2020, s.6] [Bratkowski 2019, s.9].  Kontrowersje 
budzi przede wszystkim prognoza dynamiki realnego wzrostu PKB, który 
mógł zostać przeszacowany aż o 1,4 pp [cyt. za Misiąg 2020, s.6].  Mniejszy 
od oczekiwanego mógł okazać się również wzrost popytu krajowego a nieco 
większy- poziom inflacji [cyt. za Misiąg 2020 s. 6]. 

Tak jak wspomniano w pracy, podczas opracowywania ustawy budżeto-
wej stworzono trzy zasadnicze projekty:  

1. Przekazany do Rady Dialogu Społecznego w sierpniu 2019 r. 
2. Przekazany do Sejmu RP we wrześniu 2019 r. 
3. Przekazany do Sejmu RP w grudniu 2019 r.  

Istotne różnice występują jedynie pomiędzy drugim a trzecim projek-
tem, gdzie przewidziano wpłatę do budżetu części zysku Narodowego Banku 
Polskiego i skorygowano prognozę dochodów z podatku od towarów i usług. 
Zmiany te omówione zostaną w dalszej części pracy.  Na etapie uchwalania 
ustawy budżetowej w parlamencie nie zostały wniesione żadne merytorycznie 
istotne poprawki.  
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pOrównanie budżetu na 2020 r. z budżetami lat ubiegłych 
 

Tak jak było to wspomniane, ostatecznie w ustawie budżetowej na rok 
2020 z dnia 14 lutego 2020 r. kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa 
ustalone zostały na 435,4 mld zł. Analizując dochody i wydatki budżet pań-
stwa z lat poprzednich można zaobserwować, że zwyczajowy deficyt budżeto-
wy zlikwidowany został nie przez redukcję wydatków (wzrosnąć miały o ok. 
5,5%) ale przez jeszcze ze większy wzrost dochodów (prognoza wzrostu ok. 
8,7% w stosunku do wykonania i 11% w stosunku planu z ustawy budżeto-
wej na 2019 r. ).  

Fot. 1. Dochody i wydatki budżetu państwa (w mld zł). Wartości z roku 2019 po-
chodzą z szacunków Ministerstwa Finansów, zaś na rok 2020 podane zostały z ustawy 
budżetowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MF 2016-2019.

 

zmiany pO strOnie dOchOdów 

  
Niemal trzydziestopięciomiliardowy wzrost dochodów budżetu pań-

stwa miał być skutkiem przede wszystkim wzrostu wpływów z podatku od 
towarów i usług. W projektach ustawy budżetowej z sierpnia i września prze-
widywano wpływy z VAT w wysokości 201,6 mld zł. W grudniowym pro-
jekcie skorygowano tę kwotę do 196,5 mld zł, co i tak daje wzrost o ok. 14,5 
mld zł w stosunku do wykonania budżetu państwa w 2019 r. Ponad 2,5 mld 
zł przybyć miało do budżetu państwa z tytułu indeksacji stawek podatku akcy-
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zowego a kolejne 1,4 mld zł z tytułu rozszerzenie opłaty recyklingowej.  Duży 
wzrost dochodów niepodatkowych to zasługa planowanej wpłaty w 2020 r. 
części zysku Narodowego Banku Polskiego w kwocie 7,16 mld zł1, wpłata ta 
została ujęta dopiero w „grudniowym” projekcie budżetu państwa. 

 Fot. 2 Porównanie kwot dochodów ustalonych w ustawie na 2020 r. w stosunku do 
kwot z ustawy budżetowej na 2019 i z wykonania budżetu państwa w 2019 r. (są to 
wielkości szacunkowe, ponieważ brak (stan na 26.05.2020 r.) sprawozdania z wyko-
nania budżetu państwa za 2019 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

Ministerstwa Finansów. 

 
Tak jak nadmieniono w pracy, założenia na których opracowano plan 

finansowy państwa na 2020 r. określone zostały jako nadmiernie optymistycz-
ne. Prognoza ponad pięcioprocentowego wzrostu dochodów również została 
odebrana sceptycznie przez ekonomistów. Zarzucano planistom, że ci niedo-
statecznie zdają sprawę z pogorszenia koniunktury gospodarczej i zahamowa-
niem wzrostu PKB czekającego w następnych latach. Szczególnie założenie 
większych o kilkanaście miliardów zł wpływów z tytułu VAT odebrane zostało 
jako nieuwzględnienie procykliczności tego podatku.  

Dalsze zagłębianie się w rozważania natury ekonomicznej w kwestii 
prognozy wpływów do budżetu państwa nie jest już przedmiotem tej pracy. 
Istotny jest natomiast fakt, że budżet „został zrównoważony” poprzez znacz-
ne zwiększenie dochodów przy nieco mniejszym wzroście wydatków. Żeby 
dowiedzieć się jaki wpływ ma taki manewr na poziom szeroko pojętej „stabil-
ności fiskalnej”, należy scharakteryzować właściwości dochodów i wydatków 
budżetowych. 

W doktrynie prawa finansowego, przyjęło się dzielić wydatki budże-
towe na elastyczne (uznaniowe) i sztywne. W skład pierwszej grupy wchodzą 
wydatki, które w razie potrzeby stosunkowo najłatwiej uciąć, są to np. inwe-

1  Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa zdeterminowana jest art. 69 ust. 4 ustawy o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. 2019, poz. 1810), który mówi o tym, że w terminie 14 dni 
od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP, część zysku banku podlega odpro-
wadzeniu do budżetu państwa. W projekcie ustawy budżetowej zawarta jest prognoza kwoty 
wpłaty, jaką NBP prezentuje Ministrowi Finansów.
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stycje. Do wydatków sztywnych zalicza się zaś te, które nie zależą w krótkim 
okresie od dyskrecjonalnej polityki rządu i bardzo trudno je zredukować. Za 
sztywne uznawane są wydatki socjalne, składki wpłacane na rzecz organiza-
cji międzynarodowych czy wydatki na obsługę długu publicznego. Według 
analizy Ministerstwa Finansów, jedynie ok. 17% wydatków budżetowych to 
wydatki elastyczne [MF, 2015]. Kwestia wydatków budżetowych na 2020 r. 
będzie jeszcze omawiana w pracy, natomiast autor chciał zwrócić tutaj uwagę 
na problem związany z ich wysokim stopniem sztywności, z czym wiąże się 
ograniczona możliwość ich późniejszej ewentualnej redukcji. Dochody nato-
miast cechują się dużo większym poziomem elastyczności. Szczególnie dobrze 
widać to na przykładzie budżetu państwa na 2020 r., gdzie wzrost dochodów 
budżetowych ma być skutkiem większych wpływów z tytułu VAT i wpłaty 
części zysku NBP. Kwoty pochodzące z tych źródeł w żadnym stopniu nie 
są zdeterminowane, ich wartość opiera się jedynie na mniej czy bardziej uza-
sadnionej prognozie. Kilkukrotnie był poruszany w pracy problem założeń 
makroekonomicznych na których opierały się prognozy wzrostu dochodów. 
Podobny problem występuje w kwestii wpłaty środków przez NBP. Wynik 
finansowy osiągany przez tę instytucję charakteryzował się zawsze wysokim 
stopniem nieprzewidywalności, w uzasadnieniu ustawy budżetowej na 2020 
r. można przeczytać zastrzeżenie co do tego źródła: „Należy jednak przy tym 
zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża nie-
pewność (…)” [cyt. za MF  2020, s. 40]. W ostatnich latach na etapie opra-
cowywania budżetu państwa nawet nie zbliżono się do kwoty 7 mld zł z tego 
tytułu. 

Podsumowując, osiągnięcie zrównoważonego budżetu bazując na więk-
szym wzroście dochodów niż wydatków nie jest właściwe w kontekście utrzy-
mania długookresowej stabilności fiskalnej i równowagi budżetowej. Wydatki 
budżetowe charakteryzują się wysokim poziomem sztywności, dochody na-
tomiast w dużo większym stopniu opierają się na prognozach tworzonych  
w oparciu o założenia makroekonomiczne. Proces ten cechuje się pewnym 
stopniem subiektywności, podczas planowania można bowiem zakładać mniej 
lub bardziej optymistyczne warianty. Budżet na 2020 r. zaplanowany został w 
taki sposób, że jego realizacja w zrównoważonym kształcie możliwa była przy 
spełnieniu się dość optymistycznych założeń planistów odnośnie dochodów.  
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 Fot. 3 Na wykresie przedstawione są założenia ujęte w ustawach budżetowych na 
lata 2016-2020 odnośnie wysokości środków wpłaconych do budżetu państwa w da-
nym roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaw budżetowych na lata 

2016-2020.

zmiany pO strOnie wydatków 

Tak jak wcześniej nadmieniono, w ustawie budżetowej na 2020 r. za-
kłada się wzrost wydatków o ponad 5,5% względem wykonania w roku 2019. 
Zgodnie z uzasadnieniem [cyt. za MF 2020, s. 46-47], w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2020 zapewniono niezbędne środki w zakresie realizacji 
nowych zadań takich jak: 

1. finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, któ-
ry od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez 
kryterium dochodowego [Dz.U. 2019 poz. 924]; 

2. finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji [Dz.U. 2019 poz. 1622]; 

3. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emery-
tów i rencistów, tzw. „trzynastka” [Dz.U. 2020 poz. 321]; 

4. podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego [M.P.2019 
r. poz. 1067]; 

5. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł 
[Dz.U. 2016 poz. 1860];  
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6. wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla 
osób które wychowały co najmniej 4 dzieci i nie wypracowały nawet 
najniższej emerytury (tzw. program „Mama 4+”) [Dz.U. 2019 poz. 
303]; 

7. realizację rządowego programu „Dobry start” [M. P. 2018 r. 
poz. 514]; 

8. podwyższenie najniższej emerytury i renty do kwoty 1200 zł 
[Dz.U. 2020 poz. 252]; 

9. zwiększenie o ok. 5 mld zł limitu wydatków na obronę naro-
dową. 

Poza wymienionymi powyżej, w uzasadnieniu wskazano jeszcze kil-
kanaście innych nowych zadań, na które uwzględniono środki w projekcie 
ustawy budżetowej na 2020 r. Ponadto wspomniano o zapewnieniu środków 
na kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, 
m. in. obniżenia wieku emerytalnego.  Abstrahując od słuszności i celowo-
ści podjęcia przez państwo wspomnianych zadań, zwrócić należy uwagę na 
pojawienie się w ostatnich latach dużej ilości nowych wydatków sztywnych, 
jakimi są przede wszystkim licznie reprezentowane wydatki socjalne. Trend 
ten zdaje się utrzymywać również w 2020 r.  Pojawienie się znacznej liczby 
nowych programów socjalnych czy świadczeń realizowanych na mocy ustawy 
a także podwyżki świadczeń istniejących już poprzednio utrudnia zarządzanie 
polskimi finansami publicznymi.   

Kolejnym istotnym problemem związanym z wydatkami budżetowy-
mi przewidzianymi na rok 2020 jest ich dyslokacja z budżetu państwa do 
państwowych funduszy celowych. Państwowe fundusze celowe to jednostki 
sektora finansów publicznych, które funkcjonują w publicznej gospodarce już 
od czasów II RP. Obecnie zasady ich działania uregulowane są w art. 29 u.f.p. 

Państwowy fundusz celowy jest jednostką sektora finansów publicz-
nych tworzoną na podstawie odrębnej ustawy. Zgodnie z art. 29 ust. 2 u.f.p., 
jego przychody pochodzą ze środków publicznych a koszty są ponoszone na 
realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Fundusze te nie posiadają 
osobowości prawnej, stanowią wyodrębniony rachunek bankowy, którym dys-
ponuje minister lub inny organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Naj-
prościej można zdefiniować fundusz celowy jako „zasób środków pieniężnych 
pochodzących z określonych źródeł i przeznaczonych na określone cele” [Bo-
żek, Mańczyk 2018, s.5]. Fundusze celowe pozwalają na zapewnienie ciągłości 
finansowania pewnych zadań przy elastycznych regułach prowadzonej gospo-
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darki budżetowej. Warto podkreślić, że funkcjonowanie państwowych fun-
duszy celowych jest dopuszczalnym wyjątkiem dla opisanej w art. 42 u.f.p. 
zasady jedności materialnej budżetu, w myśl której środki publiczne pocho-
dzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie 
imiennie wymienionych wydatków. W ostatnich latach zaobserwować moż-
na było wzrost liczby funduszy celowych.  W ustawie budżetowej na 2018 r. 
uwzględniono ich 27, rok później liczba zwiększyła się do 29, żeby wzrosnąć 
aż do 35 w roku 2020. Wraz ze zwiększającą się liczbą państwowych fundu-
szy celowych rośnie też wysokość wydatków publicznych realizowanych przez 
te podmioty. Coraz większa ilość środków jest wydatkowana poza budżetem 
państwa co negatywnie wpływa na przejrzystość ich gospodarowania i naru-
sza wspomnianą uprzednio zasadę jedności materialnej. Zjawisko to utrudnia 
również koordynację działań administracji państwowej w kwestii zarządzania 
środkami publicznymi [cyt. za Misiąg 2020, s.17]. Problem niedostatecznej 
transparentności polskiego budżetu wskazywany jest w kolejnych zestawie-
niach rankingu Open Budget Survey [International Budget 2019]. Po raz 
ostatni minimalne wymogi pod tym względem spełniał on w 2015 r. Polska 
uzyskała w tym obszarze 60 pkt przy średniej dla OECD wynoszącej 68 pkt.  

Rosnąca rola funduszy celowych wpłynęła również negatywnie na 
przejrzystość planu finansowego państwa na 2020 r. Poprzez przeprowadzenie 
operacji quasi-fiskanych z ich wykorzystaniem zmanipulowano planowany 
wynik budżetu państwa. W celu zobrazowania tego zjawiska omówiona zosta-
nie sytuacja wybranych funduszy celowych. 

fundusz ubezpieczeń spOłecznych

 
Jest to fundusz utworzony 1 stycznia 1999 r. na mocy ustawy o syste-

mie ubezpieczeń społecznych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. W ramach FUS wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, ren-
towy, choroby i wypadkowy a każdy z nich odpowiada poszczególnym ro-
dzajom ubezpieczenia.  Od wielu lat, jednym z najważniejszych problemów 
finansowych państwa jest sytuacja w sektorze emerytalnym. Wypłata emerytur 
wymaga rokrocznie wielomiliardowych dotacji z budżetu państwa. Z opraco-
wanej w 2019 r. przez ZUS prognozy wpływów i wydatków Funduszu Eme-
rytalnego wynika, że równowagi finansowej w funduszy najprawdopodobniej 
nie będzie się udało uzyskać nawet w 2080r. [ZUS 2019]. W sprzeczności do 
tych niepokojących danych wydaje się stać wynik finansowy Funduszu Ubez-
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pieczeń społecznych, który od 2018 r. notuje nadwyżkę. Na koniec 2020 r. 
w kasie FUS przewidziano 5,87 mld zł. Z budżetu państwa w formie dotacji 
trafić miało jedynie 33,5 mld zł (w porównaniu do 49,4 mld w roku 2019).  
Należy jednak zauważyć, że poprawa wyniku finansowego FUS spowodowa-
na jest przede wszystkim operacjami o dyskrecjonalnym charakterze, które 
nie rozwiązują problemu coraz większego obciążenia państwami kosztem rent  
i emerytur. Do takich operacji mona zaliczyć: 

1. Umorzenie pożyczek udzielonych FUS z budżetu państwa w latach 
2009-2014.  Dokonano tego zgodnie z art. 15 ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 [Dz.U. 2016 poz. 
1984]. Operacja ta nastawiona była na zmniejszenie wydatków budżetowych  
i deficytu budżetowego budżetu państwa. Gdy udzielano pożyczki, środki 
przekazywane FUS nie zostały ujęte jako wydatki budżetowe, tak samo było 
w momencie ich umorzenia.  

2. Przeniesienie od 2019 r. finansowania dodatkowych emerytur, rent 
socjalnych i zasiłków pogrzebowych do nowo powołanego Funduszu Solidar-
nościowego (na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidar-
nościowym), od 2019 r. Z tego tytułu wydatki FUS w 2020 r. zmniejszą się 
o ponad 15 mld zł [cyt. za Misiąg 2020, s. 18]. Należy jednak pamiętać, że 
Fundusz Solidarnościowy (szerzej jego temat zostanie omówiony w dalszej 
części pracy) nie ma własnych przychodów umożliwiających sfinansowanie 
nowych zobowiązań, wydatki te będą zatem pokrywane za pomocą dotacji z 
budżetu państwa lub środków przekazywanych z innych funduszy. 

3. Przekazanie ponad 14,2 mld zł w ramach „innych przychodów” 
w związku z zapowiadaną likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych2.  
Przejmowanie środków z OFE pozwoli pozyskać dodatkowe źródło przycho-
du i zmniejszyć kwotę dotacji z budżetu państwa. Należy pamiętać, że ope-
racja ta przyniesie środki tylko w 2020 r. i 2021 r. (będzie to wtedy już tyl-
ko 2,6 mld.) i wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami wobec deponentów  
w przyszłości. Z każdym kolejnym rokiem operacja ta będzie kosztować FUS 
coraz więcej, w 2030 r. przewiduje się, że skutkować będzie ona wydatkami 
rzędu 7,8 mld zł [RM, 2019e s.150].

Abstrahując od dyskrecjonalnych rozwiązań manipulujących wynikiem 
FUS należy zwrócić uwagę na to, że planowana nadwyżka w wysokości 5,87 

2  Zgodnie  ze złożonym w grudniu 2019 r. rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidu-
alne konta emerytalne. Ustawa na dzień 26.05.2020 r. czeka na ponowne rozpatrzenie przez 
Sejm.
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mld zł uwarunkowana jest bardzo dużym wzrostem wpływów z tytułu składek 
w stosunku do 2019 r. (209,5 mld zł do 187,2 mld zł, czyli o ponad 11%, 
przy ponad dwukrotnie mniejszym przewidywanym wzroście wynagrodzeń. 
W opinii W. Misiąga jest to założenie trudne do zrealizowania [cyt. za Misiąg 
2020, s.5] Kolejny raz przy projekcie budżetu państwa na 2020 r. napotkać 
można „optymistyczne prognozy”. Osiągnięcie zakładanego wyniku w takich 
warunkach mogłoby wiązać się z koniecznością zwiększenia dotacji z budżetu 
państwa. 

 

fundusz sOlidarnOściOwy 

 
Funkcjonujący od 2019 r. Fundusz Solidarnościowy jest intensywnie 

wykorzystywany do zmniejszających wydatki budżetowe operacji quasi-fi-
skalnych. Zgodnie z art. 1 tworzącej go ustawy [Dz.U. 2018 poz. 2192] po-
wstał on w celu wsparcia społecznego, zawodowego  zdrowotnego oraz osób 
niepełnosprawnych. W planie finansowym na 2020 r. wydatki na pierwotne 
ustawowe cele funduszu stanowią jednak ok. 25% całości (5,1 mld zł). Z 
kolei pozostałe 75% wydatków przeznaczonych ma być na zadania, które 
uprzednio finansowane były przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 11,3 
mld zł przeznaczone zostało na wypłatę tzw. „trzynastek”, czyli dodatkowego 
świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów [Dz.U. 2019 poz. 2473]. 
4 mld stanowią wydatki na renty socjalne i zasiłki pogrzebowe [Dz.U. 2019 
poz. 1696].  Planowane przychody FS mają wynieść jedynie 3,75 mld zł i nie 
pokryją nawet wydatków na wsparcie osób niepełnosprawnych. Biorąc pod 
uwagę deficyt funduszu w wysokości 9,2 mld zł na początku roku, zadłużenie 
FS pod koniec 2020 r. ma wynieść 28,3 mld zł. Wydatki Funduszu Solidarno-
ściowego zgodnie z planem muszą być sfinansowane ze źródeł zewnętrznych, 
źródła ta jednak nie zostały wskazane. Wyłączenie z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych wydatków na „trzynastą emeryturę” czy przeniesienie do FS fi-
nansowania rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych pozwoliło na ogranicze-
nie wydatków tego funduszu i w konsekwencji sztuczne zmniejszenie wydat-
ków budżetu państwa o 15,15 mld zł.   

Obciążenie Funduszu Solidarnościowego wydatkami niemożliwymi 
przezeń do pokrycia miało na celu jedynie zafałszowanie wyniku budżetu pań-
stwa poprzez relokację części wydatków. Operacja ta została przeprowadzona 
wbrew przyjętym zasadom funkcjonowania funduszy celowych, które powo-
ływane są w celu zapewnienia ciągłości finansowania określonych wydatków. 
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Ciągłość ta nie jest zapewniona, źródło finansowania wszystkich wydatków 
FS w planie na 2020 r. nie zostało określone. Należy również zwrócić uwa-
gę na to, że wydatki realizowane z Funduszu Solidarnościowego nie należą 
do jednej przedmiotowo wyodrębnionej grupy wydatków. W planie FS znaj-
dują się wydatki należące do zwyczajowo wyodrębnionych dwóch kategorii 
państwowych funduszy celowych. Znaleźć w nim możemy zarówno wydatki 
związane z funkcjami socjalnymi państwa, czyli wydatki na wsparcie osób nie-
pełnosprawnych jak i te związane z ubezpieczeniami społecznymi, jak choćby 

„trzynasta emerytura”. Wydatki, którymi w 2019 r. obciążono FS nie mają nic 
wspólnego z ratio legis stworzenia tego funduszu, a jego nazwa (szczególnie w 
pierwotnym brzmieniu) nie jest w żaden sposób powiązana tematycznie z no-
wymi zadaniami. Omówione działania zmniejszają w istotny sposób poziom 
przejrzystości wydatków sektora finansów publicznych.  

W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanych operacji-quasi fiskalnych 
poziom wydatków budżetowych został sztucznie zaniżony. Zdaniem W. Mi-
siąga w ten sposób zafałszowano wynik budżetu państwa o co najmniej 21 
mld zł [cyt. za Misiąg 2020, s.5]. Widać, wobec tego, że nawet jeśli udałoby 
się zrealizować dochody budżetowe, które ustalone zostały według optymi-
stycznych szacunków, to i tak bez sztucznego zmniejszenia poziomu wydat-
ków nie udałoby się zrealizować zrównoważonego budżetu. Deficyt budżeto-
wy został „wypchnięty” do pozostałych części sektora finansów publicznych. 
Dodatkowo, przesunięto część wydatków w czasie. Poprzez przejęcie środków 
Otwartych Funduszy Emerytalnych poprawiono wynik FUS w latach 2020-
2021 kosztem zobowiązań, które zwiększać się będą w następnych latach.  

Przeprowadzenie operacji quasi-fiskalnych po stronie wydatków wy-
jaśnia również różnice pomiędzy wynikiem budżetu państwa a wynikiem 
sektora finansów publicznych. Analizując ich wyniki z ostatnich lat można 
dojść do wniosku, że od 2019 r. miejsce ma absorpcja deficytu budżetowego 
przez jednostki sektora finansów publicznych nie mieszczące się w zakresie 
budżetu państwa. Z prognozowanych 32,2 mld zł deficytu sektora finansów 
publicznych, aż 16,63 mld zł bierze się z omawianego wcześniej Funduszu So-
lidarnościowego. Dla porównania, w latach wcześniejszych deficyt S.F.P. przej-
mowany był w większości przez budżet państwa. W 2018 r. zaobserwować 
można było nawet deficyt budżetowy pomimo nadwyżki sektora finansów 
publicznych.  
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Fot. 4, Źródło: Opracowanie własne na podstawie RM 2019d

zmiany pO strOnie wydatków i dOchOdów, pOdsumOwanie 

 
Podsumowując, opracowanie projektu pierwszego zrównoważonego 

budżetu na 2020 r. możliwe było dzięki: 
• wzięciu pod uwagę optymistycznych wskaźników makroeko-

nomicznych przy prognozie dochodów; 
• uwzględnieniu dyskrecjonalnych operacji takich jak prze-

kazanie części zysku wypracowanego przez NBP czy transfer środków  
z OFE; 

• dokonaniu sprzecznych z zasadami gospodarki finansowej, 
jawności czy jedności materialnej budżetu państwa operacji quasi- 
fiskalnych z udziałem wybranych państwowych funduszy celowych. 

Potrzeba splotu aż tylu „okoliczności” w połączeniu z przekraczającym 
30 mld zł deficytem sektora finansów publicznych dobitnie pokazuje, że opra-
cowanie zrównoważonego budżetu na 2020 r. nie świadczyło w żaden sposób 
o stanie finansów publicznych państwa. Zrównoważenie dochodów i wydat-
ków budżetowych nie nastąpiło wskutek roztropnej polityki fiskalnej tylko jej 
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odpowiednich manewrów. Pozwala to wysnuć przypuszczenie, że „tezą” pla-
nistów na 2020 r. był zrównoważony budżet, a za pomocą powyżej opisanych 
działań udało się tę tezę „zrealizować”. 

ustawa OkOłObudżetOwa 

Opracowany projekt budżetu na 2020 r., uchwalony w niemal iden-
tycznym kształcie przez Sejm pomimo przedstawionych wad miał szansę zostać 
w pełni zrealizowany przy spełnieniu się założeń przyjętych przez planistów. 
Jawność i transparentność budżetu została zaburzona poprzez opisane opera-
cje quasi-fiskalne, jednak plan finansowy całego sektora finansów publicznych 
nakreślony został w ustawie budżetowej.  Można by było więc stwierdzić, że co 
do zasady dochowano jedności formalnej [Szołno-Kogus 2005, s.134]. Należy 
tutaj wspomnieć o będącym jednym z wyjątków od ściśle rozumianej zasady 
jedności formalnej uchwalanej co roku ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej (tzw. „ustawa okołobudżetowa”). Jej 
treść powinna być ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej 
a przedłożone w niej propozycje zmiany niektórych ustaw motywowane są 
prawidłową realizacją ustawy budżetowej na dany rok. Konieczność istnienia 
ustawy okołobudżetowej umotywowana jest również istnieniem art. 109 ust. 
5 u.f.p. determinującym, iż ustawa budżetowa nie może zmieniać przepisów 
innych ustaw. Ustawa okołobudżetowa na 2020 rok [Dz.U. 2020 poz. 278] 
wpłynęła do Sejmu 24 grudnia 2019 r., uchwalona została 13 lutego 2020 r.  
i weszła w życie 21 lutego 2020 r.  Umieszczone w ustawie rozwiązania odno-
szą się m. in. do kwestii wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, finan-
sowania zadań w zakresie rolnictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, funkcjo-
nowania niektórych funduszy celowych itp. W kontekście zrównoważonego 
budżetu na 2020 r. warto wspomnieć, że regulacje ustawy okołobudżetowej 
zmniejszyły wydatki budżetowe na 2020 r. o ponad 5,5 mld z, z czego ponad 
2 mld „przejmie” Fundusz Pracy, który w 2020 r. zamiast budżetu państwa 
sfinansuje staże podyplomowe oraz specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów 
[Dz.U. 2020 poz. 278, Uzasadnienie s. 6,8]. Należy również wspomnieć  
o uregulowaniu obiecanego zwiększenia subwencji dla dziesięciu uczelni 
badawczych, które zostały laureatami konkursu „Inicjatywa Doskonałości- 
Uczelnia Badawcza”. Na mocy art. 18 ust. 1 ustawy okołobudżetowej środki 
finansowe z tego tytułu przekazane zostaną w formie papierów wartościowych. 
Łączna wartość papierów wartościowych przekazanych w 2020 r. wyniesie 
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ponad 1 mld zł i przy założeniu zbycia tych papierów przez uprawnione pod-
mioty, spowoduje o tę samą kwotę wzrost państwowego długu publicznego 
oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, nie wpływając jed-
nocześnie na wynik budżetu państwa ani na wynik s.f.p. W ustawie budżeto-
wej, w części „Szkolnictwo Wyższe i Nauka” nie przewidziano jednak środków 
na realizację tego programu, o jego finansowaniu nie wspominano również  
w uzasadnieniu. Trudno więc stwierdzić, że przeznaczenie w ustawie około-
budżetowej środków na ten projekt jest umotywowanie prawidłową realiza-
cją ustawy budżetowej. Zwiększenie subwencji poprzez przekazanie papierów 
wartościowych pozwala zachować neutralność wyniku budżetu państwa i jest 
w istocie kolejną operacją quasi-fiskalna sztucznie zaniżającą wydatki budżeto-
we. W opinii autora operacja ta stanowi niedopuszczalne naruszenie jedności 
formalnej budżetu państwa.  

uchwalanie budżetu państwa 
 
Tak jak zostało wspomniane wcześniej, podczas uchwalania ustawy bu-

dżetowej nie wprowadzono w parlamencie istotnych poprawek w stosunku do 
projektu ustawy budżetowej, który wpłynął do Sejmu 24 grudnia 2019 r. Nie 
znaczy to, że w trakcie rozpatrywania ustawy budżetowej przez Sejm, nie do-
konano istotnych zmian planu finansowego. Niecały tydzień przed projektem 
ustawy budżetowej, do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie usta-
wy o opłatach abonamentowych. 9 stycznia na posiedzeniu Sejmu uchwalono 
ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abo-
namentowych. 13 lutego w głosowaniu odrzucono uchwałę Senatu o odrzu-
ceniu ustawy. 14 lutego (czyli w dniu uchwalenia ustawy budżetowej) ustawa 
została przekazana Prezydentowi RP do podpisu, 6 marca została podpisana.  

Zasadniczym celem wskazanej ustawy było zapewnienie jednostkom 
publicznej radiofonii i telewizji rekompensaty z tytułu niezrekompenso-
wanych jeszcze z lat 2018-2019 i utraconych w 2020 r. wpływów z opłat 
abonamentowych z tytułu zwolnień podmiotowych.  zawartych w ustawie  
o opłatach abonamentowych, przeznaczeniem na realizację misji publicznej,  
o której mowa w ustawie o radiofonii i telewizji. Rekompensata ta miała zostać 
udzielona poprzez przekazanie przez ministra właściwego ds. budżetu wyżej 
wymienionym jednostkom papierów wartościowych o łącznej wartości nomi-
nalnej w wysokości 1,95 mld zł. Ponadto w myśl ustawy jednostki radiofonii  



1187

HISTORYCZNY BUDŻET W DOBIE EPIDEMII ...

i telewizji mają uwzględnić w projektach kart powinności3   na lata 2020-
2024 wysokość przychodów ze środków publicznych na poziomi nie niższym 
niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 
oraz rekompensaty określonej w ustawie.  

Należy ocenić tę regulację negatywnie. Poprzez finansowanie za pomo-
cą przekazania papierów wartościowych przeprowadzono analogiczną opera-
cję co w wypadku zwiększenia subwencji dla uczelni badawczych. Przekazane 
niemal 2 miliardy złotych nie wpłyną na wynik budżetu państwa ani sek-
tora finansów publicznych, zwiększając natomiast odpowiednio dług sekto-
ra finansów publicznych oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych. 

„Wydatki” te nie zostały zaplanowane ani w projekcie ustawy budżetowej ani  
w ustawie budżetowej. Poprzez przekazanie tych środków naruszono poważ-
nie zasadę jedności formalnej budżetu państwa. Prace nad ustawą o zmianie 
ustawy o opłatach abonamentowych toczyły się równolegle do prac nad usta-
wą budżetową na 2020 r. W tym miejscu należałoby pochylić się nad zgodno-
ścią omawianej nowelizacji z Konstytucją RP. Co prawda art. 220 ust. 1 w li-
teralnym brzmieniu zakazuje jedynie ustalenia przez Sejm większego deficytu 
budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.  Patrząc więc 
na deficyt budżetowy w sensie formalnym (czyli jako parametr przewidzia-
ny w budżecie państwa), wykładnia językowo-logiczna przepisu nie wyklucza 
obciążenia finansowego państwa przez inne ustawy. Należy zwrócić jednak 
uwagę na to, że omawiana sytuacja następuje wskutek zastosowania specyficz-
nej formy finansowania. Trudno wyjaśnić przekazanie środków w postaci pa-
pierów wartościowych a nie np. poprzez dotację z budżetu państwa tłumacząc 
to względami innymi niż optymalizacją wyniku budżetu państwa. Badając 
wykładnię celowościową omawianego przepisu i kierując się pojęciem defi-
cytu w sensie materialnym (uwzględniającym rzeczywiste skutki dla wyniku  
finansowego państwa wywołanego także przez inne ustawy), w celu zacho-
wania stabilności finansów publicznych, zezwala on w trakcie parlamentar-
nych prac nad budżetem na zwiększenie puli wydatków tylko pod warunkiem 
znalezienia źródła ich finansowania. Za gospodarkę budżetową odpowiedzial-
na jest bowiem Rada Ministrów jako organ, który dysponuje największymi 
możliwościami skutecznego i rzetelnego prowadzenia jej [Bartoszewicz 2014]. 

3  Pojęcie karty powinności zdefiniowane zostało w Art. 21a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 
r. o radiofonii i telewizji (dodany na mocy art. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmia-
nie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, Dz.U.2018 poz. 
1717). Karta powinności określa sposób realizowania misji publicznej przez jednostki publicz-
nej radiofonii i telewizji oraz szczegółowy zakres powinności wynikających z tej misji, wraz ze 
wskazaniem sposobu finansowania w okresie kolejnych pięciu lat kalendarzowych.
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W omawianej sytuacji, Sejm w czasie opracowywania ustawy budżetowej 
uchwalił de facto dodatkowy wydatek bez wskazania źródła jego finansowania. 
Wydatek ten wpłynie negatywnie na bilans finansów publicznych, dokładnie 
tak samo jak wpłynęłoby zwiększenie o 1,95 mld zł deficytu budżetowego. 
Wobec tego przekazanie na mocy omawianej nowelizacji 1,95 mld zł jednost-
kom radiofonii i telewizji publicznej można uznać za sprzeczne z wykładnią 
celowościową art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 5 Konstytucji RP.  

W kontekście „zrównoważonego budżetu” na 2020 r. najważniejsze jest 
to, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji pozwoliła na zwiększenie wy-
datków bez zwiększenia deficytu budżetowego, jest to więc kolejna operacja 
zafałszowująca wynik budżetu państwa tak, aby zachować jego równowagę. 
Na marginesie należy wspomnieć o negatywnym wpływie regulacji na finanse 
publiczne z perspektywy wieloletniej. Wyżej wymienione jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji są przecież obowiązane do uwzględnienia w projektach 
kart powinności na lata 2020-2024, w każdym roku objętym tą kartą, wyso-
kości przychodów ze środków publicznych na poziomie nie niższym niż suma 
prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 oraz oma-
wianej rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł (określonej w art. 11b ustawy 
z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych [Dz.U. 2019  poz. 
1801]. Jednocześnie w ustawie nowelizującej mowa jest o przekazaniu środ-
ków jedynie w 2020 r. W części uzasadnienia do ustawy zatytułowanej „Prze-
widywane skutki regulacji” skupiono się jedynie na oszacowaniu strat mediów 
publicznych, nie podano natomiast wymiernych skutków finansowych ustawy, 
jej wpływu na budżet i sektor finansów publicznych w perspektywie pięciu na-
stępnych lat. Nie też poruszono kwestii wpływu regulacji na poziom państwo-
wego długu publicznego. Brak przedstawienia poniższych wyliczeń stanowi 
w opinii autora naruszenie art. 118 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że: 

„Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki 
finansowe jej wykonania.” Oznacza to, że uchwalono nowy wydatek nie prze-
widując jednocześnie rozwiązania o charakterze systemowym przewidującego 
finansowanie mediów publicznych zgodnie z ustawą [Drypa 2020, s. 7]. Stwa-
rza to konieczność wprowadzenia kolejnych doraźnych regulacji tej materii  
w następnych latach.  

Z procesu uchwalania ustawy budżetowej w parlamencie, interesująca 
jest również uchwała Senatu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustawy budże-
towej na 2020 r. Śladami Sejmu, Izba Senacka znalazła w trakcie uchwalania 
ustawy budżetowej ok. 2 mld zł środków na nieprzewidziane w projekcie dzia-
łania. Mowa o 1,92 mld zł na leczenie chorób nowotworowych w ramach fi-
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nansowania programów polityki zdrowotnej. Działanie to motywowane było 
w pewnym stopniu względami politycznymi, „2 mld na onkologię” miało być 
odpowiedzią na „2 mld dla TVP”, o czym było głośno w mediach, zarówno 
publicznych jak i prywatnych [Money, 2020] [TVP Info, 2020]. Stworzo-
no przy tym złudny obraz „fałszywej alternatywy”, mówiono o przeznaczeniu 
tych środków albo na media publiczne albo na leczenie onkologiczne. W isto-
cie w uchwale Senatu zaproponowano zupełnie inne rozwiązanie na znalezie-
nie dodatkowych środków. Dokonano tego za pomocą przeniesienia środków 
z innych części budżetowych a także zwiększenia szacowanej kwoty dochodów 
budżetowych. W tym celu między innymi: 

• zmniejszono wydatki na obsługę długu Skarbu państwa o 600 mln. zł; 
• zmniejszono wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem 

środków Unii Europejskiej o 600 mln. zł; 
• w ramach dofinansowania realizacji niektórych zadań kontynuowa-

nych, zmniejszono wydatki bieżące jednostek budżetowych o 200 mln 
zł oraz wydatki majątkowe o 150 mln zł; 

• zmniejszono środki na utrzymanie rezultatów niektórych projektów 
zrealizowanych przy udziale środków z UE o 200 mln zł. 

Dzięki wszystkim przesunięciom wymienionym w pkt. 1 lit c uchwa-
ły Senatu zyskano łącznie 1,92 mld zł środków „nadwyżki”, które przezna-
czono na sfinansowanie utworzonej w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 
85195 nowej pozycji „Finansowanie programów polityki zdrowotnej”. Środki 
te miały być wykorzystane na leczenie chorób nowotworowych.  Przesunię-
cia te, w przeciwieństwie do operacji fiskalnych dokonanych w nowelizacji 
ustawy o opłatach abonamentowych, dokonane były z zachowaniem jedności 
formalnej budżetu oraz w zgodności z art. 220 ust. 1 Konstytucji RP. Trudno 
jednak stwierdzić o zasadności redukcji wydatków we wskazanych przez Senat 
częściach, nie zostały one w żaden sposób uzasadnione. Na posiedzeniu sejmu 

27 marca 2020 r. wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone. 
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część ii: budżet państwa a kOrOnawirus 
 

 wpływ rOzwOju pandemii na prOces uchwalania ustawy budżetO-
wej na 2020 r.  

Jak dotąd, w artykule opisany został proces opracowywania i uchwala-
nia ustawy budżetowej, a co za tym idzie, budżetu państwa na 2020 r. Cała 
istota pracy opierała się na zbadaniu wyjątkowości „zrównoważonego budżetu” 
i ustaleniu skąd wziął się tak dobry wynik budżetu państwa. Niezwykle istotny 
jest fakt, że pojęcie „zrównoważonego budżetu” istnieje jedynie na etapie pla-
nowania. Autor mógł więc jedynie ustosunkować się do założeń, zweryfiko-
wać je z ówczesną sytuacją gospodarczą i odkryć czynniki, które doprowadziły 
do „stworzenia” pierwszego w historii III RP budżetu bez deficytu. Pisząc tę 
pracę w kwietniu i maju 2020 r. należało dołożyć wszelkich starań, aby nie 
oceniać projektów i prognoz z roku 2019 r. w kontekście zjawiska tak nie-
przewidywalnego, powszechnego i bezprecedensowego jakim jest pandemia 
COVID-19 (choroby wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, znanego po-
wszechnie jako koronawirus). Rozprzestrzenienie się w pierwszych miesiącach 
2020 r. koronawirusa na cały świat doprowadziło do ogólnoświatowego loc-
kdownu, izolacji ludzi w domach, a co za tym idzie, zamrożeniu dużej części 
gospodarki. Pandemia doprowadziła do największej od lat recesji gospodarczej, 
oszacowania jej rozmiarów autor nie będzie się nawet próbował podejmować. 
Oczywiste stało się również, że koronawirus negatywnie wpłynie na wykona-
nie budżetu państwa, znacznie zmniejszając jego dochody i zwiększając wy-
datki. Z początkiem marca stało się oczywiste, że „zrównoważony budżet” stał 
się projektem o charakterze najwyżej historycznym. Analiza jego wykonania 
w świecie niedotkniętym pandemią jest niemożliwa.  

Wielowymiarowa katastrofa spowodowana koronawirusem niewąt-
pliwie jest olbrzymim problemem dla rządzących, szczególnie w dziedzinie 
polityki fiskalnej. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji ogromnego kryzysu, 
kiedy znaczny deficyt wystąpi bez względu na to, jak rozważnie zarządzane 
byłby finanse publiczne, owym kryzysem bardzo łatwo będzie wszelką niedo-
godność wytłumaczyć. Pod koniec roku trudno będzie rozgraniczyć w jakim 
stopniu winnym złego stanu finansów publicznych są rządzący a w jakim pan-
demia. Dlatego w celu ułatwienia tego zadania, ważne było zbadanie proce-
su opracowywania projektu ustawy budżetowej i jej uchwalania niezależnie 
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od koronawirusa. W tej części pracy proces ten zostanie porównany czasowo 
z rozwojem pandemii. Pomocne w tym będzie chronologiczne uszeregowanie 
najważniejszych w tym kontekście wydarzeń (fot. 5).

Analizując przedstawione w tabeli wydarzenia można zaobserwować 
zaskakujący brak wpływu rozwoju pandemii koronawirusa na uchwalanie 
uprzednio omawianych ustaw związanych ze znacznym obciążeniem państwa. 
W miarę, kiedy rosła liczba chorych, coraz więcej krajów zamykało granice, 
z Chin dochodziły wieści o całkowitej izolacji społecznej, w parlamencie ob-
radowano na temat „zrównoważonego budżetu”.  Podczas kiedy Prezydent 
RP podpisywał ustawę o wypłacie „trzynastej emerytury”, liczba chorych na 
świecie przekraczała już 80 tysięcy a epidemia rozprzestrzeniała się po Eu-
ropie (w samych Włoszech potwierdzonych było ponad 300 przypadków). 
Ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Prezydent podpisał 
4 dni po uchwaleniu przez Sejm „specustawy koronawirusowej” i 2 dni po 
zarejestrowaniu pierwszego zachorowania w Polsce. Zaledwie 4 dni później 
w Polsce zaczęto zamykać instytucje publiczne. Autor specjalnie posługuje się 
datą podpisania ustawy, ponieważ jest to ostatni etap procesu legislacyjnego, 
kiedy można nie dopuścić do wejścia ustawy w życie. Ustawy o przekaza-
niu środków na media publiczne oraz trzynastą emeryturę podpisane zostały 
w momencie, kiedy koronawirus od przeszło miesiąca występował w Europie 
a zarówno światowy jak i polski rynek przygotowane były na znaczne pogor-
szenie się koniunktury gospodarczej o czym mogą świadczyć największe od lat 
spadki wartości indeksów giełdowych [Bankier, 2020]. 

Analizując chronologię wydarzeń przedstawionych w tabeli, jeszcze bar-
dziej osobliwie prezentuje się proces uchwalania ustawy budżetowej na tle 
postępującej pandemii. O ile 7 tygodni, które minęło od przekazania projektu 
do uchwalenia przez Sejm ustawy w III czytaniu nie jest okresem nadmier-
nie długim, o tyle zastanawiające jest to, że rozpatrywanie stanowiska Senatu 
przez Sejm trwało ponad 3 tygodnie (stanowisko Senatu przekazane zostało 
sejmowej Komisji Finansów Publicznych 3 marca, Sejm odrzucił poprawki 
dopiero 27 marca),  
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Fot. 5, W tabeli przedstawione są wydarzenia z okresu od 31 stycznia do  
2 kwietnia 2020 r. Wydarzenia związane z procesem uchwalania ustawy budżetowej 
opisane są białą, pogrubioną czcionką na ciemnoszarym tle. Wydarzenia związane  
z rozwojem koronawirusa w Polsce i na świecie przedstawione są czarną, pogrubioną 
czcionką na jasnoszarym tle. Wydarzenia związane z uchwaleniem ustaw przewidują-
cych znaczne wydatki publiczne oraz specustaw odnośnie koronawirusa przedstawio-
ne są czarną czcionką na białym tle. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prawo.
sejm.gov, WHO, Worldometers, Businessinsider, 2020.  
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Fot. 6 Wykres przedstawia liczbę dni, które minęły od skierowania stanowiska Sena-
tu ws. ustawy budżetowej do Komisji Finansów Publicznych do rozpatrzenia stano-
wiska przez Sejm w latach 2010-2020. Pod latami znajdują się daty wejścia w życie 
ustawy budżetowej w każdym z analizowanych lat. Pogrubioną czcionką zaznaczone 
są daty ustaw budżetowych których projekty opracowywane były w roku wyborów 
parlamentarnych. W latach 2017-2019 Senat nie zgłaszał poprawek. Źródło: opra-

cowanie własne na podstawie Prawo.Sejm.gov 2020.  

Po analizie danych zamieszczonych na powyższym wykresie widać, że 
w badanym okresie Sejm nigdy nie rozpatrywał stanowiska Senatu dłużej niż 
w 2020 r. Ponadto, ustawa budżetowa weszła w życie 2 kwietnia, czyli zdecy-
dowanie najpóźniej spośród porównywanych aktów prawnych. Porównując 
wszystkie ustawy budżetowe od roku 1990, później weszła w życie tylko usta-
wa budżetowa na 1992 r. (29 czerwca) [Dz.U. 1992 poz. 229] i 1994 r. (22 
kwietnia) [Dz.U. 1994 poz. 209] Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia do 
31 marca 1992 r. plan finansowy państwa regulowany był przez ustawę o pro-
wizorium budżetowym [Dz.U. 1992 poz. 229]. Opieszałość Sejmu w 2020 r. 
może być w pewnym stopniu usprawiedliwiona sytuacją w kraju, aczkolwiek 
bagatelizowanie wpływu pandemii na politykę budżetową państwa ma nie-
wątpliwie negatywne skutki na realizację gospodarki finansowej.
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tarcza antykryzysOwa 

Tak jak wynika z uprzednio przedstawionej tabeli, kiedy stanowisko 
Senatu w sprawie ustawy budżetowej było rozpatrywane przez Sejm, w Polsce 
zaczęto notować coraz więcej zachorowań na COVID-19, zamknięto dużą 
liczbę instytucji publicznych, przedsiębiorstw i powrócono do kontroli gra-
nicznych. Oczywistym jest fakt, że tak bezprecedensowe zdarzenie impliko-
wało podjęcie ze strony Państwa działań zmierzających do walki z jego nega-
tywnymi skutkami. Za pomocą aktów prawa powszechnie obowiązującego 
wprowadzono m. in. wcześniej opisane ograniczenia. Równie istotna stała się 
reakcja państwa na gospodarcze skutki panowania koronawirusa. Zgodnie 
z nowoczesnym rozumieniem pojęcia równowagi budżetowej, w doktrynie 
prawa finansowego postuluje się dopuszczenie do wystąpienia deficytu bu-
dżetowego w okresie recesji lub stagnacji, który powinien być finansowany 
z nadwyżki budżetowej w latach dobrej koniunktury gospodarczej [Mrocz-
kowski, 2014 s. 321-322]. Tak więc, w okresie nadchodzącej recesji, której 
rozmiar trudno oszacować, konieczna stała się interwencja państwa, a co za 
tym idzie, znaczne obciążenie go pod względem finansowym. Przedsiębiorcy, 
którzy zamknęli swe zakłady nagle nie byli w stanie ponosić obciążeń fiskal-
nych ani płacić swoim pracownikom. Pandemia implikowała znaczny spadek 
dochodów i wzrost wydatków sektora finansów publicznych (w tym z budżetu 
państwa). Remedium na negatywne skutki gospodarcze koronawirusa miała 
być tzw. „Tarcza Antykryzysowa”. Pierwsza z owych tarcz uchwalona została 
na mocy ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2020 poz. 568]. Niezwy-
kle istotny jest fakt, że została ona przegłosowana przez Sejm w III czytaniu 
27 marca 2020 r., czyli w tym samym dniu, kiedy odrzucono senackie po-
prawki do ustawy budżetowej. Pierwsza Tarcza Antykryzsowa weszła w życie 
31.03.2020 r. Prognozowano, ze rozwiązania w niej zawarte pogorszą wynik 
sektora finansów publicznych w 2020 r. o 67,87 mld zł. Warto wspomnieć, że 
owe 67,87 mld zł stanowi zagregowaną wysokość obciążenia sektora finansów 
publicznych. W ocenie skutków regulacji nie dokonano natomiast podziału 
tej kwoty na poszczególne jednostki. Jest to sprzeczne z zasadą szczegółowości 
budżetu i utrudnia monitorowanie realizacji gospodarki finansowej przez Pań-
stwo [Dz.U. 2020 poz. 568, Uzasadnienie, s. 54].  
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Dwa dni po wejściu w życie „tarczy antykryzysowej” weszła w życie 
ustawa budżetowa na 2020 r. w niemal identycznym kształcie w stosunku 
do grudniowego projektu. Miejsce miał więc duży paradoks. Trzy miesiące 
po rozpoczęciu roku budżetowego, w obliczu rekordowych spadków noto-
wań indeksów na rynkach finansowych i drastycznych korekt zmniejszających 
prognozowane wzrosty PKB gospodarek na całym świecie, w Polsce wszedł  
w życie pierwszy w historii III RP plan finansowy zakładający zrównoważony 
budżet państwa.  

Patrząc na wydarzenia z pierwszych trzech miesięcy roku 2020 r. za-
uważyć należy, że bardzo niefortunnie zbiegła się w czasie postępująca pan-
demia koronawirusa z procesem uchwalenia ustawy budżetowej na 2020 r. 
Zgodnie z art. 220 ust. 1 Konstytucji RP Sejm nie mógł ustalić deficytu bu-
dżetowego w trakcie obradowania nad ustawą. Perspektywa światowego za-
grożenia zaczęła być realna w końcowym stadium procesu uchwalania ustawy 
budżetowej. Sytuacja zaczęła stawać się naprawdę groźna, kiedy ustawa budże-
towa była już rozpatrywana przez Senat, który, również ograniczony jest wspo-
mnianym at. 220 ust. 1 Konstytucji RP oraz przedmiotowymi i podmiotowy-
mi granicami przy dokonywaniu poprawek. Rada Ministrów również nie była 
w stanie zmienić projektu ustawy budżetowej, ponieważ zgodnie z art. 36 ust. 
1a Regulaminu Sejmu, autopoprawkę można było wnieść do czasu rozpoczę-
cia I czytania. Kiedy ustawa budżetowa została przekazana do Prezydenta RP, 
ten nie mógł zastosować wobec niej weta ustawodawczego, przysługiwała mu 
jedynie prerogatywa wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdze-
nie w ramach tzw. kontroli prewencyjnej zgodności postanowień zawartych 
w ustawie budżetowej z konstytucją. Ewentualny powrót ustawy do Sejmu  
w związku z orzeczeniem TK nie rozwiązywałby jednak problemu braku 
uchwalonego planu finansowego na aktualny rok budżetowy, a jedynie ten 
problem przeciągał.  

Zdaniem autora, w opisywanej sytuacji niezbędna jest jak najszybsza 
nowelizacja ustawy budżetowej.  Jest to rozwiązanie, które używane już było 
przez Radę Ministrów podczas nagłych i niespodziewanych kryzysów finan-
sów publicznych. Nowelizacja ta powinna nastąpić przed uchwaleniem pierw-
szej tarczy antykryzysowej, która naruszyła zasadę jedności formalnej budżetu 
w znacznie większym stopniu niż np. opisywana wcześniej ustawa o zmianie 
ustawy o opłatach abonamentowych. Byłoby to możliwe, gdyby Sejm nie roz-
patrywał stanowiska Senatu w rekordowo długim okresie, kiedy z każdym 
dniem stawało się jasne, że uchwalany plan finansowy funkcjonować będzie 
tylko de iure. Średni czas rozpatrywania stanowiska Senatu w sprawie usta-
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wy budżetowej w latach 2010-2020 wynosił niecałe 7 dni. Jeśli nie weźmie 
się pod uwagę lat 2017-2019, kiedy Senat nie przedstawił poprawek, trwało 
to średnio ok 9,5 dnia. 24 dni, po których (na wniosek przewodniczącego 
Komisji Finansów Publicznych) Sejm przegłosował odrzucenie wszystkich 94 
poprawek senackich w jednym bloku wydaje się być, szczególnie patrząc na 
dynamicznie zmieniające się okoliczności, terminem zdecydowanie zbyt dłu-
gim.  Przyśpieszenie prac sejmowych, szczególnie w momencie, kiedy KFP już 
11 marca zajęła jednomyślne stanowisko w kwestii poprawek Senatu, umoż-
liwiłoby szybsze podpisanie ustawy budżetowej przez prezydenta i w konse-
kwencji, szybszą jej nowelizację.   

realizacja gOspOdarki finansOwej państwa w 2020 r. 
 
Uchwalenie ustawy budżetowej dopiero w drugim kwartale roku bu-

dżetowego oraz pozostawienie jej „zrównoważonego” kształtu aż do dnia dzi-
siejszego (stan na 26.05.2020 r.) w obecnie panujących warunkach stanowi 
naruszenie zasady jedności formalnej, powszechności, uprzedniości, jawno-
ści i przejrzystości budżetu państwa.  Kontrola realizacji budżetu w obecnej 
sytuacji nie jest możliwa. O nierealizowaniu planu finansowego na 2020 r. 
świadczyć mogą chociażby dane z wykonania budżetu państwa za okres sty-
czeń-marzec 2020 r. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w stosunku 
do ustawy budżetowej zrealizowano 22,1% (92,6 mld zł) dochodów i 24,2% 
(105,6 mld zł) wydatków. W pierwszym kwartale obowiązywania „zrówno-
ważonego budżetu” odnotowano więc 9,6 mld zł deficytu budżetowego i to, 
pomimo że realne skutki gospodarcze pandemii zaczęły się dopiero pojawiać. 
Wynik budżetu państwa w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r., czyli przed 
wystąpieniem pandemii, wypada również niekorzystnie na tle analogicznych 
danych z ostatnich dwóch lat, co zaprezentowane zostało w poniższej tabeli. 
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   Fot. 7 W tabeli przedstawione jest porównanie danych ze sprawozdań  
z wykonania budżetu państwa z pierwszych dwóch miesięcy lat 2018-2020. Z zestawienia widać, że „zrównoważony” budżet na 2020 r. zanotował 
w badanym okresie dużo gorszy wynik niż „niezrównoważone” budżety z lat poprzednich. Charakteryzuje się on zdecydowanie największym deficy-

tem budżetowym. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MF 2020b.
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Każdy dzień obowiązywania ustawowy budżetowej z 14 lutego 2020 r. 
nierozerwalnie związany jest z naruszeniem prowadzeniem gospodarki finan-
sowej państwa w oparciu o plan finansowy nakreślony w ustawie budżetowej. 
Z dnia na dzień ustawa ta staje się dokumentem o coraz bardziej margina-
lizowanemu znaczeniu. W ramach Tarczy Antykryzysowej Rada Ministrów 
pragnie przeznaczyć łącznie 312 mld na walkę z kryzysem. Równolegle do 
obowiązywania „zrównoważonego budżetu” uchwalane są przez Sejm kolejne 
odsłony owej tarczy. W ramach „Tarczy 2.0”, której postanowienia zostały 
uchwalone 16 kwietnia [Dz.U. 2020 poz. 695] przewidziane jest pogorszenie 
wyniku sektora finansów publicznych o 18,5 mld zł (niemal całą tą kwotą 
obciążone zostaną fundusze celowe; Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fun-
dusz Pracy) [Dz.U. 2020 poz. 695, Uzasadnienie s. 236]. Z powodu realizacji 
rozwiązań kolejnej ustawy, uchwalonej 14 maja [Dz.U. 2020 poz. 875] prze-
widuje się obciążenie sektora finansów publicznych w wysokości 2,6 mld zł,  
z czego 900 mln pochodzić będzie z części budżetu państwa [Dz.U. 2020 poz. 
875, Uzasadnienie s. 175]. 

Reasumując, w obecnej sytuacji (stan na 26 maja 2020 r.) gospodaro-
wanie środkami publicznymi odbywa się z pominięciem ustawy budżetowej, 
która jest pogrobowcem założeń i prognoz, które przyświecały utworzeniu 
jej projektu w 2019 r. Środki na najnowsze działania państwa uchwalane są 
na mocy innych aktów prawnych, których skutki finansowe nie są przewi-
dziane w ustawie budżetowej. W trosce o transparentność polskiego systemu 
finansów publicznych jak i poszanowania opisanych w pracy zasad popraw-
nej gospodarki budżetowej konieczna jest jak najszybsza nowelizacja ustawy 
budżetowej przy pełnym uwzględnieniu finansowych skutków rozwiązań  
w ramach Tarczy Antykryzysowej.  

pOdsumOwanie 

Powyżej zaprezentowane rozważania zdają się mieć bardzo osobliwy 
charakter. Całość tekstu poświęcona jest bowiem ustawie, która po mimo 
obowiązywania de iure od 1 stycznia 2020 r., nie obowiązywała de facto ani 
jednego dnia. Przez pierwszy kwartał gospodarka finansowa prowadzona była 
w myśl Art. 219 ust. 4 Konstytucji RP na podstawie przedłożonego w grud-
niu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. W momencie, kiedy 
ustawa budżetowa faktycznie weszła w życie, była ona planem finansowym 
nieprzystosowanym do powstałego w związku z pandemią kryzysu. Zrówno-
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ważony budżet był bowiem wtedy już czystą fikcją istniejącą tylko w arty-
kułach ustawy budżetowej. Mimo tego, zdaniem autora przedstawienie tego 
niezrealizowanego projektu było mimo wszystko potrzebne. Ogólnoświatowy 
kryzys może bowiem zatuszować posunięcia kierowników polskiej polityki 
fiskalnej w ostatnim roku. Ogólnoświatowa sytuacja może być dobrym uspra-
wiedliwieniem niezrealizowania w 2020 r. budżetu bez deficytu. Z tego też 
powodu w pierwszej części pracy założenia planu finansowego państwa na 
2020 r. poddane zostały dogłębnej analizie. Autor starał się wyjaśnić, czy opra-
cowanie projektu zrównoważonego budżetu na 2020 r. świadczy o niezwykle 
dobrym stanie polskiej gospodarki finansowej czy też jest na odwrót i to za 
pomocą opracowania zrównoważonego budżetu stara się pokazać, że polska 
gospodarka finansowa znajduje się w dobrym stanie. Po analizie problemu  
w pracy zostały zaprezentowane następujące wnioski: 

• Zrównoważenie budżetu uzyskane zostało nie dzięki obniże-
niu wydatków a znacznym zwiększeniu dochodów i nieco mniejszym 
zwiększeniem wydatków. 

• Zwiększenie dochodów nastąpiło poprzez przyjęcie optymi-
stycznych prognoz makroekonomicznych, zaplanowaniu rekordowych 
wpływów z podatków oraz dzięki założeniu wpłynięcia dochodów  
z tytułu działań dyskrecjonalnych (takich jak zysk NBP czy środki  
z likwidacji OFE). 

• Pomimo zrównoważenia budżetu państwa, przewidziano 
ponad 30 mld zł deficytu w sektorze finansów publicznych, wobec 
tego zrównoważenie budżetu państwa nie oznaczało zrównoważonych  
finansów publicznych. 

• Dzięki przeprowadzeniu transferów środków pomiędzy bu-
dżetem państwa a państwowymi funduszami celowymi zaniżono wy-
datki budżetu państwa o kilkadziesiąt mld zł. 

• Poprzez transfer środków w formie papierów wartościowych 
na rzecz uczelni badawczych czy mediów publicznych, uniknięto za-
klasyfikowania tych operacji jako wydatki. Posunięcia te nie zostały 
uwzględnione w ustawie budżetowej, naruszając tym samym zasadę 
jedności formalnej. 

Podsumowując, w pierwszej części pracy zostało udowodnione, że 
„zrównoważony budżet” osiągnięty został za pomocą operacji quasi-fiskalnych 
zafałszowujących rzeczywisty wynik budżetu państwa. Bez ich przeprowadze-
nia budżet bez deficytu nie byłby możliwy.
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W drugiej części pracy skupiono się na zależności pomiędzy rozprze-
strzenianiem się pandemii koronawirusa a uchwalaniem ustawy budżetowej 
na 2020 r. oraz szeroko pojętą polityką fiskalną. W rezultacie sformułowane 
zostały następujące tezy: 

• Niezależnie od pandemii koronawirusa, nie zapowiadało się 
na to, że projekt zrównoważonego budżetu uda się zrealizować. Znacz-
ny deficyt budżetowy wystąpił już pod koniec lutego, kiedy dla po-
równania budżety z dwóch ostatnich lat (w których na koniec roku 
wystąpił deficyt) osiągały nadwyżkę lub wynik zbliżony do równowagi. 

• Przez długi czas gospodarka finansowa prowadzona była  
w sposób, jakby zagrożenie skutkami nadchodzącej pandemii nie było 
istotne. Podczas gdy koronawirus rozprzestrzeniał się po Europie, za-
twierdzono wtedy przekazanie środków mediom publicznym czy wy-
płacenie trzynastej emerytury.  

• Ustawa budżetowa weszła w życie w II kwartale 2020 r., naj-
później od 26 lat. Trudno wytłumaczyć opieszałość Sejmu przy usto-
sunkowywaniu się do stanowiska Senatu. W międzyczasie uchwalono 
pierwszą odsłonę Tarczy Antykryzysowej, która zakładała znaczne ob-
ciążenie finansowe sektora finansów publicznych. Wskutek tego usta-
wa budżetowa de facto przestała obowiązywać już w chwili jej wejścia  
w życie. 

• Obecnie gospodarka finansowa prowadzona jest z pomi-
nięciem ustawy budżetowej. Narusza to fundamentalne zasady poli-
tyki budżetowej. Szczególnie cierpi na tym transparentność finansów 
publicznych. W ramach Tarczy Kryzysowej Rada Ministrów zamie-
rza wydać 312 mld zł. Oznacza to wzrost o ok. 30% wydatków sektora  
finansów publicznych. Na chwilę obecną do publicznej wiadomości 
nie podano planu finansowego określającego spożytkowanie większości 
z tych środków. 

• Konieczna jest jak najszybsza nowelizacja ustawy budżetowej 
na 2020 r.  
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Publicznoprawne możliwości  
reakcji na zagrożenie  

epidemiologiczne –  
refleksje na kanwie pandemii  

COVID-19

wstęp

Ogłoszona 20 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia pan-
demia ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego o nazwie COVID-19 
dotyka bezsprzecznie wszelkich dziedzin aktywności ludzkiej. Naturalne było 
zatem, że musi ona również znaleźć się w centrum uwagi prawa i właściwie 
wszystkich jego gałęzi, ponieważ reakcja władz publicznych na takie zagroże-
nie musi być prawnie usankcjonowana i wymaga posłużenia się szerokim wa-
chlarzem narzędzi, czy to już istniejących, czy dopiero utworzonych specjalnie 
na potrzeby przeciwdziałania i zwalczania zakażeń.

Naturalne jednak wydaje się posługiwanie się w pierwszej kolejności 
instrumentami z obszaru prawa publicznego, albowiem już od czasów rzym-
skich wskazuje się, że to właśnie tenże obszar dotyczy interesu publicznego, 
zaspokajania potrzeb społeczności, niźli tylko jednostek. Występowanie zaś 
zjawisk epidemicznych doskonale wpisuje się w stan zagrożenia interesu sze-
rokich zbiorowości ludzkich. 
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Z ustaleń poczynionych przez Światową Organizację Zdrowia wnika, iż 
odpowiedzialny za rzeczoną chorobę koronawirus SARS-CoV-2 należy do tej 
grupy, która cechuje się wyższą śmiertelnością, ale którego rozprzestrzenianie 
się może być zatrzymane poprzez zniwelowanie mobilności ludzkiej (w prze-
ciwieństwie do wirusa grypy, a podobnie do wirusa wywołującego choroby 
SARS i MERS). Należy wobec tego podejmować szeroko zakrojone działania 
związane z indywidualizacją poruszania się, unikaniem tworzenia zbiorowisk, 
np. w pojazdach komunikacji publicznej. Należy także minimalizować sytu-
acje, w których dochodzić może do kontaktu człowieka z zanieczyszczonymi 
powierzchniami, na których może znajdować się wirus. Innymi słowy, poja-
wia się konieczność zastosowania tzw. kwarantanny narodowej, która opóźni 
transmisję wirusa i pozwoli uniknąć obstrukcji w udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej. Stąd też zasadne jest odwoływanie się właśnie do narzędzi pu-
blicznoprawnych, które umożliwiają władcze częstokroć oddziaływanie na 
szerokie rzesze ludzi, ale też stosunkowo szybką reakcję na określone zjawiska.

W prawie polskim właściwe środki reakcji na zagrożenie epidemiczne 
dają się zaobserwować w aktach normatywnych bodaj każdego rzędu – od 
ustawy zasadniczej, poprzez ustawy zwykłe i rozporządzenia wykonawcze, 
a kończąc na prawodawstwie lokalnym jednostek samorządu terytorialnego. 
To przemawia zaś za tym, aby przyjrzeć się formułowanym przez nie prawom 
i obowiązkom nie tylko nakładanym na organy władzy publicznej, ale przede 
wszystkim na jednostki.

Potrzeba zbadania zakreślonego w temacie niniejszego opracowania za-
gadnienia wynika także z dwojakiego rodzaju przyczyn. Po pierwsze, epidemie 
nie należą do zjawisk występujących często, stąd też środki służące do prze-
ciwdziałania im mogą się szybko dezaktualizować i nie przystawać do realiów 
coraz to bardziej zmieniającego się świata, albowiem nie były uważane przez 
ustawodawcę za materię wartą bieżącej uwagi. Co więcej, epidemia obecna 
wywołana jest przez zupełnie nowy rodzaj wirusa, leczenie objawów wywoła-
nej przezeń choroby dostarcza trudności lekarzom, także i prawodawca działa 
w tym obszarze niejako „po omacku”, albowiem nauka w dalszym ciągu nie 
zna jeszcze wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące tego zagrożenia, co 
przekłada się i na środki reakcji, jakimi należy się posługiwać, a które mogą 
być skuteczne. Po wtóre zaś, obecna sytuacja prawna w Polsce jest niezwykle 
złożona. W dalszym ciągu występuje kryzys konstytucyjny związany z reformą 
sądownictwa. W perspektywie nadchodzących wyborów prezydenckich nale-
ży domniemywać, że nie wszystkie poczynania prawodawcy mogą być zgodne 
z postanowieniami Konstytucji oraz prawami i wolnościami obywatelskimi. 
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Z kolei potrzeba wielowymiarowego działania i ogromna dynamika związana 
ze stanem epidemii może powodować chaos legislacyjny i brak przejrzystości 
stanowionych aktów prawnych.

kOnstytucyjne śrOdki OchrOny 

Analizę zarysowanej problematyki rozpocząć trzeba od źródła prawa 
stojącego najwyżej w hierarchii, czyli od konstytucji, albowiem jako akt wy-
znaczający ogólne ramy ustrojowe państwa, podstawowe zadania władz pu-
blicznych oraz prawa i obowiązki obywateli może zawierać cenne postanowie-
nia narzucające interpretację kolejnych rozwiązań.

nOrma art. 68 ust. 4 kOnstytucji rp

Bez wątpienia kluczowe znaczenie ma z tego punktu widzenia art. 68 
Konstytucji RP, zawarty w jej rozdziale II dotyczącym wolności, praw i obo-
wiązków człowieka i obywatela, w części poświęconej wolnościom i prawom 
ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym, który to określa podstawowe obo-
wiązki władzy publicznej w ochronie zdrowia i odpowiadające im prawo jed-
nostki do ochrony zdrowia, a dokładniej jego ust. 4 w brzmieniu: „władze 
publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania 
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”.

Poszczególne ustępy rzeczonego art. 68 winny być interpretowane 
łącznie, chociaż błędne byłoby przypisywanie im tożsamego charakteru praw-
nego [Bosek 2016, komentarz do art. 68, teza I.1, nb 1]. Prawo do ochro-
ny zdrowia wyrażone w ust. 1 pochłania bowiem treść przepisów zawartych  
w ust. 2–5, opisujących na różnym poziomie szczegółowości obowiązki wła-
dzy publicznej w ochronie zdrowia, przy czym ustępy te precyzują jedynie 
treść ust. 1, nie wyczerpują jednak treści wyrażenia „prawo do ochrony zdro-
wia” [Lach 2011, s. 140].

Bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że posta-
nowienia zawarte w ust. 3-5 art. 68 Konstytucji mają w swej istocie charakter 
programowy i same w sobie nie stanowią publicznych praw podmiotowych 
dla obywateli [Por. K 24/07, TS 11/03]. Zostali oni pozbawieni możliwości 
formułowania jakichkolwiek roszczeń względem władzy publicznej związa-
nych z kwestiami zabezpieczania przed epidemią.
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Treść art. 68 ust. 4 pozwala na przyjęcie, iż zamiarem ustrojodawcy 
było ewidentnie uczynienie z polityki zdrowotnej państwa polityki publicznej. 
Zdrowie potraktowane zostało jako sprawa publiczna, a nie wyłącznie prywat-
na sprawa każdej jednostki. W kontekście chorób zakaźnych stanowisko takie 
należy w pełni zaaprobować. Zasadnym wydaje się zatem odniesienie anali-
zowanego problemu do pojęcia zdrowia publicznego, o nim wszakże zdaje się 
traktować rzeczony przepis konstytucyjny.

Odkodowanie pojęcia zdrowia publicznego, jakie występuje w polskim 
porządku prawnym jest trudne, a to z tego względu, że nie występuje ono 
w sposób systemowy, a tylko rozproszony, na użytek poszczególnych aktów 
normatywnych, wobec czego używa się go w różnym znaczeniu [Izdebski 
2016, komentarz do art. 1, teza 2]. Analizując kolejno kilka z nich można jed-
nak wskazać na kilka powtarzających się elementów, z których dla niniejszego 
opracowania największe znaczenie będzie mieć podejmowanie przez władze 
działań profilaktycznych, w tym zapobiegających i przeciwdziałających cho-
robom zakaźnym. Na powyższe uwagę zwraca się zarówno w art. 1 i 2 ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym [Dz.U. 2019, poz. 2365], 
gdzie mowa jest o profilaktyce chorób, jak i w art. 1 ustawy z dnia 14 mar-
ca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz.U. 2019, poz. 59], gdzie 
wskazuje się zaś, że Inspekcja realizuje zadania z zakresu zdrowia publiczne-
go w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szko-
dliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób,  
w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Z kolei w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi [Dz.U. 2019, poz. 1239, dalej jako u.z.c.z.] zdrowiem publicznym 
określono stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na 
podstawie wskaźników epidemiologicznych i demograficznych.

Z powyższego wynika zatem wyraźnie, że ustrojodawca nałożył na usta-
wodawcę zwykłego obowiązek uwzględnienia ochrony zdrowia publicznego 
przy organizacji szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia, jednakowoż 
nie przesądził, za pomocą jakich instrumentów ta konkretna ochrona ma się 
odbywać. Wyraźnie wskazuje się także, że immanentnym składnikiem ochro-
ny zdrowia publicznego jest przeciwdziałanie chorobom zakaźnym, używane 
w Konstytucji określenie „choroby epidemiczne” należy bowiem uważać za 
synonimiczne względem pojęcia chorób zakaźnych [Bosek 2016, komentarz 
do art. 68, teza VIII.3, nb 124].
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stan klęski żywiOłOwej

Ogólna w brzmieniu norma programowa z art. 68 ust. 4 to nie jedyna 
regulacja konstytucyjna, którą należy odnosić do problemu epidemii. W jej 
części dotyczącej stanów nadzwyczajnych została bowiem przewidziana moż-
liwość wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej lub jej części stanu klęski 
żywiołowej.

Stan klęski żywiołowej, aby móc być wprowadzonym, musi spełniać 
przesłanki, czy też zasady ogólne, typowe dla wszystkich stanów nadzwyczaj-
nych oraz szczególne, charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niego. Nie wda-
jąc się zbytnio w szczegółową charakterystykę tych pierwszych, albowiem wy-
kracza ona poza ramy tego opracowania, poprzestaniemy jedynie na ogólnym 
zakreśleniu ich ram.

Pierwszą z zasad ogólnych jest, wyrażona w art. 228 ust. 1 Konstytu-
cji RP, zasada wyjątkowości. Stan nadzwyczajny może być bowiem wprowa-
dzony jedynie w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki kon-
stytucyjne są niewystarczające. Sytuacja szczególnego zagrożenia to poważne  
i bezpośrednie zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa oraz 
normalnego funkcjonowania instytucji publicznych [Wojtyczek 1999, s. 250]. 
Wynikają z tego dwie tezy: po pierwsze, stan nadzwyczajny stanowi swoiste 
ultima ratio działania władzy publicznej, tzn. może być wprowadzony dopiero 
wówczas, gdy inne narzędzia, jakimi ta władza dysponuje „na co dzień”, okażą 
się niewystarczające do zażegnania zagrożenia. Po wtóre, zagrożenie nie może 
być usunięte w inny sposób, jak bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego [tak 
też Prokop 2005, s. 19-21].

Artykuł 228 ust. 2 i 3 wprowadzają z kolei zasadę legalizmu. Jasno 
określono w nich, że stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na 
podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu po-
daniu do publicznej wiadomości, a poszczególne postanowienia dotyczące go 
mogą być rozwinięte wyłącznie w ustawie.

Wreszcie, w ust. 5 art. 228 zostały wyrażone zasady proporcjonalności 
i celowości. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajne-
go muszą bowiem odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do 
jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

Mając to na uwadze przejdźmy teraz kolejno do przesłanek szczegól-
nych stanu klęski żywiołowej, te zaś wyrażone są w art. 232 Konstytucji. Po 
jego myśli, stan klęski żywiołowej może być wprowadzony przez Radę Mi-
nistrów w drodze rozporządzenia w celu zapobieżenia skutkom katastrof 
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naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej 
oraz w celu ich usunięcia. Tak przyjęta przesłanka pozwala wywodzić, że stan 
klęski żywiołowej nie może dotyczyć każdej katastrofy naturalnej czy awarii 
technicznej, a zawężony jest przedmiotowo do takich jedynie, które noszą 
znamiona klęski żywiołowej. Ta lakoniczna regulacja konstytucyjna, zgodnie 
z art. 228 ust. 3, znajduje rozwinięcie w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej [Dz.U. 2017, poz. 1897, dalej u.s.k.ż.]. Artykuł 3 
ust. 1 pkt 1 tej ustawy przez klęskę żywiołową nakazuje rozumieć katastrofę 
naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu 
dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz-
nych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy 
zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów 
i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednoli-
tym kierownictwem. Z kolei katastrofą naturalną jest zdarzenie związane  
z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe wystę-
powanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, 
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, 
masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób 
zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Wobec powyższych stwierdzeń trzeba uznać, że pierwszym narzędziem 
przeciwdziałania epidemii COVID-19, a więc realizacji obowiązku dbałości 
o zdrowie publiczne, przydanym już na poziomie przepisów konstytucyjnych, 
jest możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Choroba ta bowiem 
ma charakter zakaźny i masowy (Do 27 kwietnia 2020 r. na całym świecie 
3 020 117 osób, zmarło 209 799; w Polsce natomiast stan ten wynosił odpo-
wiednio 11 902 chorych i 562 zmarłych). Z pewnością więc jest niezależnym 
od ludzkiej woli działaniem sił natury, które zagraża życiu i zdrowiu dużej 
liczby osób. Biorąc z kolei pod uwagę charakterystykę wirusa SARS-CoV-2, 
jego zdolność do stosunkowo łatwego przenoszenia między ludźmi, która 
jednak może być ograniczona poprzez wprowadzenie określonych zakazów, 
np. pobytu w określonych miejscach, przemieszczania się, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej itp., a więc wolności gwarantowanych konstytucyjnie,  
a także fakt, że epidemia ta dotyczy wielu sfer życia ludzkiego, co wymusza 
z kolei konieczność współpracy między wieloma służbami i instytucjami i jej 
centralnej, odgórnej koordynacji, należy uznać, że nie ma przeszkód, aby stan 
taki w tej konkretnej sytuacji został ogłoszony, oczywiście przy założeniu, że 
organy odpowiedzialne za jego wprowadzenie dojdą do przekonania, że zwy-
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czajne środki konstytucyjne nie pozwolą na opanowanie zaistniałej sytuacji. 
Wydaje się jednak, że, ponownie biorąc pod uwagę charakterystykę szerzenia 
się infekcji, konieczne jest wprowadzenie wspominanych ograniczeń mobil-
ności i aktywności członków społeczeństwa, które zmierzają do zapobieżenia 
skutkom katastrofy naturalnej, a to może mieć miejsce tylko w drodze stanu 
klęski żywiołowej (ograniczenia te są wskazane w art. 21 u.s.k.ż., wobec czego 
spełniony jest wymóg art. 31 ust. 3 oraz art. 21 Konstytucji RP) (Artykuł 31 
ust. 3 stanowi, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, natomiast po myśli art. 
22 ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w 
drodze ustawy), albowiem na tak rygorystyczne działanie nie pozwalają inne 
środki przewidziane prawem, o czym będzie mowa w dalszej części opracowa-
nia.

administracyjnOprawne śrOdki OchrOny 

Po analizie regulacji konstytucyjnej pora teraz o zejście na niższe szcze-
ble w hierarchii źródeł prawa, a więc do ustaw zwykłych oraz aktów wyko-
nawczych do ustaw. Większość z nich należy kategoryzować jako przynależne 
prawu administracyjnemu.

przepisy O zwalczaniu chOrób zakaźnych ludzi

Podstawowym aktem normatywnym dotyczącym omawianej proble-
matyki jest bez wątpienia ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi. Formułuje ona zasady i tryb zapobiegania oraz 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpo-
znawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania 
działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia 
źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz 
uodpornienia osób podatnych na zakażenie oraz związane z tym zadania wła-
dzy publicznej.

Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy jej postanowień należy 
poczynić kilka ustaleń natury terminologicznej dotyczących pojęć, jakimi po-
sługuje się rzeczona ustawa, albowiem mogą one mieć doniosłe znaczenie dla 
dalszej części rozważań.

Przede wszystkim wyraźnie należy odróżnić od siebie epidemię oraz 
stan epidemii. Ta pierwsza, definiowana jako wystąpienie na danym obsza-
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rze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej 
niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych 
dotychczas niewystępujących (art. 2 pkt 9 u.z.c.z.) stanowi sytuację faktyczną, 
podczas gdy stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obsza-
rze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie 
działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skut-
ków epidemii (art. 2 pkt 22 u.z.c.z.). Wynika więc z tego, że z epidemią jako 
sytuacją faktyczną można walczyć bez konieczności wprowadzania sytuacji 
prawnej, jaką jest stan epidemii. Ten ostatni stanowi jedynie pewne narzędzie, 
reżim prawny pozwalający na wprowadzanie pewnych obostrzeń, gdy mamy 
już do czynienia z epidemią. Mając na uwadze, że epidemią jest wystąpienie 
zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących trzeba uznać, że 
epidemia COVID-19 spełnia kryteria ustawowe.

Kolejnym ważnym pojęciem jest występujące w art. 2 pkt 4 u.z.c.z. po-
jęcie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, które tłumaczy się 
jako chorobę zakaźną łatwo rozprzestrzeniającą się, o wysokiej śmiertelności, 
powodującą szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagającą spe-
cjalnych metod zwalczania. Jako przykład ustawodawca wskazuje na cholerę, 
dżumę, ospę prawdziwą, wirusowe gorączki krwotoczne. COVID-19 zdecy-
dowanie może być uznana za chorobę zakaźną łatwo rozprzestrzeniającą się. 
Jej szczególne niebezpieczeństwo może z kolei być uzasadnione ogromnym 
stopniem dezorganizacji dotychczasowego życia społecznego i gospodarcze-
go. Niemniej jednak prawodawca posługuje się koniunkcją. Zatem oprócz 
łatwego rozprzestrzeniania się choroba ta musi cechować się także wysoką 
śmiertelnością. Interpretacja tej przesłanki może okazać się dużo bardziej pro-
blematyczna. Termin ten nie został zdefiniowany legalnie. Nie zostało także 
wydane rozporządzenie ministra właściwego ds. zdrowia, które, po myśli art. 
3 ust. 4 pkt 1 u.z.c.z., zawierałoby kryteria rozpoznawania, na potrzeby nad-
zoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym choroby 
szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Jeśliby jednak chcieć posłużyć 
się odniesieniem do przykładowo wymienionych w tym przepisie chorób, to 
trzeba stwierdzić, że COVID-19 może nie spełniać tego wymogu. Śmiertel-
ność w przypadku cholery wynosi bowiem od 20-50% [Cholera], dla dżumy 
będzie to 10-20% [Dżuma], w przypadku ospy prawdziwej 10-80% [Ospa 
prawdziwa], natomiast w przypadku gorączek krwotocznych, takich jak np. 
Ebola, wynosi ona nawet 90% [Ebola]. Z kolei w przypadku COVID-19 
najbardziej pesymistyczne szacunki mówią o śmiertelności na poziomie 4-7% 
[COVID-19]. Zatem teza, iż COVID-19 nie jest chorobą szczególnie niebez-



1215

Publicznoprawne możliwości  reakcji na zagrożenie epidemiologiczne ...

pieczną i wysoce zakaźną jest możliwa do przyjęcia, jakkolwiek należy tu za-
chować sporą dozę ostrożności. Trzeba także być świadomym faktu, że mimo 
związanej z nią kontrowersji, wedle oficjalnych danych aż 80% nosicieli ko-
ronawirusa SARS-CoV-2 nie wykaże żadnych objawów zakażenia, albo będą 
one niezwykle skąpe. Spośród pozostałych 20% tylko pewna część może wy-
magać użycia respiratorów i intensywnej opieki medycznej.

Kolejno warto zwrócić uwagę, że analizowaną ustawę stosuje się jedy-
nie do tych chorób, które zostały wymienione w załączniku do niej. Nie zna-
lazła się tam ani COVID-19, ani wywołujący ją SARS-CoV-2. Można było 
pokusić się o kwalifikowanie tej choroby jako zespołu ciężkiej ostrej niewy-
dolności oddechowej, o którym mowa w pkt 58 załącznika, jednak Minister 
Zdrowia, korzystając z możliwości rozszerzenia stosowania przepisów ustawy 
na inne choroby zakaźne w drodze rozporządzenia, objął regulacją ustawową 
także i tę chorobę [Dz.U. 2020, poz. 325]. Wydaje się, że powyższe działanie 
ma charakter nadzwyczajny i wyjątkowy, służący jak najszybszej reakcji na 
zagrożenie epidemiczne, zwłaszcza, jeżeli władza ustawodawcza napotka na 
problem w funkcjonowaniu. Wobec możliwości zebrania się na posiedzeniu 
Sejmu i Senatu RP należy optować za nowelizacją tej ustawy w zakresie jej 
załącznika, poprzez umieszczenie w nim zakażenia koronawirusem SARS-

-CoV-2. Dodatkowo można jeszcze wspomnieć, że art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz.U. 2020, poz. 374, dalej jako 
specustawa koronawirusowa] nakazuje przepisy o zwalczaniu chorób zakaź-
nych stosować posiłkowo do epidemii COVID-19.

Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym ludzi, jak podpowiada 
intuicja, daje szeroki wachlarz narzędzi służących przeciwdziałaniu zjawi-
skom epidemicznym. Ich katalog zawiera jej art. 5 ust. 1, w którym zawar-
to obowiązki, jakie władza publiczna może nakładać na osoby przebywające 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki te mogą być nakładane  
w dwojaki sposób. Po pierwsze, po myśli art. 33 ust. 1 u.z.c.z. nakładane są  
w drodze decyzji administracyjnej, wyposażonej w rygor natychmiastowej wy-
konalności, przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wypa-
da tu zauważyć, że na zasadzie art. 35 ust. 1 u.z.c.z., jeżeli mamy do czynienia 
z chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, o nałożeniu obowiązku 
może zdecydować lekarz, kierując się jedynie własną oceną stopnia zagroże-
nia dla zdrowia publicznego. Przyjmując jednak, że COVID-19 nie spełnia  
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kryteriów tejże choroby, o czym była mowa wyżej, nałożenie obowiązków 
może odbyć jedynie w drodze decyzji administracyjnej inspektora sanitarnego.

Po wtóre, można wskazać na nałożenie obowiązków z mocy samego 
prawa, czego doskonały przykład odnajdujemy w art. 34 ust. 5 u.z.c.z., który 
daje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia możliwość wydania rozporzą-
dzenia, w którym określone zostaną choroby zakaźne wywołujące obowiązek 
hospitalizacji, izolacji lub izolacji domowej. Jeżeli dana choroba znajduje się 
w ministerialnym rozporządzeniu, to samo jej zdiagnozowanie aktualizuje rze-
czony obowiązek. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwiet-
nia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego [Dz.U. 2020, poz. 607], obo-
wiązkiem hospitalizacji objęte zostały osoby, u których stwierdzono zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Warto tu jednocześnie wskazać na rozbieżność 
przepisów rzeczonego rozporządzenia z nowym brzmieniem art. 34 ust. 1 
u.z.c.z. W ustawie bowiem mowa o tym, że osoby podejrzane o zachorowanie 
na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji, natomiast 
w rozporządzeniu zostało to sformułowane w sposób kategoryczny. Wobec 
tego pojawia się pytanie, czy mimo takiego brzmienia przepisów rozporządze-
nia w dalszym ciągu nie jest do hospitalizacji takich pacjentów wymagana de-
cyzja inspektora sanitarnego (rozporządzenie nie może być bowiem sprzeczne 
z ustawą, którą wykonuje).

Kolejno, warto pochylić się nad legalnymi definicjami poszczególnych 
obowiązków, o nakładaniu których mówimy. Z pewnością najpopularniej-
sze z nich w stanie trwającej epidemii to izolacja, izolacja w warunkach do-
mowych oraz kwarantanna. I tak, izolacja to odosobnienie osoby lub grupy 
osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych  
o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czyn-
nika chorobotwórczego na inne osoby. Izolacja w warunkach domowych to 
odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej 
bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamiesz-
kania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie nie-
bezpiecznych i wysoce zakaźnych, natomiast kwarantanna polega na odosob-
nieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia 
szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Jeżeli na 
początku postawiliśmy tezę, iż COVID-19 nie musi być uznana za taką cho-
robę, to teraz musimy konsekwentnie przyjąć, że w związku z nią może być 
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stosowana jedynie izolacja zwykła, wykluczyć należy zaś zastosowanie admi-
nistracyjnoprawnych obowiązków w postaci izolacji w warunkach domowych 
oraz kwarantanny.

Pojęcie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej ma tak-
że znaczenie dla stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osoby, 
która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epide-
miologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji i obowiązko-
wej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczegól-
nie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia lub życia innych osób. Ponownie więc musimy stwierdzić, że wobec 
osób zakażonych koronawirusem nie można stosować środków przymusu bez-
pośredniego w przypadku naruszenia orzeczonej izolacji.

Kolejną kwestię stanowią rozporządzenia wykonawcze do rzeczonej 
ustawy, upoważnienie do wydania których przyznano zarówno ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia jak i Radzie Ministrów. Na mocy rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego [Dz.U.  
z 2020, poz. 433] wprowadzono na obszarze RP stan zagrożenia epide-
micznego, a następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii [Dz.U. z 2020, poz. 491] wprowadzono stan epidemii. Artykuł 46 
ust. 4 u.z.c.z. zawiera katalog ograniczeń, jakie mogą zostać wprowadzone  
w powyższych stanach. Do tego przepisu nawiązuje także prawodawca w art. 
46b pkt 1 u.z.c.z. wskazując, że ograniczenia te mogą zostać nałożone także  
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sytuacji wystąpienia stanu epide-
mii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekra-
czających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej  
i organów jednostek samorządu terytorialnego, co miało miejsce w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii [Dz.U. 2020, poz. 697].

Fakt, że epidemia może przemawiać za ograniczaniem rozmaitych praw 
i wolności zdaje się być zdroworozsądkowy. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [Dz.U. 2019, poz. 1127] 
znalazł się przepis mówiący o tym, że kierownik podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć 
korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicz-
nego.
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Podstawowe problemy interpretacyjne, jakie powstają na kanwie wy-
mienionych wyżej rozporządzeń dotyczą rodzajów obowiązków możliwych 
do zastosowania przez władze publiczne a rzeczywiście wprowadzonych przez 
niego.

Do czasu nowelizacji przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu chorób 
zakaźnych ludzi w zakresie dodania art. 46a i 46b, dających Radzie Mini-
strów możliwość wydania właściwego rozporządzenia i rozszerzenia katalogu 
wprowadzonych obostrzeń, rodzaje ograniczeń określone były we wspomina-
nym art. 46 ust. 4 u.z.c.z. Była w nim mowa o obowiązku przeprowadzenia 
szczepień ochronnych oraz zabiegów sanitarnych, próżno jednak było w nim 
szukać podstawy nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny (pomijając oczy-
wiście fakt, że, jak wyżej była już mowa, tego obowiązku i tak przy epidemii 
koronawirusa nakładać nie można), a rzeczone normy znalazły się w obu cy-
towanych rozporządzeniach Ministra Zdrowia (Np. § 2 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 
1 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r.).

Kolejno, analizowana ustawa wyraźnie różnicuje czasowe ograniczenia 
(art. 46 ust. 4 pkt 1-3 i art. 46b pkt 1 i 2) i zakazy określonych działań (art. 
46 ust. 4 pkt 4 i art. 46b pkt 10 i 11). Jeżeli rozporządzenie może wpro-
wadzać czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębior-
ców, to czy pozostaje to zbieżne z wyrażonym w nim całkowitym zakazem 
prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej (§ 9 ust. 1 pkt 1  
i 2)? Wydaje się jednak, że dopuszczalna jest argumentacja, iż każdy zakaz jest 
ograniczeniem, natomiast nie każde ograniczenie przybiera zawsze postać za-
kazu. W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej za prawidłowe należy 
uznać zapewnienie większego pola manewru. Aktualne oczywiście pozostają 
wątpliwości dotyczące konstytucyjnej prawidłowości wprowadzonych ogra-
niczeń, albowiem, jak już była o tym mowa, mogą one mieć miejsce jedy-
nie w drodze ustawy, stąd też należy uznać za niewłaściwe wprowadzanie ich  
w rozporządzeniu, nawet na podstawie ustawowego upoważnienia.

różnice między stanem klęski żywiOłOwej a stanem epidemii

Biorąc pod uwagę szereg ograniczeń praw i wolności, jakie mogą być 
ustanowione podczas stanu epidemii (poza wyżej wymienionymi ogranicze-
niami prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązkowi poddania 
się kwarantannie, można wymienić jeszcze nakaz określonego sposobu prze-
mieszczania się, czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz 
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obowiązek ich zabezpieczenia, zakaz przebywania w określonych miejscach  
i obiektach oraz na określonych obszarach, nakaz udostępnienia nieruchomo-
ści, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepi-
demicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi) pojawia się po-
trzeba skonfrontowania tej sytuacji prawnej ze wspominanym wyżej stanem 
nadzwyczajnym – stanem klęski żywiołowej. Występuje bowiem groźba usta-
nowienia takiego reżimu, który w swej istocie będzie przewidywał obostrzenia 
charakterystyczne dla stanu nadzwyczajnego, ale który nominalnie nim nie 
będzie, wobec czego nie będzie wywierał skutków w innych sferach działalno-
ści państwa, np. organizacji wyborów, wypłaty odszkodowań. Ugruntowane 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie wskazuje, że „Konstytucja 
rozróżnia wyłącznie zagrożenie »zwykłe« i zagrożenie »szczególne dla państwa 
i obywateli«. Nie zawiera natomiast przepisów zezwalających na wyróżnienie 
specyficznego stanu narastania zagrożenia (»sytuacji kryzysowej«), usytuowa-
nego pomiędzy zwykłymi zagrożeniami a zagrożeniami szczególnymi, uzasad-
niającymi wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych. (…) Ustawa 
zasadnicza zawiera zamknięty katalog stanów nadzwyczajnych, ustanawiając 
tym samym zakaz wprowadzania na drodze ustawowej innych stanów nad-
zwyczajnych” [K 50/07].

Jak była już o tym mowa wyżej, stan klęski żywiołowej może dotyczyć 
takich katastrof naturalnych, w których występuje konieczność współdziała-
nia różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji dzia-
łających pod jednolitym kierownictwem. Artykuł 10 u.s.k.ż. takim organem 
kierowniczym czyni starostę, który na obszarze powiatu może wydawać wią-
żące polecenia wójtom. Także i właściwy minister może wydawać polecenia 
organom administracji rządowej oraz samorządowej. Podobna regulacja zna-
lazła się w art. 10 specustawy koronawirusowej, gdzie mowa jest o wydawaniu 
wiążących poleceń jednostkom samorządu terytorialnego przez Prezesa Rady 
Ministrów. Analogiczne jak w stanie klęski żywiołowej polecenia może także 
wydawać wojewoda.

Zarówno w stanie klęski żywiołowej (art. 18 u.s.k.ż.) jak i w stanie 
epidemii (art. 44a u.z.c.z.) dopuszczono wykorzystanie wojska dla celów zno-
szenia skutków klęski żywiołowej i zwalczania epidemii.

Przeprowadzona dotychczas analiza ograniczeń stosowanych w trakcie 
stanu epidemii pozwala odnaleźć ich odpowiedniki w ustawie o stanie klęski 
żywiołowej. Mamy tam bowiem obowiązek poddania się kwarantannie, za-
wieszenie działalności określonych przedsiębiorców, nakaz lub zakaz przeby-
wania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, za-
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kaz organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, nakaz oraz zakaz 
określonego sposobu przemieszczania się, a także możliwość wykorzystania, 
bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy 
ruchomych.

Najpoważniejsza różnica między opisywanymi stanami zasadza się na-
tomiast w czasie ich trwania. Podczas gdy Konstytucja w sposób jasny stanowi, 
że stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na czas oznaczony, niezbęd-
ny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy 
niż 30 dni, a jego przedłużenie może się dokonać również na czas oznaczony 
po wyrażeniu zgody Sejmu, przy czym trzeba stwierdzić, że może to nastę-
pować wielokrotnie, a Sejm, podejmując decyzję w tym zakresie, powinien 
rozważyć zarówno samą zasadność przedłużenia stanu klęski żywiołowej, jak 
i długość proponowanego terminu przedłużenia z punktu widzenia zapewnie-
nia możliwości skutecznego usuwania następstw klęski żywiołowej [Prokop 
2005, s. 119-120], tak w przypadku stanu epidemii określone obostrzenia 
wprowadzane są zasadniczo do odwołania (Por. § 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii).

przepisy pOrządkOwe Organów samOrządu terytOrialnegO

Wreszcie, ostatnią kwestią, nad jaką należy się pochylić, są określone 
kompetencje organów samorządu terytorialnego związane z wystąpieniem 
epidemii, w szczególności stanowienie aktów prawa miejscowego w formie 
przepisów porządkowych. Ustrojowe ustawy samorządowe dają taką możli-
wość na szczeblu gminy i powiatu [Dz.U. z 2020, poz. 713, dalej jako u.s.g., 
Dz.U.2019, poz. 511, dalej jako u.s.p.], podczas gdy na poziomie wojewódz-
twa w kompetencje do stanowienia rozporządzeń porządkowych wyposażono 
wojewodę [Dz.U. 2019 poz. 1464, dalej jako u.w.r.w.]. Celem kompleksowe-
go omówienia tej materii także i te ostatnie zostaną w tym miejscu scharak-
teryzowane.

Analizując przesłanki wprowadzenia przepisów porządkowych na każ-
dym szczeblu podziału terytorialnego kraju należy stwierdzić, że są one troja-
kiego rodzaju: (1) obiektywna - prawna, (2) subiektywna – faktyczna oraz (3) 
terytorialna.

Po pierwsze (1), materia, która ma być uregulowana w przepisach po-
rządkowych nie może stanowić przedmiotu regulacji innych przepisów prawa 
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powszechnie obowiązującego, a więc ustaw, rozporządzeń czy innych aktów 
prawa miejscowego (w tym też innych przepisów porządkowych), przy czym 
należy się skłaniać ku wąskiemu rozumowaniu znaczenia pojęcia „zakresu 
nieuregulowanego”, tzn. będzie możliwe wydanie przepisów porządkowych, 
gdy dana dziedzina w ogóle jest objęta zakresem wynikającym z przepisów 
szczególnych, ale zakres ten nie obejmuje określonych wypadków. Przyjęcie 
poglądu przeciwnego, doprowadziłby do zupełnego zablokowania możliwości 
stanowienia przepisów porządkowych, bowiem sprawy ochrony życia, zdro-
wia, porządku publicznego, środowiska naturalnego itd. mają już, bardziej lub 
mniej szczegółowe regulacje ustawowe [Dąbek 2007, s. 130].

Po drugie (2), przepisy porządkowe mogą być stanowione jedynie 
w celu ochrony dóbr enumeratywnie wskazanych w przepisach. To do or-
ganu wydającego przepisy należy ocena, czy zagrożenia dla tych dóbr w rze-
czywistości występują. Na szczeblu gminy dobrami chronionymi są życie lub 
zdrowie obywateli, zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicz-
nego. W powiecie katalog ten rozszerzono o ochronę mienia i środowiska 
naturalnego, natomiast na obszarze województwa jedynie o ochronę mienia 
obywateli. Pojęcia te mają charakter nieostrych i nieposiadających definicji le-
galnych. Należy stwierdzić, że różnice te są jedynie wynikiem niedoskonałości 
legislacyjnych [Dąbek 2007, s. 132]. W istocie chodzi bowiem o podkreślenie 
w każdym przypadku wyjątkowego charakteru przepisów porządkowych, któ-
re mogą być wydawane jedynie w sytuacjach nagłych i nadzwyczajnych w celu 
szybkiego i efektywnego zapobiegania określonym negatywnym zjawiskom 
zagrażającym wskazanym dobrom prawnym [Pacak, Zmorek 2013].

Zwraca się uwagę, że przepisy porządkowe muszą stanowić środek nie-
zbędny do ochrony wymienionych dóbr. dobra są zagrożone w takim stopniu, 
że dla ich ochrony niezbędne jest wydanie aktu porządkowego” [Dąbek 2007, 
s. 132]. Należy zgodzić się z poglądem, w myśl którego „niezbędność wa-
runkująca wprowadzenie zakazów i nakazów nie może być uzasadniana tym, 
że obowiązujące regulacje prawne są niewystarczające” [II SA/Go 26/2011]. 
Kryterium temu ponownie należy przydać charakter ocenny. Wskazuje się, że 

„przysługujące kompetencje w zakresie stanowienia przepisów porządkowych 
nie mogą być wykorzystywane do bieżącego zarządzania na danym obszarze, 
ale wyłącznie w celu przeciwdziałania realnym zagrożeniom dla określonych 
wartości” [GSK 1132/2004].

Ostatnia przesłanka (3) dotyczy obszaru, na jakim występują zagroże-
nia. Jest oczywiste, że przepisy porządkowe gminne mogą być stanowione, gdy 
zagrożenie występuje tylko na obszarze gminy, w powiecie, zgodnie z treścią 
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art. 41 ust. 1 in fine u.s.p. przyczyny te muszą występować na obszarze więcej 
niż jednej gminy, natomiast w województwie wydaje się, iż muszą one wykra-
czać poza granice jednego powiatu. 

Jeżeli chodzi o spełnianie powyższych przesłanek w trakcie epidemii, 
a tym samym możliwość stanowienia przepisów porządkowych, to wygląda 
ona następująco. Z pewnością spełnione są przesłanki subiektywne. Wszakże 
koronawirus SARS-CoV-2 stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Jeżeli zaś chodzi o pozostałe przesłanki, to ich spełnienie zależy od przedmiotu 
przepisów porządkowych.

Dobrym przykładem wydają się być trzy zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Krakowa w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowa-
niem Obszaru Płatnego Parkowania [Nr 717/2020 z dnia 21 marca 2020 
r., nr 817/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. i nr 909/2020 z dnia 15 kwietnia 
2020 r.]. Dotyczą one zaniechania poboru opłat i przeprowadzania kontroli 
w istniejącej w Krakowie śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Postulat 
zniesienia opłat pobieranych w Obszarze Płatnego Parkowania wydaje się być 
celowy z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia, nie tylko bowiem elimi-
nuje się kontakt mieszkańców z parkometrami, ale przede wszystkim bardziej 
swobodne staje się poruszanie po mieście za pomocą samochodu, co może 
mieć szczególne znaczenie dla osób, które nie mogą pozostać w tym okresie 
w domu, czy pracować zdalnie a boją się korzystać z komunikacji zbiorowej. 

Takiej możliwości próżno szukać zarówno w ustawie z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2018 poz. 2068], jak również w spe-
custawie koronawirusowej. Nie znalazła się ona także w uchwale Rady Miasta 
Krakowa ustanawiającej strefę płatnego parkowania w Krakowie. Wydaje się 
więc, że w takim przypadku spełniona byłaby także i przesłanka obiektywna.

Jeżeli zaś chodzi o przesłankę terytorialną, to może ona sprawiać tutaj 
największą trudność. Wydaje się bowiem, że wobec ogólnoświatowej pandemii 
zagrożenie to nie może w naturalny sposób dotyczyć wyłącznie obszaru gminy. 
Wszystko jednak zależy od tego, w jaki sposób właściwe organy zdekodują 
to zagrożenie. W powyższym przypadku wydaje się, że lokalny prawodawca 
miał na myśli szczególne uwarunkowania krakowskie w postaci funkcjonują-
cej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, która obejmuje swym zasięgiem 
dużą część miasta, funkcjonujące dodatkowo w centrum strefy ograniczonego 
ruchu oraz dużą popularność komunikacji zbiorowej. W ten sposób zmierzał 
on więc do ograniczenia transmisji wirusa, której z pewnością sprzyja wystę-
powanie ludzkich zbiorowisk i dotykanie zanieczyszczonych obiektów i stąd 
wynikać ma, w jego ocenie, lokalność zagrożeń.
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zakOńczenie

Powyższa analiza ukazuje szerokie spektrum instrumentów prawnych, 
w jakie wyposażona jest władza publiczna chcąca mierzyć się z pandemią i to 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Z przykrością należy jednak odnotować fakt, że część z nich nie jest 
wykorzystywana w sposób prawidłowy, inna natomiast, przez wzgląd na swoje 
dalekosiężne konsekwencje, rozbieżne z planami politycznymi, jest całkowicie 
bagatelizowana i zastępowana pewnymi półśrodkami.

Należy zdecydowanie popierać działania mające na celu przeciwdziała-
nie skutkom epidemii, w tym także ograniczanie praw i wolności obywatel-
skich, jednakowoż może się to odbywać jedynie w ramach demokratycznego 
państwa prawnego i z poszanowaniem stanowionych przezeń zasad i nie usta-
wać w formułowaniu apeli do organów władzy publicznej w tym zakresie.
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Administracyjna kara  
pieniężna jako forma działania 

administracji publicznej  
w obliczu stanu epidemicznego 

związanego z COVID-19  
- zagadnienia wybrane

zagadnienia wprOwadzające 

Celem niniejszej pracy jest podjęcie analizy  regulacji prawnych związa-
nych z sankcjonowaniem, za pośrednictwem administracyjnej kary pieniężnej, 
nakazów i zakazów obowiązujących podczas epidemii COVID-19. Osiągnię-
cie tego założenia czyni niezbędnym odniesienie się do zagadnień pokrewnych, 
w szczególności takich jak: istota obowiązków oraz ich uzasadnienie aksjolo-
giczne, instrumenty gwarantujące wykonanie powinności czy zbieg różnych 
gatunkowo sankcji dotyczących tego samego zachowania bezprawnego. Ze 
względu na złożoność badanej materii w tekście zostaną poruszone wyłącznie 
wybrane zagadnienia, gdyż kompleksowe opracowanie wskazanego tematu 
wymagałoby przygotowania pozycji o charakterze monograficznym. 

Koniec drugiej dekady XXI wieku przyniósł zmiany, których świat się 
nie spodziewał i na które nie był gotowy. Pojawienie się wirusa SARS-COV-2 
w przeciągu kilku tygodni diametralnie zmieniło realia życia ludzkiego we 
wszystkich zakątkach planety. Zmiany, dostrzegalne gołym okiem, dotyczą 
każdej ze sfer codziennej egzystencji. Mniej widoczny, w szczególności dla 
osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej, jest normatywny wzorzec zakre-
ślający zasady funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki oraz struktur pu-
blicznych w czasie stanu epidemii. Trzeba wyraźnie podkreślić, że prawo ma 
wobec rzeczywistości pozanormatywnej charakter wtórny w tym znaczeniu, 
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że stanowi odpowiedź na zdarzenia oraz sytuacje występujące w życiu spo-
łeczno-gospodarczym. Prawo stanowi więc instrument służący realizacji okre-
ślonych wartości, nakazy i zakazy mają na celu ukształtować życie społeczne, 
jak też otaczającą przyrodę, tak aby odpowiadały aksjologii wyznawanej przez 
prawodawcę (por. Lang 1991, s. 3-13). 

Osiągnięcie tego założenia wymaga przede wszystkim działania na 
płaszczyźnie legislacyjnej - wyznaczenia reguł dopuszczalnego zachowania 
oraz sankcji stanowiących konsekwencję ich naruszenia. Innymi słowy, nie-
zbędnym jest ustanowienie obowiązków prawnych, a także wprowadzenie do 
systemu prawnego narzędzi gwarantujących ich realizację tudzież skorzystanie 
z narzędzi już istniejących. Zdecydowanie należy zaznaczyć, że tylko powin-
ności, które zostały zabezpieczone za pośrednictwem sankcji (kary, egzekucji) 
stwarzają po stornie podmiotu publicznoprawnego realną możliwość transpo-
nowania do rzeczywistości pozanormatywnej wartości chronionych za pośred-
nictwem tychże nakazów i zakazów prawa. 

Wskazany schemat znajduje pełne zastosowanie w obliczu zagrożenia 
ze strony wirusa SARS-COV-2. Jak trafnie spostrzegł Rzecznik Praw Obywa-
telskich prawodawca miał w obliczu zagrożenia do wyboru dwie zasadnicze 
ścieżki postępowania tj. skorzystać z gotowych już rozwiązań prawnych wią-
żących się z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej) 
albo podjąć proces legislacyjny w celu stworzenia nowych narzędzi dedyko-
wanych na potrzeby występującej sytuacji (pismo Rzecznika Praw Obywa-
telskich do Prezesa Rady Ministrów, znak: VII.565.1.2020). Ustawodawca 
przyjął drugą ze wskazanych metod, wdrażając do porządku prawnego usta-
wę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 
374 ze zm.) dodał za jej pośrednictwem (art. 25 pkt 4) art. 46a do ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 poz. 567), zwanej dalej u.z.ch.z. Rzeczony 
art. 46a upoważnia Radę Ministrów, w obliczu występowania stanu epidemii  
o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właści-
wych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu tery-
torialnego, do wydania rozporządzenia wprowadzającego ograniczenia, na-
kazy oraz zakazy. Dla klarowności wywodu należy dodać, że stan epidemii 
został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 poz. 491 ze zm.).
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 Podstawową metodą służącą urzeczywistnianiu powinności obo-
wiązujących w trakcie epidemii COVID-19 stanowi administracyjna kara 
pieniężna wymierzana w oparciu o art. 48a u.z.ch.z. Zgodnie z treścią wska-
zanego artykułu, kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b u.z.ch.z. 
nakazów, zakazów lub ograniczeń podlega karze pieniężnej wymierzanej,  
w drodze decyzji administracyjnej, przez państwowego powiatowego inspek-
tora sanitarnego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Wyso-
kość kary przyjmuję, w zależności od rodzaju naruszonego obowiązku, war-
tość od 5000 zł do 30 000 zł. W oparciu o powyższe należy więc przyjąć, 
iż to administracyjna kara pieniężna, jako instrument dedykowany realizacji 
nakazów i zakazów, jest podstawowym narzędziem służącym ochronie życia  
i zdrowia ludzkiego w czasie epidemii COVID-19.

aksjOlOgiczne pOdstawy działań zmierzających dO walki  
z rOzprzestrzenianiem się cOvid-19

To co potocznie przyjęło nazywać się „obostrzeniami” jest w istocie 
niczym innym, jak szeregiem obowiązków wynikających z litery prawa. Uza-
sadnienia wprowadzenia tak rygorystycznych powinności należy poszukiwać  
w charakterze dóbr chronionych za ich pośrednictwem, życie i zdrowie ludz-
kie stanowią bowiem najwyższe wartości dotyczące człowieka (Ura 2019,  
s. 572). Mając to na względzie godzi się zauważyć, że to życie i zdrowie jako 
dobra nadrzędne przesądzają o możliwości korzystania ze wszystkich przyda-
nych nam w systemie prawnym uprawnień. Stąd też, tak szczególną uwagę na-
leży przykładać do ich ochrony, niekiedy oznacza to więc konieczność czaso-
wego poświęcenia wielu innych wartości, które naturalną koleją rzeczy muszą 
ustąpić miejsca temu co podstawowe. Pomimo samoistnego charakteru, życie  
i zdrowie człowieka stanowią element składowy innych wartości czy stanów 
powszechnie uważanych za cenne, tworzący podstawę do budowy bezpie-
czeństw publicznego (Ura 2019, s. 577) oraz dobra wspólnego rozumianego 
jako agregat wszystkich konstytucyjnych oraz ustawowych dóbr uznanych za 
cenne (Cieślak 2007, s. 55 za Duniewska, 2018, s. 19). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 750), zwanej dalej r.o.n.z., 
statuuje rozległy katalog obowiązków ograniczających w znacznym zakresie 
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swobodę przemieszczania się (§ 5), obrót pewnymi towarami (§ 6), funkcjo-
nowanie niektórych instytucji i zakładów pracy (§ 8-13) oraz odbierających 
możliwość organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (§ 14) czy 
nakazujących udostępnienie nieruchomości, lokali, pomieszczeń na rzecz wal-
ki z epidemią (§ 15). 

Powyżej zaprezentowane uzasadnienie aksjologiczne, przesądzające  
o warunkach funkcjonowanie społeczeństwa w trakcie stanu epidemii, wyma-
ga przybliżenia zagadnienia dopuszczalności oraz zakresu ograniczenia praw 
i wolności wywodzących się z Konstytucji. Owe prawa i wolności nie mają 
charakteru absolutnego i już sama ustawa zasadnicza przewiduje możliwość 
ich uszczuplenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że wyraźnie zakreśla granice 
ewentualnej ingerencji (Garlicki i Wojtyczek 2016). W świetle art. 31 ust. 
3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.  
z 2009 poz. 114 nr. 946) ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyj-
nych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą na-
ruszać istoty wolności i praw. 

Na tle powyższej regulacji krystalizują się trzy przesłanki warunkują-
ce dopuszczalność zawężenia przyznanych przez Konstytucję praw i wolności. 
Po pierwsze, ograniczenia mogą być zawarte tylko w ustawie, gdyż wyłącznie 
za pośrednictwem ustawy lub z jej upoważnienia można ustanawiać przepisy 
powszechnie obowiązujące. Po drugie, ingerencja w sferę praw i wolności kon-
stytucyjnych musi być podyktowana koniecznością ochrony wartości szcze-
gólnej m. in. bezpieczeństwa, porządku lub zdrowia publicznego. Ostatecznie, 
ograniczenia muszą odpowiadać zasadzie proporcjonalności, a także nie po-
winny naruszać rdzenia danego prawa czy wolności, bez zachowania, którego 
nie można mówić o ich istnieniu (Garlicki 2011, s. 99-101).

Nie tracąc z pola widzenia wskazanej regulacji warto jest przytoczyć 
treść art. 52 Konstytucji, którego przedmiotem jest wolność przemieszcza-
nia się, czyli wolność, która doznała największego ograniczenia w pierwszym 
okresie epidemii COVID-19. Jak zakłada wspomniany artykuł - każdemu 
zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu (ust. 1). Każdy może swobodnie 
opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2). Wolności, o których 
mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie (ust. 
3). Analiza gramatyczna przytoczonej regulacji prowadzi do wniosku, że je-
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dynym warunkiem ograniczenia swobody przemieszczania się jest przyjęcie 
formy ustawowej. Uzasadnione zastrzeżenia budzi brak przepisów dotyczą-
cych ochrony istoty (rdzenia) tego prawa, co mogłoby wskazywać na dopusz-
czalność całkowitego odebrania możliwości przemieszczania się. Jednakże, jak 
podkreśla się w doktrynie prawa konstytucyjnego, w tym przypadku należy 
dokonać wykładni uzupełniającej sięgając do art. 31 ust. 3, tak aby zapobiec 
nieuzasadnionemu zubożeniu konstytucyjnej ochrony praw jednostki (Gar-
licki i Wojtyczek 2016).

Mając powyższe na względzie można stwierdzić, że ograniczenie praw 
i wolności w obliczu walki z epidemią COVID-19 jest umocowane zarów-
no aksjologicznie, jak i prawnie dozwolone. Nie wdając się w tym miejscu  
w ocenę, czy zastosowane przez prawodawcę ograniczenia są proporcjonalne 
do zaistniałej sytuacji - jako że jest to zadanie dla specjalistów z dziedziny 
epidemiologii - warto jest jednak przyjrzeć się, tym razem in concreto, praw-
nopozytywym zabiegom, które doprowadziły do unormowania licznych naka-
zów i zakazów, a także samym mechanizmom gwarantującym przestrzeganie 
tychże obowiązków. 

gwarancje prawne realizacji Ograniczeń, nakazów  
Oraz zakazów związanych z epidemią cOvid-19 

Pojęcie obowiązku stanowi jedno z podstawowych pojęć prawoznaw-
stwa, można nawet przyjąć, że najważniejsze z nich (Wąsowicz 1963, s. 397). 
Wszystkie tzw. „obostrzenia”, czyli ograniczenia, nakazy oraz zakazy wprowa-
dzone w związku ze stanem epidemii są z prawnego punktu widzenia obowiąz-
kami prawnymi. Precyzując wywód - są to obowiązki administracyjnoprawne, 
które w piśmiennictwie definiuje się jako  nakazy lub zakazy określonego za-
chowania się podmiotu administrowanego, mające podstawę prawną – co do 
zasady – w przepisach materialnego prawa administracyjnego lub – rzadziej 

– w przepisach procesowego prawa administracyjnego, nakładane i realizowa-
nym w celu ochrony interesu społecznego lub publicznego, mieszczące się  
w zakresie kompetencji organu administracji publicznej, zagrożone zastoso-
waniem sankcji prawnej w przypadku ich niewykonania (Klat-Wertelecka 
2013, s. 7-8). 

Biorąc pod uwagę cel jaki przyświeca badanej grupie obowiązków, nie 
jest do zaakceptowania taki stan, w którym nakazy czy zakazy prawa admi-
nistracyjnego nie znajdą swojego odbicia w rzeczywistości. Realna ochrona 
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danej wartości następuje dopiero w momencie, kiedy obowiązek zostaje 
wykonany tj. z chwilą powstania w rzeczywistości pozanormatywnej takich 
zmian, które odpowiadają treści obowiązku (Jendrośka 1963, s. 22). Toteż 
samo unormowanie pewnych powinności nie jest działaniem wystarczającym, 
aby dobra takie jak życie, zdrowie czy porządek publiczny uległy realnemu 
zabezpieczeniu. Warunkiem sine qua non zapewnienia skutecznej ochrony 
wartościom uznanym za cenne jest stworzenie systemu gwarancji prawnych 
za pośrednictwem, których treść obowiązków zostaje transponowana do rze-
czywistości społecznej. 

Problematyka systemu gwarancji wykonania obowiązków administra-
cyjnoprawnych stanowi jedno z podstawowych zagadnień doktryny prawa 
administracyjnego (Jendrośka 1960; Janku 2007, s. 557-564; Przybysz 1999, 
s. 151-196). Choć wielu autorów nie posługuje się pojęciem systemu, ani też 
nie poszukuje powiązań pomiędzy poszczególnymi gwarancjami to nie zmie-
nia faktu, że w niemal każdym podręczniku prawa administracyjnego odnaj-
dziemy informacje na temat administracyjnego postępowania egzekucyjnego 
czy sankcji administracyjnych w ogólności. Jest jednak rzeczą znamienną, że 
poszczególne instrumenty wchodzące w skład systemu gwarancji wykonania 
obowiązków znacząca się między sobą różnią, istotnym błędem byłby wiąza-
nie ich tylko i wyłącznie z przymusem państwowym. 

Modelowe ujęcia zakłada bowiem, że podmioty publiczne będą podej-
mować takie zabiegi, które doprowadzą do dobrowolnej realizacji powinno-
ści przez zobowiązanych (Smoktunowicz 1995, s. 18). Zasada subsydiarności 
polegająca na wykorzystywaniu instrumentów imperatywnej natury dopiero 
w ramach ostateczności, oddaje ideę demokratycznego państwa prawnego i 
uwidacznia szacunek wobec jednostki nawet w obliczu zagrożenia dla wartości 
podstawowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności podmioty publiczne 
powinny skoncentrować swoje działania na zachęceniu osób obciążanych obo-
wiązkami do dobrowolnego ich wykonania. 

Podstawowym czynnikiem przesądzającym o realizacji nakazów czy za-
kazów prawa bez wykorzystania instrumentów przymusu jest poziom świado-
mości społecznej obywateli (Jendrośka 1963, s. 41). Twierdzenie to nabiera 
szczególnego znaczenia na gruncie epidemii COVID-19. Obecna sytuacja do-
skonale obrazuje jak istotnym środkiem wpływu stały się kampanie informa-
cyjne prowadzone przez organy administracji publicznej oraz jednostki sekto-
ra prywatnego. Nie powinno budzić wątpliwości, że powszechna transmisja 
informacji na temat obowiązków, ich zakresu oraz znaczenia dla życia czy 
zdrowia ludzkiego jest w stanie realnie wpływać na postawę części członków 
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społeczeństwa. Skuteczność kampanii spotęgowana zostaje przez wykorzysta-
nie na szeroką skalę mediów masowych zapewniających powszechny i stały 
dostęp do bieżąco aktualizowanych treści. Strona internetowa Ministra Zdro-
wia czy Głównego Inspektora Sanitarnego, portale społecznościowe takie jak 
Facebook oraz Twitter to tylko niektóre z przykładów sposobów promowania, 
pożądanych w okolicznościach epidemii, postaw społecznych. Rzecz jasna, 
problematyka metod służących zagwarantowaniu dobrowolnego wykonania 
obowiązku administracyjnoprawnego nie wyczerpuje się na zagadnieniu akcji 
informacyjnych o charakterze generalnym, aczkolwiek nie da się ukryć, że to 
właśnie one stanowią w badanej sytuacji najskuteczniejsze narzędzie z tego za-
kresu (na temat pozostałych gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązku 
patrz: Jendrośka 1963, s. 40-54; Opałek, Wróblewski 1969, s. 145).

Co trzeba wyraźnie podkreślić - nie może się ostać twierdzenie, że za 
pomocą środków dobrowolnego wykonania zobowiązujących norm prawa 
administracyjnego podmioty publiczne są w stanie zapewnić stan pełnej pra-
worządności.  Nota bene, nawet wykorzystując całe spektrum form władczych 
zdarzają się przypadki, kiedy ze względów faktycznych nie jest możliwe zreali-
zowanie obowiązku.  Niemniej jednak, podstawowym warunkiem efektywno-
ści prawa jest zabezpieczenie jego wykonania za pomocą środków opartych na 
przymusie, rzeczywiście zdolnych zapewnić posłuch postanowieniom prawa 
(Opałek, Wróblewski 1969, s. 148). 

Konieczność uwzględnienia w porządku prawnym instrumentów przy-
musowego wykonania obowiązku wydaje się wręcz oczywista.  Trzeba jednak 
nadmienić, że terminu „przymus” nie powinno sprowadzać się li tylko do 
aktywności polegającej na stosowaniu siły fizycznej, gdyż takie pojęcie de-
formuje jego istotę. Przymus manifestuje się zarówno pod postacią fizyczna, 
jak i psychiczną (Opałek, Wróblewski 1969, s. 155-157). Pierwsza kategoria 
wyczerpuje swoje znamiona w takim działaniu, w którego następstwie swo-
boda zachowania podmiotu zobowiązanego zostaje ograniczona do sposobu 
wskazanego przez podejmującego przymus. Z kolei przymus w drugiej postaci 
łączy się z presją psychiczną, powstającą pod wpływem potencjalnego zagroże-
nia negatywnymi konsekwencjami związanymi z wkroczeniem w sferę zagro-
żoną przymusem. Stosowanie do tego przymus może przyjmować postać bez-
osobową i potencjalna oraz indywidualno-konkretną (Gryniuk 1994, s. 33). 

Władcze instrumenty służące realizacji norm prawa administracyjnego 
stanowią domenę władzy publicznej, dopuszczalność przymusowej realizacji 
obowiązków administracyjnoprawnych nie należy wyłącznie do sfery właści-
wości organów administracji publicznej, lecz także organów wymiaru spra-
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wiedliwości (Starościak 1966, s. 304). Wynika to z faktu, że norma sankcjo-
nowana (statuująca obowiązek) i norma sankcjonująca (przewidująca sankcję 
za naruszenie obowiązku) niekiedy przynależą do różnych gałęzi prawa (Zim-
mermann 2016, s. 93). O ile powinność zawsze będzie wynikać z litery pra-
wa administracyjnego, o tyle skutki jej naruszenia mogą być uregulowane np.  
w prawie karnym poprzez wskazanie, że niewykonanie obowiązku nosi zna-
miona wykroczenia albo przestępstwa. 

W przypadku powinności obowiązujących w związku z epidemią CO-
VID-19 właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Jednym ze sposobów 
realizacji nakazów i nakazów prawa jest dopuszczalność nałożenia mandatu 
karnego. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-
czeń (Dz. U. z 2020 poz. 568), zwanej dalej k.w. - kto wykracza przeciwko 
wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się  
w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany. Podług tej regulacji mamy więc do czynienia z przymusem państwo-
wym podejmowanym w oparciu o regulację prawa karnego stanowiącego nor-
mę sankcjonującą względem obowiązków statuowanych przez r.o.n.z. Podob-
ne uwagi możemy odnieść do art. 116 § 1 k.w., 161 § 2 oraz art. 165 § 1 pkt 
1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 poz. 568).

Nie tracąc powyższego z pola widzenia wypada jednak stwierdzić, iż za-
sadniczo to administracyjna kara pieniężna pełni funkcję gwarancyjną wzglę-
dem nakazów i zakazów r.o.n.z. Wynika to bezpośrednio z art. 48a u.z.ch.z. 
Wskazana regulacja została jednoznacznie dedykowana sankcjonowaniu obo-
strzeń czego nie można powiedzieć o np. art. 54 k.w. Naruszenie powinności 
powstałych w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne jest wyłącznie jednym 
z wielu stanów faktycznych, które wypełniają hipotezę normy prawnej wyra-
żonej w art. 54 k.w.

administracyjna kara pieniężna jakO śrOdek  
gwarantujący przestrzeganie nakazów i zakazów  

ObOwiązujących w czasie epidemii cOvid-19

Spoglądając na badane zagadnienie z perspektywy historycznej moż-
na zauważyć, że administracyjne kary pieniężne stanowią instrument, który 
polskiemu systemowi prawnemu znany jest blisko od sześćdziesięciu lat. Po-
czątkowo służyły jako narzędzia w walce z pogarszającym się stanem środo-
wiska, ponieważ - przystosowane do sankcjonowania osób fizycznych - kary 
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kryminalne nie były w stanie sprostać temu zadaniu (Przybysz 1999, s. 180). 
Z biegiem czasu prawodawca zaczął posługiwać się administracyjnymi karami 
pieniężnymi w coraz to liczniejszych sferach objętych reglamentacyjnymi czy 
policyjnymi działaniami administracji publicznej. Zjawisko to szczególnie wi-
doczne jest w aktach materialnego prawa administracyjnego, przewidujących 
możliwość nałożenia kary pieniężnej na podmioty spoza struktur ustrojowych 
administracji publicznej w następstwie naruszenia norm zobowiązujących. 

W porównaniu do innych środków gwarantujących wykonanie powin-
ności administracyjnoprawnych, w szczególności egzekucji administracyjnej, 
administracyjnym karom pieniężnym przypisuje się również funkcję repre-
syjną (Staniszewska 2017, a. 168-180). W moim odczuciu położeni akcentu 
na funkcję represyjną, a nie prewencyjną wypacza istotę badanej instytucji, 
doprowadzając do zatarcia granic występujących pomiędzy karami kryminal-
nymi a administracyjnymi karami pieniężnymi. Wydaje się, że optyka ogni-
skująca się na funkcji represyjnej staje się dostrzegalna na gruncie epidemii 
COVID-19. W odbiorze opinii społecznej nie ma różnicy pomiędzy obiema 
instytucjami, co jednak nie powinno budzić zdziwienia zważywszy na fakt, że 
delimitacja cech administracyjnych kar pieniężnych oraz kar kryminalnych 
wymaga szczegółowej analizy teoretycznoprawnej. Na aprobatę zasługuje  
w tym przedmiocie stanowisko zajęte przez K. Gruszeckiego oraz J. P. Tarno, 
wskazujących, że o charakterze sankcji nie decyduje sama jej nazwa, a w związ-
ku z czym administracyjna kara pieniężna wykazuje większe powinowactwo 
względem grzywny w celu przymuszenia stanowiącej środek egzekucyjny niż 
kary kryminalnej (Gruszecki, Tarno 2004, s. 93). 

Na potrzeby rozważań szczegółowych warto jest w tym miejscu wska-
zać na cechy swoiste administracyjnych kar pieniężnych pozwalające odróżnić 
je od sankcji wymierzanych na podstawie prawa karnego tj.: 1) przepisy nor-
mujące kary administracyjne cechuje odmienna niż w prawie karnym kon-
strukcja i stylizacja wypowiedzi prawnych, charakterystyczna dla norm prawa 
administracyjnego; 2) podmiotami, na które nakłada się karę, są nie tylko 
osoby fizyczne; 3) odpowiedzialność nie opiera się na kryterium winy spraw-
cy, lecz na fakcie naruszenia obowiązku prawnego – jest odpowiedzialnością 
przedmiotową, ex lege (w stanie prawnym obowiązującym od. 2017 r. cecha 
ta straciła na znaczeniu); 4) szczególny jest sposób ustalania kar pieniężnych: 
nie są one zindywidualizowane, przepisy określają ich wielkość proporcjonal-
nie do stopnia zagrożenia dóbr chronionych przez przy określonym wymiarze 
naruszeń; 5) wymierzanie kar następuje w trybie postpowania administracyj-
nego w formie decyzji administracyjnej; 6) sądowa kontrola kar administra-
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cyjnych sprawowana jest przez sądy administracyjne pod kątem zgodności  
z prawem (Klat-Wertelecka 2011, s. 70, 71). 

Ogólny reżim prawny związany z przesłankami wymiaru administracyj-
nej kary pieniężnej, odstąpieniem od jej nałożenia lub udzieleniem pouczenia, 
terminami przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej oraz 
egzekucji, odsetkami od zaległej administracyjnej kary pieniężnej czy udzie-
laniem ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej normuje Rozdział 
IVA ustawy z dnia 6 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 poz. 695), zwanej dalej k.p.a. Regulacje k.p.a. noszą znamio-
na norm o charakterze lex generalis, co oznacza, że ustępują pierwszeństwa 
normom lex specialis wyrażonych w poszczególnych ustawach materialnych, 
w tym u.z.ch.z.

Niemniej jednak definicja legalna wyrażona w k.p.a. zachowuje peł-
ną aktualność na płaszczyźnie badanej materii. Zgodnie z art. 189b k.p.a. 
przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję  
o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej,  
w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopeł-
nieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, oso-
bie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Wypada wskazać, iż w chwili obecnej w systemie prawnym występują 
dwie istotne podstawy prawne do wymierzania administracyjnych kar pienięż-
nych jako sankcji za naruszenie obowiązków związanych ze stanem epidemii. 
Pierwsza z nich wynika z art. 48a u.z.ch.z. i obejmuje swoim zakresem nakazy 
i zakazy statuowane przez r.o.n.z. W drugim przypadku kara wymierzana jest 
w oparciu o art. 15zzzn ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jako następstwo 
naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji uzasadnionych 
potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

Art. 48a ust. 1 u.z.ch.z. normując konstrukcję sankcji pieniężnej wpro-
wadza trzy kumulatywne przesłanki jej nałożenia. Przede wszystkim, ogłoszo-
ny musi zostać stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. W zależności 
od tego, czy stan obejmuje zasięg województwa, jego części albo kilku woje-
wództw właściwym do jego ogłoszenia organem jest odpowiednio wojewoda 
albo minister właściwy do spraw zdrowia (art. 46 ust. 1 i 2 u.z.ch.z.). 

Kolejno, za ogłoszeniem jednego ze stanów musi podążać wprowa-
dzenie dopuszczonych przez ustawę obowiązków. Powyższe może polegać na 
uregulowaniu powinności w samym rozporządzeniu ogłaszającym stan zagro-
żenia epidemicznego lub stan epidemii (art. 46 ust. 4 wzw. art. 48a. ust. 1 
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u.z.ch.z.) albo odrębnym rozporządzeniu Rady Ministrów podejmowanym  
w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego 
o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właści-
wych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu teryto-
rialnego (art. 46a pkt 2 wzw. art. 46b wzw. art. 48a ust. 1. u.z.ch.z.). 

Należy nadto nadmienić, iż kwestia zachowania delegacji ustawowej 
przy wydawaniu rozporządzeń wyznaczających w stanie epidemii obowiązki 
ma fundamentalne wręcz znaczenie. W myśl art. 7 Konstytucji RP organy 
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nawet epide-
mia COVID-19 nie zwalnia podmiotów publicznych od przestrzegania litery 
prawa, przyjęcie koncepcji demokratycznego państwa prawnego wymaga, aby 
również i w tak szczególnych okolicznościach porządek prawny był respek-
towany. Wadliwość rozporządzenia pociąga więc za sobą bezprawność samej 
sankcji, co dotyczy zarówno administracyjnych kar pieniężnych, jak i manda-
tów karnych. Kwestia ta jednak zarysowuje się w złożony sposób, gdyż real-
na ochrona przed wskazaną wadliwością legislacyjną możliwa jest dopiero na 
drodze sądowej. Wynika to z zasady związania sędziów wyłącznie przez prze-
pisy Konstytucji oraz ustaw (art. 178 ust. 1 Konstytucji), co pociąga za sobą 
ten skutek, że w sędzia może odmówić stosowania rozporządzenia niezgodne-
go z aktami hierarchicznie wyższego rzędu (Garlicki 2011, s. 349). Dotyczy 
to sędziów sądów administracyjnych rozpatrujących skargi na decyzje organu 
drugiej instancji w przedmiocie nałożenia administracyjnej kar pieniężnej, jak 
też sędziów sądów powszechnych rozpatrujących sprawę zwisłą w związku z 
nieprzyjęciem mandatu karnego. Co trzeba wyraźnie podkreślić - organy ad-
ministracji publicznej nie mogą odmówić stosowania rozporządzenia, nawet 
jeśli zdają sobie sprawę, że przekracza ono zakres delegacji ustawowej (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., I OSK 15/12, 
LEX nr 1328347). Podobnie ma się kwestia funkcjonariuszy policji. 

Ostatnią z przesłanek warunkujących wymierzenie na analizowanej 
płaszczyźnie administracyjnej kary pieniężnej stanowi naruszenie obowiązku. 
Chodzi więc o sytuację, w której podmiot obowiązku podejmuje działanie 
faktyczne sprzeczne z normatywnie wyznaczonym wzorcem postępowania 
(np. prowadzi działalność, której prowadzenie w dany czasie jest zabronione) 
lub nie podejmuje aktywności przez taki wzorzec wymaganej (np. nie zakłada 
w określonym miejscu maski ochronnej). Wystąpienie w rzeczywistości poza-
normatywnej okoliczności przewidzianych w hipotezie normy prawnej wyni-
kającej z art. 48a u.z.ch.z. pociąga za sobą zastosowanie dyspozycji polegające 
na wydaniu decyzji wymierzającej karę.
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Administracyjna kara pieniężna nie jest wynikiem dowolnego działa-
nia organów administracji publicznej, lecz zostaje nałożona w wyniku prze-
prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z reżimem prawnym 
k.p.a. W efekcie zobowiązująca norma o charakterze abstrakcyjnym i gene-
ralnym zawarta w akcie normatywnym, zostaje sprowadzona do postaci in-
dywidualnej i konkretnej wyrażonej w formie decyzji administracyjnej (por. 
Adamiak 2017a, s. 61-68). Cały ten uporządkowany ciąg czynności prowa-
dzący do wydania decyzji przebiega według ściśle określonych w k.p.a. reguł 
wyznaczających wzorzec prawidłowego - w świetle demokratycznego państwa 
prawnego - procesu. W literaturze podkreśla się, że prawo procesowe admi-
nistracyjne (k.p.a.) pełni funkcję ochronną, co oznacza, że zapewnia instru-
menty niezbędne do ochrony interesu indywidualnego stron postępowania 
administracyjnego (Adamiak 2017b, s. 23-25). O ile o ostatecznym kształcie 
rozstrzygnięcia decyduje zawsze jednostronnie i władczo organ administracji 
publicznej, o tyle, dzięki gwarancjom procesowym unormowanym w k.p.a., 
na kształt nałożonego obowiązku ma wpływ także strona postępowania, do 
której adresowana jest decyzja. Zagadnienie ochrony praw jednostki w postę-
powaniu administracyjnym stanowi złożoną materię przekraczającą ramy tego 
opracowania, w związku z tym pragnę skupić się wyłącznie na aspektach swo-
istych dla postępowania w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary 
pieniężnej w oparciu o art. 48a u.z.ch.z.

Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich stosowana jest norma art. 48a 
u.z.ch.z.  trzeba zaznaczyć, że adresat kary może poszukiwać realnej ochrony 
dopiero na drodze postępowania przed drugą instancją, a następnie przed wo-
jewódzkim sądem administracyjnym. Wynika to między innymi z faktu, że 
w postępowaniu w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 
w następstwie naruszenia nakazów i zakazów obowiązujących w trakcie stanu 
epidemicznego teoretycznie możliwe jest wyłącznie zasady czynnego udziału 
stron i z całą pewnością wiele organów skłoni się ku takiej interpretacji. Nie 
jest to jednak pogląd uprawniony.  Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy admi-
nistracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowie-
dzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 
tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę materialną (art. 10 § 2 k.p.a.). 
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Zasadnicze pytanie brzmi, czy na gruncie administracyjnej kary pie-
niężnej niezbędne jest niezwłoczne jej nałożenie ze względu na wartości szcze-
gólne? Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Decyzja w tym 
przedmiocie nie dotyczy w bezpośredni sposób dóbr takich jak życie czy zdro-
wie, na przestrzeganie obowiązków, a tym samym ochronę zdrowia publiczne-
go oddziałuje jedynie pośrednio. Nie ma więc znaczenia, jak szybko zostanie 
wydana decyzja, skoro na realizację powinności zasadniczy wpływ ma presja 
psychologiczna związana z możliwością nałożenia kary, a nie sama kara. Dla 
zobrazowania - rezygnację z zapewnienia stronie czynnego udziału w postępo-
wania wypada uznać za uzasadnioną w przypadku postępowania dotyczącego 
nałożenia obowiązku poddania się np. kwarantannie nakładanego na podsta-
wie art. 33 ust. 1 u.z.ch.z. Wynika to z faktu, że sprawa administracyjna in-
geruje bezpośrednio w wartości, do których odnosi się treść art. 10 § 2 k.p.a., 
czas w jakim obowiązek zostanie nałożony ma więc kluczowe znaczenie dla 
powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby.

Nie można jednak zapomnieć, że zapewnienie stronie czynnego udziału 
w postępowaniu w tradycyjnej formie tj. udostępnienie akt sprawy w urzędzie 
obsługującym organ administracji publicznej obecnie nie stanowi działania 
bezpiecznego. Wydaje się, że najbardziej zasadnym rozwiązaniem, wyzna-
czającym punkt równowagi pomiędzy zasadą wynikającą z art. 10 § 1 k.p.a.,  
a kwestiami bezpieczeństwa epidemicznego, jest wykorzystanie w tym celu 
systemu teleinformatycznego. Co więcej, dopuszczalność udostępniania akt 
za pośrednictwem technologii cyfrowych znajduje wyraźną podstawę prawną 
w treści art. 73 § 3 k.p.a.

Druga kwestia uwidacznia się na płaszczyźnie konstytucyjnego prawa 
do procesu i wiąże się z prawem odwołania. Odwołanie stanowi podstawowy, 
zwyczajny środek zaskarżenia w efekcie, którego sprawa administracyjna zo-
staje ponownie rozpoznana i rozstrzygnięta przez organ drugiej instancji (wy-
rok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2016 r. II GSK 
987/15, LEX nr 2305829). W ten zatem sposób adresat decyzji może kwestio-
nować zasadność nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub jej wysokość. 

Podstawowy element konstrukcyjny każdego środka zaskarżenia stano-
wi oznaczenie granic czasowych, w których jego złożenie jest dopuszczalne 
i skuteczne. Z ogólnej regulacji zamieszczonej w art. 128 § 2 k.p.a. wynika, 
że odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. 
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym akcentuje się, iż jest to ustawowy 
termin procesowy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Byd-
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goszczy z dnia 19 marca 2019 r., II SA/Bd 1388/18, LEX nr 2646131). Na-
biera to wyjątkowego znaczenia na tle regulacji art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych zawieszającej bieg oraz wstrzymującej rozpoczęcie 
biegu terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID. 

Powyższe może wskazywać na niedopuszczalność wnoszenia odwołań 
w ogóle, a co za tym idzie również odwołań od decyzji nakładających admi-
nistracyjne kary pieniężne na podstawie art. 48a u.z.ch.z. Skoro w świetle 
przytoczonej ustawy nie rozpoczynają biegu terminy procesowe oznacza to, 
że nie rozpoczyna również bieg termin na złożenie odwołania. Przyjęcie takiej 
interpretacji oznaczałoby nic innego, jak czasowe ograniczenie konstytucyjnej 
zasady dwuinstancyjności, a w efekcie tego - prawa do procesu. Taki stan rze-
czy nie jest do przyjęcia nawet w obecnej sytuacji i powinien być postrzegany 
jako istotna wskazówka uzasadniająca konieczność położenia nacisku na ak-
cent celowościowy regulacji. Zabroniona jest przecież taka interpretacja prze-
pisów prawa, która przynosi rezultaty sprzeczne z podstawowymi założeniami 
demokratycznego państwa prawnego, a do takich właśnie należy prawo do 
odwołania. 

Mając to na względzie wypada zaproponować odmienny sposób wy-
kładni wspomnianego art. 15zzs. Najbardziej racjonalna wydaje się taka inter-
pretacja, która uwidacznia wynikającą z regulacji ochronę dla stron postępowa-
nia, ale też organu prowadzącego postępowanie. Stan epidemii, bez wątpienia, 
utrudnia podmiotom administrowanym kontakty (osobiste, listowne) z pod-
miotami publicznymi, trudniejszy stał się również dostęp do porad prawnych 
udzielanych przez adwokatów czy radców prawnych. Natomiast spoglądając 
na to zagadnienie z perspektywy organów administracji publicznej warto za-
znaczyć, że przykładowo praca większej ilości osób w budynku urzędu niesie 
za sobą pewne ryzyko. W konsekwencji ingerencja w bieg terminów proceso-
wych ma na celu nie doprowadzić to takiej sytuacji, że czynności procesowe 
należy podejmować nawet w obliczu zagrożenia dla życia czy zdrowia. 

W mojej ocenie badana regulacja powinna być postrzegana w kontek-
ście uprawnienia, a nie obowiązku. Warto jest też dodać, że żadna norma nie 
zabrania organom działać w czasie epidemii, modyfikacji ulega jedynie bieg 
czasokresów. Prowadzi to wniosku, że organy drugiej instancji mogą, ale nie 
muszą rozpoznać i rozstrzygnąć sprawy administracyjnej powstałej w wyniku 
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złożenia odwołania. Biorąc pod uwagę fakt opieczętowania decyzji nakłada-
jącej administracyjną karę pieniężną rygorem natychmiastowej wykonalności 
z mocy samego prawa (art. 48a ust. 4 u.z.ch.z.) należy wręcz sformułować 
zalecenie, aby odwołania od takich decyzji były rozpatrywane. Taki stan rze-
czy wyraźnie obciąża adresatów decyzji w przedmiocie kar, gdyż w praktyce 
oznacza konieczność uiszczenia należności pieniężnej z tytułu kary w terminie 
7 dnia od dnia wydania decyzji (art. 48a ust. 7 u.z.ch.z.). Nota bene, mamy 
tu do czynienia z oczywistą omyłką legislacyjną, termin do wpłacenia kary 
nie może rozpocząć swojego biegu przed doręczeniem decyzji adresatowi tj.  
w dniu jej wydania, gdyż wtedy nie weszła jeszcze do obrotu prawnego. Trzeba 
także nadmienić, że rzeczony termin nie jest terminem procesowym, nie zo-
staje więc zawieszony jego upływ. Nie został również objęty zakresem regulacji 
art. 15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczącym zawieszenia terminów 
materialnoprawnych. 

Co do zasady, odwołanie stanowi środek bezwzględnie suspensywny 
co oznacza, iż w efekcie jego wniesienia dochodzi do wstrzymania wykonania 
decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). Odmiennie kształtuje się sytuacja w badanym 
przypadku, ponieważ decyzje zawierające rygor natychmiastowej wykonalno-
ści nie podlegają unormowaniu art. 130 § 2 k.p.a. Niemniej jednak Kodeks  
i w takiej sytuacji przewiduje możliwość udzielenia podmiotowi wnoszącemu 
odwołanie ochrony tymczasowej, aczkolwiek odbywa się to na innych zasa-
dach. Jak zakłada art. 135 k.p.a., organ odwoławczy może w uzasadnionych 
przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. 

Przede wszystkim, wstrzymanie wykonania decyzji w przedstawionej 
postaci nie następuje z mocy samego prawa, lecz wymaga postanowienia orga-
nu drugiej instancji. Przesłanka podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia została 
uzależniona od „uzasadnionego” charakteru danego przypadku. Prawodawca 
nie precyzuje jednak, jakie okoliczności przesądzają o dopuszczalności wstrzy-
mania natychmiastowego wykonania decyzji. Wskazana regulacja zapewnia 
więc znaczą dozę elastyczności, która gwarantuje objęcie zakresem przedmio-
towym art. 135 k.p.a. zróżnicowanych gatunkowo sytuacji. Uzasadniać wy-
danie postanowienia wstrzymującego natychmiastową wykonalność decyzji 
mogą między innymi: istnienie okoliczności mogącej spowodować nieodwra-
calność skutków prawnych wskutek wykonania decyzji, prawdopodobieństwo 
wadliwości zaskarżonej decyzji, zmiana okoliczności uzasadniających nadanie 
rygoru natychmiastowej wykonalności czy stwierdzenie braku podstaw do na-
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dania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (Kędziora 2016, s. 185). 
Oś konstrukcyjna instytucji normowanej przez art. 135 k.p.a. została 

oparta na uznaniu administracyjnym. Oznacza to, że nawet pomimo wystą-
pienia przesłanki uzasadniającej wstrzymanie wykonanie decyzji organ nie 
jest zobligowany do podjęcia takiego rozstrzygnięcia. Istota uznania admini-
stracyjnego sprowadza się bowiem do możności wyboru spośród dwóch lub 
więcej dopuszczalnych przez ustawę i w pełni równowartościowych rozwiązań 
(Zimmermann 2016, s. 395).

Podsumowując ten wątek warto jest wyprowadzić następującą kon-
kluzję - nawet jeśli organ drugiej instancji nie uznaje rozpoznania i rozstrzy-
gnięcia odwołania od decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną 
na podstawie art. 48a u.z.ch.z. - w obliczu występującej sytuacji - za rozwią-
zanie zasadne, to powinien jednak wziąć pod uwagę przynajmniej możliwość 
wstrzymania jej wykonania. Takie zachowanie zapewni ochronę przed skut-
kami decyzji do czasu ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przed 
organ odwoławczy. Wydaje się, że takie działanie pozwoli na osiągnięcie spój-
ności pomiędzy koniecznością ochrony życia i zdrowia, a ochroną interesu 
indywidualnego na drodze sformalizowanego postępowania przed organem 
administracji publicznej. 

zbieg administracyjnej kary pieniężnej i mandatu  
karnegO z tytułu naruszenia ObOwiązków  

ustanOwiOnych w związku z epidemią cOvid-19

Jak już zauważono, w systemie prawnym obok obowiązków muszą ist-
nieć sankcje gwarantujące ich realizację. Jednakże zagadnienie to jest o wiele 
bardziej złożone niż wydaje się prima facie być. Dobór adekwatnej do charak-
teru obowiązku sankcji jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, bazującym na 
ustaleniach socjotechnicznych, prakseologicznych, a także wielu innych. Ma-
teria ta wykraczają jednak poza ramy niniejszego opracowania, w miejscu tym 
pragnę skupić się wyłącznie na prawnopozytywnych postulatach dotyczących 
konstrukcji oraz wymierzania sankcji, wyprowadzanych w świetle zasady de-
mokratycznego państwa prawnego. Wypracowanie ustaleń teoretycznych po-
zwoli wskazać kilka praktycznych zaleceń zapewniających możliwość przyjęcia 
takiej wykładni prawa, która umożliwi prokonstytucyjne stosowanie przewi-
dzianych w porządku prawnym sankcji. 
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 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie reguluje w sposób bez-
pośredni zasady ne bis in idem, aczkolwiek jej obowiązywanie nie budzi wąt-
pliwości i wywodzone jest oparciu o metazasadę państwa prawnego wyrażo-
ną w art. 2 (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r.,  
P 29/09, LEX nr 619974). W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, iż jej 
istota polega na zakazie podwójnego karania tej samej osoby fizycznej za ten 
sam czyn zabroniony. Zasada ne bis in idem wyjątkowo często postrzegana 
jest jako zagadnienie właściwe dla prawa karnego, takie podejście deformuje 
jednak jej sens i w efekcie wymaga zdecydowanie szerszego spojrzenia. Trybu-
nał Konstytucyjny kierując się wykładnią celowością nie raz stawał na stano-
wisku, iż badana reguła obowiązuje nie tylko w odniesieniu do wymierzania 
kar za przestępstwo, lecz także przy stosowaniu innych środków represyjnych, 
w tym sankcji karno-administracyjnych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 29 kwietnia 1998 r., K 17/97, LEX nr 32905 czy wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., P 43/06, LEX nr 316027). Po-
dobnie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka akcentuje 
się, że decydującego znaczenia nie ma sama kwalifikacja prawna danego czynu 
jako przestępstwa, ale ustalenie czy ustawodawca krajowy przewidział sank-
cje administracyjne i karne za tożsame okoliczności faktyczne (Szwarc 2017,  
s. 45).

 Trzeba jednak jasno stwierdzić, iż zakaz nie dotyczy wszystkich 
przypadków zbiegu sankcji podejmowanych w stosunku do tej samej osoby 
fizycznej za to samo zachowanie bezprawne. Istota zasady ne bis in idem spro-
wadza się do niedopuszczalności podwójnego wymierzania sankcji o charak-
terze represyjnym pełniącej tę samą funkcje. Jak zakłada art. 16 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  
z 2019 poz. 1495) - zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu 
egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu 
karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie 
obowiązku. Powyższa regulacje pozostaje więc w zgodzie z art. 2 Konstytucji, 
ponieważ egzekucja administracyjna - a w zasadzie stosowane w jej ramach 
środki egzekucyjne - skierowane są na bezpośrednie wykonanie obowiązku, co 
przesądza o ich zaspakajającym, a nie represyjnym charakterze (por. Sawczyn 
2020, s. 482). 

 Zarówno administracyjna kara pieniężna nakładana w oparciu o art. 
48a u.z.ch.z., jak i mandat karny za wykroczenie przewidziane w art. 54 k.w. 
(a także pozostałe ze wskazanych już przepisów) są sankcjami opartymi o za-
łożenie prewencyjno-represyjne, choć przewaga poszczególnych aspektów jest 
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w każdym przypadku inna. Potrzeba więc zauważyć, że zachowania polegające 
na naruszaniu zakazów i nakazów obowiązujących na podstawie r.o.n.z. mogą 
być sankcjonowane za pomocą obu wskazanych mechanizmów. Wszystko 
prowadzi to do wniosku, że w porządku prawnym występują (przynajmniej) 
dwie normy umożliwiające sankcjonowanie tego samego rodzaju naruszenie 
prawa. W praktyce stosowania prawa może to oznaczać dwa odrębne postę-
powania prowadzące do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz 
nałożenia mandatu karnego za jeden i ten sam czyn bezprawny. Niewątpli-
wym następstwem wskazanego zbiegu legislacyjnego jest stan niepewności co 
do spodziewanej reakcji za strony podmiotów publicznych i jej rzeczywistego 
rozmiaru. Potęguje to fakt, iż maksymalny wymiar mandatu karnego wyda-
nego na podstawie art. 54 k.w. wynosi 500 zł, w przypadku administracyjnej 
kary pieniężnej nakładanej w oparciu o art. 48a u.z.ch.z. jest to - w zależności 
od rodzaju złamanego obowiązku - od 5000 do 30000 zł. Pojawia się także 
pytanie o relacje badanego zagadnienia do konstytucyjnej zasady równego 
traktowania - czy nakładanie na osoby naruszające w taki sam sposób normę 
prawną zróżnicowanych gatunkowo sankcji, przez dwa zupełnie inne pod-
mioty, do tego w innych wysokościach maksymalnych nie narusza w sposób 
rażący art. 32 ust. 1 Konstytucji? Wydaje się, że trudno jest w tej sprawie 
o ingerencję legislacyjną, stąd też rozwiązania dla zaistniałej sytuacji należy 
poszukiwać na drodze wykładni prawa, za pomocą której już nie raz udało się 
korygować niedociągnięcia ustawodawcy. 

Niewątpliwie więc mamy do czynienie z doniosłym teoretycznie zagad-
nieniem, aczkolwiek jego rzeczywisty ciężar ujawnia się dopiero w warstwie 
praktycznej. W najprostszym założeniu można przyjąć, że art. 48a u.z.ch.z. 
stanowi regulację dedykowaną zapewnianiu realizacji obowiązków wprowa-
dzonych w związku ze stanem epidemicznymi i jako - lex specialis i lex poste-
riori - ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi normami sankcjonującymi. 
Jednakże, czy w obliczu takiego schematu zachowania, zważywszy na podmiot 
nakładający karę, jej formę oraz konieczność przeprowadzenia postępowania 
odpowiadającego reżimowi prawemu k.p.a. rzeczywiście możliwe będzie re-
alne zapewnienie posłuchu nakazom i zakazom r.o.n.z.? Odpowiedź na to 
pytanie wymaga syntetycznego przedstawienia cech związanych z sankcjono-
waniem za pośrednictwem administracyjnej kary pieniężnej.

Jak zakłada art. 48a ust. 3 pkt 1 u.z.ch.z. administracyjne kary pienięż-
ne w interesującym nas zakresie wymierza państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby naruszającej nakazy lub zakazy. Już samo przyjęte 



1245

ADMINISTRACYJNA KARA PIENIĘŻNA ...

rozwiązania dotyczące właściwości miejscowej przeczy skuteczności analizo-
wanego rozwiązania - osoba zamieszkała we Wrocławiu może naruszyć prze-
cież reżim sanitarny w Warszawie. Ponadto, w pewnym uproszczeniu możemy 
stwierdzić, że na jeden powiat przypada jeden ośrodek decyzyjny zajmujący 
się nakładaniem tego rodzaju kar. Mając na względzie istotną i wieloaspek-
tową rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
epidemii COVID-19 można poddać pod wątpliwość zdolność do realnego 
kontrolowania przestrzegania obowiązków wynikających z r.o.n.z. oraz ich 
ewentualnego sankcjonowania. Wydaje się więc, że do zadania tego znacznie 
bardziej przystosowana jest Polica dysponująca nie tylko większym zapleczem 
logistycznym, ale mogąca czuwać nad przestrzeganiem obostrzeń podczas wy-
konywania swoich podstawowych zadań. 

Kolejna wymagająca uwagi kwestia dotyczy samej formy w jakiej na-
kładana jest administracyjna kara pieniężna. Decyzja administracyjna stano-
wi wyjątkowo sformalizowany akt, w przeciwieństwie do mandatu karnego 
wypełnienie wymagań wynikających z art. 107 k.p.a. wymaga zdecydowanie 
większej ilości czasu, szczególnie w zakresie przygotowania uzasadnienia fak-
tycznego i prawnego. W konsekwencji pośpiech podczas sporządzania decyzji 
administracyjnej może pociągnąć za sobą wadliwość, skutkującą jej usunię-
ciem z obrotu prawnego na drodze postępowania odwoławczego albo nadzwy-
czajnego trybu postępowania administracyjnego. Problem taki nie występuje 
w przypadku mandatu karnego przyjmującego w świetle rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2019 poz. 807) postać o wiele bardziej 
odformalizowaną niż decyzja. Co więcej, przyjęcie mandatu karnego oznacza 
zazwyczaj jego prawomocność [art. 98 § 3 in fine ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 poz. 
729)], a w efekcie ograniczenie dopuszczalności toczenia sporu co do zasad-
ności jego nałożenia. 

Ostatecznie należy odnieść się do samego postępowania poprzedzają-
cego wydanie decyzji administracyjnej. Jak już wspomniano, prowadzone jest 
ono stosownie do zasad ogólnych k.p.a. wymagających zachowania przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną szczególnej staranności w kwestii ustalenia i oceny 
stanu faktycznego, zapewnienia stronie czynnego udział w postępowaniu czy 

- ogólnie rzecz ujmując - działania na podstawie i w graniach prawa. Kar-
dynalne znaczenie należy przypisać poprowadzeniu czynności dowodowych  
w pełnej zgodności z normatywnie wyznaczonym wzorcem, gdyż tylko rze-
telne ustalenie okoliczności faktycznych sprawy pozwala podjąć decyzję od-
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powiadającą literze prawa (por. Dawidowicz 1962, s. 108). Odmiennie ma 
się postępowanie w sprawie nałożenia mandatu karnego, którego cechami 
swoistymi są szybkość oraz odformalizowanie (por. Dąbkiewicz 2017, s. 387). 
Biorąc pod uwagę treść art. 97 kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia można wskazać, iż postępowanie mandatowe wykazuje znaczną spraw-
ność, jeśli chodzi o bieżące sankcjonowanie naruszeń prawa. 

Podsumowując powyższe rozważania wypada uwidocznić konflikt 
ujęcia teoretycznego z ujęciem praktycznym. O ile w założeniu modelowym 
nakazy i zakazy mające swoje źródło w r.o.n.z. powinny być sankcjonowane 
na podstawie art. 48a u.z.ch.z., o tyle z praktycznego punktu widzenia wy-
dawanie na masową wręcz skalę decyzji administracyjnych tworzy wielorakie 
trudności. Przyjmując nawet, że materiał dowodowy w postępowaniu w spra-
wie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej składać się może ze zdjęć, 
nagrań z monitoringu czy informacji przekazanych przez służby porządkowe 
i tak należy zauważyć - nie zawsze pozwoli to na wyczerpanie zasady prawdy 
obiektywnej. De lege lata administracyjny tryb nakładania kary za naruszenie 
wskazanych obowiązków nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Twier-
dzenie to zyskuje na znaczeniu w obliczu sprawności trybu mandatowego, 
który de facto również jest wykorzystywany w celu sankcjonowania niektó-
rych z obowiązujących obostrzeń. 

Uwzględniwszy ogół zaprezentowanych ustaleń w pełni uzasadnione 
staje się wypracowanie koncepcji pozwalającej na rozstrzyganie występujących 
w praktyce zbiegów w wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych oraz 
mandatów karnych. W świetle konstytucyjnej zasady ne bis in idem zabieg 
ten jest wręcz niezbędny, nie można przecież dopuścić do faktycznego uka-
rania tej samej osoby za to samo zachowanie dwoma odrębnymi środkami  
o charakterze prewencyjno-represyjnym. 

Analiza regulacji art. 48a u.z.ch.z. nie dostarcza informacji na temat 
postępowania w przypadku uprzedniego ukarania za naruszenie nakazów  
i zakazów r.o.n.z. za pośrednictwem mandatu karnego. Rozwiązania dla wska-
zanego zagadnienia mogą jednak dostarczyć przepisy ogólne o administracyj-
nych karach pieniężnych zawarte w art. 189a i n. k.p.a. poruszające m. in. 
problematykę odstąpienia od wymierzenia kary. Kodeksowe unormowania 
znajdują zastosowanie w przypadku każdego postępowania w przedmiocie ad-
ministracyjnej kary pieniężnej, o ile prawodawca nie wprowadza w ustawach 
materialnych przepisów o charakterze lex specialis. Jednakże na badanym 
gruncie sytuacja nie zarysowuje się w klarowny sposób, ponieważ legislator  
z niezrozumiałych przyczyn odsyła w art. 48a ust. 8 u.z.ch.z. do odpowied-
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niego stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), zwanej dalej 
o.p. Wskazany zabieg legislacyjny poddaje pod wątpliwość dopuszczalność 
stosowania przepisów o administracyjnych kara pieniężnych regulowanych  
w k.p.a. Zagadnienie to wymaga jednak analizy.

Porównując zakres przedmiotowym regulacji działu III o.p. oraz dzia-
łu IVa k.p.a. wyraźnie uwidacznia się różnica w unormowaniach co przesą-
dza o możliwości stosowania w obszarze nieuregulowanym w o.p. przepisów 
k.p.a. W związku z powyższym, na podstawie art. 48a ust. 8 u.z.ch.z. do kar 
pieniężnych zasadniczo stosuje się regulacje dotyczące odsetek za zwłokę, 
przedawnienia nakładania oraz egzekucji, a także udzielania ulg w wykona-
niu administracyjnej kary pieniężnej. Z kolei k.p.a. dostarcza postanowień  
w przedmiocie przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej oraz 
odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia po-
uczenia. Znajduje to nie tylko potwierdzenie w regułach egzegezy, lecz stan 
taki jest bezdyskusyjnie niezbędny dla potrzeb praktyki stosowania prawa. 

Godzi się zauważyć, że art. 189f § 1 pkt 2 k.p.a. zezwala na odstąpienie 
od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu, 
jeśli uprzednio nałożona kara (np. grzywna za wykroczenie w postaci manda-
tu karnego) spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna 
kara pieniężna. Odstąpienie ma charakter obligatoryjny, aczkolwiek w treści 
hipotezy wskazanej normy występuje termin niedookreślony o kluczowym 
dla całej konstrukcji znaczeniu. Chodzi tu o sformułowanie „spełnia cele, dla 
których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna”. Konsekwent-
nie, nie ma miejsca dla niejako automatycznego stosowania art. 189f k.p.a., 
ponieważ ustalenie, czy cel został osiągnięty wymaga każdorazowo analizy 
okoliczności faktycznych danego przypadku. 

Niemniej jednak, aby odstąpić od nałożenia kary musi zostać spełnione 
kumulatywnie pięć przesłanek: 1) uprzednie prawomocne ukaranie; 2) za to 
samo zachowanie; 3) strony; 4) jedną z kar wymienionych w komentowanym 
przepisie; 5) spełniającej cele, dla których miałaby być nałożona administra-
cyjna kara pieniężna (Wróbel 2020, s. 1026).

Organ zobowiązany jest rozważyć wystąpienie przesłanek odstąpienie 
od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej [Adamiak, Borkowski 2017a, 
s. 969]. Jeśli nie wywiąże się z takiej powinności oznaczać to będzie wyraźne 
naruszenie zasady prawdy obiektywnej, w razie wniesienia odwołania, pocią-
gającej za sobą konieczność uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponow-
nego rozpatrzenia (138 § 2 k.p.a.). Przy czy, w samym k.p.a. prawodawca 
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nie sprecyzował jaki jest cel administracyjnej kary pieniężnej (Dudziak 2018,  
s. 29, 30). Nie stanowi to jednak błędu, lecz zamierzony zabieg, cel kary ad-
ministracyjnej nie powinien zostać sprowadzany wyłącznie do kategorii ogól-
nych, gdyż wartości chronione za jej pośrednictwem są zazwyczaj konkretne. 
W efekcie ocena podejmowana w kategorii funkcji represyjnej czy prewencyj-
nej zawsze powinna mieć na względzie dobro, którego zabezpieczeniu kara 
administracyjna służy. 

Ogólnie rzecz ujmując, ocenę realizacji celu kary można sprowadzić 
do następującej postaci - w okolicznościach każdej sprawy potrzeba zidentyfi-
kować cel, jaki spełnia kara nałożona (orzeczona) w prawomocnie zakończo-
nym postępowaniu administracyjnym, karnym lub postępowaniu w sprawie 
wykroczeń oraz zidentyfikować cel, jaki spełniać ma administracyjna kara 
pieniężna nakładana w aktualnie toczącym się postępowaniu administracyj-
nym. Kolejno, mając na względzie karę już wymierzoną trzeba rozstrzygnąć, 
czy pierwotnie nałożona kara cel (cele) ten osiągnęła (Cebera, Firlus 2019,  
s. 1250). 

Grzywna nakładana mandatem karnym wynosi w maksymalnej wy-
sokości 500zł, dla administracyjnej kary pieniężnej wymierzanej w wyniku 
naruszenia postanowień r.o.n.z. suma ta wynosi nie mniej niż 5000 zł. Nie 
można wykluczyć wystąpienia w praktyce tak rażących przypadków zamie-
rzonej ignorancji nakazów i zakazów prawa, że kara w wysokości 500 zł nie 
będzie proporcjonalna do sankcjonowanej bezprawności. Sytuacja taka może 
mieć miejsce, kiedy naruszenie obowiązku prowadzi do zagrożenia życia  
i zdrowia wielu osób, a pomimo grzywny w postaci mandatu karnego ukarany 
nie wydaje się wykazywać pozytywnych postaw wobec wymaganego reżimu 
sanitarnego. Zaprezentowane okoliczności wydają się jednoznacznie przekre-
ślać zasadność odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. 

Osiągnięcie celu kary powinno być rozpatrywane w kontekście funkcji 
represyjnej czy funkcji sprawiedliwej odpłaty, ponieważ z praktycznego punk-
tu widzenia uwzględnienie celu prewencyjnego rysuje się w wyjątkowo proble-
matyczny sposób. Ocena czy nałożenie kary w danym wymiarze osiągnęło ten 
cel, że naruszający prawo w przyszłości nie dopuści się takiego lub podobnego 
złamania nakazów oraz zakazów r.o.n.z. wymagałoby bieżącej i ciągłej kon-
troli zachowania takiego podmiotu. Jest to zwyczajnie niewykonalne. Jedyny 
wyjątek pojawią się w przypadku kontynuowania zachowania bezprawnego 
nawet w obliczu kary grzywny. Stanowi to więc istotną wskazówkę dotyczącą 
rozumienia przesłanki spełnienia celu kary, która w większość przypadków 
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powinna być interpretowana w świetle adekwatności kary do zachowania bę-
dącego przyczyną jej nałożenia. 

Podsumowując poczynione uwagi trzeba zauważyć, że organ odstę-
puje od wymierzania administracyjnej kary pieniężnej tylko i wyłącznie, je-
śli stwierdzi osiągnięcie celu, dla którego pierwsza kara została nałożona.  
W przeciwnym wypadku jest zobowiązany wydać decyzję na podstawie  
art. 48a u.z.ch.z. Konstrukcja wprowadza zakaz ne bis in idem w wersji umiar-
kowanej, gdyż nie zabrania sankcjonowania w trybie administracyjnym za 
to samo zachowanie, a jedynie nakazuje odstąpienie od nałożenia kary, kie-
dy zostanie spełniona przesłanka z art. 189f § 1 pkt 2 k.p.a. (Wróbel 2020,  
s. 1026). Warto też dodać, że nawet w obliczu rozstrzygnięcia w przedmiocie 
odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej niezbędne jest wy-
dania decyzji merytorycznej. Innymi słowy, zaistnienie w rzeczywistości poza-
normatywnej przesłanek do zastosowania art. 189f § 1 k.p.a. nie oznacza, iż 
organ powinien pozostać bezczynny. O wypełnieniu hipotezy normy prawnej 
oraz o uwolnieniu jej mocy prawnej w stosunku do konkretnego podmiotu 
znajdującego się w konkretnej sytuacji organ rozstrzyga zawsze w formie decy-
zji administracyjnej, podobnie jest też w badanym przypadku

zakOńczenie

Sytuacja powstała w związku z epidemią COVID-19 jest zupełnym 
novum, zmiany w rzeczywistości społecznej, gospodarczej i prawnej nie przy-
brały takich rozmiarów od czasów II Wojny Światowej. Zagrożenie wartości 
tak podstawowych jak życie czy zdrowie ludzki, do tego na tak rozległą skalę, 
pociąga za sobą konieczność podjęcia niekiedy drastycznych wręcz działań. 
Przyjęły one postać szeregu nakazów i zakazów, które w początkowym okresie 
epidemii ograniczały funkcjonowanie społeczeństwa do niezbędnego mini-
mum. Środki takie, pomimo pewnych nieprawidłowości legislacyjnych, sta-
nowiły w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji dozwolone instrumenty ingerencji 
prawnej w sferę uprawień i obowiązków jednostek. 

Jednakże samo obowiązywanie powinności nie przesądza jeszcze o za-
pewnieniu realnej ochrony dobrom uznanym przez prawodawcę za cenne.  
W tym celu konieczne staje się zagwarantowanie wykonania nakazów i zaka-
zów prawa za pomocą odpowiednich mechanizmów, w badanym przypadku 
jest nim administracyjna kara pieniężna oraz normy prawa wykroczeń obej-
mujące swoją hipotezą nieposłuszeństwo wobec powinności wynikających 
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z r.o.n.z. Administracyjna kara pieniężna wymierzana w oparciu o art. 48a 
u.z.ch.z. stanowią dedykowany środek służący zapewnieniu utrzymania wy-
maganego reżimu sanitarnego, nie wydaje się ona jednak rozwiązaniem opty-
malny. Postepowanie administracyjne poprzedzające wydanie decyzji toczy się 
zgodnie z sformalizowanymi regułami wyznaczonymi w k.p.a., zapewnienie 
czynnego udziału stronom czy ustalenia okoliczności faktycznych sprawy  
w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej zawsze wymaga czasu. Dodając do 
tego rygor natychmiastowej wykonalności nadawany z mocy prawa karom 
administracyjnym nakładanym na podstawie art. 48a u.z.ch.z., a także wstrzy-
manie biegu terminów procesowych można dojść do przekonania, że ten spo-
sób sankcjonowania nie odpowiada okolicznością z jakimi przyszło się nam 
zmagać. W tym więc zakresie znacznie większe efekty można osiągnąć uprosz-
czonym i odformalizowanym postępowaniem mandatowym, pamiętając tym 
samym o zasadzie, że potencjalny wymiar kary nie jest tak istotny jak realne 
zagrożenie jej wymierzenia. 

Ostatecznie też istotnym jest fakt, iż to samo zachowanie bezprawne 
może spotkać się z reakcją na drodze prawa o wykroczeniach i drodze prawa 
administracyjnego. Stan taki budzi zastrzeżenia natury legislacyjnej, nie sprzy-
ja pewności prawa, wprowadzając wręcz niepewność po stronie jednostek co 
do rodzaju, podmiotu nakładającego oraz wymiaru kary. Najważniejsze jest 
jednak, że system prawny przewiduje mechanizmy, które stwarzają sposob-
ność odstąpienia od ponownego wdrażania środka represyjno-prewencyjnego 
za jedno i to samo zachowanie. W ten sposób w sferze stosowania prawa unik-
nąć można naruszenia konstytucyjnego zakazu ne bis in idem.
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Przestępczość na rynku 
kryptowalut  

- z perspektywy prawnej 

Wstęp

Rynek kryptowalut i stojąca za nim technologia blockchain to miej-
sca, w których dzisiaj stosunkowo łatwo jest prowadzić działalność przestęp-
czą. Współcześnie stanowi on szarą strefę w większości systemów prawnych. 
Same kryptowaluty wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Do tej pory 
powszechnie są stosowane jako przedmiot transakcji i jednostka rozliczeniowa, 
choć obecnie ze względu na znaczące wahania ich wartości ta funkcja stop-
niowo traci na znaczeniu (TradingView) Mimo dużych wahań na giełdach 
kryptowalut, są one niezwykle atrakcyjnym środkiem, z którego korzystają 
przestępcy. Wydaje się, że problem oszustw na rynku kryptowalut jest 
obecnie kluczową kwestią, która z jednej strony przyciąga przestępców, ale 
także odstrasza potencjalnych inwestorów na arenie międzynarodowej. Podej-
ście organów regulujących jest różne, od całkowitego zakazu handlu krypto-
walutami w Iranie, po postępowe regulacje prawne na Malcie. Biorąc pod 
uwagę błyskawiczny rozwój tej technologii, nie jest zaskakujące, że organy re-
gulacyjne starają się za nią nadążyć, ponieważ przepisy ustawowe i wykonaw-
cze zmieniają się tylko stopniowo. Na kanwie ostatnich wydarzeń popularność 
zdobywają takie działania jak: pranie pieniędzy korzystając z anonimowych 
transakcji blockchainu Monero, oszustwa finansowe scamów ICO, bankowe 
ataki man in the middle oraz nielegalne transakcje w Darknecie. Warto pod-
nieść tę kwestię i rozwiać istniejące wątpliwości natury prawnej, dotyczących 
rozwoju tego rynku.
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Charakterystyka kryptowalut 

Tytułem wstępu do kryptowalut, należałoby wyodrębnić ich charakte-
rystyczne cechy. Z uwagi na to, że są one generowane elektronicznie to pro-
ces ich tworzenia jest w całości poświęcony unikatowemu algorytmowi, za 
którym stoi technologia blockchain. Prywatny charakter transakcji jest zano-
nimizowany w zakresie przekazywania i posiadania kryptowalut. Sam block-
chain działa za pomocą tzw. łańcucha bloków, który staje się rejestrem danych 
zawierającym transakcje lub inne zdigitalizowane wydarzenia. Standardowy 
blockchain składa się z:
a) transakcji

Jest to wiadomość, która zawiera informację o tym co chcemy oraz 
w jakiej ilości wysłać do kogoś. Opcjonalnie posiada dodatkowe dane takie jak 
na przykład identyfikator transakcji, kod źródłowy kontraktu lub instrukcję 
uruchomienia funkcji na smart kontrakcie;
b) node-ów (węzły sieci)

Jest to oprogramowanie, które odpala tzw. miner, czyli człowiek 
posiadający wyspecjalizowany komputer, za pomocą którego jest rozwiązywana 
zagadka matematyczna, traktująca o problemie kryptograficznym. Dzięki 
temu, staje się ono częścią blockchainu. Z uwagi na duża ilość węzłów sieci, 
wszystkie tworzą blockchain, a każda z nich posiada kopię łańcucha bloków  
i stale są ze sobą zsynchronizuje;
c) mechanizmu konsensusu 

Jest to algorytm decydujący w jaki sposób transakcje zostaną zapisane 
do postaci bloków. Umożliwiają bezpieczną aktualizację stanu blockchaina 
zgodnie z określonymi regułami. To wspomniani minerzy wspólnie weryfikują 
i wyegzekwują transakcję, aby potem dołączyć je do bloków i dystrybuować 
je do innych;

d) ledger (łańcuch bloków)
To sieć jednokierunkowych bloków ułożonych chronologicznie. 

Łańcuch bloków charakteryzuje się tym, że jest nieusuwalny, rozproszony a 
przy tym wewnętrznie spójny. Może być on publiczny, prywatny, dostępny 
dla uprawnionych użytkowników lub stworzony przez konsorcjum,
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Kryptowaluty są jednostkami, które w odróżnieniu od znanych 
powszechnie walut; takich jak polski złoty i odpowiadający mu Narodowy 
Bank Polski, nie posiadają centralnego banku emisyjnego. Nie emituje ich 
również żaden organ publiczny i niekoniecznie są walutą powiązaną ściśle  
z określonym krajem. Ich wartość wynika jedynie z zaufania osób fizycznych 
i prawnych do rynku emitenta, choć on sam nie posiada wystarczających 
instrumentów stabilizujących wartość kryptowaluty, którą generuje. Do 
najważniejszych giełd kryptowalutowych należą: Binance (Malta), UpBit 
(Japonia), Huobi (Singapur), Bithumb (Korea Południowa), Bitfinex (Chiny), 
Bitstamp (Wielka Brytania) oraz trzy flagowce Stanów Zjednoczonych tj. 
Kraken, Bittrex oraz Coinbase. Polska również posiada kilka znaczących giełd 
i należą do nich BitBay, BitClude oraz Coindeal (CoinMarketCap)

 

Perspektywa prawna

Współcześnie intensywna wymiana informacji i dóbr drogą 
internetową stawia nowe wyzwania ludzkości. Niezwykle istotne wydają 
się jednak próby ujęcia nowych zjawisk społeczno-gospodarczych takich 
jak osadzenie wirtualnego pieniądza w istniejące ramy prawne bądź jako 
swoiste novum, stworzyć mu nowe środowisko i regulacje. Ze względu na 
skomplikowany charakter waluty wirtualnej, jej kwalifikacja może sprawiać 
znaczne trudności, co znajduje uzasadnienie w jej złożonej strukturze. Pewne 
wątpliwości, w szczególności dotyczące opodatkowania tego specyficznego 
pieniądza, naświetliło Ministerstwo Finansów. Poniżej przedstawiono jedno 
z najważniejszych, choć wciąż nielicznych sposób rozumienia wirtualnej 
waluty na arenie polskiego ustawodawstwa.  

,,Jeśli chodzi o kwestię regulacji prawnych odnoszących się aktualnie do 
kryptowalut, w tym bitcoinów Ministerstwo Finansów pragnie wskazać, że 
przykładowo do zysków z obrotu bitcoinami zastosowanie znajdują przepisy 
dotyczące podatku dochodowego. Zastosowanie znajdą także przepisy  
o prawach konsumenta. Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem 
przy użyciu np. bitcoinów powinien przestrzegać ustawy o prawach 
konsumenta, tak jak każdy inny uczestnik rynku. Powinien on np. dopełnić 
obowiązków informacyjnych (w tym w szczególności informować o łącznym 
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wynagrodzeniu za świadczenie, sposobie i terminie zapłaty), czy też respektować 
prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustawie.

Z uwagi na to, że zasady posługiwania się kryptowalutami nie 
zostały skodyfikowane, a tryb i procedura obowiązująca przy transakcjach 
dokonywanych przy ich użyciu podlegają ciągłym zmianom, ocena prawna 
dotycząca charakteru cywilnoprawnego kryptowalut oraz wskazanie mających 
zastosowanie przepisów, może zostać dokonana wyłącznie w odniesieniu do 
konkretnej transakcji, po zapoznaniu ze stanem faktycznym oraz szczegółowej 
analizie treści umowy mającej za przedmiot kryptowaluty.” [Pismo z dnia 15 
września 2015 r. ...].

Polska myśl prawna kieruje szczególną uwagę na zdefiniowanie kwestii 
wirtualnych walut i prawidłowego osadzenia ich w realiach dotychczasowych 
przepisów prawnych. Współcześnie, traktując o kryptowalutach prawnicy 
głównie korzystają z norm zawartych w prawie cywilnym, podatkowych, 
karnym oraz przepisów prawa międzynarodowego. 

,,Pieniądz elektroniczny, jak definiuje to pojęcie dyrektywa 2009/110/
WE [Dz.Urz. UE L 267, s. 7], stanowi z kolei wartość pieniężną przechowywaną 
elektronicznie, w tym magnetycznie, stanowiącą roszczenie wobec emitenta, 
która jest emitowana w zamian za środki pieniężne w celu dokonywania 
transakcji płatniczych i akceptowana przez osoby fizyczne lub prawne 
inne niż emitent pieniądza elektronicznego. W odróżnieniu od pieniądza 
skrypturalnego pieniądz elektroniczny nie jest zatem samym tylko zapisem 
rachunkowym wyrażającym zobowiązanie do wypłaty znaków pieniężnych, 
ale wartością pieniężną, która jest wydawana i przechowywana elektronicznie. 
W konsekwencji płatność pieniądzem elektronicznym polega na przeniesieniu 
władztwa nad przechowywanymi elektronicznie wartościami pieniężnymi, 
które jest dokonywane pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności. Samo 
wydanie wartości pieniężnej przez instytucję pieniądza elektronicznego 
następuje w zamian za znaki pieniężne lub pieniądz skrypturalny i powoduje 
powstanie „obowiązku wykupu” wartości pieniężnej. W wyniku wydania 
pieniądza elektronicznego instytucja pieniądza elektronicznego niejako 
sprzedaje wartości pieniężne, tzn. oddaje je do dyspozycji nabywcy w zamian 
za zapłatę określonej kwoty pieniężnej, dokonywaną gotówką lub przelewem,  
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a jednocześnie zobowiązuje się do wykupu tych wartości pieniężnych od 
każdego ich dysponenta.” [Żyrek S., 2016, s. 47].

W Polsce występuje jednolita linia orzecznictwa analizująca sytuację 
prawną wirtualnej waluty jako środka płatniczego. W celu ukazania w jakim 
kontekście są ujęte wirtualne waluty, posłużono się przykładem orzecznictwa 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. ,,Na gruncie 
polskiego prawa, kryptowalut nie można traktować na równi z prawnym 
środkiem płatniczym. Nie stanowią one obiegowej postaci pieniądza, gdyż 
nie przysługują im atrybuty prawnego środka płatniczego. Nie funkcjonują 
też jako instrument rynku pieniężnego i nie są stosowane w rozliczeniach 
międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się nimi 
żadne instytucje publiczne. Kryptowaluty mogą być natomiast przedmiotem 
prawnie skutecznej umowy, a przychody osiągane z obrotu kryptowalutami 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.” [I SA/Po 802/18].

Na rodzimej arenie krajowej nie brakuje natomiast śmiałych głosów, 
porównujących waluty wirtualne (w tym przypadku Bitcoin) jako pierwotny 
miernik wartości. Jak wskazuje Konrad Zacharzewski, „Bitcoin stanowi 
więc w istocie przykład przedpieniężnego miernika wartości” [Zacharzewski 
K., 2014 r., s. 1135]. Porównując go między innymi do miary jedwabiu, 
który jeszcze w czasach dynastii Han był wykorzystywany jako środek 
płatniczy. Niewątpliwie, rosnąca popularność kryptowalut, ale i przestępstw 
z ich użyciem będzie stanowić potężny impuls dla rządów państw do prób 
zalegalizowania ich. W rzeczywistości kryptowaluty przestały być kojarzone 
jedynie z chwilową modą, a ich powszechne, coraz szersze zastosowanie 
niejako wymusza na nas nowe spojrzenie na jego dotychczasowe zasady 
funkcjonowania, a także ewolucję społecznych poglądów. 

Zagrożenia 

Z pozoru mogłoby się wydawać, iż kryptowaluty są swoistym 
remedium, gdzie w obecnych czasach ludzie coraz bardziej świadomie 
podejmują wybory, oczekując pełnej transparentności, która niekiedy jest 
wyznacznikiem bezpieczeństwa. Wszystkie te przymioty idealnie wpisują 
się w charakterystykę wirtualnych walut, ale czy słusznie?  Wszakże trudno 
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jest mówić o braku bezpieczeństwa w kwestiach bankowości, w kraju,  
w którym stale wzrasta zaufanie do usług bankowych, a w szczególności 
tych internetowych. Analiza XIII edycji badań CBOS „Reputacja sektora 
bankowego” z 2019 roku, wykazała, iż wśród klientów banków zaufanie do 
nich deklaruje znaczna większość, wynosząca 87 proc. respondentów [Idzik 
M. Gieorgica J., 2019, s.81]. Stanowi to wzrost aż o trzy punkty procentowe  
w stosunku do 2018 roku. 75 proc. respondentów jest natomiast przekonanych 
o bezpieczeństwie zdeponowanych w banku pieniędzy. Podobnie jak  
w przypadku kwestii zaufania do banku, tutaj również występuje tendencja 
wzrostowa o 3 punkty procentowe. Aktualnie, płatności zbliżeniowe za 
bezpieczne uważa 67 proc. badanych i w tym wypadku wzrost w stosunku 
do poprzedniej edycji badań jest jeszcze większy, bo wynosi aż 6 punktów 
procentowych. Czy więc w czasach, gdy duża część społeczeństwa ufa 
tradycyjnym emitentom a wyniki badań ukazują coraz przychylniejsze postawy 
Polaków do bankowości, potrzebne są alternatywy w postaci kryptowalut? 

51% attack proof of stake oraz 51% attack proof of work

Zwolennicy kryptowalut często podnoszą kwestię bezpieczeństwa, 
na korzyść wirtualnego pieniądza. Są stanowiska, iż klucz bezpieczeństwa 
to transparentne oprogramowanie, gdzie jakakolwiek zmiana musi zostać 
zaakceptowana przez większość użytkowników a każda modyfikacja jest 
informacją dostępną ogólnie i w czasie rzeczywistym. 

Z drugiej strony, to co stanowi trzon zabezpieczenia waluty cyfrowej, 
jest też jej największą wadą. Zagrożenie stanowią komputery posiadające 
nieprawdopodobnie dużą moc obliczeniową lub jednostki posiadające 
niebotyczne ilości coinów, jak np. giełdy kryptowalut, choć jest to niewątpliwie 
jedna z najmniej rzeczywistych perspektyw, która może zaistnieć.

Koncepcja tzw. 51% attack proof of stake (PoS), traktuje o tym, że 
dany podmiot może wydobywać bądź zatwierdzić transakcję kryptowalut  
w zależności od tego, ile monet posiada. Jeśli doszłoby do sytuacji,  
w której dany użytkownik posiadałby większość (wspomniane 51%) kapitału 
określonej waluty, mógłby wtedy tworzyć dla siebie zafałszowane bloki 
transakcji, unieważniając jednocześnie transakcje innych osób w sieci.
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51% attack proof of work (PoW), działa na podobnej zasadzie co 
koncepcja PoS, różni się natomiast narzędziem ataku. Podmiot posiadający 
potężna moc obliczeniową, która procentowo stanowi większość mocy danego 
blockchainu jest w stanie całkowicie go kontrolować. 

Proof of Stake (POS) jest postrzegany jako mniej ryzykowny pod 
względem możliwości atakowania sieci przez tzw. kopaczy, ponieważ 
strukturyzuje rekompensaty w sposób, który czyni atak mniej korzystnym dla 
niego samego.

P2P, peer-to-peer ,,każdy z każdym”

Atrakcyjność wirtualnej waluty przyciąga wszelkiej maści przestępców. 
To, co według standardowych użytkowników uważane jest za przymioty 
bezpieczeństwa, jest często używane przeciwko nim przez sprawców 
przestępstw. Braki w ustawodawstwie i niedostateczna kontrola ze strony 
instytucji państwowych i międzynarodowych sprawiają, że waluty cyfrowe są 
chętnie wykorzystywane do nielegalnych działań. Jest to model komunikacji 
w sieci, w którym dany użytkownik jednocześnie tworzy sieć oraz jej używa. 
W czasie takiej operacji indywidualny peer udostępnia część swoich zasobów 
obliczeniowych dla innych użytkowników czy też urządzeń podłączonych 
do sieci. Osoby takie łączą się na zasadzie sieci blockchain i automatycznie 
stają się tak zwanymi hostami. Dzięki swojej właściwości decentralizacji nie 
posiada przez to słabego punktu, wszystkie osoby są hostami. Ściąganie to jest 
się tzw.  peerem, a udostępnianie seedem. 

Kradzież klucza prywatnego

Wraz z rozwojem cyfrowym, wymiana utworami między użytkownikami 
sieci stała się niezwykle prosta. Sieci peer to peer i ich najpopularniejsi 
reprezentanci tacy jak eMule, BitTorrent, DC++, KaZaA, LimeWire posiadają 
miliony użytkowników na całym świecie. Wyłączając przestępstwa na tle 
kradzieży praw autorskich, które nagminnie występuje w tym precedensie, 
istnieje też z pozoru błahe, lecz w rzeczywistości znacznie bardziej niebezpieczne 
zagrożenie. Użytkownicy udostępniając swoje pliki, nieodwracalnie przekazują 
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innym osobom więcej niż mieli w zamiarze udostępnić. Dotyczy to głównie 
informacji poufnych, takich jak dane osobowe w tym klucz prywatny, który 
w postaci algorytmu jest używany do rozporządzania wirtualnym portfelem  
a co z tym idzie, cyfrową walutą.

Ciekawe rozważania na temat penalizacji takiego czynu, zostały 
zawarte w publikacji pt.: Wybrane przestępstwa gospodarcze związane  
z obrotem walutą Bitcoin w prawie polskim, Unii Europejskiej oraz Stanów 
Zjednoczonych” z 2017 roku, autorstwa Pawła Czaplickiego. Autor stawia 
pytanie, czy w przypadku kradzieży środków zgromadzonych w walutach 
wirtualnych zapisanych na nośnikach danych wymagalny stanie się art. 278 § 
2 k.k [Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.].  Zgodnie z jego intencją, kto bez zgody 
osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Klucz prywatny jest natomiast tylko fragmentem kodu informatycznego 
a nie stanowi on spójnej całości, wobec tego nie można traktować go jako 
programu komputerowego a sam przepis prawa penalizujący określone 
zachowanie nie znajduje zastosowania do czynów popełnianych w świecie 
wirtualnym [Jagiełło D., 2014, s. 86]. 

Tak jak uprzednio wspomniano o stanowisku Ministerstwa Finansów, 
że ze względu na współczesny brak przepisów prawnych expressis verbis 
traktujących o kryptowalutach, takie sprawy potrzebują indywidualnej oceny, 
co do konkretnego przypadku. Niewątpliwie jednak, przytoczony powyżej 
precedens zawiera w sobie wszystkie znamiona przestępstwa kradzieży.  
W tym wypadku zastosowanie znajdzie właściwy sprawie art. 278 § 1 k.k jako 
kradzież rzeczy ruchomej, którą z pewnością jest klucz prywatny. P. Czaplicki 
słusznie zauważa, iż z powodu, że jest to przestępstwo popełniane w świecie 
wirtualnym to właściwy mu będzie art. 267 § 2 k.k., który zgodnie z jego 
treścią traktuje o tym, iż kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości 
lub części systemu informatycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Mimo rozproszenia po całym 
świecie, system opracowany przez twórców Bitcoina jest niewątpliwie 
systemem informatycznym [Czaplicki 2017, s. 42].
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Wirusy i złośliwe oprogramowania 

Komputery osób, które udostępniają sobie wzajemnie pliki w sieciach 
P2P są narażone na działanie złośliwego oprogramowania lub wirusów, które 
mogą spowodować, iż system komputerowy zostanie zainfekowany i wystosuje 
żądanie zapłaty określonej ilości waluty cyfrowej w celu przywrócenia dostępu 
do utraconych danych. Zgodnie z art. 287 § 1 k.k., przestępstwo popełnia 
ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej 
osobie szkody, bez upoważnienia wpływa na automatyczne przetwarzanie, 
gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa 
albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych. Powyższe działanie 
nosi znamiona wskazywanego przestępstwa, ponieważ zainfekowanie 
systemu komputerowego użytkownika zostaje dokonane w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, poprzez wpłynięcie na przetwarzanie, gromadzenie lub 
przekazywanie danych informatycznych. Swoistym novum, w odróżnieniu 
do standardowych okoliczności jest to, że korzyść majątkowa miałaby być 
osiągnięta za pomocą kryptowaluty, a nie tradycyjnego środka płatniczego.

Oszustwa ICO

Oszustwa ICO, tzw. scamy ICO to nieregulowany sposób pozyskiwania 
środków na nowe działania związane z kryptowalutami. Jest to praktyka 
stosowana przez przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą 
w celu obejścia rygorystycznych i regulowanych procesów pozyskiwania 
kapitału na rozpoczęcie inwestycji. Taka wstępna oferta na monety nosi 
nazwę Initial Coin Offering, w skrócie ICO. Jeśli zebrane pieniądze nie 
spełniają minimalnych wymaganych przez firmę środków, są one zwracane do 
podmiotów finansujących, a ICO zostaje uznane za nieudane. Jeżeli wymogi 
dotyczące środków finansowych zostaną spełnione w określonym terminie, 
zebrane środki są wykorzystywane albo do rozpoczęcia nowego programu albo 
do jego zakończenia. Mimo że transakcje ICO zakończyły się sukcesem, a ICO 
są narażone na to, że w erze cyfrowej mogą być przełomowymi innowacyjnymi 
narzędziami, inwestorzy są ostrożni, ponieważ niektóre kampanie ICO lub 
kampanie masowe są w rzeczywistości oszustwem. Ponieważ te podmioty 
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zajmujące się gromadzeniem funduszy nie są regulowane przez organy 
finansowe, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), środki 
utracone w wyniku nieuczciwych inicjatyw mogą nigdy nie zostać odzyskane 
[Investopedia].

Schemat Ponziego i piramidy finansowe 

System Ponziego jest formą oszustwa, które zwabia inwestorów  
i wypłaca zyski wcześniejszym inwestorom za pomocą środków pochodzących 
od nowszych inwestorów. Głównym problemem schematu jest to, że 
inwestorzy znajdujący się na samym końcu listy tj. ci najnowsi, mogą nigdy 
nie otrzymać zapłaty. 

Piramida finansowa jest natomiast modelem biznesowym, który opiera 
się na górnolotnych obietnicach i nagrodach, które miałyby zostać spełnione, 
kiedy tylko członek takiej piramidy zwerbuje odpowiednią ilość nowych 
osób do programu. Często takowa firma utrzymuje się głównie z pieniędzy 
uzyskanych poprzez rekrutację nowych członków do zespołów. Powszechną 
praktyką jest stosowanie modelu MLM (MLM - Multi level marketing (pl. 
marketing sieciowy), którego istotą jest budowanie sieci sprzedaży tworząc 
tzw. strukturę. Im więcej dystrybutorów, im wyższy poziom ich sprzedaży, 
tym bardziej wzrastają zarobki liderów danych działów sieci), bądź stworzeniu 
pozoru jego stosowania w celu budowy potężnej społeczności. Zazwyczaj 
piramidy finansowe oferują wirtualne produkty a w rzeczywistości są one 
bardzo często fikcją. Takie projekty działają często według schematu Ponziego, 
wypłacając zyski poprzednich użytkowników wkładami czy wpłatami 
kolejnych, aż do momentu upadku struktury i utraty zainwestowanych 
środków przez większość użytkowników. 

Słuszne rozważania na temat podobieństw i różnic pomiędzy 
piramidą finansową a schematem Ponziego zostały opublikowane na stronie 
internetowej Binance Academy. Do tych pierwszych należy z pewnością to, 
iż obie formy są oszustwami finansowymi obiecującymi podejrzane zyski. 
Zazwyczaj programy te nie oferują prawdziwych produktów ani usług. Do 
różnic zaliczamy natomiast: przedstawianie schematu Ponziego jako usługi 
zarządzania inwestycjami, które pozornie sprawiają wrażenie legalnej 
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inwestycji, na której łatwo jest uzyskać duży zysk a piramidy głównie polegają 
na marketingu sieciowym.

Pranie pieniędzy

Do przestępstw z obrotem cyfrowymi walutami zalicza się również 
pranie pieniędzy. Kryptowaluty, które można wymieniać na prawdziwe 
pieniądze lub inne wirtualne waluty, są potencjalnie narażone na pranie 
pieniędzy i nadużycia związane z finansowaniem terroryzmu. Dzięki ich 
strukturze, użytkownicy mogą pozwolić sobie na większą anonimowość niż 
w przypadku tradycyjnych metod płatności. System zdecentralizowany jest 
szczególnie narażony na ryzyko anonimowości. Na przykład adresy Bitcoin  
z założenia, które działają jako konta, nie mają dołączonych nazw ani innych 
danych identyfikujących klientów, a system nie ma centralnego serwera ani 
dostawcy usług. Protokół Bitcoina nie wymaga ani nie zapewnia identyfikacji 
i weryfikacji uczestników ani nie generuje historycznych zapisów transakcji, 
które są koniecznie w świecie rzeczywistym. Nie istnieje także centralny 
instytucja nadzorcza. Organy ścigania nie mogą atakować jednej centralnej 
lokalizacji lub podmiotu (administratora) w celach dochodzeniowych lub 
zajmować aktywów znajdujących się w wirtualnym portfelu posiadacza.

W związku z szerzącym się problemem prania brudnych pieniędzy 
wprowadzono w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kilka istotnych regulacji prawnych. 
Zgodnie z założeniami przepisów, instytucja obowiązana, która przeprowadza 
transakcję, a okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem 
pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować 
taką transakcję bez względu na jej wartość i charakter. Art. 2 pkt. 1 12a-d 
wyraża wprost podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną 
z walutami wirtualnymi m.in trudniące się profesjonalnym tworzeniem 
platform wymiany walut cyfrowych. Podczas gdy organy ścigania sprawiły, 
by możliwym było śledzenie transakcji kryptowalutowych, przestępcy często 
piorą swoje kryptowaluty mieszając pieniądze jednego użytkownika z wieloma 
innymi użytkownikami lub wysyłając ich wirtualną walutę poprzez serię 
transakcji. Proces jest często określany jako mixing lub tumbling. Wymienniki 
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kryptograficzne tzw. token stały się potencjalnym źródłem wskazówek 
dochodzeniowych, ponieważ reprezentują one powiązania, w których 
przestępcze fundusze kryptograficzne pojawiają się  w regulowanym systemie 
finansowym. Usługi te od tego czasu ewoluowały wraz z pojawieniem się 
tego, co stało się znane swappers (pl. wymienniki), które są półautomatycznie 
wymienialne, i które nie wymagają żadnych procedur Know Your Customer, 
w skrócie KYC. KYC to procedura, ale też regulacja bankowa, którą muszą 
wykonać obowiązane instytucje finansowe i podmioty prawne w celu 
identyfikacji swoich klientów. Tokeny pozwalają użytkownikom na wymianę 
swoich środków, jednak do odbycia transakcji nie jest wymagana procedura 
użycia KYC. Kilka krajów zwróciło również uwagę na wykorzystywanie 
internetowych stron oferujących gry hazardowe i zakłady w Internecie do 
prania pieniędzy. Tak jak kryptowaluty zapewniły przestępcom nowy sposób 
prania pieniędzy, tak samo stanowią one kolejną możliwość uchylania się od 
płacenia podatków.

Dyrektywa EU 2019/849 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/2177 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 
2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywę 2014/65/
UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę (UE) 
2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu) rozszerza zakres stosowania 
przepisów prawnych, w taki sposób by objąć dostawców świadczących usługi 
wymiany między wirtualnymi walutami i walutami fiducjarnymi, a także 
dostawców portfeli powierniczych. Do celów tzw. Anti Money Laundering/
Counter Financing of Terrorism, w skrócie AML / CFT, obejmujące przepisy 
które muszą stosować podmioty obowiązane by zapobiegać praniu brudnych 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedury z tym związane polegają 
głównie na monitorowaniu podejrzanych transakcji. Właściwe organy powinny 
być w stanie, poprzez podmioty zobowiązane, monitorować wykorzystanie 
walut wirtualnych. Dlatego dostawcy usług muszą spełniać wymagania KYC. 
Państwo członkowskie Unii Europejskiej zapewnia rejestrację dostawców 
usług, wymiany między walutami wirtualnymi i walutami fiducjarnymi oraz 
dostawców portfeli powierniczych. Zgodnie z Dyrektywą UE 2019/713 
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[Dz.Urz. UE L 123] jako dostawcy usług w zakresie norm minimalnych, 
państwa członkowskie mają swobodę w przyjmowaniu lub utrzymywaniu 
bardziej rygorystycznych przepisów prawa karnego w odniesieniu do oszustw 
i podrabiania bezgotówkowych środków płatniczych, w tym szerszej definicji 
przestępstw. Definicje powinny obejmować nowe rodzaje bezgotówkowych 
instrumentów płatniczych, które pozwalają na przekazywanie wirtualnego 
pieniądza elektronicznego i wirtualnych walut. Niniejsza dyrektywa powinna 
obejmować portfele cyfrowe, które umożliwiają transfer walut wirtualnych, 
w takim samym stopniu jak bezgotówkowe instrumenty płatnicze. Definicja 
terminu ,,cyfrowe środki wymiany”; powinna wymagać wiedzy na temat tego, 
co zapewniają cyfrowe portale wymiany, cech instrumentu płatniczego i nie 
powinna rozszerzać definicji instrumentu płatniczego. Z kolei ,,bezgotówkowy 
instrument płatniczy” oznacza niematerialny lub chroniony materialnie 
urządzenie, przedmiot lub zapis, lub ich połączenie, inne niż prawny środek 
płatniczy, które samodzielnie lub w połączeniu z procedurą lub zestawem 
procedur umożliwia posiadaczowi lub użytkownikowi przekazanie pieniędzy 
lub wartości pieniężnej, w tym również za pomocą cyfrowych środków 
wymiany. Konsekwencją stania się popularniejszym nurtem i niedawny 
wzrost wartości kryptowalut jest to, że ich użytkownicy i facylitatorzy są 
teraz poddawani tym samym atakom mającym na celu wykorzystanie 
tradycyjnych instrumentów finansowych - osoby atakujące obecnie próbują 
wyłudzić dane logowania ofiary na swoich kontach internetowych, kradną 
poufne informacje poprzez złośliwe oprogramowanie polujące na ofiary; 
portfele elektroniczne oraz prywatne klucze i podmioty posiadające zapasy 
kryptowalut, takie jak tokeny, stały się grupa docelową dla hakerów. Państwo 
członkowskie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą unijną 2015/849 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 
2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 
2006/70/WE),  podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia karania 
sprawcom przestępstw,  którzy spowodowali przekaz pieniężny lub walutę 
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wirtualną, a tym samym spowodowali bezprawną utratę własności innej osoby 
w celu uzyskania nielegalnego zysku przez perpetratora lub osobę trzecią.

Zakończenie

Rynek walut cyfrowych rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, 
a także z nim - liczba przestępców. Niezbędne jest więc w tym zakresie stałe 
monitorowanie wydarzeń i stworzenie nowych ram prawnych dla nowo 
powstających rozwiązań z dziedziny FinTech. Niezależnie od możliwych 
scenariuszy ewolucji rynku walut cyfrowych, potrzebna jest dyskusja oraz 
działania nad alternatywnym rozumieniem kwestii technologicznych na rynku 
finansowym. Zwolennikom i uczestnikom procesów rynkowym FinTech 
może dostarczyć argumentów wspierających, a przeciwników niejako zmusić 
do refleksji, tak by obie strony wspólnie mogły wypracować nie budzące 
wątpliwości rozwiązania.
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Live ze skutkiem śmiertelnym  
czyli kilka uwag  

o samobójstwie online

wstęp

W dzisiejszych czasach nieograniczony dostęp do Internetu przede 
wszystkim ułatwia życie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby znaleźć informację 
na jakikolwiek temat, opłacić rachunki, zapisać się na kurs w innej części świa-
ta czy nawet znaleźć nabywcę mieszkania. Wydaje się, że takie uproszczenie 
życia ma same plusy, gdyż od pewnego czasu istnieje możliwość pracy zdalnej, 
bez wychodzenia z domu. Niestety, powszechny, niczym nieograniczony do-
stęp sprowadza się do tego, iż na oczach milionów mogą rozprzestrzeniać się 
patologie społeczne, przestępstwa bądź inne społecznie nieakceptowane zjawi-
ska. Pod maską anonimowości większość osób zdaje się być bezkarna. Często 
bywa tak, iż osoby popełniające przestępstwo nie są świadome, że popełniają 
czyn zabroniony pod groźbą kary [Albański, 2010, s. 45]. Usprawiedliwienia 
szukają najczęściej w przerzuceniu odpowiedzialności na inne osoby, które 
w większy lub mniejszy sposób uczestniczyły w działaniach przestępnych, jak 
również całkowicie się wypierają przypisywanej im winy. 

Jednakże już w tym miejscu należy zauważyć, iż grupą najbardziej na-
rażoną na negatywne oddziaływanie „ludzi Internetu” są dzieci. Nierzadko 
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są świadkami sytuacji, do których w żaden sposób nie są przygotowane [por. 
Albański 2010, s. 45]. Obserwując w sieci zachowania dorosłych, a przede 
wszystkim agresję, nienawiść czy inne patologiczne zachowania, starają się na-
śladować działania osób przedstawionych w Internecie, których postrzegają za 
swoje autorytety. Naśladując zachowania dorosłych dzieci wykazują się nie-
kiedy kreatywnością, co czyni je jeszcze bardziej bezwzględnymi oprawcami, 
gdyż nie potrafią ocenić jakie zachowanie jest dobre, a jakie jest złe [Bandu-
ra, Ross, Ross, 1961, s. 575-582]. Niejako przełomowego badania dokonali 
amerykańscy naukowcy. Badaniu zostały poddane dzieci w wieku od 3 do 
maksymalnie 6 lat, które poprzez obserwowanie agresywnej (w jednym poko-
ju) i spokojnej (w drugim pokoju) zabawy dorosłych z zabawkami. Śledzenie 
poczynań dorosłych sprawiło, iż dzieci odwzorowywały zachowania agresyw-
ne, których wcześniej były świadkami [Bocian, 2013]. 

Niemniej, Internet to także miejsce, w którym osamotnione i niezro-
zumiałe przez społeczeństwo jednostki szukają pocieszenia i akceptacji. Za-
kładają konta na forach internetowych, aby nieznajomym zwierzyć się ze 
swoich problemów czy podzielić się swoimi wątpliwościami odnośnie życia 
bądź śmierci. Czasami bywa tak, iż nie trzeba długo czekać na zrozumienie 
i wsparcie od strony obcych, którzy wykazują się wyrozumiałością i chęcią 
pomocy innym. Niestety, bywa też tak, że nieświadomość ludzi dotycząca 
danego problemu (w tym także dzieci) skutkować będzie czyjąś osobistą ka-
tastrofą, która w konsekwencji może przyczynić się do odebrania sobie życia 
przez osobę potrzebującą pomocy. 

pOjęcie słOwa „live”

„Live” to najprościej mówiąc transmisja na żywo. Współcześnie wiele 
portali społecznościowych ma taką opcję. Facebook, Youtube czy Instagram 

– to tylko część z nich. Czasami na niektórych portalach różnią się nazwami 
(np. live, transmisja, itp.), jednakże wszystkie umożliwiają każdemu zalogowa-
nemu użytkownikowi na prowadzenie transmisji. Filmy wideo w czasie rze-
czywistym dla niektórych osób są jednym z lepszych sposobów komunikacji. 
Każdy telefon komórkowy jest bowiem wyposażony w kamerę, która umoż-
liwia nagrywanie w każdym czasie, w każdym dowolnym miejscu na świecie. 
Niemniej, można zauważyć już w tym momencie, iż osoby starsze będą miały 
większy problem z transmisjami wideo, gdyż taka forma komunikacji nie jest 
dla nich powszechna [Kalinowska, 2016, s. 113-130]. Nie oznacza to, że osób 
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starszych w ogóle nie można znaleźć wśród transmitujących, lecz ich liczba 
jest stosunkowa mniejsza od liczby osób młodszych, którzy wręcz bombardo-
wani są niemalże bez przerwy live’ami swoich idoli.

To każdy z użytkowników wybiera, kiedy rozpocząć i zakończyć swój 
live. Zaakcentować należy jednak fakt, iż co do zasady transmisje odbywają 
się bez większej kontroli. Brak kontroli można przypisać przede wszystkim 
rosnącej liczbie transmisji wideo. Niemożliwe jest bowiem nadzorowanie każ-
dej transmisji. Są przypadki, kiedy administracja powiadomiona przez użyt-
kownika oglądającego live o złamaniu regulaminu podczas nagrywania, może 
uniemożliwić dalszą transmisję. Jednakże często bywa tak, iż po jakimś czasie 
blokada ustępuje, a twórcy mogą cieszyć się bezkarnością swoich uprzednich 
czynów. Warto także wspomnieć, iż widzowie często nie czują na sobie ciężaru 
powiadamiania odpowiednich osób czy instytucji, co daje ciche przyzwolenie 
do dalszego łamanina regulaminu, a nawet prawa. Brak świadomości może 
świadczyć przede wszystkim o tym, że to przede wszystkim osoby młode są 
adresatami treści publikowanych w sieci, które jeszcze nie do końca rozumieją, 
co właściwie oglądają podczas live’u. 

Live’y coraz częściej są wykorzystywane nie tylko do pokazania pięk-
nych widoków czy krajobrazów. Niekiedy służą jako pamiętniki, które prze-
czytać może każdy, kto natrafi na transmisje w sieci. Przy czym portale umoż-
liwiają także widzom interakcję z osobami prowadzącymi w danej chwili live 
poprzez udzielenie komentarza bezpośrednio w czasie nagrywania. Dla wielu 
osób nagrywających taka więź z widzami jest bardzo ważna, gdyż uzmysła-
wia im, że treści udostępniane trafiają do odbiorcy. Publiczność bardzo często 
też kieruje zachowaniem transmitującego. Na Youtube jest możliwość zapłaty 
na live dla transmitującego, wówczas wiadomość od konkretnego odbiorcy 
jest bardziej widoczna. Co do zasady nie jest to zjawisko niebezpieczne, gdyż  
w ten sposób publiczność wspiera danego twórcę finansowo. 

Jednakże zdarza się jednak tak, że widzowie wpływają negatywnie na 
zachowanie twórcy filmu, co wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Innym 
ciekawym zjawiskiem jest całkowity brak reakcji osób, które po zetknięciu 
z danym materiałem powinny zaalarmować odpowiednie służby, lecz chcąc 
uniknąć odpowiedzialności za to, co zobaczyły, wyłączają wideo udając, że nic 
złego nie miało miejsca.  

Z powszechnością live’ów połączyłam akt odebrania sobie życia. „Sa-
mobójstwo online” jest terminem całkowicie wymyślonym przeze mnie i sta-
nowi w pewnym sensie uproszczenie omawianego przeze mnie zjawiska. Jest 
to temat trudny, gdyż opiera się przede wszystkim na zamachach autodestruk-
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cyjnych w Internecie, który stanowi zagadkę zarówno dla teoretyków, jak i 
praktyków prawa. Niemniej, samobójstwa online wraz ze wzrostem dostępu 
do Internetu stają się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dziś każdy 
może mieć konto na Facebooku, Instagramie czy Youtube’ie. Każdy może 
znaleźć się zarówno po stronie transmitującego, jak i odbiorcy. Nie zawsze 
jednak jest oczywiste, jak powinien się zachować widz w przypadku wideo, na 
którym widzi osobę próbującą odebrać sobie życie. Czasami nawet przypad-
kiem można natknąć się w sieci na takie nagranie. Wtedy bardzo często jedyną 
pomocą dla przyszłego samobójcy jest publiczność. Jednakże sama widownia 
dzieli się na trzy różne obozy (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu).  

W tym miejscu warto się zastanowić, skąd wynika taki brak reakcji 
na zjawiska adekwatnie patologiczne oraz dlaczego wciąż znajdują się osoby, 
które pomimo szkodliwości niektórych transmisji wciąż są chętne je oglądać. 
Powyższe wątpliwości będą mi towarzyszyć przez dalszą część rozważań doty-
czących samobójstw online.  

katelyn davis

Sprawa 12-letniej Katelyn Davis wstrząsnęła światem pod koniec grud-
nia 2016 r., kiedy to zdecydowała się odebrać sobie życie na transmisji live. 
Dziewczynka zdecydowała się na samobójstwo, gdyż podczas emisji na żywo 
przyznała, iż nie radzi sobie ze swoim życiem. Podczas niespełna godziny 
transmisji opowiadała o osobistym dramacie, który rozgrywał się w jej rodzin-
nym domu [Sikorski, 2017]. Katelyn przyznała, iż była molestowana przez 
ojca, a także wyjawiła wiele innych rodzinnych dramatów, które przyczyniły 
się do decyzji o odebraniu sobie życia [Farrel, 2017]. Wielokrotnie wspomina-
ła nie tylko o złych relacjach z ojczymem, lecz także o braku zażyłości z matką, 
której zarzucała, iż przyprowadza do domu obcych mężczyzn oraz nadużywa 
narkotyków [por. Farrel, 2017]. Ponadto, kilka dni wcześniej dziewczynka na 
swoim blogu napisała wprost, że ojciec wykorzystywał ją w każdy możliwy 
sposób (fizycznie, psychicznie, werbalnie), a także kazał jej popełnić samobój-
stwo [por. Farrel, 2017]. 

30 grudnia 2016 r. w hrabstwie Polk, w USA, w stanie Arkansas, 12- let-
nia Katelyn postanawia odebrać sobie życie. Decyduje się nakręcić transmisję 
live z tego makabrycznego zdarzenia przed swoim domem. Wcześniej przygo-
towała wiadro i sznur, na którym ostatecznie się powiesiła [por. Farrel, 2017]. 

Przez pierwszą część filmu Katelyn opowiadała o swoim życiu oraz po-
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wodach, przez które zdecydowała się odebrać sobie życie. Mniej więcej w po-
łowie filmu dziewczynka zaczyna się żegnać z widzami. Ostatecznie odsuwa 
wiadro spod swoich nóg i na oczach publiczności odbiera sobie życie. Na 
końcu filmu słychać głosy nawołujące imię Katelyn oraz dzwoniący telefon 
dziewczynki. Kilka chwil później nagranie się kończy [Sikorski, 2017]. 

Przypadek Katelyn jest jednym z wielu dowodów potwierdzających tezę, 
że nie trzeba wcale głęboko szukać w tzw. Darknecie [Krauz, 2017, s.  63-74], 
aby natknąć się na treści, na które nie powinny natykać się dzieci. Niemniej, 
Katelyn ze względu, iż sama miała zaledwie 12 lat najprawdopodobniej jej 
publiczność była w tym samym wieku. Z jednej strony nie można wymagać 
od dzieci, że będą w stanie zrozumieć czym jest samobójstwo i jakie niesie 
konsekwencje, co wiąże się z przypisaniem im winy za chociażby nieudziele-
nie pomocy Katelyn. Z drugiej strony widząc tragedię powinno się reagować. 
Tymczasem publiczność zdecydowała się jedynie obserwować, niejako dopin-
gując Katelyn w wyborze pomiędzy życiem, a śmiercią [Sikorski, 2017]. 

Mimo usilnych prób usunięcia z sieci nagrania, na którym dziewczyna 
odbiera sobie życie, nagranie wciąż (a więc od ponad 3 lat) można znaleźć 
w Internecie. Na nic zdają się tłumaczenia, iż materiał jest bolesny dla ro-
dziny, jak również powinien zostać usunięty ze względu na pamięć o zmarłej. 
Dla jednych wydaje się to rzeczą zrozumiałą, gdyż ludzka ciekawość czasami 
jest silniejsza niż rozsądek [por. Sikorski, 2017]. Jednakże należy mieć w tym 
względzie przede wszystkim dobro Katelyn, która już nie może zabrać głosu 
w swojej sprawie. 

Sprawa Katelyn jest o tyle skomplikowana, iż nie znany jest tak na-
prawdę motyw transmisji. Co do odebrania sobie życia nie sposób się nie 
zgodzić, że walcząc z depresją, jak również z przemocą i wykorzystywaniem 
seksualnym w rodzinie, pojawiły się u niej myśli samobójcze, co w efekcie 
nieleczonej choroby i narastających problemów doprowadziły do jej śmierci. 
Wciąż jednak zagadką zostaje fakt, dlaczego wybrała live jako formę poże-
gnania. Domyślam się, że najprawdopodobniej w tej sytuacji do czynienia  
z listem pożegnanym XXI-wieku. Jednakże, śmiem także wysnuć tezę, iż na-
stolatka może także chciała w ten sposób ukarać swoich sprawców, pokazując 
im, jak bardzo cierpiała. 

Dodatkowo, samobójstwo Katelyn zwróciło moją uwagę na zachowa-
nie publiczności oraz brak świadomości na temat tego, jak pomóc niedoszłe-
mu samobójcy uporać się z depresją i myślami samobójczymi [Grohol, 2018]. 
Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci, lecz pewien obowiązek spoczy-
wa również na dorosłych, gdyż to rodzice powinni być świadomi, co dzieci 
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oglądają w Internecie. Brak świadomości, na jakie treści trafia nieświadome 
dziecko jest zagrożeniem nie tylko dla samego dziecka, ale także dla całej ro-
dziny. Z drugiej strony brak jest możliwości całkowitej kontroli rodzica nad 
dorastającym dzieckiem w sieci. Nie ma systemów, które badałyby czy dana 
treść bądź program jest dla dziecka szkodliwy, bądź też niebezpieczny. Nie-
realne jest także nadzór nad dzieckiem bez przerwy. Pojawia się tutaj kolejny 
problem, a mianowicie; jak edukować i chronić młodych ludzi? Brak pod-
stawowej wiedzy na temat samobójstwa może oznaczać, iż dla wielu temat 
jest bardzo krępujący. W pewien sposób wymusza się na dzieciach konfron-
tację z rzeczywistością, na którą nie są przygotowane. Mało tego, brak jest 
wiedzy w przypadku postępowania z osobami, które zmagają się z myślami 
samobójczymi, lecz także nie ma wystarczających informacji wśród dzieci, jak 
sobie pomóc, w przypadku, gdy pojawią się autodestrukcyjne plany, związane  
z odebraniem sobie życia; co zresztą widać na przykładzie Katelyn. 

Ponadto, pojawiły się opinie nakazujące większą ostrożność z związku 
z postępowaniem z takimi przypadkami, a także pomysły dotyczące większej 
kontroli tego, co się dzieje w sieci [por. Grohol, 2018]. Niemniej, zdaje się, że 
każde nowe rozwiązanie jest niewystarczające, gdyż zjawiska wciąż występują, 
a osoby oglądające takie materiały czują się bezkarne do tego stopnia, iż nie 
zawiadamiają odpowiednich instytucji, które odpowiednio wcześniej zawia-
domione mogłyby podjąć odpowiednie działania, zmierzające do uratowania 
życia. 

pOlski przypadek samObójstwa Online 

W drugiej połowie 2019 r. media donosiły o przypadku, kiedy to polski 
raper Psychotrop, pochodzący z Olsztyna, podciął obie żyły na transmisji live 
na Facebooku [Jop, 2018]. Motywowany ogólną mizantropią, a także cieka-
wością tego, co jest po drugiej stronie zdecydował się na akt autodestrukcji. 
Muzyk szokował już wcześniej swoim scenicznym wizerunkiem, poglądami 
czy tekstami piosenek. 16 czerwca jednak zdecydował się śmielszy krok; zda-
je się, iż była to próba zwrócenia na siebie uwagę za wszelką cenę. Dzięki 
szybkiej interwencji jednego z widzów, rapera udało się uratować, gdyż jeden 
z nich znał dokładny adres Psychotropa i od razu powiadomił o fakcie Policję 
oraz pogotowie ratunkowe. Gdyby nie zaalarmowanie o próbie samobójczej, 
Psychotrop najprawdopodobniej wykrwawiłby się na śmierć na wizji. [Świ-
derski, 2019].
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 Po całym incydencie raper opublikował post na Facebooku. W po-
ście pokrótce opisał motywację swojej decyzji. Według niego śmierć jest jedy-
nie portalem do innego świata, a każdy człowiek bez wyjątku powinien mieć 
prawo do decydowania o tym, jak z nim postąpić i w konsekwencji, kiedy je 
opuścić [por. Świderski, 2019]. Wskazywał też, że gdyby chodziło o rozgłos 
zapowiedziałby swoje samobójstwo dużo wcześniej, co z pewnością dałoby 
mu większą oglądalność oraz rozpoznawalność w kraju. Podkreślał także, iż 
próba samobójcza nie jest umotywowana jego wewnętrzną słabością. 

 Przypadek Psychotropa jest o tyle ciekawy, iż muzyk niedługo po 
próbie samobójczej zaatakował mężczyznę pod jednym z olsztyńskich pubów, 
który wyśmiewał jego postawę podczas nagranie live. Mężczyzna zamieścił 
w Internecie obraźliwy komentarz. W konsekwencji Psychotrop zdecydował 
się zaatakować nożem naśmiewającego się widza. Raper mimo chęci ugodze-
nia swojej ofiary nożem w głowę, został powstrzymany przez osoby trzecie, 
będące na miejscu zdarzenia. Zaalarmowana całym zajściem Policja w nie-
długim czasie pojawiła się, aby powstrzymać muzyka. Psychotrop jednak był 
agresywny także w stosunku do funkcjonariuszów Policji, za co został zatrzy-
many [Görke, 2019]. 

 Jednakże kryminalna przeszłość Psychotropa ciągnie się za nim już 
od 2014 r., kiedy to ranił nożem członka rodziny swojej dziewczyny, za co 
postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Muzyk tłumaczył w wywiadach, 
iż osoba, którą ranił nożem to pedofil i narkoman, aby przerzucić całą odpo-
wiedzialność na osobę poszkodowaną [por. Görke, 2019]. 

 Psychotrop ma swój określony wizerunek, któremu nie mogą prze-
szkodzić żadne słabości. Problem jednak w tym, że być może raper za jedną 
ze słabości uważa własne życie, które jest przepełnione brutalnością, przestęp-
stwami, narkotykami, alkoholem czy pedofilią. Nieumiejętność radzenia so-
bie z tym wszystkim powoduje, że traci nad sobą kontrolę i krzywdzi innych 
bądź siebie samego. Decydując się na podjęcie próby samobójczej na wizji 
być może chciał w pewien sposób zwrócić uwagę na siebie i swoje problemy. 
Szybka interwencja odpowiednich służb, po reakcji widzów, powstrzymała go 
od próby odebrania sobie życia. Mimo wszystko Psychotrop nie jest w stanie 
uporać się ze swoim życiem, co zaakcentował nawet w swoim poście opubli-
kowanym bezpośrednio po transmisji live, wskazując, iż każdy powinien mieć 
absolutne prawo do decydowaniu o sposobie, miejscu i czasie opuszczenia 
własnego ciała. 
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inne przypadki próby Odebrania sObie życia na live

W 2010 r. internetowe media informowały o transmisji live 24-latka 
z Japonii, który zmagał się z depresją. Wcześniej jednak publikował na swo-
ich mediach społecznościowych wpisy oraz filmiki, zawierające treści intymne, 
a dotyczące swojego życia. Najprawdopodobniej poprzez upublicznianie swo-
ich materiałów szukał wsparcia i zrozumienia wśród obcych. Podczas nagrania 
publiczność i tym razem podzieliła się na dwa obozy; jedni próbowali odwieść 
mężczyznę od planu odebrania sobie życia, podczas gdy drudzy namawiali go 
do dokonania tego czynu. Ostatecznie stracił życie, wieszając się na balkonie 
swojego mieszkania [Iwaniuk, 2010]. 

W 2016 r. samobójstwo na live w platformie Periscope, podczas które-
go młoda dziewczyna, pochodząca z Francji odebrała sobie życie, rzucając się 
pod pociąg. Motywacją dziewczyny było „otworzenie umysłów” przez ludzi. 
Podczas transmisji widzownie w znacznej mierze również namawiali dziew-
czynę do odebrania sobie życia, co w konsekwencji zrobiła. Użytkowników 
oglądających wtedy Francuzkę było 1000 i, zgodnie z doniesieniami mediów, 
żaden nie zawiadomił odpowiednich organów, które zaalarmowane w odpo-
wiedni sposób, mogłyby uratować samobójczynię. Jednakże w związku z jej 
śmiercią Policja wszczęła śledztwo przeciwko komentującym [Tomaszkiewicz, 
2016].  

Kolejnym przykładem jest zdarzenie, do którego doszło w Niemczech 
w 2019 r. Obyła się wówczas transmisja live na Facebooku prowadzona przez 
Cristiana Claudiu. 22-letni obywatel Rumunii. Cristian zdecydował się ode-
brać sobie życie, kiedy rozpadł się jego 3-letni związek. Mężczyzna długo nie 
mógł przeboleć bolesnego rozstania i zmagał się z depresją. Na jego ostatnim 
nagraniu zapisana została jego śmierć. Najpierw opowiadał o swojej relacji, 
uczuciach, a także ostatnie słowa skierował do swoich najbliższych, w tym do 
byłej już dziewczyny. Następnie publiczność mogła zobaczyć, jak samobójca 
rozpędza się na autostradzie do prędkości 170 km/h i uderza w inny pojazd, 
znajdujący się na sąsiadującym pasie. Tak właśnie kończy się materiał wideo 
transmitowany na żywo przez Cristiana [Opas, 2019]. 

Przypadków popełniania samobójstwa online na świecie jest znacznie 
więcej. Trzy powyższe przypadki są jedynie przykładowe. Pomimo różnic, rzu-
cają się w oczy pewne elementy wspólne dla wszystkich incydentów. Samo-
bójców łączy przede wszystkim fakt szukania wsparcia w Internecie, nieprze-
pracowane wydarzenia z przeszłości, nieleczona depresja, a także publiczność. 
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zachOwania widzów 

Cechą oczywistą live’ów jest fakt, iż widzowie mogą wpływać na zacho-
wania występującego przed kamerą. Zastanawiające są jednak zachowania wi-
dzów. Można bez wątpienia stwierdzić, że najwięcej szczęścia miał Psychotrop, 
gdyż to jego widz zaalarmował Policję o próbie samobójczej rapera i to właśnie 
dzięki szybkiej interwencji udało się go uratować. Mniej szczęścia miały inne 
osoby wymienione w powyższym artykule, ponieważ wśród widowni zabrakło 
tej jednej osoby, która zdecydowałaby się powiadomić odpowiednie służby. 

W większości omawianych przypadków media donosiły o osobach, 
które wręcz namawiały do popełniania samobójstwa online, a więc za czyn 
karalny na podstawie art. 151 polskiego kodeksu karnego, zgodnie z którym: 

„Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnię-
cia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5” [Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 ze zmianami]. Nie ma tutaj wątpliwości, 
że osoby wprost nawołujące dokonania aktu odebrania sobie życia jednak ze 
względu na młody wiek zarówno samobójcy, jak i publiczność w niektórych 
przypadkach nie zdawała sobie sprawy z istoty samobójstwa, co może w pe-
wien sposób ograniczyć lub nawet wyłączyć odpowiedzialność karną takich 
osób [Kosonoga-Zygmunt, 2015, s. 23–36]. Pod wątpliwość można poddać 
również nie tylko wiek suicydentów, lecz także ich świadomość podczas po-
pełniania określonego czynu, co również może wpływać na odpowiedzial-
ność karną widowni namawiającej do popełnienia samobójstwa. W końcu 
(ze względu na złożoność art. 151 kodeksu karnego) należy odpowiedzieć na 
pytanie czy suicydenci mieli możliwość swobodę w podejmowaniu decyzji  
o swoim samobójstwie, a także czy już podczas rozważań o transmisji live 
chcieli zakończyć własne życie [por. Kosonoga-Zygmunt, 2015, s. 23–36]. 
Cechą wspólną jest bowiem fakt, iż każdy z przywołanych suicydentów przed 
ostatecznym zakończeniem własnego życia, próbował podjąć rozmowę z in-
nymi. 

Bardzo ciekawym zjawiskiem w kontekście widzów są także osoby, któ-
re bojąc się przerzucenia odpowiedzialności oraz „efektu widza” nie reagują 
wcale na treści udostępnione w Internecie [Euse, 2017]. Brak poczucia odpo-
wiedzialności, a w konsekwencji nie zaalarmowanie o samobójstwach w siedzi 
odpowiednich organów, może być spowodowane wieloma czynnikami. Zali-
czyć do nich należy przede wszystkim po prostu strach przed odpowiedzial-
nością, który mogą odczuwać szczególnie ludzie młodzi, a także ciekawość 
czy niemożność sprawdzenia autentyczności treści na monitorze komputera. 
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Współcześnie wiele internetowych twórców w ramach niesmacznych żartów 
robi tzw. „pranki”. Podczas pranków właśnie niektórzy tylko udają własną 
śmierć, aby sprawdzić reakcje swoich widzów. Jednakże i podczas pranków 
znajdują się ludzie zachęcający do odebrania sobie życia. Niemniej, na każdej 
osobie, która natknęła się na nagranie, mogące sugerować, iż istnieje jakiekol-
wiek prawdopodobieństwo odebrania sobie życia przez nagrywającego, ciąży 
obowiązek udzielania pomocy. Odpowiedzialność osób nieudzielających po-
mocy niedoszłym samobójcom kształtuje się na podstawie art. 162 §1 kodek-
su karnego. Zgodnie z powyższym artykułem: “Kto człowiekowi znajdujące-
mu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić 
bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3” [Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 ze zmianami]. W każdym omawianym po-
wyżej przypadku wystarczyło zaalarmować odpowiednie służby. Zaskakujący 
jest fakt, iż ludzie tak obojętnie przechodzą obok cierpienia innych i nie re-
agują na czas. 

pOdsumOwanie 

Z moich osobistych obserwacji i przekonań wynika, że najprawdo-
podobniej liczba samobójstw online wrośnie, gdyż Internet jest pierwszym 
miejscem, gdzie zaglądają młodzi ludzie, szukający odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania. Taka forma przekazu jest poniekąd „wizytówką naszych czasów”, 
gdyż powszechny i w miarę stały dostęp do sieci umożliwia śledzenie każdego 
ruchu niemalże każdej osoby. 

W Internecie współcześnie można znaleźć wszystko, co już teraz skut-
kuje obojętnością widzów. Brak świadomości w tym jak pomóc przyszłym 
suicydentom, jak również innym osobom pokrzywdzonym w jakiś sposób 
sprawia, że publiczność staje się milczącym świadkiem bądź prowokatorem 
do krwawej rzezi. Ciekawość, z jaką widownia podchodzi do makabrycznych 
sytuacji skutkuje tym, iż pomimo wysiłków zarówno organów ścigania, jak  
i rodzin, nagrania w znacznej części są wciąż dostępne w sieci. Każde usunięcie 
zaś jest jedynie tymczasowe, gdyż istnieje pewne przekonanie, że „z Internetu 
nic nie ginie”. 

Rozwój takich incydentów świadczy nie tylko o znieczulicy ludzi ob-
cych, będących po drugiej stronie monitora, lecz także najbliższych. Jak już 
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było wiele razy podkreślane w niniejszych rozważaniach – samobójstw online 
dopuścili się przede wszystkim ludzie młodzi bądź dzieci. Jednak niewystar-
czające zaangażowanie w uświadamianiu czym właściwie są samobójstwo oraz 
depresja, a także jak postępować w sytuacjach kryzysowych, nie dotyczy jedy-
nie najbliższych środowisk samobójców, lecz także młodych widzów. Brak za-
interesowania oraz mnogość podobnych sytuacji jest na początku dla młodej 
osoby z pewnością interesująca, jednakże później staje się jej przykrą codzien-
nością, co do której obojętnieje albo chce przejąć nad nią kontrolę. 
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Oszustwo i jego postacie.  
Oszustwo komputerowe  

jako nowy typ przestępstwa

geneza histOryczna przestępstwa Oszustwa

 Przestępstwo oszustwa znane było już w czasach Cesarstwa Rzymskie-
go pod pojęciem stellionatus, co w tłumaczeniu oznacza oszustwo, czyn pod-
stępny, mający na celu wprowadzenie kogoś w błąd. Oszustwo często mylone 
było z falsum, przestępstwem, które swym zakresem obejmowało fałszowanie, 
wprowadzanie kogoś w błąd oraz przestępstwa skierowanego przeciwko do-
kumentom. Z czasem mianem falsum zaczęto określać również przestępstwo 
oszustwa. W kodeksie rzymskim – Lex Romana Visigothorum, pojawia się 
opis czynów noszących znamiona przestępstwa oszustwa, określonych mia-
nem falsitas.

Nie ulega wątpliwości, że w czasach Cesarstwa Rzymskiego omawiane 
przestępstwo występowało powszechnie, obejmując swym zakresem szeroki 
zakres czynów oszukańczych. Przez wiele lat nie było norm odnoszących się 
wyłącznie do przestępstwa oszustwa. Widoczne zmiany w tym zakresie nastą-
piły dopiero w XVII w. w ustawodawstwie francuskim.

W dawnym prawie polskim, przestępstwo oszustwa było utożsamiane 
z fałszem. Znamionami przestępstwa fałszu było działanie podstępne, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej. W średniowieczu były to np. czyny polega-
jące na oszukiwaniu w mierzeniu i warzeniu surowców, jak również przestęp-
stwa przeciwko dokumentom.

W kodyfikacjach polskiego prawa przestępstwo oszustwa pojawia się 
już w 1932r. w Polskim Kodeksie Karnym. Zgodnie z art. 264 wskazanego ko-
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deksu: „kto w celu osiągnięcia dla siebie lub kogo innego korzyści majątkowej 
doprowadza inną osobę za pomocą siebie lub kogo innego korzyści majątko-
wej doprowadza inną osobę za pomocą wprowadzenia jej w błąd lub wyzyska-
nia błędu, do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem 
podlega karze więzienia do lat 5” [Bodek 1932, s.143-144]. Oszustwo jest 
motywowane celem uzyskania korzyści majątkowej poprzez doprowadze-
nie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. K. Sobolewski,  
A.  Laniewski w komentarzu do polskiego kodeksu karnego z 1932r. wska-
zywali, że warunkiem zaistnienia tego przestępstwa jest, by pokrzywdzony 
sam, na skutek błędu, zadysponował na swą niekorzyść dobrem majątkowym. 
Celem ustawowego uregulowania przestępstwa oszustwa było jego wyraźne 
wyodrębnienie o syntetycznie wyodrębnionych znamionach. Działanie, któ-
re polegało jedynie na wprowadzeniu kogoś w błąd, ale nie doprowadzenia 
osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie stanowiło przestępstwa.

  Przestępstwo oszustwa występowało również w późniejszych kody-
fikacjach prawa karnego. Pomiędzy poszczególnymi kodeksami można było 
zaobserwować różnice w zakresie uregulowania karnoprawnej ochrony mienia. 
Powyższe wynikało w dużej mierze ze zmian ustrojowych. W okresie Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej znacznie większej ochronie podlegało mienie pań-
stwowe, ochrona mienia prywatnego była znacznie słabsza [Malicka i Sikora 
2009, s.367]. Wyraźne zmiany, w zakresie ochrony mienia prywatnego, moż-
na zaobserwować wraz ze zmianami ustrojowymi, które miały w Polsce miej-
sce w 1989r.

Konstytucja, z 1997 roku w art. 64, wprowadziła prawo do własno-
ści zapewniając jednocześnie prawną ochronę mienia prywatnego. Przemiany 
jakie nastąpiły w tym okresie w kraju spowodowały konieczność dokonania 
zmian w obowiązujących dotychczas aktach prawnych.

W uzasadnieniu projektu kodeksu karnego z 1997r. podkreślano, że 
„struktura nowego kodeksu odpowiada aksjologii demokratycznego Państwa 
prawnego oraz hierarchii chronionych wartości”. W kodeksie karnym z 1997r. 
przestępstwa przeciwko mieniu zostały uregulowane dopiero w końcowych 
rozdziałach, co koresponduje z założeniami Konstytucji, w których dobra oso-
biste wiodą prymat nad dobrami majątkowymi.

 Przestępstwo oszustwa uregulowane w artykule 286 Kodeksu Karne-
go z 1997r. opierało się na założeniach art. 261 Polskiego Kodeksu Karnego. 
Przez wiele lat w polskim prawie karnym występowało jedynie tzw. klasyczne 
przestępstwo oszustwa. Z czasem omawiane przestępstwo stało się jednym  
z najpowszechniejszych przestępstw przeciwko mieniu.
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W latach siedemdziesiątych rozpoczęła się dyskusja na temat przestęp-
czości komputerowej. Wówczas w obowiązujących stanie prawnym brak było 
wyrażeń ustawowych odnoszących się do cyberprzestępczości [Biadłowski 
2002, s.62]. Wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa oszustwa było 
uzasadnione i konieczne z kilku powodów. Jednym z powodów jest chociażby 
fakt, że ustawowe znamiona klasycznego oszustwa uregulowane w art. 286 KK 
nie są spełnione w przypadku przestępstwa oszustwa komputerowego. Różni-
ce pomiędzy art. 286 KK a art. 287 KK zostaną omówione w dalszej części 
pracy.

OszustwO kOmputerOwe jakO nOwy typ przestępstwa

 Nie ulega wątpliwości, że rozwój techniki przynosi wiele pozytyw-
nych zmian w tym rozwiązań poprawiających jakość życia. Zgodnie z ra-
portem Global Digital w 2019 r. liczba użytkowników Internetu wynosiła  
4,39 mld, co stanowi wzrost o 366 mln (9 %) w porównaniu ze styczniem 2018r.  
Z nowoczesnych rozwiązań techniki korzystają zarówno osoby fizyczne jak 
również przedsiębiorcy. Opublikowane, przez Policję, dane statystyczne po-
kazują gwałtowny wzrost liczby wszczętych postępowań w sprawach dotyczą-
cych oszustw komputerowych.

Wzrost liczby użytkowników korzystających z rozwiązań nowej tech-
nologii przekłada się w sposób bezpośredni na ilość popełnianych przestępstw 
komputerowych. Dane dotyczące ujawnionych przestępstw są niepełne bo-
wiem wielu z pokrzywdzonych nie składa zawiadomienia o możliwości po-
pełnienia przestępstwa. Pokrzywdzeni często w obawie o utratę klientów nie 
podejmują żadnych czynności związanych ze ściganiem sprawcy przestępstwa 
oszustwa komputerowego.

Wzrost operacji przeprowadzanych z wykorzystaniem nowych tech-
nologii sprawia, że wzrastać będzie liczba przestępstw komputerowych. Cy-
berprzestrzeń wykorzystywana jest również do przeprowadzania ataków przez 
organizacje terrorystyczne. Nie sposób przytoczyć w tym miejscu skali możli-
wych zagrożeń w tym zakresie. Celem takich ataków mogą być np.  bazy da-
nych instytucji państwowych. Dynamiczny rozwój technologiczny sprawia, że 
metody przeprowadzania ataków ulegają stałej modyfikacji, przez co wykrycie 
sprawcy jest znacznie utrudnione a niekiedy nawet nie możliwe.

Problem związany z przestępczością komputerową w ujęciu międzyna-
rodowym zauważyła jako jedna z pierwszych Organizacja Współpracy i Roz-
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woju Ekonomicznego w Europie. Sporządzony przez wskazaną organizację 
raport zawierał analizę regulacji prawnych dotyczących przestępstw kompute-
rowych uregulowanych w przepisach poszczególnych Państw członkowskich. 
Raport zawierał analizę zagrożeń oraz propozycje zmian legislacyjnych. Już 
wówczas wskazywano na potrzebę wyodrębnienia nowego typu przestępstwa 
jakim jest przestępstwo oszustwa komputerowego. Rosnąca ilość przestępstw 
komputerowych stała się wkrótce źródłem zainteresowania Rady Europy. Ko-
mitet Problemów Przestępczości Rady Europy powołał w 1996 roku komitet 
do spraw przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni. Wynikiem prac ko-
mitetu była Convention on Cybercrime. Konwencja zawiera opis przestępstw 
komputerowych, zasady odpowiedzialności karnej oraz zagadnienia proceso-
we. Przestępstwo komputerowe zostało zdefiniowane w artykule 8 konwencji 
jako umyślnie spowodowanie utraty własności przez inną osobę na skutek 
wprowadzenia zmiany, usunięcia lub zablokowania danych informatycznych 
albo innej ingerencji w funkcjonowanie systemu informatycznego w zamiarze 
przysporzenia sobie lub innej osobie bezprawnej korzyści majątkowej.

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z 23.11.2001r, jest 
pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który odnosi się do zagadnień 
dotyczących przestępczości komputerowej. Wspomniana konwencja za-
wiera podział cyberprzestępstw. Wszystkie z nich znalazły odzwierciedlenia  
w polskim ustawodawstwie. Powyższe wynikało ze zobowiązań jakie nakła-
da na Państwo Konwencja Rady Europy. Wskazana konwencja wprowadzała 
podział cyberprzestępstw m.in. na przestępstwa komputerowe i należące do 
nich oszustwo komputerowe, przestępstwo przeciwko poufności, integralno-
ści o dostępnie danych, przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich 
oraz praw pokrewnych.  Dokonując analizy porównawczej przepisów unij-
nych z przepisami krajowymi można stwierdzić, że Polska niemal w całości za-
implementowała przepisy dotyczące wszystkich typów przestępstw opisanych 
konwencją.

Wielu autorów zwraca uwagę na podobieństwo przestępstwa oszustwa 
z przepisem 263 a niemieckiego kodeksu karnego. Podobieństwa występujące 
pomiędzy tymi przepisami odnoszą się do zbliżonego określenia znamion cha-
rakteryzujące czynności karalne. Nie ulega wątpliwości, że tak jak w przypad-
ków np. zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu, pol-
skie ustawodawstwo czerpało inspiracje z niemieckich uregulowań prawnych.
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przedmiOt OchrOny

 
Przedmiotem ochrony przestępstwa oszustwa, tak jak w pozostałych 

przestępstwach objętych rozdziałem XXXV kodeksu karnego jest mienie.
Mieniem będzie każda rzecz, która przedstawia wartość majątkową, 

którą da się wyrazić w pieniądzu lub też same pieniądze. Dokument, który 
przedstawia wartość materialną również jest mieniem [Andrejew 1987, s.402].

W kodeksie ustawodawca posługuje się pojęciem mienia oraz rzeczy. 
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu kodeksu karnego, w ustawie przedmiot 
przestępstwa oznacza się terminologią cywilistyczną. Zgodnie z zawartą w ko-
deksie cywilnym definicją, mienie to „własność i inne prawa majątkowe”. Pod 
pojęciem innych praw majątkowych należy rozumieć inne prawa rzeczowe, 
jak i prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych [Gardoc-
ki 2013, s.334].

Pojęcie mienia jest ściśle powiązana z pojęciem własności stanowiące 
jedno z fundamentalnych dóbr społecznych. W przypadku przestępstwa oszu-
stwa komputerowego ochronie podlegać będą również informatyczne systemy 
przetwarzania danych, które związane są bezpośrednio z prawami majątko-
wymi.

strOna przedmiOtOwa przestępstwa Oszustwa

Przestępstwo oszustwa komputerowego stanowi uzupełnienie klasycz-
nego przestępstwa oszustwa wypełniając tym samym lukę w związku z bra-
kiem uregulowania kwestii obrony karnoprawnej nowoczesnych ataków na 
mienie.

Formy działania sprawcy w przypadku przestępstwa oszustwa mogą 
przybiera różnorodne formy. Rodzaje czynności sprawczej zostały wymienio-
ne w art. 287 KK. Wśród nich wymieniamy: wpływanie na automatyczne 
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub 
zmianę usuwanie albo wprowadzenie nowego zapisu danych informatycznych.

Użyte przez ustawodawcę w treści art. 287 KK pojęcie danych informa-
tycznych należy rozumieć jako „dowolne przedstawienie faktów, informacji 
o formie właściwej do przetwarzania w systemie komputerowym. Powyższe 
wynika z definicji zawartej w art. 1 lit. b konwencji o cyberprzestępczości. 
Wpływanie na dane informatyczne może polegać na manipulacji danymi, 
manipulacji programem jak również manipulacji wynikiem. Z uwagi na zło-
żoność kwestii związanych z możliwością popełnienia przestępstwa oszustwa 
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komputerowego typów zachowań może być znacznie więcej [Adamski 2000, 
118-121].

Automatyczne przetwarzanie danych informatycznych to opracowanie 
za pomocą maszyn cyfrowych dużej ilości danych w celu ich przetwarzania 
tj. zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania lub 
udostępniania

Czynności sprawcze mogą również polegać na zmianie kodowania jak 
również mechaniczną ingerencje w urządzenie komputerowe. Do popełnienia 
przestępstwa oszustwa komputerowego dochodzi wówczas, kiedy wymienio-
ne enumeratywnie w art. 287 KK czynności zostały podjęte bez upoważnienia. 
Kolejną z czynności sprawczych jest wpływanie na automatyczne przetwarza-
nie danych co oznacza ingerencje sprawcy w przetwarzanie danych.

Zmiana zapisów danych informatycznych to ingerencja w zapis po-
przez przekształcenie treści istniejącego zapisu danych. Zmianę będzie równie 
sytuacja, w której treść zapisów danych nie została zmieniona, ale dane zostały 
zaszyfrowane. 

Usunięciem danych informatycznych będzie takie działanie sprawcy 
na skutek, którego dane zostają utracone. Według K. Buczkowski pod wska-
zanym pojęciem należy również rozumieć czasowe pozbawienie możliwości 
dostępu korzystania z danych, przy możliwości odzyskania ich pierwotnego 
zapisu [Buczkowski 2016, s.147].

Ostatnim z omawianych pojęć jest wprowadzenie nowego zapisu da-
nych informatycznych. Należy przez to rozumieć wprowadzenie danych wcze-
śniej nie istniejących lub dodanie nowych nie istniejących pierwotnie treści. 
Dla uznania, że doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa nie ma zna-
czenia czy zapis danych informatycznych zmieniona na stałe czy jedynie na 
określony czas.

 W doktrynie pojawia się spór w zakresie charakteru przestępstwa 
oszustwa. Większość autorów opowiada się za materialnym charakterem oma-
wianego przestępstwa, wskazując jednocześnie, że skutkiem w rozumieniu 
art. 287 KK jest wpłynięcie na automatycznie przetwarzanie, gromadzenie 
lub przekazywanie danych informatycznych lub dokonanie zmiany, usunię-
cia albo wprowadzenia nowego zapisu danych informatycznych [Kunicka -  
Michalska 2006, s.103]. Nieliczna grup autorów opowiada się za charakterem 
częściowo materialnym i częściowo formalnym. Za podstawę takiego stano-
wiska autorzy wskazują, że o przestępstwie komputerowym w ujęciu formal-
nym możemy mówić w odniesieniu na wpływanie na dane informatyczne.  
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W przypadku zmiany, usunięcia albo wprowadzenia nowego zapisu danych 
mamy do czynienia z przestępstwem materialnym.

W przypadku, jeżeli sprawca ingeruje w funkcje systemu teleinforma-
tycznego, który posiada zabezpieczenia, sprawca dokonuje ich ominięcia do-
puszcza się dodatkowo czynu z art. 267 KK. Przedmiotem wykonawczym 
przestępstwa oszustwa komputerowego nie jest człowiek, tak jak w przypadku 
klasycznego przestępstwa oszustwa, lecz urządzenie lub nośnik, na którym 
zapisane są dane.

strOna pOdmiOtOwa

Przestępstwo oszustwa komputerowego jest przestępstwem umyślnym, 
kierunkowym. Działanie sprawcy nakierowane jest na konkretny cel. Spraw-
ca przestępstw z art. 287 KK działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub wyrządzenia innej osobie szkody. Przestępstwo oszustwa komputerowego 
może być zatem popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim.

Zgodnie z art. 115 § 4 KK korzyść majątkowa jest korzyścią dla siebie 
jak i również dla kogoś innego.

W tym zakresie przestępstwo oszustwa komputerowego różni się od 
klasycznego przestępstwa oszustwa.

czas i miejsce pOpełnienia czynu

Określając czas popełnienia przestępstwa oszustwa komputerowego zo-
stawanie będzie miał art. 6 KK zgodnie z którym czyn zabroniony uważa się 
za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do 
którego był obowiązany. Miejscem popełnienia czynu będzie zarówno miejsce 
realizacji czynności sprawczych, jak i miejsce, w którym ich skutek nastąpił 
lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. W przypadku oszustwa kompu-
terowego określenie miejsca oraz czasu popełnienia czynu może przysporzyć 
problemu bowiem często konieczne będzie zasięgnięcia w tym zakresie wiedzy 
specjalistycznej.



1294

KAROLINA SZYMCZAK

OszustwO kOmputerOwe a OszustwO klasyczne

Podczas prac kodyfikacyjnych nad nowym kodeksem karnym podjęto 
decyzję o wprowadzeniu nowego typu przestępstwa jakim było przestępstwo 
oszustwa. Różnica pomiędzy klasycznym przestępstwem oszustwa a oszu-
stwem komputerowym jest podmiot oddziaływania sprawcy. W ujęciu kla-
sycznym przestępstwa oszustwa uregulowanego w art. 286 KK podmiotem 
oddziaływania sprawcy jest osoba. W przypadku przestępstwa oszustwa kom-
puterowego przedmiotem oddziaływania sprawcy jest urządzenie lub system 
komputerowy. W doktrynie przyjmuje się, że w przypadku skierowania czynu 
sprawcy nie tylko na mnie, ale i na osobę zastosowanie będą miały przepisy 
dotyczące przestępstwa klasycznego oszustwa. Istotny jest bowiem z punktu 
widzenia oszustwa komputerowego brak oddziaływania na psychikę sprawcy 
na jego proces decyzyjności.

W przypadku przestępstwa oszustwa komputerowego wyłączony jest 
element ludzki. Oszustwo komputerowe oraz klasyczne oszustwo posiadają  
w dużej mierze cechy zbieżne.

Przy klasyfikacji odpowiedniego typu przestępstwa należy dokonać 
ustaleń w zakresie tego ma co skierowany był czyn sprawcy.

Ustawodawca celowo dokonał rozgraniczenia i wprowadził nowy typ 
przestępstwa w celu wyraźnego podziału i uzupełnienia tym samym pewnego 
rodzaju luki w prawie. Wcześniejsze przepisy dotyczące oszustwa klasycznego 
i jego definicja nie odpowiadały nowoczesnym atakom na mienie. Brzmie-
nie art. 287 KK na przestrzeni lat ulegało zmianie. Pierwotnie przepis mówił  
o przekazywaniu informacji nie zaś o ich przesyłaniu. Jako przedmiot czyn-
ności wykonawczej pierwotnego brzemienia przepisu określono informacje. 
Kolejną różnica było użyte w pierwotnym brzmieniu sformułowanie o „zapi-
sie komputerowym nośnika informacji”. Obecnie sformułowanie to zostało 
zastąpione przez określenie” zapisu danych informatycznych”. 

Przestępstwo oszustwa komputerowego nie wymaga od sprawcy prze-
stępstwa działań na osobie w celu doprowadzenia jej do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem. Powyższe odróżnia przestępstwo klasycznego oszustwa 
od przestępstwa oszustwa komputerowego. Przepis art. 287 KK nie wymaga 
również powstania skutku w aspekcie majątkowym. W doktrynie pojawił się 
spór w zakresie nazwy przestępstwa sklasyfikowanego w art. 287 jako prze-
stępstwa oszustwa. Nazwa ta bowiem dla wielu autorów jest nieadekwatna 
w związku z charakterem omawianego czynu. W klasycznym przestępstwie 
oszustwa sprawca wpływa na inną osobę. Element ten nie występuje w przy-
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padku oszustwa komputerowego. Również w zakresie przedmiotu ochrony 
pomiędzy typem oszustwa klasycznego a oszustwa komputerowego istnieją 
różnice. W przypadku tego drugiego przedmiot ochrony jest trochę bardziej 
złożony. Pomimo zastrzeżeń w tym zakresie nazwa ta utrwaliła się już w lite-
raturze i na ten moment nie ma żadnych podstaw faktycznych i prawnych do 
jej zmiany. 

zakOńczenie

Liczba popełnianych przestępstw w cyberprzestrzeni charakteryzuje 
tendencja wzrostowa. Ilość popełnianych przestępstw stale rośnie, co pozo-
staje w korelacji z ciągłym wzrostem użytkowników Internetu. Jako użytkow-
nicy nowych technologii musimy być świadomi zagrożenia i we własnym za-
kresie zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Ilość sposobów popełnienia 
przestępstwa oszustwa komputerowego jest w zasadzie nieograniczona. Pro-
blematyczna pozostaje kwestia niskiej wykrywalności przestępstwa oszustwa 
komputerowego. Postępowania dotyczące oszustw komputerowych są często 
bardzo kosztowne bowiem większości przypadków konieczne jest skorzystanie 
z pomocy specjalistów. 

Postępowanie dowodowe w przypadku przestępstwa oszustwa jest 
niezwykle rudne i wymaga wiedzy specjalistycznej. Obecnie brak jest odpo-
wiednich narzędzi prawnym, które mogłyby umożliwić usprawnienie procesu 
zbierania dowodów oszustwa komputerowego. Duża ilość popełnianych prze-
stępstw oszustwa komputerowego wynika z niskiej świadomości społecznej. 
Wiele instytucji we własnym zakresie umieszcza na swoich stronach dodatko-
we informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z usług elektro-
nicznych. 

W Polsce obserwuje się ogromy rozwój technologiczny. Od pewnego 
czasu mamy możliwość prowadzenia działalności bez wychodzenia z domu. 
Działalność można bowiem zarejestrować z wykorzystaniem systemu telein-
formatycznego. Bankowość elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza 
czy e-sad, to tylko nieliczne z możliwych rozwiązań dostępnych na rynku.

Rozwój nowoczesnych technologii jest nieunikniony i konieczny. Waż-
ne jest jednak przy tym zapewnienie jak największej ochrony prawnokarnej 
w tym zakresie. 
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Głosowania via internet  
jako element rozwoju  

demokratycznego państwa prawa

wstęp

Jednym z zadań informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej jest 
poprawienie jakości świadczonych usług w celu zachęcania obywateli do więk-
szego zaangażowania w procesy demokratyczne. I-głosowanie może być alter-
natywą dla tradycyjnego sposobu oddawania głosu w wyborach powszechnych 
i przyczynić się do zwiększenia liczby osób uczestniczących w życiu publicz-
nym, co jest koniecznym elementem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
[Garlicki 2019, s. 81]. Jednakże ten rodzaj partycypacji społecznej  obecny 
jest jedynie w znacznie ograniczonym zakresie. Opracowanie naukowe ma 
na celu przedstawienie uwarunkowań prawnych w Polsce do wprowadzenia 
i-głosowania z uwzględnieniem doświadczeń legislacyjnych innych państw 
oraz ewentualny wpływ omawianej instytucji na rozwój demokratycznego 
państwa prawa. 

Niniejsza praca została przygotowana na podstawie badań prowadzo-
nych z zastosowaniem metody analityczno-dogmatycznej oraz metody kom-
paratystycznej.  W opracowaniu przedstawiono analizę dorobku przedstawi-
cieli nauki prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, jak również 
orzecznictwo sądów z Polski i Estonii. Ponadto zostały omówione historyczne 
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działania związane z podjęciem próby rozpoczęcia procesu legislacyjnego, któ-
ry doprowadziłby do wprowadzenia i-głosowania w Polsce.

digital natives w spOłeczeństwie Obywatelskim

Już w 2001 r. M. Prensky sformułował pojęcie „Digital Natives”, co 
można przetłumaczyć jako „Cyfrowi Tubylcy”, osoby potrafiące posługiwać 
się „cyfrowym językiem” tak samo naturalnie jak językiem narodowym. Sta-
nowią oni przeciwieństwo „Digital Immigrants”, czyli „Cyfrowych Imigran-
tów”, dla których internet jest środowiskiem obcym [Prensky 2001, s. 1]. Dla 

„Digital Natives” naturalne jest korzystanie z nowych technologii, natomiast 
nienormalny jest brak możliwości załatwienia czegoś przez internet. Nie po-
winno zatem dziwić, że żądają oni od państwa wdrażania coraz to nowszych 
rozwiązań technicznych. Jest prawdopodobne, że gdy nie będą mogli oddać 
elektronicznego głosu, to nie oddadzą żadnego. Z drugiej strony „Digital 
Immigrants” wykazują dużą niechęć do korzystania z nowych technologii, 
uważając ją a priori za zagrożenie. Obecnie to właśnie „Cyfrowi Imigranci” 
decydują o tym jakie techniki w życiu państwa będą wykorzystywane, zatem 
informatyzacja i cyfryzacja życia publicznego w Polsce spotyka bardzo silną 
barierę mentalną. Taki stan rzeczy nie będzie jednak trwał wiecznie. Sektor 
bankowy w ciągu ostatnich lat przeniósł do internetu ogromną część swojej 
działalności. Podobnie jest w biznesie komunikacyjnym, coraz więcej prze-
woźników sprzedaje bilety wyłącznie w formie elektronicznej. Znaczący krok 
w kwestii informatyzacji życia społecznego zaobserwowaliśmy także ostatnio, 
w związku z pandemią Covid-19, za pośrednictwem internetu odbywały się 
m.in. wykłady, szkolenia czy porady lekarskie. Prawdopodobnie analogiczny 
proces czeka demokrację. Skoro już teraz problem niskiej frekwencji wśród 
ludzi młodych jest widoczny (Według sondażu exit poll przeprowadzonego 
przez IPSOS dla TVN24 frekwencja wśród wyborców w wieku 18-29 lat wy-
niosła 46,4 procent, dla porównania frekwencja w pozostałych kategoriach 
wiekowych kształtowała się następująco: wyborcy 30-39 lat: 60,3 procent, wy-
borcy 40-49 lat: 75,7 procent, wyborcy 50-59 lat: 59,6 procent, wyborcy 60 
lat i więcej: 66,2 procent) [Wyniki Exit Poll…], a jednym z celów e-Admini-
stracji jest zachęcanie obywateli do angażowania się w procesy demokratyczne, 



1299

 BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE KONSTYTUCJI W POLSCE

naturalne wydają się rozważania nad głosowaniem via internet.

fOrmy elektrOnicznegO głOsOwania

Elektroniczną demokrację można zdefiniować jako „każdy demokra-
tyczny system polityczny, w którym używa się komputerów i sieci kompu-
terowych do realizacji podstawowych funkcji procesu demokratycznego, ta-
kich jak informowanie i komunikacja, artykulacja i agregacja interesów oraz 
proces decyzyjny” [cyt. za Rzucidło 2015, s. 133]. Obok pojęcia demokracji 
elektronicznej równocześnie używa się takich pojęć jak „teledemokracja”, „cy-
ber-demokracja”, czy „e-demokracja”. „Niezależnie od przyjętej perspektywy 
i zakresu samego pojęcia, wspólna dla tych koncepcji jest wiara, że rozmaite 
funkcje nowych technologii - interaktywność, szybszy tryb przekazywania in-
formacji, możliwość komunikacji zwrotnej - mogą pozytywnie oddziaływać 
na mechanizmy demokratyczne” [Duda 2011, s.160]. 

Natomiast elektroniczne głosowanie (e-głosowanie, z ang. i-voting) na-
leży rozumieć jako akt oddawania głosu za pomocą urządzeń cyfrowych, w 
tym także szereg czynności poprzedzających głosowanie, a także zarządzanie 
już oddanym głosem. Głosowanie elektroniczne może zostać sklasyfikowane 
zgodnie z propozycją Internet Society Poland:

Wybory elektroniczne to pojęcie obejmujące szeroki  
zakres zastosowania technik informatycznych  
w referendach oraz wyborach powszechnych.

1. Elektroniczna wizualizacja wyników wyborów - systemy 
komputerowe pełnią rolę pomocniczą przy prezentacji i  

wizualizacji wyników wyborów przeprowadzonych tradycyjnie.
2. Głosowanie wspomagane elektronicznie - systemy  
komputerowe są głównym narzędziem służącym do  

przyjmowania i zliczania głosów. Głosy są oddawane przez  
wyborców osobiście w lokalach wyborczych na dedykowanych  

komputerach wyborczych (tzw. „voting machines”).
3. Głosowanie przez Internet - głosy są oddawane zdalnie 

z dowolnej lokalizacji za pomocą Internetu, a ich przyjmowaniem i 
zliczaniem zajmuje się centralny komputerowy system wyborczy  

[Stanowisko Stowarzyszenia Internet…]. 

Podobne stanowisko przedstawia J. Rzucidło, który w głosowaniu elek-
tronicznym w szerokim znaczeniu wyróżnia głosowanie internetowe, oznacza-
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jące głosowanie w lokalu wyborczym z użyciem internetu, np. za pomocą elek-
tronicznych urn wyborczych oraz i-głosowanie [Rzucidło 2015, s. 136]. To 
ostatnie odnosi się do głosowania zdalnego, poza lokalem wyborczym, czyli 
wchodzi w zakres punktu trzeciego klasyfikacji przedstawionej przez Internet 
Society Poland.

mOżliwOści i-głOsOwania w świetle  
kOnstytucji rp z 2 kwietnia 1997 r.

W trakcie prac nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r. rozwój technologii informatycznych był na zupełnie innym poziomie 
niż obecnie. W latach dziewięćdziesiątych internet był pojęciem szerzej nie-
znanym, a korzystanie z niego było ograniczone do niewielkiej grupy społecz-
nej. Polska prasa uznała go za narzędzie nieprofesjonalne oraz zbyt kosztowne. 
Podobnie myśleli sami Polacy, którzy w latach 90. niechętnie korzystali z moż-
liwości, które sieć miała do zaoferowania [Rafa 1995]. Trudno zatem dziwić 
się ustrojodawcy, że w regulacjach konstytucyjnych pojęcie sieci nie występuje. 
Jednakże sam brak występowania tego słowa nie przesądza o niekonstytucyj-
ności i-głosowaniu.

Podstawowym przepisem Konstytucji RP, który należy wziąć pod uwa-
gę badając legalność głosowania za pośrednictwem Internetu jest art. 96 ust. 
2. Reguluje on wybory do Sejmu, czyli te, którym przypisany jest najszerszy 
katalog zasad wyborczych, tj. powszechność, równość, bezpośredniość, pro-
porcjonalność i tajność. Zatem wyniki interpretacji dotyczące możliwości 
głosowania via internet w świetle art. 96 ust. 2 Konstytucji RP można od-
nieść także do innych wyborów  określonych w ustawie zasadniczej, czyli do 
wyborów do Senatu, wyborów Prezydenta RP orz wyborów samorządowych, 
a także do referendum.

Pierwszą zasadą wyborczą, wymienioną w art. 96 ust. 2 Konstytucji RP 
jest powszechność. Współcześnie jej znaczenie uległo rozszerzeniu, nie doty-
czy tylko formalnego przyznania czynnego prawa wyborczego jak najszersze-
mu kręgowi osób. W głównej mierze, chodzi o to, aby umożliwić jednostce 
praktyczne korzystanie z tego prawa [Czarny 2016, s. 252]. Zasada ta podle-
ga jednak pewnym ograniczeniom, cenzusom - obywatelstwa polskiego oraz 
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wieku. W przypadku i-głosowania należy rozpatrzyć dwie sytuacje: kiedy od-
danie głosu za pośrednictwem internetu jest jedynym sposobem głosowania 
oraz gdy stanowi jedną z równorzędnych alternatyw. W pierwszym przypadku 
można doszukiwać się dwóch ukrytych cenzusów. Wskazać należy na cenzus 
wykształcenia, czyli umiejętność obsługi odpowiedniego programu kompute-
rowego, bez której oddanie głosu za pośrednictwem internetu byłoby znacząco 
utrudnione lub niewykonalne. Idąc dalej można by zauważyć cenzus majątko-
wy, obowiązek wyborcy do zaopatrzenia się w odpowiedni sprzęt. Rozwiąza-
niem mogłoby okazać się udostępnienie przez władze publiczne, przynajmniej 
w czasie trwania wyborów, komputerów wyposażonych w oprogramowanie 
umożliwiające oddanie głosu. W przypadku, gdy i-głosowanie stanowiłoby 
tylko jedną z alternatywnych opcji uczestnictwa w procesie decydowania o lo-
sach państwa, powyższe zagadnienia stają się mniej problematyczne [Rzucidło 
2015, s. 160-161]. Możliwość wyboru sposobu głosowania, czy w tradycyjnej 
formie, czy via Internet niwelowałaby negatywne skutki dla osób wykluczo-
nych cyfrowo. Ponadto takie rozwiązanie czyniłoby zadość zasadzie równości, 
wyborcy mieliby możliwość uczestnictwa w wyborach na równych zasadach, 
skorzystanie z określonej formy stanowiłoby autonomiczną decyzję jednostki, 
niewpływającą na ważność i wagę głosu. Co więcej, jeżeli uznać za prawdziwe 
twierdzenie, że i-głosowanie zwiększy lub przynajmniej utrzyma na dotych-
czasowym poziomie frekwencję wyborczą, można dojść do wniosku, że takie 
rozwiązanie nie tylko nie będzie sprzeczne z zasadą powszechności, lecz sprawi, 
iż zasada ta uzyska dotąd nieznany stopień realizacji. Jednakże trudno jedno-
znacznie przewidzieć rzeczywiste skutki takiego rozwiązania, chociaż dotych-
czasowe doświadczenia innych państw mogą napawać pewnym optymizmem.

Kolejną zasadą, którą należy rozpatrzyć jest zasada bezpośredniości. 
W ujęciu wąskim przesądza ona o jednostopniowości, czyli o tym, że wybor-
cy nie głosują na elektorów, którzy następnie dokonają ostatecznego wybo-
ru, lecz bezpośrednio na swojego kandydata do organu przedstawicielskiego 
lub na urząd jednoosobowy. Wybory bezpośrednie są więc przeciwieństwem 
wyborów wielostopniowych, wykluczają wybory do Sejmu składające się 
z dwóch lub większej liczby etapów. W szerszym znaczeniu, zasada bezpo-
średniości oznacza, że wyborca powinien mieć możliwość głosowania na kan-
dydata określonego z imienia i nazwiska [Czarny 2016, s. 252].  Co więcej, 
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w doktrynie istnieje spór co do kwalifikacji wymogu głosowania osobistego. 
Przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego nie są zgodni co do tego, czy 
jako problem z zakresu techniki głosowania powinien być pozostawiony do 
ukształtowania przez ustawodawcę, czy jest on elementem zasady bezpo-
średniości posiadającym rangę konstytucyjną [Garlicki 2016, s. 184]. Cho-
ciaż w powyższej polemice nie brano pod uwagę i-głosowania, wypracowane 
dotychczas rozstrzygnięcia dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz 
głosowania przez pełnomocnika można odpowiednio przenieść na grunt de-
baty dotyczącej głosowania za pośrednictwem internetu. W kontrowersyjnym 
i niejednogłośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 
r., sygn. akt K 9/11 Trybunał w uzasadnieniu stwierdził, że:

prawo wybierania przedstawicieli, określane również jako 
czynne prawo wyborcze, nie jest ograniczone w tym przepisie do 

wyboru osobistego. Nie ma zatem przeszkód, by przyjąć, że obywatel 
polski może wybrać przedstawiciela, głosując przez swojego pełno-
mocnika. Takie szerokie rozumienie przepisu statuującego prawo 
konstytucyjne jest zgodne z wykładnią proobywatelską. Wymóg 

głosowania osobistego nie wynika również z istoty czynnego prawa 
wyborczego, tym bardziej że ustrojodawca nie przesądził, w jaki 

sposób prawo to ma być realizowane. Jeszcze jeden przepis wymaga 
tu rozważenia. Jest nim art. 4 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym 

„Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośred-
nio”. W tym przepisie bezpośrednie sprawowanie władzy faktycznie 

mogłoby być uznane za tożsame ze sprawowaniem władzy wprost 
przez Naród, niemniej jednak należy zauważyć, że bezpośredniość 

jest tu odnoszona do podmiotu zbiorowego (Narodu), a nie do jego  
poszczególnych członków. Art. 4 ust. 2 Konstytucji będący jedną 

z zasad ogólnych ustawy zasadniczej, a tym samym wskazówką,  
jak interpretować inne jej przepisy, wyraźnie określa dwa sposoby 

sprawowania władzy przez Naród – bezpośrednio oraz przez  
przedstawicieli. Wybór przedstawicieli jest również jednym  

ze sposobów sprawowania władzy bezpośrednio przez Naród.  
Nie oznacza to jednak, że czynność głosowania może być dokonana 
wyłącznie osobiście przez wyborcę. Skoro bowiem pełnomocnikiem 

jest również wyborca posiadający czynne prawo wyborcze, to  
oddanie przez niego głosu w imieniu mocodawcy w dalszym ciągu  

jest sprawowaniem władzy bezpośrednio przez Naród. 

Powyższe stanowisko Trybunału Konstytucyjnego może wskazywać, że 
potencjalne głosowanie za pośrednictwem internetu nie zniweczy zasady bez-
pośredniości. Z drugiej jednak strony kontrowersyjność powyższego orzecze-
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nia jest na tyle duża, że trudno będzie o powszechną jej akceptację, zwłaszcza 
wśród „Cyfrowych Imigrantów”.

Największe kontrowersje może budzić i-głosowanie w świetle zasady 
tajności. System informatyczny o niebudzącej wątpliwości odporności na ata-
ki z zewnątrz i perfekcyjnie spełniający zadanie utajnienia danych jest wręcz 
nieosiągalny. Należy pamiętać, że w zasadzie tajności chodzi o zagwarantowa-
nie, aby decyzja wyborcy nie spowodowała pozytywnych lub negatywnych 
konsekwencji. Zatem utajniony powinien być sam moment oddawania głosu 
oraz cały proces administrowania głosem. Konieczność zapewnienie tajności 
głosowania spoczywa na władzy publicznej, jednak już teraz dostrzegane są 
pewne obowiązki nałożone na wyborcę, np. zgodnie z art. 52 § 6 Kodeksu 
Wyborczego kartę do głosowania wyborca wrzuca w taki sposób, aby strona 
zadrukowana była niewidoczna. Stąd też wytłumaczenie, że w i-głosowaniu 
obowiązek zapewnienia tajności samego momentu oddania głosu będzie 
ciążył na wyborcy, wydaje się nieco łatwiejsze. Głosujący powinien zadbać 
o to, aby osoby postronne nie widziały jakiego wyboru dokonał, ale także by 
sprzęt, z którego korzysta był wolny od szkodliwego oprogramowania umoż-
liwiającego przechwycenie treści głosu. Podobną sytuację można zauważyć  
w momencie wypełniania przez wyborcę karty do głosowania podczas gło-
sowania korespondencyjnego [Rzucidło 2015, s. 169]. Wydaje się, że każdy 
wyborca chcący decydować o losach państwa za pośrednictwem internetu po-
winien być w stanie zapewnić tajność oddania głosu, w przeciwnym wypadku 
trudno w ogóle mówić o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dla osób 
wykluczonych cyfrowo alternatywą może pozostać głosowanie tradycyjne sta-
wiające przed jednostką mniejsze wymagania, w kwestii zachowania tajności 
oddania głosu.

Jeśli chodzi o zasadę proporcjonalności, odnoszącą się do sposobu usta-
lania wyniku głosowania [Garlicki 2016, s. 186], to wprowadzenie i-głosowa-
nia nie powinna budzić jakichkolwiek kontrowersji. Możliwość głosowania za 
pośrednictwem internetu nie wpływa na zachowania proporcjonalności.

Reasumując, można dojść do wniosku, że kwestia konstytucyjności 
głosowania za pośrednictwem internetu nie jest jednoznaczna. Wiele zależy 
od tego jakie rozwiązanie w kwestii i-głosowania zaproponuje w przyszłości 
ustawodawca. Warto przytoczyć pogląd J. Rzucidło, według którego mając 
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pewne pojęcie o tym, jak takie głosowanie mogłoby w rzeczywistości wyglą-
dać oraz patrząc przez pryzmat orzecznictwa Trybunały Konstytucyjnego w 
sprawie zgodności z ustawą zasadniczą poszczególnych rozwiązań Kodeksu 
Wyborczego, można zaryzykować twierdzenie, że TK uznałby najprawdopo-
dobniej zgodność i-głosowania z Konstytucją RP [Rzucidło 2015, s. 178].

elektrOniczne głOsOwanie w innych państwach

Już na początku lat dziewięćdziesiątych Belgowie podjęli pierwsze 
działania zmierzające do elektronicznego głosowania, chodziło wówczas o za-
stosowania elektronicznych urn wyborczych, aby zmniejszyć ilość oddanych 
głosów nieważnych. Pierwsze głosowanie przeprowadzone w 2003 r. nie było 
wolne od trudności i problemów technicznych, niemniej jednak ponad 70% 
respondentów uznało elektroniczne głosowanie za bardzo łatwe [Kużelewska 
2018, s. 151]. Obecnie taki sposób głosowania cieszy się u Belgów dużym 
zaufaniem. Mimo to tamtejsze prawo nie przewiduje głosowania na odległość, 
w tym także głosowania za pośrednictwem internetu.

Natomiast pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek przepro-
wadzania wyborów za pomocą internetu jest Estonia. Uprawniony do gło-
sowania Estończyk może wybrać spośród kilku form głosowania, w tym gło-
sowanie tradycyjne oraz głosowanie za pośrednictwem internetu. To drugie 
jest powiązane z systemem ID-card, dokumentem służącym do identyfikacji 
obywateli, zawierającym warstwę elektroniczną pozwalającą na weryfikację 
tożsamości oraz złożenie podpisu elektronicznego. Jest to elektroniczny od-
powiednik dowodu osobistego. Co ciekawe występuje także w postaci karty 
SIM, która pozwala głosować za pomoc telefonu. Warto zauważyć, że estoński 
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zadaniem państwa jest zapewnić po-
prawne działanie całego systemu pozwalającego na oddanie elektronicznego 
głosu dla najbardziej powszechnego sprzętu komputerowego, wyposażonego  
w najbardziej popularne systemy operacyjne, rozdzielczość ekranu, czcionek 
itp. 

W celu zagłosowania za pośrednictwem internetu, estoński wyborca 
musi użyć specjalnej aplikacji, udostępnianej na stronie estońskiej PKW. Na-
stępnie w podłączonym do komputera czytniku należy umieścić ID-card i za-
logować się. Po wybraniu kandydata, aplikacja szyfruje wirtualną kartę do 
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głosowania. Konieczne jest kolejne potwierdzenie wyboru i tożsamości. Na 
końcu wyborca otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności. Dalszym eta-
pem administrowania głosami zajmują się odpowiednie organy, zapewniając 
tajność głosowania poprzez oddzielenie zaszyfrowanej karty od elektronicz-
nego podpisu osoby głosującej. Wyborca może modyfikować swój głos za 
pośrednictwem internetu, a w dniu tradycyjnych wyborów może oddać głos 
na papierowej karcie do głosowania unieważniając w ten sposób wcześniej-
szą decyzję podjęta via internet. Estoński model i-głosowania zawiera także 
interesujący model przeprowadzania kontroli działania całego systemu. Otóż 
tej kontroli nie dokonuje organ państwowy, w tym celu wybiera się zewnętrz-
nego kontrolera, przedsiębiorcę. Istotne jest, że już przy pierwszych próbach 
i-głosowanie zdało technologiczny egzamin, m.in. obyło się bez poważnych 
ataków [Madise, Martens 2005, s. 25].

Warto na koniec przyjrzeć się popularności i-głosowania w poszcze-
gólnych latach wyborczych. W 2005 r. 0,9% uprawnionych skorzystało z tej 
możliwości, w 2007 r. było to już 3,4%, natomiast w 2009 r. w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego i parlamentu, kolejno 6,5% i 9,5%. W wy-
borach parlamentarnych w 2011 r. za pośrednictwem internetu zagłosowało 
już 15,4% uprawnionych. Natomiast w wyborach samorządowych w 2013 r.  
i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. wskaźnik ten obni-
żył się do kolejno 12,3% i 11,4%, by w wyborach parlamentarnych w 2015 
r. wzrosnąć do ponad 30%. Frekwencja w powyższych wyborach, z zacho-
waniem kolejności wyniosła: 47,4%, 61,9%, 43,9%, 60,6%, 63,5%, 58%, 
36,5%, 64,2% [Gould, Harrington 2016] Znaczący wzrost głosujących via 
internet zanotowano w wyborach parlamentarnych w 2019 r., kiedy w ten 
sposób oddano prawie 44% głosów [Galano 2019]. Frekwencja wówczas wy-
niosła 63,7% [Voter turnout…]. Zatem w ostatnich wyborach został pobity 
rekord głosów oddanych za pośrednictwem internetu, było ich aż 247 232. 
Trudno jednoznacznie ocenić w jakim stopniu możliwość oddania głosu za 
pomocą internetu wpływa na frekwencję wyborczą, dysponujemy zbyt małą 
ilością danych. W najbliższych latach odpowiedź na to pytanie powinna stać 
się klarowna, choć już teraz niektórzy badacze zauważają, że i-głosowanie ma 
istotne znaczenie dla utrzymania frekwencji wyborczej na dotychczasowym 
poziomie [Rzucidło 2015. s. 151].
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Interesujące podejście do i-głosowania można zaobserwować w Szwaj-
carii, kraju który mechanizmy współdecydowania przez naród ma rozwinięte 
na bardzo wysokim poziomie. Idea bezpośredniej partycypacji społecznej wy-
stępuje tam na szczeblu federalnym, kantonalnym oraz komunalnym. Elek-
troniczne głosowanie w Szwajcarii doczekało się regulacji ustawowych, we-
dług których Rada Federalna, po co najmniej pięciu kolejnych bezawaryjnych 
próbach, może zezwolić danemu kantonowi na wprowadzenie ograniczonego 
czasowo, miejscowo i przedmiotowo głosowania elektronicznego w przypad-
ku referendum federalnego, jeśli system nie zostanie zmieniony pod względem 
technicznym lub organizacyjnym oraz zostaną spełnione inne ustawowe wy-
magania, m.in. zostanie zapewniona tajność głosowania. Obecnie w Szwajcarii 
prowadzone są prace nad wdrożeniem modelu i-głosowania, a nawet głosowa-
nia za pośrednictwem SMS-ów. Pożądanym efektem podejmowanych wysił-
ków jest partycypacja nowych grup społecznych w życiu politycznym oraz 
zachęcenie ich do prawnego współdecydowania. Według szacunków rządu 
szwajcarskiego wprowadzenie elektronicznego głosowania w całym państwie 
na okres 10 lat kosztowałoby około 66 mln franków, ale tylko przy jednolitym 
systemie we wszystkich kantonach. Przy odrębnych systemach dla poszcze-
gólnych kantonów koszt ten wzrósłby do 400-600 mln franków. „Rozwiąza-
nia i doświadczenia szwajcarskie prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze, 
ustawodawstwo dotyczące przeprowadzenia referendów i wyborów odznacza 
się dużym stopniem elastyczności i przyjazności dla obywateli, przewidując 
rożne sposoby głosowania i nie ograniczając go do jednego czy dwóch dni.  
W związku z tym każdy zainteresowany wzięciem udziału w głosowaniu może 
to rzeczywiście uczynić, z łatwością pokonując ewentualne przeszkody zwią-
zane z chorobą, niepełnosprawnością, podróżą itp. W warunkach szwajcar-
skich gdzie ogromną popularnością cieszy się głosowanie korespondencyjne, 
e-voting nie oznacza takiej rewolucji, jak w krajach dopuszczających jedynie 
głosowanie w lokalach wyborczych” [Wróbel 2008, s. 9]

histOria prOpOzycji wprOwadzenia i-głOsOwania w pOlsce

„Przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2000 r. F. Rymarz, prze-
wodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, stwierdził, że Polacy będą mogli 
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brać udział w wyborach za pośrednictwem internetu już za dziesięć lat. Rok 
później pojawiły się opinie, że jeśli będziemy uczestniczyć w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego w 2004 r., to najprawdopodobniej będą to pierwsze 
w naszym kraju wybory elektroniczne.  Do tej pory jednak w zasadzie jedyną 
technologiczną innowacją, stosowaną w Polsce podczas powszechnych głoso-
wań jest elektroniczne przesyłanie wyników z komisji wyborczych. Wyniki te 
i tak muszą być następnie potwierdzone przez członków komisji”. [Springer 
2005]

W 2007 r. stowarzyszenie „Polska Młodych” przygotowało projekt sys-
temu służącego do głosowania za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość (System od strony technicznej przygotowali eksperci z Politechniki 
Wrocławskiej). System nazwano „Scratch, Click and Vote”, co można przetłu-
maczyć jako „zdrap, kliknij i głosuj”. Była to pierwsza inicjatywa przybliżająca 
Polskę do i-głosowania, jednak nie osiągnęła znaczących sukcesów.

Z kolejną inicjatywą mieliśmy do czynienia w 2010 r., kiedy Polska 
Partia Internetowa zaapelowała m.in. do wszystkich posłów i senatorów  
o możliwość głosowania za pośrednictwem internetu. Argumentowali to m.in. 
zwiększeniem frekwencji wyborczej oraz rozwijaniem demokracji bezpośred-
niej [Internet podnosi frekwencje…]. Jeśli chodzi o kwestie techniczne i-gło-
sowania, Polska Partia Internetowa proponowała wykorzystania technologii 
istniejących w sektorze bankowym. Apel nie osiągnął jednak zamierzonego 
celu.

W 2011 r. zainteresowanie wprowadzeniem rozwiązań pozwalających 
na głosowanie za pośrednictwem internetu wykazał Prezydent RP, Bronisław 
Komorowski. Podobną chęć wyraził Sojusz Lewicy Demokratycznej publiku-
jąc dokument „Zmiana-Cyfrowa Polska 2011-2015” [Zmiana – Cyfrowa Pol-
ska…], w którym i-głosowanie było jedną z wizji przyszłości. Następne dekla-
racje dotyczące głosowania za pośrednictwem internetu pochodziły z obozu 
Platformy Obywatelskiej. We wszystkich jednak wymienionych przypadkach 
zabrakło szerszej wizji, nie opisano procesu w jakim wybory te miałyby się 
odbywać.

Po wyborach parlamentarnych w 2011 r. z inicjatywą zmiany Kodeksu 
Wyborczego i wprowadzenia i-głosowania wystąpił Ruch Palikota. Działacze 
partii powoływali się na przykład Estonii, gdzie głosowanie via internet już 
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funkcjonowało. W kwestiach technicznych pomysłodawcy proponowali iden-
tyfikację wyborcy poprzez profil zaufany ePUAP. Ostatecznie projekt zmiany 
prawa wyborczego trafił do Sejmu, jednak nie przeszedł całej ścieżki legisla-
cyjnej.

W 2012 r. w reakcji na podpisanie umowy ACTA powstała partia po-
lityczna Demokracja Bezpośrednia, której głównym celem było zwiększenie 
instytucji demokracji bezpośredniej, w tym m.in. wprowadzenie możliwości 
głosowania za pośrednictwem internetu. Mimo starań promowania swoich 
pomysłów, partia nie zaistniała w debacie publicznej, przez co inicjatywa 
wprowadzenia i-głosowania nie uzyskała rozgłosu.

Jedynym miejscem w polskim systemie prawnym, gdzie głosowanie 
za pośrednictwem internetu jest powszechnie praktykowane są budżety oby-
watelskie. Warto zauważyć, że i-głosowanie istnieje obok możliwości trady-
cyjnego oddania głosu w odpowiednim urzędzie, przez co jednostki wyklu-
czone cyfrowo nie są dyskryminowane. Jednakże funkcjonujące systemy nie 
są na tyle zaawansowane, aby pozwoliły przeprowadzić bezpieczne i zgodne  
z Konstytucją RP głosowanie w skali kraju. W celu identyfikacji obywatela 
wystarczy posłużenie się numerem PESEL, co byłoby nie do zaakceptowania 
w wyborach powszechnych.

Obecnie w związku z pandemią Covid-19 pojawiają się pojedyncze 
głosy o konieczności wprowadzenia możliwości głosowania za pośrednictwem 
internetu, jednak szersza debata jeszcze się nie rozpoczęła i nie wiadomo, kie-
dy - i czy w ogóle - obecny stan rzeczy ulegnie zmianie.

pOdsumOwanie

Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że wprowadzenie 
możliwości głosowania przez internet jest w Polsce dalekie od urzeczywist-
nienia. Wymagałoby to najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych, 
dużych nakładów finansowych oraz politycznej dobrej woli. Ponadto należa-
łoby wzbudzić zaufanie wyborców do korzystania z nowych technologii, co 
przy dużym stopniu konserwatyzmu polskiego społeczeństwa może być za-
daniem niełatwym. Doświadczenia Estonii lub Szwajcarii nie stanowią od-
powiedzi na pytanie jak i-głosowanie sprawdziłoby się w większym państwie, 
w którym instytucje demokracji bezpośredniej są słabo rozwinięte. Z drugiej 
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jednak strony głosowanie za pośrednictwem internetu może zwiększyć licz-
bę obywateli angażujących się w sprawy publiczne, zwłaszcza wśród „Digital 
Natives”, którzy niebawem będą stanowili zdecydowaną większość polskiego 
społeczeństwa. Byłoby to postawienie kroku w kierunku młodego pokolenia, 
które obecnie niewystarczająco angażuje się w życie polityczne państwa. Po-
nadto, mając na uwadze obecny kryzys polskiej demokracji, należałoby podjąć 
działania zmierzające do zmiany niekorzystnej sytuacji. Rozszerzenie procesu 
decyzyjnego na rozległy krąg osób mogłoby doprowadzić do poczucia odpo-
wiedzialności za dobro wspólne, co stanowiłoby ogromny krok na przód w 
rozwoju polskiego społeczeństwa. I-głosowanie w połączeniu ze zwiększeniem 
znaczenia instytucji demokracji bezpośredniej, mogłoby stać się impulsem do 
zmiany mentalności polskiego wyborcy, a w konsekwencji doprowadzić do 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, na którym winno być oparte demo-
kratyczny państwo prawa.
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Uniwersytet Warszawski

Problem zjawiska seksualizacji 
dzieci w reklamie

wstęp

Kwestia zjawiska seksualności w przekazach medialnych zapoczątko-
wała ważny temat, który został podjęty nie tylko przez prawników, ale także 
psychologów i seksuologów. Zauważono znaczny wzrost treści medialnych, 
w których kobiety przedstawione są jako obiekty seksualne a także w sposób 
przedmiotowy. O zjawisku seksualizacji mówimy w momencie ustawienia 
atrakcyjności seksualnej jako priorytetu w postrzegania kobiety. Wiele badań 
i raportów pokazuję jak ważne jest w dzisiejszym świecie wygląd oraz sku-
pienie na nim w każdym aspekcie życia. Przejawy seksualizacji są zauważalne  
w każdym obszarze życia codziennego. Zjawisko seksualizacji w ostatnich 
latach zostało poddane częstej dyskusji w debatach publicznych. Stało się 
symbolem  przemian w seksualnej ochronie praw jak i wolności osób w tym  
w szczególności dziewczynek narażonych na zagrożenia związane z przemo-
cą seksualną. Zainteresowanie zjawiskiem seksualizacji przejawia się nie tylko  
w ocenach społeczeństwa, ale także środowisku naukowemu. Publikację na-
ukowe zajmujące się przedstawieniem problemu seksualizacji odnoszą się 
stricte do zjawiska, ale również ryzyka jakie ze sobą niesie. Zjawisko seksu-
alizacji zostało opisane w literaturze w sposób szczegółowy, wciąż jednak za-
uważalne są braki w regulacji prawnej jak i podstawowe braki w rozróżnieniu 
seksulaności a seksualizacji. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie na nie 
uwagi a także ukazanie, konsekwencji jakie niesie ze sobą to zjawisko.
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zjawiskO seksualizacji 

Na wstępie należałoby wyjaśnić czym jest zjawisko seksualizacji, aby 
w następnych puktach zająć się wytłumaczeniem seksualizacji dzieci w rekla-
mach. Na samym początku seksualizacja wiązała się z seskualnością i rozwojem 
seksualnym człowieka. W latach 70 używano tego pojęcia jako zamiennika 
seksualności, czyli procesu człowieka trwającego całe jego życie z nasileniem 
na okres dojrzewania tj. rozwój preferencji seksualnych, tożsamości płciowej 
oraz wartości seksualnych [Zielona–Janek 2017, s.12]. Koncepcja seksuali-
zacji używana była mylnie podczas omawiania zagadnień dotyczących mo-
lestowania czy wykorzystywania seksualnego dzieci, a więc utożsamiana była  
z dysocjacją seksualną. Wiązała się ona z określaniem nadmiernego zaintere-
sowania sferą seksualną czy też wprowadzaniem jej do codziennych czynności. 
Seksualizację często mylono z seksualnością człowieka uważano także, że jest 
to pewien sposób relacji między osobą dorosłą a dzieckiem. Niestety nadal 
możemy zauważyć błędne mylenie tych dwóch pojęć, najczęściej związane 
z brakiem edukacji seksualnej w szkołach oraz brakiem rozmów z osobami 
dorosłymi traktując ten temat jako „tabu”. Przykładem mylnego rozumienia 
wyżej opisanego problemu jest pojęcie „urazogennej seksualności” w cztero-
czynnikowym modelu wiktymizacji seksualnej (1986r.) [Zielona–Janek  2017, 
s.12] Finkelhora i Browne (Twórcami koncepcji teoretycznej, która tłuma-
czyła reakcję na przeżycie przemocy seksualnej przez dziecko są Fiknęło oraz 
Brownem (1985 r.). Według autorów mechanizm traumy, jaki pojawia się 
w następstwie doznania wykorzystywania seksualnego pośredniczą w powsta-
niu oraz utrzymaniu się następstw psychopatologicznych. Autorzy wyodręb-
nili cztery mechanizmy: (I) traumatyczna seksualizują, (II) poczucie zdrady, 
(III) bezsilność, (IV) stygmatyzacja)1. Autorzy w swoich badaniach spróbo-
wali wytłumaczyć szkodliwe oddziaływanie dorosłego na seksualność dziecka. 
Według autorów mogło ono przybierać postać nagradzania bądź karania za 
przejawianie się u dziecka seksualności poprzez nadmierne zwracanie uwagi 
na intymne części ciała dziecka (czynienie z nich czegoś wyjątkowego o czym 
dziecko nie powinno mówić). 

Z innego punktu widzenia seksualizację kultury definiuję się „Kobietę 
jako towar” – czyli sprowadzenie jednostki do wartości jedynie powierzchow-
nej atrakcyjności. Zjawisku seksualizacji ogranicza jednostkę do roli przed-

1  Zob. więcej Kembłowski P. 2002, s. 3, Przemoc seksualna doznawana w okresie dzieciństwa 
i adolescencji – wyniki badania ankietowego młodzieży
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miotu, który służy zaspokojeniu seksualnemu innych osób [Klimasz 2014, 
s. 91]. We współczesnym świecie ludzkość nastawiona jest na konsumpcjo-
nizm. Ludzie dążą do zaspokajania swoich potrzeb w tym swoich przyjemno-
ści coraz to bardziej przesuwając granicę norm przyjętych w danym środowi-
sku. Głównym „napędem” ludzkości są media, które kreują idealne wizerunki. 
Wartość człowieka sprowadza się do wartości cielesnej [Klimasz 2014, s. 91]. 
Tworzenie wizerunku nie tylko zewnętrznego, ale także skupienie się na sek-
sualnym konterfekcie „idealnego image’u” powoduję, że ciało staję się elemen-
tem kultury a, także narzędziem pracy. 

Wizerunek kobiety idealnej na przestrzeni epok zmieniał się i prze-
chodził pewnego rodzaju „przeobrażenia”. Ideał piękna zmieniał się wraz z 
wymaganiami kulturowymi, charakterystycznymi dla danego społeczeństwa 
[Klimasz 2014, s. 93]. Obecnie można zauważyć dążenie do uprzedmiotowie-
nia kobiety, ich ciała reklamujące towary przez seksualizacje stają się towarem 
[Raport Departamentu Reklamy…, s.8] dodatkowo należy przytoczyć frag-
ment wspomnianego raportu: 

Celem reklamy nie jest tworzenie wartości artystycznej czy przekaz 
informacji. Współczesna reklama nie pełni już ̇ wyłącznie funkcji in-
formacyjnej – nie opisuje jedynie produktu i jego zalet, by zachęcić́ 
do jego zakupu. Dziś́ reklama namawia do kupna określonego zesta-
wu idei i wartości, takich jak: zdrowie, szczęście, powodzenie, uroda, 
poczucie bezpieczeństwa, pewność́ siebie, których ucieleśnieniem ma 
być́ oferowany produkt. Samochód, telefon, mleko, itp. nie są̨ tylko 
przedmiotami, które mają do wypełnienia konkretne funkcje (trans-
port, możliwość́ komunikowania się̨, zaspokojenie pragnienia) lecz 
stają się ̨ gwarantem lepszego, wymarzonego życia. Posiadając je czło-
wiek przestaje być́ anonimowy, staje się̨ kimś́ wyjątkowym. Często 
reklama pokazuje tę metamorfozę̨ (w reklamie kosmetyków STR8, ja-
dący drogą kierowca zabiera pasażerkę̨, która, pewnie pod wpływem 
zapachu, rzuca się ̨ wprost na niego i zaczyna całować ́). Zadaniem 
reklamy jest nie tylko zwiększenie sprzedaży konkretnego produktu, 
lecz również̇ „sprzedaż̇” określonej komercyjnej wizji świata i związa-
nej z nią̨ koncepcji szczęścia – świat to wielki sklep, w którym kupując 
określone produkty możesz kupić́ sobie szczęście. 

W powołanych powyżej definicjach można zauważyć objaw niekon-
sekwencji. A w szczególności opisywanie normatywnych mechanizmów roz-
wojowych razem z omówieniem zaburzeń seksualności dzieci przez pryzmat 
szkodliwych relacje z ich  rodzicami. Natomiast należy także zauważyć ele-
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ment wspólny, którym jest rozumienie seksualizacji jako procesu nadawania 
seksualnego znaczenia czemuś, co miało wcześniej inny charakter – pozasek-
sualny [Zielona – Janek  2017, s. 12]. Seksualne w znaczenie pobudzenia czy 
też podniecenia seksulanego człowieka. Należy wspomnieć charakteryzując 
zjawisko seksualizacji, że nie jest to objaw rozwoju XXI wieku a kontynuacja 
dostrzeżonych w latach 90, XX wieku zachowań kulturowych. Podsumowując 
nie można jednoznacznie scharakteryzować pojęcia seksualizacji, najczęściej 
stosowaną definicję stworzyło Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 
(dalej APA) zgodnie z którą seksualizacja ma miejsce wtedy, gdy:

1. wartości osoby wynikają z jej atrakcyjności seksualnej bądź 
seksualnego zachowania tak daleko rozszerzonej, że wyklucza inne ce-
chy osoby (osobowość);

2. osoby dopasowane są do norm, według których atrakcyjność 
fizyczna równa jest byciu seksownym;

3. osoby są uprzedmiotowione pod względem seksualnym, czy-
li stają się dla innych przedmiotem seksualnym a  nie osobą inteligent-
ną, zdolną do podejmowania decyzji i byciu niezależnym;

4. seksualność jest narzucona w niewłaściwy do tego sposób 
[Trojanowska  2017, s.56]. 
Każda z powyższych sytuacji jest przejawem seksualizacji, mogą one 

występować pojedynczo albo w grupach. Zbierając powyższe w jedno - sek-
sualizacja to nałożenie na dziecko norm, zasad, wymogów, potrzeb a przede 
wszystkim wyglądu i zachowań dorosłych osób. Opisując powyższą problema-
tykę należy pamiętać, że dzieci są istotami seksualnymi. Seksualności dzieci 
i młodzieży i ich zaakceptowania nie można mylić z propagowaniem zjawi-
ska seksualizacji. Przeciwdziałając seksualizacji powinno się unikać zakłada-
nia, że „seks jest zły” czy też „że wszelkie objawy seksualności są dobre”. Nie 
można opierać się jedynie na winieniu mediów oraz skupiania się wyłącznie 
na negatywnej roli telewizji. Przyczyn seksualizacji należało by się doszuki-
wać w występujących przemianach społecznych i kulturowych. Z rozwojem 
społeczeństwa rozwinęła się także rola dziecka w nim. Współcześnie dziecko 
znajduję się w centrum zainteresowania kultury i społeczeństwa. Przynosi to 
zarazem skutki pozytywne jaki i negatywne. Zaczynają zacierać się granice 
między dzieciństwem a dorosłością co prowadzi, że dzieci coraz szybciej do-
rastają [Trojanowska  2017, s.57].  Nałożenie się roli dziecka i dorosłego na 
siebie jest coraz bardziej widoczne także w komunikacji wizualnej. Wizeru-
nek, zachowanie, sposób bycia, makijaż, ubiór dzieci jest prezentowany jak dla 
osób dorosłych. Natomiast dorosłe kobiety prezentowane są jako infantylnie, 
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poprzez kreowanie ubioru oraz sposobu bycia dostosowanego dla dzieci. Roz-
wój „świata medialnego” oraz łatwy dostęp do kultury masowego przekazu 
coraz odważniejsze reklamy przedstawiające nagość oraz promujące odważny 
sposób życia prowadzący do uprzedmiotowienia człowieka powodują u mło-
dego człowieka wczesny i łatwy dostęp do informacji niedostosowanych do 
ich potrzeb i rozwoju. Łatwy dostęp do treści erotycznych i pornograficznych 
kształtuje skrzywiony pogląd na tę sferę przez młodzież. 

Warto podkreślić, iż konsekwencje seksualizacji dzieci i młodzieży nie 
ograniczają się wyłącznie do negatywnego wpływu na dorosłe kobiety czy 
mężczyzn, ale na całe społeczeństwo. Seksualizacja nacechowana jest kreowa-
niem ideału kobiety (dziewczynki), mężczyzny (chłopca) wpływa na poczucie 
pewności siebie, kształtowanie charakteru, własną samoocenę, relację między-
ludzkie, prawidłowy rozwój psychiczny itp. Dodatkowo powoduje większe 
przyzwolenie na to co do tej pory było niedozwolone a obecnie staje się akcep-
towalne. Seksualizacja ma duży wpływ na zmianę norm społecznych oraz two-
rzenie się nowych, które do tej pory nie występowały (Istotnym przykładem 
są operacje plastyczne, które do tej pory nie były tak powszechne jak teraz. 
Coraz więcej młodych w szczególności dziewcząt decyduję się na radykalną 
zmianę swojego wizerunku podążając za ideałem kobiety wykreowanej przez 

„idealny” świat mediów). Przejawem seksualizacji w znaczeniu skrajnym jest 
przemoc i wykorzystanie seksualne w postaci molestowania. Pornografia i jej 
ogólna dostępność w kulturze i mediach, uprzedmiotowienie dziecka sprzy-
jają przesunięciu granicy na przemoc [Trojanowska  2017, s.70].  Skrajnie 
negatywnym skutkiem seksualizacji jest prostytucja nieletnich oraz tworzenie 
nowych kategorii pornografii w tym pedofili. Nie można tutaj pominąć nega-
tywnego wpływu seksualizacji na rozwój młodych chłopców. Tworzenie ideału 
kobiety skutkuję utrudnieniem w tworzeniu relacji z dziewczętami nie tylko 
na poziomie intymnym, ale także przyjacielskim. Nieustanne podkreślanie 
znaczenia wyglądu, który jest najważniejszym atrybutem kobiety powoduje 
wykluczenie cech związanych z osobowością kobiety przez niezauważanie jej 
inteligencji oraz cech charakteru. Formowanie z kobiety obiektu pożądania, 
nakierunkowuje młodych chłopców w okresie dojrzewania w role agresora. 
Pozwala a wręcz nakazuje zachowanie wobec płci żeńskiej w sposób nachal-
ny, seksistowski czy wulgarny promując swoją „męskość”. Takie zachowania 
powodują coraz większe przyzwolenie na stosowanie przemocy fizycznej i psy-
chicznej wobec bliskich w szczególności wobec kobiet [Trojanowska  2017, 
s.70]. Perfekcyjny model męskości stworzony został przez „ideologie” sek-
sualizacji która kładzie nacisk na ciągłej gotowości aktywność seksualną (W 
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tym przypadku należy wspomnieć o modnym w dzisiejszych czasach ideale 
mężczyzny jako „drwala” silnego, męskiego mężczyzny o charakterystycznym 
wyglądzie). Ciągłe pilnowanie siebie w świecie nasyconym z seksualizowany-
mi treściami powoduję, że myśli dziewczynek i ich zachowania krążą wokół 
własnego ciała i ciągłej walki aby wyglądało jak w mediach społecznościowych. 
Brak akceptacji rówieśników powoduję powstanie problemów psychicznych 
wśród młodych osób tj. zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej war-
tości a także depresja. Częsty kontakt z seksualizacja i jej treściami propago-
wanej przez media sprzyja popieraniu przez nastolatków seksualnych stereoty-
pów, w których kobieta przedstawiana jest jedynie jako przedmiot seksualny 
[Trojanowska 2017 s.70-71].

seksualizacja dzieci w reklamie 

W 2005 roku powołana przez Amerykańskie Towarzystwo Psycholo-
giczne (American Psychological Association – APA) do działań zapobiegania 
problemem seksualizacji młodych osób stworzyła raport do spraw seksualiza-
cji dziewcząt. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zauważyło wzrost 
problemu wśród dziewcząt, dlatego pominięto w raporcie, błędnie, problem 
sekualizacji chłopców. W Polsce raport został opublikowany przez Stowarzy-
szenie Twoja Sprawa w 2013 roku [Stowarzyszenie Twoja Sprawa…]. 

W Kodeksie Karnym [Dz.U. 1997 poz. 53] ustawodawca wprowadził 
rozdział XXV dotyczący przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-
ności. Jednym w zawartych w wyżej wspomnianym rozdziale jest artykuł 200 
§ 3 k.k (Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne 
lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia 
treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapo-
znanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). Kolejnym 
przepisem odnoszącym się (pośrednio) do problemu seksualizacji jest art. 200 
§ 5 k.k (Karze określone w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promo-
cję działalności polegającej na rozpowszechnianie treści pornograficznych w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15). 
Należy zauważyć, że przepisy Kodeksu karnego zabezpieczają nie tylko dostęp 
do pornografii, ale także jej rozpowszechniania. Warto zauważyć, iż art. 200 
§ 3 k.k. penalizuje nie tylko łatwy dostęp do treści pornograficznych przez 
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małoletniego, ale także sposób ich rozpowszechniania [Stowarzyszenie Twoja 
Sprawa…]. Powodując zwiększenie szansy na  odbiór treści pornograficznych 
bez potrzeby podejmowania przez małoletnich specjalnych prób odnalezienia 
materiałów w Internecie. 

Raport  Stowarzyszenia Twoja Sprawa, pokazuje, że ustawodawca, 
wprowadzając rozdział dotyczący przestępstw przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności pominął wprowadzenie konkretnego (wprost) uregulowania 
dotyczącego rozpowszechniania pornografii w reklamach. Duża swoboda do-
tycząca tworzenia i rozpowszechniania reklam jaki negatywne skutki społecz-
ne zostały zbagatelizowane. Brak reakcji ustawodawcy umożliwia umocnienie 
pozycji branży pornograficznej i „przyzwolenie” na coraz częstsze wykorzysty-
wanie w tym procederze małoletnich. W tym miejscu należy wspomnieć, że 
w latach 2016 – 2020 w Narodowym Programie Zdrowia umieszczono postu-
laty dotyczące uzależnienia od pornografii [Dz.U. 2016 poz. 1492].

Proces seksualizacji dzieci w reklamie przeniknął do świata muzyki, 
czasopism a nawet zabawek. Wiele gwiazd muzyki swoje pierwsze kroki w 
świecie show-biznesu zaczynało we wczesnym dzieciństwie od pokazów mody 
czy konkursów Małych Miss i Misterów. Obecnie tego typu „programy roz-
rywkowe” są symbolem walki z seksualizacją [Trojanowska  2017 s.65].  Małe 
dziewczynki spędzają godziny przed lustrem poprawiając fryzury, makijaż aby 
później zaprezentować swoje wdzięki przed sędziami. Głównym „dostawcą” 
materiałów związanych z seksaulizacją jest Internet. Zjawisko to w świecie 
wirtualnym ma największe i najpoważniejsze konsekwencje dla małoletnich. 
W dobie Internetu oraz portali społecznościowych małe dziewczynki ogląda-
jąc zdjęcia swoich rówieśniczek wyglądających na pełnoletnie kobiety promu-
jące drogie marki i kosmetyki stawiane są za wzór do naśladowania. Przykła-
dem tego typu zachowań jest sesja zdjęciowa do magazynu „Vogue” 6-letniej 
dziewczynki, zwiastuny reality-show „Toddlers &Tiaras oraz reklama rajstop 
firmy Ballerina. Coraz to nowsze programy telewizyjne oraz seriale opowiada-
jące o codziennym życiu celebrytów są dla małoletnich dziewczyn wzorem do 
naśladowania oraz asumptem do kierowania swoją przyszłości. Seksualizacja 
kobiet widoczna jest w szczególnie w reklamie. Kobiety częściej niż mężczyźni 
pokazywane są w skąpych strojach bądź nagie. Według raportu Stowarzysze-
nia Twoja Sprawa analizowane reklamy, w szczególności alkoholi, są źródłem 
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seksualizacji kobiet. W analizach badających wizerunki kobiet zbadano, iż w 
magazyny „Time” i „Vogue” przedstawiają kobietę jako element „dekoracyj-
ny”. [Stowarzyszenie Twoja Sprawa…, także zob. Baker 2005, Linder 2004, 
Rudman, Verdi 1993] „Kobiety prezentuje się̨ w reklamach jako „ozdobnik” 
(np. stojące w kuszącej pozie obok samochodu, by wyglądał lepiej) głownie po 
to, by na nie patrzeć. Traktuje się je raczej jako dodatek do produktu niż jako 
osobę, będącą jego aktywnym konsumentem lub użytkownikiem.”

Uprzedmiotowienie kobiet polega na kreowaniu „kobiety idealnej” 
pod względem fryzury czy sylwetki. Zatarto granice między tym co jest ładne 
i zdrowe a tym co zostało wykreowane przez media społecznościowe. W ko-
biecie zaczęto doceniać tylko jej wygląd odsuwając od niej jej osiągnięcia na-
ukowe a nawet – nakierowując kobietę, że ważniejsze jest to jak wygląda niż to 
co „ma w głowie”. Przedstawiane obrazy w reklamach przedstawiają kobietę, 
którą upodabniają do dziewczynki, ale także zjawisko to występuję na odwrót 

– ma to na celu spowodować zatarcie różnic między dorosłą kobietą a małą 
dziewczynką. Małoletnie dziewczyny kreowane są na dorosłe kobiety przez 
stroje, makijaż czy pozy które przybierają w reklamach lub na sesjach zdjęcio-
wych. Przedstawione badania pokazują, że to kobiety i dziewczęta częściej niż 
mężczyźni narażone są na uprzedmiotowienie i seksualizowanie w mediach.  

W reakcji na seksualizację toczy się współcześnie spór o „edukację sek-
sualną” – podstawowym stawianym pytaniem jest to czy będzie ona chroniła 
dzieci przed uleganiem wspomnianemu procesowi, czy też zwiększy ich po-
datność na seksualizację [Szymańska-Zybertowicz, Zybertowicz 2014, s. 105]. 
W dniu 28 marca 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 
a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt 
ustawy – o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Projekt 
ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 2 
oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 
obywateli.  W proponowanej nowelizacji w/w przepisu kodeksu karnego art. 
200b otrzymał by nowe brzmienie: 

Art. 200b. §1. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowa-
nia o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
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wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§2. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub 

pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego. 
§3. Jeżeli sprawca dopuszcza się ̨ czynu określonego w §2 za 

pomocą̨ smrodków masowego komunikowania, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3. 

§4. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez 
małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, 
działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem za-
wodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacja ̨, lecze-
niem małoletnich lub opieka ̨ nad nimi albo działając na terenie szkoły 
lub innego zakładu lub placówki oświatowo- wychowawczej lub opie-
kuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

(obecnie art. 200b k.k. brzmi: Kto publicznie propaguje lub pochwala 
zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) [Druk nr 39].

Potrzebę proponowanych zmian umotywowano ochroną dzieci i mło-
dzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją, która rozwija się̨ w niebez-
piecznym tempie i dotyka tysięcy najmłodszych Polaków za pośrednictwem 
tzw. „edukacji” seksualnej (Zgodnie z omawianym projektem, dotychczasowa 
treść art. 200b umieszczono w § 1 postulowanego przepisu. W §2 dokonano 
natomiast penalizacji zachowań́ polegających na publicznym propagowaniu 
lub pochwalaniu podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego. 
Zdecydowano się̨ również̇ na wprowadzenie dwóch nowych występków za-
grożonych kara do 3 lat pozbawienia wolności. Po pierwsze, zgodnie z projek-
towanym art. 200b §3 k.k., wyższa sankcja byłaby przewidziana w przypadku, 
gdy sprawca dopuszczałby się̨ wyżej wskazanego czynu za pomocą̨ smrodków 
masowego komunikowania. Po drugie zaś́, zgodnie z postulowanym §4, z 
surowszą odpowiedzialnością̨ kamą powinna się liczyć osoba, która propa-
guje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego 
lub innej czynności seksualnej, w związku z zajmowaniem stanowiska, wy-
konywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacja, 
leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły 
lub innego zakładu lub placówki oświatowo - wychowawczej lub opiekuńczej) 
[Druk nr 39].  Edukacja seksualna jest nieodłączną częścią wychowania oraz 
dorastania młodzieży. Proces wychowania to przestrzeganie ustalonych reguł, 
które zostały zaimplementowane do przyjętego systemu wartości [Kowalski 
Szpiech 2016, s. 67-85]. Rozwój seksualny młodego człowieka powinien być 
wszechstronny dotyczyć sfer fizycznych, psychicznych, społecznych a także 
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duchowo – religijnej. Wychowanie seksualne jako przedmiot we współcze-
snej szkole przygotowuje do prawidłowego sposobu życia tzn. roli ojca, matki, 
małżeństwa. Przy nieodpowiedniej edukacji seksualnej w szkole młodzi ludzie 
narażeni są na pogłębianie swojej wiedzy w przekazach medialnych, nasyco-
nych treściami pornograficznymi, przemocą oraz przedmiotowym traktowa-
niem partnera [Tamże]. 

Polska nie posiada dobrych programów profilaktycznych dotyczących 
zakresu seksualności młodzieży. Warto wspomnieć o dwóch; Płciowość i Od-
powiedzialności Nastolatków (PiON) – adaptacja amerykańskiego programu 
TebStar, który został stworzony przez H. Klausa. Wspomniany program po-
wstał w celu ograniczenia ciąż nastolatek i chorób przenoszonych drogą płcio-
wą [Miśko  2010].  Program „stawia” na wstrzemięźliwość seksualną, ale także 
skupia się na pomocy w rozwiązywaniu kryzysów wieku dojrzewania. Dobrze 
wyprofilowany program edukacyjny powinien zawierać w sobie umiejętność 
odpierani presji, krytycznego spojrzenia na swoją osobę patrząc przez pryzmat 
przekazu medialnego [Tamże].  

Drugim ze wspomnianych programów jest podejście do tematu 
S. Grzelak2 [Tamże]. Przygotowany projekt w latach 2001 - 2002 pod nazwą 

„Wyspa Skarbów” skierowany był do gimnazjalistów i licealistów. Program ba-
zował na amerykańskim PiON skupiającym się na profilaktyce zintegrowa-
nych zachowań ryzykownych  i problemów młodzieży [Tamże]. 

Warto zauważyć, iż przestrzeń publiczna pogłębia postępującą seksu-
alizację. Czynnikiem „napędzającym” młodych ludzi jest seksualizacja treści 
znajdujących się w mediach jak i Internecie. Dorastająca młodzież nie potrafi 
poradzić sobie z narzucanymi trendami przez mas-media kreujące „ciało do-
skonałe”. Należy wspomnieć, że coraz więcej chłopców ponosi konsekwencję 
zjawiska seksualności. Ciągłe podkreślenie znaczenia wyglądu jako atrybutu 
płciowości zakłóca możliwość zauważenia „prawdziwej” osoby, która znajduję 
się pod doskonałym „stworem” dzisiejszego świata. Powyższy problem przeno-
si się na budowanie relacji między chłopcami a dziewczynami nie tylko w sfe-
rze intymnej a także przyjacielskiej i towarzyskiej [Kowalski. Szpiech 2016, s 
67-85]. Seksuolodzy zwracają uwagę, że obecnie dzieci są w większości po-
zbawione wiedzy o seksualności człowieka a całą wiedze czerpią z Internetu. 

2  Szymon Grzelak doktor psychologii i wiceprezes zarządu Fundacji Homo Domini im. Ka-
rola de Foucauld. Doktor od 20 lat zajmuję się profilaktyką z zakresu problemów młodzieży. 
Do jego zainteresowań należy koncentracja wokół poszukiwania skutecznych metod wspiera-
nia w dojrzewaniu do budowania trwałych związków i odpowiedzialnego przeżywania własnej 
seksualności.
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W współczesnej kulturze młodzi ludzie kierują się przekazem audiowizual-
nym. Ciekawość wynikająca z dojrzewania oraz brak regulacji prawnych w 
Polsce powoduję łatwy dostęp do pornografii internetowej która służy im jako 
centrum wiedzy [Tamże].  

Podsumowując wpływ seksualizacji na dojrzewanie i kierowanie swoim 
życiem seksualnym przez młodego człowieka zależy od jego ukierunkowania 
w okresie dorastania i poszukiwań. W Polsce coraz częściej ma miejsce proces 
przejmowania zachowań zachodnich, propagowanych przez media w tym w 
szczególności reklamy. Brak odpowiedniego uregulowania edukacji seksualnej, 
tj. wychowania w wartościach szacunku do siebie i akceptacji, relacji w rodzi-
nie prowadzi do chaosu między tradycyjnymi wartościami a obecnym syste-
mem wartości [Tamże]. Aby pomóc młodzieży należy skupić się na przygoto-
waniu spójnego programu edukacyjnego oraz integracji na poziomie rodziny, 
szkoły otaczającego ich środowiska, polityki a przede wszystkim mediów. Na-
tomiast nadmierne karanie doprowadzi do ograniczeń w edukacji seksualnej, 
szerzenie się zjawiska seksualizacji i czerpania informacji z mas- mediów. 

seksualnOść dzieci 

Na wstępie należałoby wyjaśnić pojęcie seksualności, z powodu jej 
częstego błędnego rozumienia. Seksualność to wrodzona, naturalna funk-
cja organizmu ludzkiego czynnik motywujący do zawiązywania relacji i więzi 
między ludźmi. Seksualność człowieka posiada wielowymiarowe znaczenie. 
Zdefiniowanie pojęcia zależy od norm istniejących w danej kulturze, religii 
czy społeczeństwie. Normy te dzielą się na statystyczne, społeczno-kulturowe, 
partnerskie, religijne.

Norma statystyczna przedstawia zachowania w większości akceptowa-
ne przez społeczeństwo. Zgodnie z poglądami normy statystycznej zagrażają-
ce zjawiska można uznać za naturalne i normalne. W rzeczywistości jednak 
okazują się ono sztuczne i niszczące dla małoletnich wchodzących w etap 
dojrzewania – przykładem jest seksualizacja, często mylona z seksualnością 
[Żyłkowska 2019].

W zależności od kultury na seksualność wpływa także norma społecz-
no-kulturowa. W krajach o kulturze radykalnej oraz w których dominuje 
patriarchalizm  seksualność jest darem. Traktowana jest jako siła życiowa. 
Natomiast całkiem inny pogląd na seksualność człowieka ukazuje norma 
partnerska, która zakłada, że zachowania seksualne powinny być przemyślane, 
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podejmowane mądrze oraz zgodnie. Na seksualność oddziałują także normy 
religijne, obejmująca w swoich poglądach moralny system wartości, zasady 
wyznaczone przez wiarę. Mimo różnorodnych poglądów, religii czy wartości, 
które wpływają na kształtowanie się seksualności, jest to wrodzony atrybut 
człowieka, jego naturalna potrzeba [Żyłkowska 2019]. 

Normy seksualne, które stanowią o dopuszczalności pewnych zacho-
wań uwarunkowane są na różnice kulturowe i związane nieodzownie z nor-
mami obyczajowymi obowiązujących na różnych płaszczyznach życia spo-
łecznego. Dlatego też do określenia „norma seksualna” należy podchodzić 
z ostrożnością analizie analizując  szeroki kontekst społeczny [Lew–Starowicz, 
Lew–Starowicz. Skrzypulec–Plinta 2017, s. 21]. Kultura europejska ukształ-
towała się na podłożach tradycji judeochrześcijańskiej podporządkowując sek-
sualność człowieka głównie do celu reprodukcji. Natomiast samą seksualność 
stygmatyzowano od pozostałych potrzeb człowieka. W roku 1807 w Kodeksie 
Napoleona wprowadzono zakaz wszelkich stosunków które nie prowadziły do 
prokreacji. W XIX wieku zwiększyła się rola nauki i kształcenia ludzi a, także 
rozwinęła się medycyna w tym psychiatria, psychologia i seksuologia [Lew–
Starowicz, Lew–Starowicz. Skrzypulec–Plinta 2017, s. 22]. Zmiany spowodo-
wane rozwojem technicznym jak i medycznym doprowadziły do przekształce-
nia się zakazów religijnych w nazewnictwo medyczne.

Według powszechnej deklaracji praw seksualnych (1999r.) definicją 
seksualności jest „integralna cześć osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej peł-
ny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak 
potrzeba kontaktu, intymności, wyrażenia uczuć, przyjemności, czułości i mi-
łości. Seksualność budowana jest w toku interakcji pomiędzy osobą a struktu-
rami społecznymi [Lew–Starowicz, Lew–Starowicz. Skrzypulec–Plinta 2017, 
s. 24]. W 2014 r. ukazała się druga wersja Powszechnej Deklaracji Praw Sek-
sualnych, która została zaproponowana przez Światowe Towarzystwo Seksu-
ologiczne. Poprzednia wersja została ulepszona, ale jej główne założenia zosta-
ły podtrzymane. Współczesna seksuologia znacząco odeszła od poprzedniego 
represyjnego i konserwatywnego charakteru (Koncepcje normy w seksuologii 
jak i klasyfikacje zaburzeń seksualnych zostały rekomendowane przez WHO 
i towarzystwo seskuologiczne. Nie oznacza to jednak, że na całym świecie 
są one respektowane i przestrzegane. Na przykład w krajach islamskich czy 
w Chinach krytycznie oceniana jest koncepcja norm przedstawianych przez 
Państwa Zachodnie).    
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różnica między seksualnOścią a seksualizacją dzieci

Seksualizacja jest wieloaspektowym zjawiskiem społecznym, który za-
uważono w XX wieku. Rozszerzenie znaczenia pojęcia oraz jego wieloaspek-
towość jak i wzrost zainteresowania seksualizacją należy interpretować jako 
efekt następstw społeczno-kulturowych. Należy wspomnieć, że definiowanie 
seksualności jest procesem społecznym i kulturowym. Społeczeństwo nakreśla 
normy oraz „narzuca” w pewien sposób to co jest odpowiednie a to co jest ne-
gatywnie odbierane. Definiuje zjawiska patologiczne, takie jak dewiacje seksu-
alne czy zachowania dysocjalne [Zielona – Janek. 2017, s. 13]. Za ważny ele-
ment który zdefiniował powstanie nowej definicji seksualizacji należy uznać 
zdefiniowanie pojęcia zdrowia seksualnego jako prawa jednostki. Określenie 
zdrowia seksualnego jako integralnej części jednostki doprowadziło do wzro-
stu zainteresowania społecznego tym problemem problemu i próbą działań w 
kierunku nauki człowieka o jego własnej seksualności [Zielona – Janek. 2017, 
s. 13].  Istotnym elementem była zmiana pozycji społecznej zarówno kobiet 
jak i dzieci. Za znaczące należy także uznać działania w ramach międzynaro-
dowego ruchu na rzecz praw dzieci i zapobiegania ich krzywdzeniu. Następ-
nie należy wspomnieć o technologicznym rozwoju mediów a dokładniej o 
przemianach społecznych podążających za rozwojem telewizji itp. Przepływ 
informacji oraz formowanie nowych relacji z ludźmi przez media wprowadzi-
ły nowe praktyki seksualne. Promowanie nowego stylu życia w szczególności 
przez media społecznościowe poddały refleksji znaczeniu treści o charakterze 
seksualnym.

 Rozmowy na temat zjawiska seksualizacji sprowadzono do kwestii oby-
czajowości seksualnej [Zielona – Janek. 2017, s. 14] („Zwiększona widoczność 
treści jawnie seksualnych odnoszona do dotychczasowych bardziej restrykcyj-
nych norm społecznych jest widziana jako przejaw seksualnej nieobyczajności 
i obsceniczności, jako przekraczanie seksualnego tabu.”). Kategoria seksu-
alizacji używana jest jako zjawisko negatywne, niepożądane, które podważa 
przyjęte zasady i normy społeczne. Zaczęto używać jej jako opisu przemocy 
seksualnej  jak i form i czynników jej istnienia.

Patrząc na relację między seksualizacją a zdrową seksualnością należy 
ponownie wspomnieć o definicji zjawiska seksualizacji używanej w raporcie 
APA. Zwrot zdrowa seksualność określany jest jako element człowieka i jego 
prawidłowego rozwoju. W nauce rozwoju brakuję stricte sformułowanego 
określenia czym jest seksualność w okresie dzieciństwa i dorastania.  Rela-
cje między pojęciami seksualizacji a uprzedmiotowieniem zaproponowanym 
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przez raport (zwany APA) prowadzi do sprowadzenia człowieka do roli przed-
miotu. 

Warto wspomnieć o relacji między pojęciami seksualizacja a uprzedmio-
towienie. W definicji proponowanej w raporcie APA podano, iż seksualizacja 
polega na uprzedmiotowieniu człowieka pod względem seksualnym. Polega 
to na utrzymaniu, że człowiek jest przedmiotem seksualnego wykorzystania.

Dodatkowo należy zauważyć różnice między spostrzeganiem i rozu-
mieniem zjawiska seksualizacji z perspektywy dziecka a dorosłego człowieka. 
Określanie treści za przejawy zjawiska seksualizacji dokonywane jest przez 
osoby dorosłe a więc osoby dojrzałe. Należałoby spojrzeć z perspektywy dziec-
ka, które może nie zdawać sobie sprawy, że informację czy obrazy są seksu-
alizacją. Dzieci inaczej postrzegają prezentowane im przekazy medialne. Jeśli 
więc założymy, że seksualność dziecka budowana jest poprzez społeczne inte-
rakcje, nie będą one posiadać wiedzy o zjawisku seksualizacji dopóki nie będą 
jej doświadczać. Podsumowując seksualność jest wrodzoną cechą człowieka i 
jego integralną częścią natomiast seksualizacja jest procesem, którego się do-
świadcza i uczy, a więc czymś co można powstrzymać i zapobiegać.

regulacje prawne zjawiska seksualizacji

Rozwój społeczno – kulturowy wymusza na ustawodawcy nowelizacje 
jak i wprowadzanie nowych uregulowań dotyczących zjawiska seksualizacji. 
Od momentu „zauważenia” problemu związanego z seksualizacją nie prowa-
dzono konkretnego uregulowania wyżej wspomnianego problemu. Wiedza na 
temat tego zjawiska nadal nie jest rozpowszechniana w społeczeństwie. Dziec-
ku tak samo jak osobie dorosłej przysługuje prawo do ochrony przed negatyw-
nym wpływem otoczenia jak i społeczeństwa które ma w oku siebie [Kornecki 
2005, s.77] Można rzec, że dziecko nawet bardziej powinno mieć zapewnioną 
ochronę ze względu na swoją naiwność i wpływ rzeczywistości na jego rozwój. 
Wspomniane prawo realizować powinni nie tylko rodzice ale także instytucje 
państwowe w tym szkoła. Poza Internetem obszarem w którym dziecko napo-
tyka się na zagrożenie są media [Kornecki 2005, s.77] (Według autora zada-
niem dziennikarza jest służba odbiorcy. Autor w wyżej wymienionym artykule 
podał, iż „szczególne zadania ochrony dzieci spoczywa na mediach publicz-
nych, a wśród nich na TVP, która w swojej działalności ma zapisaną misyjność, 
a utrzymanie się między innymi z abonamentu, właśnie po to, by ową misyj-
ność zachować).   Patrząc na problem zjawiska seksualizacji w większym zna-
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czeniu warto przyjrzeć się art. 72 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483) – Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 
praw dziecka i każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony 
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Termin 

„Konstytucja” swoje źródło rozpoczęło w języku łacińskim i słownie constitu-
ere czyli „ustanawiać, urządzać” a zatem dotyczy urządzania i zorganizowa-
nia państwa, nadanie ustroju politycznego i ochronę praw osób w tym dzieci 
[Kornecki 2005, s.64]. Szukając dalej uregulowań dotyczących zakazu bądź 
sposobu „przenikania” seksualizacji w mediach najwięcej można ich odnaleźć 
w reklamie. W ustawie z dnia 16 kwietnia 199 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 1993 Nr 47 poz.21) w art. 16 ust. 1 pkt. 1 który stano-
wi, że „czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności 
[reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca 
godności człowieka].” Sama ustawa odnosi się do wszelakich form reklamy co 
powoduję, że ten akt prawny należy uznawać za najważniejszy w dziedzinie 
zjawiska seksualizacji [Trojanowska 2017, s.61]. Szukając orzecznictwa sądo-
wego odnoszącego się do problemu zjawiska seksualizacji należałoby je nowe-
lizować, tworzyć czy też rozwijać w przytoczonej powyżej ustawie. Kolejnym 
istotnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii 
i telewizji (Dz.U. z  1993 Nr 7 poz. 34) a w szczególności art. 16b ust. 3 który 
stanowi, że przekaz handlowy nie może naruszać godności ludzkiej, zawierać 
treści dyskryminacyjnych ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie 
etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientacje 
seksualną, jak również zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 
rozwojowi małoletnich. Kolejnym przykładem ustawy w której możemy się 
doszukiwać przejawów ochrony przed seksualizacją jest ustawa z dnia 16 lu-
tego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007 Nr 50 
poz. 331). Artykuł 24 przytoczonej ustawy mówi, że zakazuję się stosowania 
praktyki naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przykładem takich 
działań jest m.in. stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej czy też interesu 
konsumentów. A dokładniej zakazane reklamowanie zachowań naruszających 
dobre obyczaje [Trojanowska 2017, s.61]. Warto też wspomnieć, iż w kodek-
sie wykroczeń art. 141 zakazuje umieszczania nieprzyzwoitych ogłoszeń („Kto 
w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysu-
nek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”) [Dz. U. 1971 poz.114]. Ana-
lizując powyższe ustawy należy zauważyć, że brak jest konkretnego artykułu 
bądź ustawy odnoszącej się do zjawiska seksualizacji. Brak uregulowania przez 
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ustawodawcę daje możliwość doszukiwania się „luk prawnych” przez koncer-
ny reklamowe do promowania opisanego zjawiska. Warto jest wspomnieć o 
tzw. Kodeksie Etyki Reklamy stworzonym przez Związek Stowarzyszeń Rady 
Reklamy. Znajdziemy tam regulacje odnoszące się do przekazu reklamowego. 
Na podstawie w/w dokumentu Komisja Etyki Reklamy (zwana dalej KER) 
rozpatruję skargi i wnioski związane z kontrowersyjnymi treściami w reklamie 
[Trojanowska 2017, s.62].

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej UOKiK) 
jest jednym z organów który powinien zajmować się problemem seksualizacji 
występującej w mediach. Obecnie UOKiK nie zajmuję się problemem zjawi-
ska seksualizacji  pomimo takiego obowiązku zapisanego w ustawie. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy się, w następujący sposób, że  
do jego obowiązków nie należy zajmowanie się w sprawami związanymi z na-
ruszaniem interesów zbiorowych konsumentów, ponieważ nie posiadają one 
wymiaru ekonomicznego [Trojanowska 2017, s.62]. Pozostałymi organami 
do których można zgłosić zjawisko seksualizacji jest Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji (KRRiT) oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Niestety 
pomimo istniejących ustaw oraz instytucji stojących na „straży” przestrzega-
nia prawa, brak jest skonkretyzowanych uregulowań. Obecny stan prawny 
sprzyja przedsiębiorcom, a nie konsumentom [Trojanowska 2017, s.62]. Pod-
miotami, mogącymi interweniować w sprawie nieprzestrzegania przepisów 
na gruncie wspomnianej ustawy są przedsiębiorcy. Wynika to jasno z art. 19 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto byłoby zastanowić się 
nad nowelizacją wspomnianego artykułu z powodu braku możliwości działa-
nia konsumentów i organizacji ich chroniących. Krajowa Rada Radiofonii i 
Telewizji odnosi się jedynie do przekazu radiowego i telewizyjnego, a wiec nie 
odnosi się wprost do reklamy. 

Podsumowując należy niezwłocznie zając się uregulowaniem zjawiska 
seksualizacji oraz „wypełnieniem” luki prawnej. Znowelizowanie obecnych 
przepisów prawa umożliwiających działania ze strony konsumentów. Warto 
było by wprowadzić instrumenty prawne które pozwolą zwalczać zjawisko 
seksualizacji. Nie zapominając o utworzeniu bądź wyznaczeniu wprost insty-
tucji państwowych zajmujących się zapobieganiem jej występowania.

Pomimo wprowadzenia przez Stowarzyszenie Rady Reklamy oraz 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji karty ochrony dzieci w reklamie przez 
uzupełnienie i rozwinięcie regulacji zawartych w ustawie o Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji w mediach nadal widoczny jest problem związany ze 
zjawiskiem seksualizacji (Według zapisów karty przekazy reklamowe którego 



1331

PROBLEM ZJAWISKA SEKSUALIZACJI DZIECI W REKLAMIE

odbiorcami są dzieci  nie mogą zawierać w sobie treści i sceny z podtekstem 
seksualnym). 

metOdyka badań ankietOwych

Prawidłowo sformułowany problem, to już pół uzyskanej odpowiedzi. 
Należy nie tylko postawić odpowiednią tezę ale, także zastanowić się nad od-
powiednim językiem, myślą przewodnią która Nas poprowadzi. 

Problem sformułowany w tym artykule skupiony został na problemie 
zjawiska seksualizacji dzieci w reklamie. Zastanowienie się i przemyślenie czy 
jest to już proces „zaciągnięty” z zachodu czy fakt a może niezaplanowany efekt 
uboczny szybko rozwijającego się świata, który przeniósł się do sieci. Zjawisko 
seksualizacji kultury jest procesem złożonym napędzanym przez konkretnych 
inicjatorów jak i beneficjentów.  Nie jest się w stanie wymienić wszystkich 
którzy korzystają na rozwijaniu się świata prowadzącym w kierunku seksuali-
zacji. Najczęstszym są firmy reklamowe, przemysł modowy, przemysł produk-
cji leków antykoncepcyjnych i aborcyjnych, przemysł pornograficzny itp. Z 
seksualizacją wiąże się przesadna dbałość o ciało zmierzająca do jego całkowi-
tej zmiany przez operacje plastyczny i ingerencję w naturalne piękno. 

Badania dotyczące zjawiska seksualizacji zostały przeprowadzone w ra-
mach opracowania pracy dyplomowej. Celem głównym badania była próba 
ukazania problemu zjawiska seksualizacji wśród obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej w wieku od 25 do 50 lat z wykształceniem wyższym w tym z dwóch 
środowisk zawodowych: studentów prawa oraz osób trudniących się w zawo-
dach prawniczych min. adwokatów, prokuratorów a także asystentów pro-
kuratora. Przebadano łącznie 101 osób – 50 osób ze środowiska studentów 
natomiast 51 osób ze środowiska zawodów prawniczych. Badania miały na 
celu ukazanie znajomości problemu  a w szczególności braku wiedzy jak i zro-
zumienia problemu seksualizacji dzieci. Badania odbyły się w formie ankiety. 
Założono, że osiągnięcie powyższego celu badawczego mogło mieć miejsce 
tylko przy uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Czy wiesz co oznacza pojęcie „seksualizacji dzieci”?
2. Czy spotkałeś/aś się kiedyś z seksulizacją dzieci w reklamie?
3. Czym według Ciebie jest seksualizacja dzieci?
4. Czy uważasz to za problem instrumentalnego traktowania 

dzieci, które są angażowane do reklamowania produktów przeznaczo-
nych dla dorosłych?
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5. Jak według Ciebie można powstrzymać proceder „seksualiza-
cji dzieci”? 
Dokonując uzasadnienia wyboru problemu badawczego, a następnie 

przygotowując się do przeprowadzenia badań przyjęto następującą hipotezę 
badawczą:

H-1. Osoby z wykształceniem prawniczym nie rozumieją na czym po-
lega zjawisko seksualizacji oraz mylą to pojęcie z seksualnością.

Wyniki ankiety postanowiono przedstawić w postaci diagramów 

Ad.1 

Ad.2
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Ad.3 

Ad.4 
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Ad.5 

pOdsumOwanie

Podsumowując zjawisko seksualizacji jest niekorzystnym wpływem 
przejawiającym się w warstwie interpersonalnej, zakłóceniem interakcji mię-
dzyludzkiej. Istotnym przykładem jest nadanie cech „dorosłego” seksualnego 
znaczenia gestom, które są prezentowane przez dziecko. W obecnym stanie 
prawnym istnieje znacząca potrzeba dalszych prac nad koncepcjami zwalcza-
nia zjawiska seksualizacji, ale także jej relacją z innymi pojęciami tj. zdrowiem 
normą czy patologią seksualną [Trojanowska 2017, s.28]. Dotychczasowe 
analizy w tym zaprezentowana ankieta ukazują, że warto jest poszerzyć wiedzę 
ludzi w tym temacie przy doborze osób wykwalifikowanych. W tym powinni 
znaleźć się psycholodzy i seksuolodzy. Prace nad powstrzymaniem seksulizacji 
powinny być poddawane ciągłej weryfikacji. Warto jest skupić się nad postrze-
ganiem „obrazów” seksualizacji przez różne grupy wiekowe dzieci. Ponadto 
należy skupić się na dopracowaniem koncepcji praktycznych w obszarze sek-
sualizacji.      

Wszelkie działania zarówno w obszarze praktycznym jak i teoretycz-
nym wymagają zaangażowania i rozważności. Powstanie uregulowań praw-
nych i rozwiązań powstrzymujących zjawisko seksualizacji wynika z potrzeby 
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odnoszących się do kwestii społeczeństwa ale także indywidualnej jednost-
ki.  Dodatkowym potwierdzenie są wnioski z przeprowadzonej anonimowej 
ankiety większość osób nie rozumie problemów związanych z seksualizacją. 
Przede wszystkim z powodu braku zrozumienia czym ona jest, a w szczegól-
ności częstego mylenia seksualizacji z seksualnością. Wprowadzając zmiany 
należy zacząć od nauczania czym jest zjawisko seksualizacji. Zastanowienia 
się nad  programem edukacyjnym skierowanym do rodziców ale także dzieci 
wyjaśniającym zaistniały problem, metody rozwiązywania ale także zapobie-
gania zjawisku.          
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REKLAMA PRODUKTÓW  
LECZNICZYCH KIEROWANA  

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

wprOwadzenie

Reklama produktów leczniczych – w polskim systemie prawnym zosta-
ła uregulowana dość szczegółowo. Nic dziwnego, ponieważ produkty leczni-
cze są wyjątkowym rodzajem produktów, których zażywnie ma realny wpływ 
na ludzkie zdrowie, dlatego też ważne jest, ażeby jasno wskazać co w takiej 
reklamie może się znaleźć, a co jest niezgodne z prawem [Walczak 2016]. Nie 
należy zapominać o odbiorcy reklamy kierowanej do wiadomości publicznej, 
czyli o pacjencie, którego w doktrynie często określa się mianem konsumenta 
szczególnego [Rajca 2016, Ganczar, Szewczak 2017].

Z całą pewnością celem tak szczegółowych regulacji dotyczących rekla-
my produktów leczniczy jest spowodowanie, ażeby potencjalny konsument 
już przez samą reklamę uzyskał jak najwięcej informacji na temat danego leku.

Kwestie dotyczące reklamy produktów leczniczy zostały uregulowane 
w pierwszej kolejność w ustawie z dnia 6 wrześnie 2001 r. Prawo farmaceu-
tyczne [Dz.U. 2019 r., poz. 49] (dalej PrFarm). I tak, zgodnie z art. 52 przy-
wołanej ustawy „reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na 
informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na 
celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub 
konsumpcji produktów leczniczych”. Naczelny Sad Administracyjny w jed-
nym z wyroków wskazał, że przez reklamę produktów leczniczych należy rozu-
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mieć „działalność sprzedawcy polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do 
określonego zachowania się nabywcy, mająca na celu zwiększenie jego obrotów. 
W przypadku reklamy produktu leczniczego, tym określonym zachowaniem, 
będzie zachęcanie do stosowania tego produktu” [II GSK 746/14]. Warto 
zaznaczyć, pojęcie reklamy produktu leczniczego nie ogranicza się jedynie do 
formy audiowizualnego pokazu bądź komunikatu. Należy to interpretować 
znacznie szerzej – jako każdą działalność, która jest nastawiona na zwiększenie 
sprzedaży danego leku [Grzybczyk, Kondrat, 2019]. Nie ma zatem znaczenia 
forma, ale sam cel działania. W odniesieniu do powyższego należy zgodzić się 
z poglądem, że pojęcie reklamy produktu leczniczego należy interpretować 
w połączeniu z generalnym, powszechnym pojęciem reklamy [Mądry 2016].

Poza wskazaną wyżej ustawą problematyka reklamy produktów leczni-
czy została usankcjonowana prawnie w Rozporządzeniu z dnia 21 listopada 
2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych [Dz.U. 2008 r., poz. 210] 
(dalej RekProdLecz). 

Oczywiście poza aktami wymienionymi powyżej aspekty reklamy pro-
duktów leczniczych podlegają również ogólnym regulacją prawnym, jak cho-
ciażby ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów [Dz.U. z 2019 r., poz. 369] (dalej OchrKons), jednakże w niniejszej pracy 
uwaga zostanie skupiona głównie na regulacjach zawartych w PrFarm.

Na arenie wspólnotowej aspekty wiązane z reklamą produktów leczni-
czych reguluje dyrektywa 2001/83/WE z dnia 16 listopada w sprawie wspól-
notowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi [Dz.U. UE. L. z 2001 r., poz. 311 nr 67].

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest omówienie najistot-
niejszych regulacji prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych 
kierowanej do publicznej wiadomości w korelacji z orzecznictwem sądowym 
oraz decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej GIF). 

 reklama prOduktów leczniczych- 
Ograniczenia Ogólne

Na początku przytoczono ogólną definicję reklamy produktów leczni-
czych, przed przejściem do szczegółowej analizy każdego z rodzajów reklamy 
produktów leczniczych warto w pierwszej kolejności przywołać definicję pro-
duktu leczniczego. Została ona zamieszczona w art. 2 pkt 32 PrFarm – „pro-
duktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana 
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jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących 
u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu 
przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organi-
zmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.  

Kiedy wyjaśniono już podstawowe pojęcia należy odnieść się bezpo-
średnio do regulacji dotyczących samej reklamy produktów leczniczych, po 
pierwsze uwagę należy skupić na art. 53 PrFarm. Przywołany powyżej artykuł 
wskazuje na ograniczenia dotyczące reklamy leków bez względu na jej rodzaj. 

I tak zgodnie z ust. 1 reklama produktów leczniczych przede wszystkim 
nie może wprowadzać w błąd. Jak rozumieć pojęcie wprowadzenia w błąd 
i kiedy z tym wprowadzeniem mamy do czynienia? W pierwszej kolejności 
należy zaznaczyć, że reklama wprowadzająca w błąd podlega pod klauzule ge-
neralną wyrażoną w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji [Dz.U. z 2019 r., poz. 1010] w art. 3, a więc jest czynem 
nieuczciwej konkurencji [Ślęzak 2011, s. 23].

Naczelny Sąd Administracyjny jasno stwierdził, iż na ocenę czy rekla-
ma produktu leczniczego wprowadza w błąd nie ma znaczenia „zachowanie 
zakupowe konsumenta” [II GSK 2466/15]. Zatem konsument wcale nie musi 
kupić danego leku pod wpływem niezgodnej z prawem reklamy wystarczy, 
ażeby taka reklama wywoływała u niego fałszywe wyobrażenie o danym pro-
dukcie. 

Oczywistym jest, że reklama wprowadzająca w błąd, to nie tylko taka, 
która przekazuje nieprawdziwe informacje, ale też taka, która obiektywnie 
patrząc nie podaje fałszywych danych, jednakże podaje dane niepełne. Wpro-
wadzająca w błąd będzie również reklama, która podaje dane prawdziwe, ale 
w sposób trudny w odbiorze [II GSK 962/08]. Co ważne, w reklamie nie 
można wskazywać na objawy chorobowe, które nie są znane w medycynie. 
Podkreślano już w niniejszej pracy, że produkty lecznicze są szczególną grupą 
produktów, dlatego tak ważne jest, ażeby informacje przekazywane za pośred-
nictwem reklamy były rzetelne i nie chodzi tylko o to, że ich nieprecyzyjność 
może wprowadzić konsumenta w błąd, ale o zapewnienie bezpieczeństwa 
zażywania/stosowania danego leku [Jaskuła 2015]. Ponadto należy zwrócić 
również uwagę na fakt, że poza tym, iż reklama nie może wprowadzać w błąd 
powinna ona również prezentować dany produkt obiektywnie. W jednej z de-
cyzji GIF (organ sprawujący kontrolę nad przestrzeganiem prawa w zakresie 
reklamy produktów leczniczych art. 62 PrFarm) uznał, że użycie w reklamie 
stwierdzenia „X działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe” bez 
przedstawienia kryteriów na podstawie których wysnuto taki wniosek narusza 
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zasadę, że reklama musi przedstawiać produktu lecznicze w sposób obiektyw-
ny [PR.600.16.2018.JD].

W odniesieniu do reklamy produktów leczniczych wprowadzających 
w błąd należy jeszcze zwrócić uwagę na ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [Dz.U. 2017 r., poz. 
2070], gównie na art. 7 pkt 17. W przywołanej regulacji mowa o tym, że za 
nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd należy uznać twierdze-
nie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojo-
we, jeżeli jest to niezgodne z prawdą. Jak słusznie twierdzi M. Namysłowska 
powyższe ma na celu ochronę konsumentów chcących poprawić swój stan 
zdrowia przed podejmowaniem decyzji w wyniku zachęty reklamowej bez 
przeprowadzenia dostatecznej analizy czy zastanowienia [Namysłowska 2014]. 
Trzeba zaznaczyć, że przedmiotowe uregulowanie dotyczy nie tylko produk-
tów leczniczych, ale również np. żywności czy kosmetyków. Fałszywość po-
danych informacji może polegać zwłaszcza na braku badań potwierdzających 
właściwości danego produktu. 

Warto również wspomnieć, że nie każdy może być uprawniony do pro-
wadzenia reklamy produktów leczniczy. Jedynymi podmiotami, które mogą 
prowadzić reklamę produktów leczniczy, są podmioty odpowiedzialne za 
dany produkt oraz podmioty, które przez podmioty odpowiedzialne zostały 
do prowadzenia takiej reklamy upoważnione (art. 60 PrFarm). To co istotnie, 
nawet jeżeli podmiot odpowiedzialny powierzy wykonanie reklamy innemu 
podmiotowi, to w żaden sposób nie umniejsza to jego odpowiedzialności za 
to, ażeby dany przekaz był zgodny z prawem [Ożóg 2009].

Reklama produktu leczniczego nie może oferować jakichkolwiek ko-
rzyści w zamian za zakup danego produktu, czy dostarczenie dowodu, że taki 
zakup miał miejsce. Jak podkreślano na początku, leki/produkty lecznicze są 
szczególnego rodzaju produktami. Ich zażywanie bądź nie oddziałuje na lu-
dzie zdrowie. Celem przedstawionej regulacji jest zatem ograniczenie sytuacji, 
w której produkty lecznicze będą zakupywane w celu uzyskania jakiś dodat-
kowych gratyfikacji, a nie ze względu na obiektywną potrzebę. Z przywoła-
nej regulacji należy wywnioskować, że oferowana korzyść może być wyrażona 
zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni i może polegać na oferowaniu 
np. korzyści majątkowych, ale także osobistych. W doktrynie pojawił się też 
pogląd, że omawiane ograniczenie wynika też z tego, iż duża część leków pod-
lega refundacji, zatem nadmierne ich kupowanie zwiększa koszty refundacyj-
ne [Kondrat 2016]. 
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Kolejne ograniczenie, które raczej nie budzi zdziwienia, to zakaz kiero-
wania reklamy produktów leczniczych do dzieci. Mało tego, reklama takich 
produktów nie tylko nie może być kierowana do osób poniżej 18 roku życia, 
ale też nie może zawierać żadnych elementów do nich skierowanych. Po raz 
kolejny należy w tym miejscu odwołać się do szczególnego charakteru pro-
duktów leczniczych.

Ogólne zakazy dotyczące obu rodzajów reklamy zostały wyrażone tak-
że w art. 56 PrFarm. Przywołany artykuł enumeratywnie wymienia zakazy 
reklamowe dotyczące produktów leczniczych, bez względu na to do kogo są 
kierowane. 

Po pierwsze nie mogą być reklamowane produkty, które nie zosta-
ły dopuszczone do obrotu w Polsce. Zakaz ten nie powinien budzić więk-
szych zastrzeżeni. Należy w tym miejscu zgodzić się z R. Szczęsnym, iż polski  
i wspólnotowy ustawodawca propaguje koncepcję reklamy farmaceutycznej  
o charakterze ochronnym. W związku z powyższym, jeżeli dany produkt lecz-
niczy nie został dopuszczony w kraju do obrotu jego reklamowanie mogło-
by wprowadzać błędne przeświadczenie, że dany lek może być sprzedawany  
w Polce [Szczęsny 2010, s.288]. Jednakże nie sposób się nie zgodzić, iż pod-
stawą wyrażonego zakazu jest przede wszystkim ochrona zdrowia publicznego. 
GIF w jednej z decyzji uznał, że naruszenie zakazu wyrażonego w art. 56 pkt 
1 PrFarm stanowi rozdawanie na konferencji naukowej materiałów eduka-
cyjnych, które w swojej treści odnoszą się do produktów, które w Polsce nie 
zostały jeszcze dopuszczone do obrotu. W przedmiotowej sprawie GIF wska-
zał, że owszem jednym z celów takich materiałów jest dostarczenie informacji 
na temat sposobów leczenia, jednakże nie sposób uznać, że wskazywanie na 
konkretny produkt (nie dopuszczony w Polsce do obrotu) jako metodę lecze-
nia stanowi reklamę, a zadaniem GIF jest zapewnienie przestrzegania zakazu 
wyrażonego w PrFarm [Sławatyniec, Mazurek, 2011, s.180-181].

Kolejny zakaz dotyczy produktów leczniczych dopuszczonych do obro-
tu z zagranicy. Zgodnie z art. 4 PrFarm na wprowadzenie takich produktów 
do obrotu nie jest wymagane zezwolenie z uwzględnieniem pozostałych regu-
lacji wyrażonych w przywołanym artykule. Jednakże produkty takie nie mogą 
być reklamowane. 

Ostatnim zakaz dotyczy zawarcia w reklamie danego produktu infor-
macji niezgodnych z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Warto w tym 
miejscu wyjaśnić, czym jest Charakterystyka Produktu Leczniczego (dalej 
ChPL). Najprościej rzecz ujmując przez Charakterystykę Produktu Leczni-
czego należy rozumieć zbiorczą informację na temat danego leku na którą 
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składają się między innymi informacje dotyczące nazwy produktu, jego skła-
du, postaci farmaceutycznej, właściwości farmakologicznych (Pełen katalog 
informacji, składających się na pojęcie Charakterystyki Produktu leczniczego 
została wyrażony w art. 11 PrFarm). W jednej z decyzji GIF wskazał, że uży-
te w reklamie określnie „przeziębiona głowa” wprowadza odbiorców reklamy  
w błąd i jest niezgodne z ChPL. Wynika to z faktu, iż określenie takie w ogóle 
nie funkcjonuje w literaturze medycznej i nie zostało w ChPL wskazane co 
należy przez ten zwrot rozumieć. Strona wskazała natomiast, że określenie to 
miało jedynie na celu zobrazować w sposób przystępny działanie reklamo-
wanego leku, a dalsza część spotu wyjaśnia co mieści się pod użytym poję-
ciem, zatem nie można mówić, że informacje zawarte w reklamie są niezgodne  
z ChPL. GIF nie podzielił argumentacji strony wskazując, że używanie w re-
klamie określeń, które metaforycznie mają wskazywać na właściwości danego 
produktu wskazane w ChLP narusza regulację ustawową, tym samy wprowa-
dzając konsumentów w błąd powołując się na chorobę, która w rzeczywistości 
nie istnieje [GIF-P-R-450/75-4/JD/14].

reklama prOduktów leczniczych- 
kierOwana dO pOdmiOtów prOfesiOnalnych  

W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwa rodzaje reklamy pro-
duktów leczniczy – reklama produktów leczniczych skierowana do publicznej 
wiadomości oraz reklama produktów leczniczych skierowana do podmiotów 
profesjonalnych. 

Reklama produktów leczniczy skierowana do podmiotów profesjonal-
nych – ustawodawca kwestie jej dotyczące zawarł między innymi w art. 54 
PrFarm. 

W pierwszej kolejności zasadnym wydaje się być podjęcie próby wska-
zania  podmiotów mieszczących się w zakresie pojęcia ‘podmiot profesjonalny’. 
W art. 52 ust. 2 wskazano, że reklamą produktów leczniczych jest w szcze-
gólności reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept, 
lub prowadzących obrót produktami leczniczymi. Odnosząc to do praktyki 
przez osoby uprawnione należy rozumieć lekarzy, lekarzy dentystów, fleczerów, 
starszych felczerów oraz pielęgniarki i położne [Powyższe wynika z szeregu 
aktów normatywnych, jak np. z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty]. Jeżeli chodzi o podmioty prowadzące obrót 
produktami leczniczymi, należy przez nie rozumieć farmaceutów bądź techni-
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ków farmacji. Jednakże można z przywołanej regulacji wyciągnąć wniosek, że 
do zakresu pojęcia ‘podmiot profesjonalny’ należy również zaliczyć chociażby 
podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne [Ignatowicz 2016].

Nie budzi większych problemów stwierdzenie, iż reklama leków na-
wet ta kierowana do podmiotów profesjonalnych musi być zgodna z informa-
cjami zawartymi w ChPL. Dokument ten stanowi podstawę w odniesieniu 
chociażby do właściwości, jakie dany lek powinien posiadać dlatego koniecz-
nym jest, ażeby informacje przekazywane w reklamie były w 100% zbieżne 
z tym co wskazano w charakterystyce. Ustawodawca nie narzucił obowiąz-
ku kompleksowego przytaczania informacji zawartych w ChPL w reklamie, 
jednak już z samej normy generalnej wynika zakaz wprowadzania w błąd,  
w związku z czym zasadne wydaje się stwierdzenie, że reklama taka nie powin-
na zawierać danych sprzecznych z tymi zawartymi w ChPL, ale nie musi w ca-
łości odzwierciedlać wszystkiego, co w charakterystyce wskazano [C-249/09]. 
Oczywiście poza zgodnością z ChPL reklama kierowana do podmiotów profe-
sjonalnych musi w sposób rzetelny przedstawiać dany produkt, umożliwić we-
ryfikację tego, co w reklamie zostało wskazane, wszystko po to ażeby podmiot 
profesjonalny mógł samodzielnie ocenić reklamowany produkt. To podmiot 
profesjonalny, czyli  lekarz, farmaceuta będzie kierował dany lek dla konkret-
nego pacjenta, w związku z czym musi mieć realną możliwość samodzielnego 
ocenienia informacji wskazanych przez podmiot profesjonalny. 

W odniesieniu do reklamy kierowanej do profesjonalistów warto zwró-
cić uwagę na jedną dość wyjątkową formę, jaką jest tzw. reklama wartościowa. 
Reklama taka to nic innego, jak promocja produktu poprzez przekazywanie 
samego produktu, a w zasadzie jego próbki. Należy tutaj wspomnieć, iż taka 
reklama może być kierowana jedynie do osób, które mają uprawnienia, do 
wystawiania recept. Poza ograniczeniem kręgu podmiotów, do których taka 
reklama może trafić ustawodawca zawarł szereg dodatkowych ograniczeń. To 
osoba, która posiada uprawnienia do wystawiania recept musi wystąpić bądź 
to do przedstawiciela handlowego bądź medycznego, co ważne w formie pi-
semnej, o dostarczenie jej próbki wskazanego produktu. Co więcej podmiot, 
który taką próbkę dostarczy, musi prowadzić ewidencję takich próbek. Do-
starczona próbka może mieć co najwyżej wielkość pojedynczego najmniejsze-
go opakowania, jakie zostało w Polce dopuszczone do obrotu. Koniecznym 
jest też, ażeby na próbce widniał napis, iż jest to próbka i nie jest przeznaczo-
na do sprzedaży. Istotny jest też fakt, że takich próbek w ciągu roku można 
tej samej osobie dostarczyć maksymalnie w ilości pięciu sztuk w ciągu roku 
(regulacja ta odnosi się do próbek tego samego produktu). Do próbki należy 
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ponadto dołączyć ChLP. Należy w tym miejscu zastanowić się na tym, czy 
lekarz, który taką próbkę otrzymał może ją przekazać pacjentowi. Wydaje 
się, że wprowadzenie możliwości przekazania lekarzowi próbki miało na celu 
umożliwić mu poznanie leku w praktyce, a jedyną możliwą ku temu drogą jest 
przekazanie danego leku pacjentowi i za takim też rozwiązaniem należałoby 
się opowiedzieć. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie przekazanie leku pacjento-
wi nie może być powiązane z jakimikolwiek działaniami promocyjnymi [Ha-
rasimiuk 2011].

Przy analizie regulacji prawnych odnoszących się do reklamy kierowa-
nej do podmiotów profesjonalnych nie sposób nie odnieść się do RekPro-
dLecz. To właśnie w tym rozporządzeniu wskazano, jakie konkretnie infor-
macje powinny zostać wskazane w tego typu reklamie. Nie ma potrzeby, aby  
w tymi miejscu wymienić wskazany wyżej katalog. Warto jednak zwróci uwa-
gę na jedną szczególną rzecz, a mianowicie, na to co zostało wskazane w  §12 
ust. 5 – reklamę kierowaną do podmiotów profesjonalnych należy w taki spo-
sób przedstawić, ażeby nie trafiała do osób do których trafić nie powinna. 
Koniecznym było ażeby taka regulacja znalazła się w polskim systemie. Rekla-
ma kierowana do podmiotów profesjonalnych nie jest ograniczona tylko do 
leków sprzedawanych bez recepty (OTC), może dotyczyć niemal każdego pro-
duktu leczniczego, oczywiście jeżeli będzie to zgodne z innymi regulacji. Jeżeli 
zatem nie byłoby obostrzenia, które nakłada na podmiot odpowiedzialny za 
daną reklamę, obowiązek zachowania staranności przy prezentacji reklamy,  
z całą pewnością dochodziłoby do sytuacji, kiedy reklama bezpośrednio by-
łaby kierowana do podmiotów profesjonalnych, ale pośrednio audytorium 
mogłoby być znacznie większe. Ażeby jak najbardziej zobrazować do czego 
mógłby doprowadzić brak takie uregulowania najlepiej posłużyć się w tym 
miejscu przykładem. Podmiot odpowiedzialny przygotowuje reklamę leku, 
który będzie mógł być wydawany wyłącznie z przepisu lekarza, ale nie dopełni 
ciążących na nim obowiązków i dopuścić do sytuacji, w której nieoszacowana 
bliżej grupa podmiotów nieprofesjonalnych stała się odbiorcami takiej rekla-
my. W efekcie z całą pewnością doprowadziłoby to do sytuacji, w której przy-
najmniej część pacjentów, na których owa reklama oddziaływała próbowałaby 
wymusić na lekarzu  przepisanie danego produktu. Jednakże to ograniczenie, 
o którym mowa chyba największe znaczenie ma w przypadku reklamy pole-
gającej na wręczaniu próbek produktu. Zbędnym wydaje się przywoływanie 
w tym miejscu przykładu, ażeby uzmysłowić do czego mogłoby doprowadzić 
przekazanie takiej próbki leku osobie, która nie jest lekarzem i jej wiedza na 
temat nie tylko samego produktu, ale też na temat własnego stanu zdrowia 
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nie jest tak rozbudowana jak w przypadku podmiotu profesjonalnego. Oczy-
wiście należy odróżnić wręczenie próbki dla celów promocyjny od wręczenie 
jej przez lekarza, o czym była mowa powyżej. 

To co powyżej przedstawiono określa się w doktrynie mianem rekla-
my zamkniętej. Co do tego należy jeszcze skupić uwagę na regulacji zawartej 
w §13 RekProdLecz w zw. z art. 60 PrFarm. Po pierwsze wskazano, że ow-
szem reklama może być przeprowadzona w miejscu, gdzie dany podmiot, do 
którego ma być ona skierowana, prowadzi swoją działalność, czyli np. gabinet 
lekarski. Oczywiście taka wizyta musi być wcześniej zapowiedziana, co jest 
zrozumiałe zwłaszcza, patrząc przez pryzmat tego, co zostało opisane wyżej. 
Jak wspomniano nie ma ograniczenia, ażeby taka reklama nie mogła być prze-
prowadzona chociażby w gabinecie lekarskim, jednak taka prezentacja musi 
się odbywać poza godzinami pracy podmiotów profesjonalnych. Czyli mó-
wiąc prościej, jeżeli wizyta ma się odbyć w gabinecie lekarskim – to musi 
to mieć miejsce w czasie, kiedy w gabinecie nie będzie pacjentów. Ponadto 
ustawodawca narzucił na podmiot odpowiedzialny obowiązek zatrudniania 
na stanowiskach przedstawicieli handlowych czy medycznych osoby, które 
posiadają odpowiednie wykształcenie na temat prezentowanych produktów. 
Jednakże trzeba zwrócić uwagę na nieścisłości, jakie niesie za sobą omawiana 
regulacja. W art. 60 ust. 4 nie wskazano, co w rzeczywistości powinno kryć 
się pod pojęciami „wystarczającej wiedzy naukowej pozwalającej na przekazy-
wanie możliwie pełnej i ścisłej informacji o reklamowanym produkcie leczni-
czym”. Nie wskazano tutaj na żadne obiektywne wymogi, pojęcia te są całko-
wicie nieostre. Ponadto, jak słusznie zauważono w doktrynie, nie ma żadnych 
sankcji, które dyscyplinowałby podmioty odpowiedzialne za dany produkt do 
starannego dobierania zaplecza personalnego zajmującego się reklamą wśród 
podmiotów profesjonalnych [por. Mądry 2016]. Owszem część podmiotów 
odpowiedzialnych będzie wybierała na przedstawicieli handlowych osoby  
z wykształceniem medycznym czy farmaceutycznym, jednakże nie będzie to 
dotyczyło wszystkich. 

reklama prOduktów leczniczych- 
kierOwana dO publicznej wiadOmOśći 

Ażeby rozpocząć rozważania na temat reklamy produktów leczniczych 
kierowanych do publicznej wiadomości trzeba w pierwszej kolejności poku-
sić się o wyjaśnienie samego zwrotu „kierowanej do publicznej wiadomości”. 
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W odniesieniu do jakiego aspektu najtrafniej to zdefiniować – czy miałyby 
to być intencje podmiotu odpowiedzialnego, czy może faktyczna dostępność 
do danej reklamy o czym była mowa w poprzedniej części niniejszego tekstu. 
A może znaczenie powinien tutaj mieć sam podmiot, do którego taka reklama 
jest kierowana, w połączeniu ze sposobem jej prezentacji?

Po pierwsze warto się zastanowić, czy ustawodawca w PrFarm bądź 
w rozporządzeniu wskazał na ograniczenia dotyczące samej prezentacji rekla-
my kierowanej do publicznej wiadomości. Mianowicie, czy może mieć ona 
wyłącznie charakter audiowizualny czy np. tylko dźwiękowy. Odpowiedź na 
to pytanie jest niezwykle prosta, należy przyjąć, że determinujące dla odpo-
wiedzi czy mamy do czynienia z reklamą produktów leczniczych kierowaną 
do publicznej wiadomości nie jest forma jej przekazu. Po pierwsze na próżno 
szukać regulacji normatywnych, które by jasno wskazywały na jedną słuszną 
formę przekazu. Następnie z pomocą przychodzi analiza decyzji wydawanych 
przez GIF, w decyzjach tych organ odnosi się jedynie do łamania bądź to 
norm generalnych bądź to tych wynikających z PrFarm i aktów dla niej wyko-
nawczych. Nie wskazuje w nich jednak na ograniczenia dotyczące samej formy 
przekazu. Zatem należy wysnuć wniosek, który również znajduje poparcie  
w doktrynie, że sama forma przekazu takiej reklamy nie będzie miała znacze-
nia przy dokonywaniu analizy, czy mamy do czynienia z reklamą kierowaną 
do publicznej wiadomości [Adamczyk, Świerczyński 2005, por. Grochowski 
2010, s.180]. Oczywistym jest, że forma reklamy w postaci dostarczania pró-
bek w przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości nie może 
mieć miejsca, jest ona bowiem dozwolona tylko i wyłącznie względem pod-
miotów profesjonalnych. 

Zatem jakie założenie trzeba przyjąć w odniesieniu do definiowania 
pojęcia „kierowana do publicznej wiadomości”? Po raz kolejny z pomocą przy-
chodzą decyzje GIF ale również doktryna. Zasadnym wydaje się pogląd, iż 
decydującym kryterium w odniesieniu do reklamy kierowanej do publicznej 
wiadomości jest sam podmiot, do którego taka reklama jest kierowana. Nie 
ma zatem znaczenia w jakiej formie przekaz reklamowy będzie emitowany – 
czy będzie to forma papierowa, audiowizualna czy dźwiękowa istotne znacze-
nie ma tutaj krąg odbiorców, do których będzie kierowany [por. Szafrańska, 
Szyszka 2012, s. 81-93]. A zatem odbiorcami takiej reklamy powinni być 
przeciętni konsumenci, podmioty, które nie są profesjonalistami, nie posia-
dający specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny czy farmacji [Adamczyk, 
Świerczyński 2005].
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W PrFarm ustawodawca zawarł szereg ograniczeń odnoszących się do 
reklamy leków kierowanej do publicznej wiadomości. W pierwszej kolejności 
należy wyraźnie podkreślić, że całkowicie zabronione jest kierowanie do pu-
blicznej wiadomości reklamy leków na receptę. Zakaz ten wprost wyrażono 
w art. 57 PrFarm. Nie powinien on dziwić - jak coś co chory może uzyskać na 
wyłączne zalecenie lekarza i po konsultacji z nim mogłoby być reklamowane 
i kierowane do publicznej wiadomości. Kierowanie przekazów reklamowych 
leków wydawanych na receptę, do publicznej wiadomości dla większości od-
biorców sprawiałby wrażenie jakoby dany produkt był powszechnie dostępny 
i mógł być stosowany wedle uznania konsumenta. W odniesieniu do reklamy 
leków na receptę w jednym z wyroków sąd uznał za reklamę, przygotowane 
przez jedną z aptek foldery i broszury, w których znajdowała się lista leków 
sprzedawanych wyłącznie na receptę z adnotacją o korzystnych dla konsu-
menta dopłatach do tych leków, gdy kupi je w tej konkretnej aptece. Apte-
ka w broszurach posługiwała się zwrotem „mega rabaty”. Sąd jednoznacznie 
uznał, iż użycie takiego sformułowania bezsprzecznie ma na celu zachęcenie 
potencjalnych klientów do zakupu wskazanych w ulotkach leków i, że cała 
oprawa wskazanych broszur wyczerpuje znamiona definicji reklamy produktu 
leczniczego, a nie jest jedynie informacją jak twierdziła apteka [VII SA/Wa 
1190/08]. Podobną sprawę rozstrzygał Sąd Najwyższy – jedna z aptek stwo-
rzyła broszury w których przedstawiła porównanie cen leków obowiązujących 
w przedmiotowej aptece z cenami leków obowiązujących w innej aptece. Sąd 
jednoznacznie wskazał, iż takie postępowanie jest niezgodne z art. 57 ust. pkt 1 
i 3. [II CSK 289/07] [Por. II CSK 289/07 oraz Pawłowska 2008]. (W sprawie, 
której dotyczy przedmiotowy wyrok pojawił się jeszcze problem dotyczący 
sporządzenia przez aptekę broszur, w których wymienione były leki receptu-
rowane i refundowane ze wskazaniem ich obniżonych cen. Zdaniem SN „Nie 
jest zabroniona sprzedaż leków recepturowych i refundowanych po obniżonej 
cenie, która może być wskazana także publicznie. Zabronione jest jedynie ich 
reklamowanie (art. 57 ust. 1 pkt 1 i 3 Pr.Farm.), także poprzez reklamowanie 
promocyjnej obniżki cen, przedstawionej przez porównanie ceny promocyj-
nej z inną, wyższą ceną.”. Z argumentacją sądu nie zgodziła się autorka glosy). 
Nie sposób nie zgodzić się ze stanowiskiem sądu, że takie zachowanie narusza 
zakaz wyrażony w art. 57 PrFarm. Po raz kolejny uwypukla się w tym miejscu 
założenie, iż nie liczy się forma przekazu, ażeby można było mówić o reklamie. 

W jednej z decyzji GIF uznał za naruszenie zakazu wyrażonego w art. 
57 ust. 1 pkt wydanie przez podmiot odpowiedzialny broszury zawierającej 
między innymi zwrot „dobre samopoczucie dzięki naturalnemu wyglądowi. 
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Broszura informacyjna dla pacjentów, którym zalecono leczenie preparatem 
X.”. Strona wskazała, iż przedmiotowe broszury nie spełniają kryteriów re-
klamy, ponieważ już sama ich treść wskazuje, że są przeznaczone jedynie dla 
osób, którym lek został przepisany, zatem nie są kierowane do publicznej 
wiadomości. Ponadto strona wskazała, że broszura taka jest w pierwszej ko-
lejności wręczana lekarzowi i to on, jeżeli przepisze danej osobie wskazany 
preparat wręcza jej taką broszurę, a broszura ta ma dostarczyć pacjentowi je-
dynie niezbędnych informacji na temat leku i jednocześnie pozwolić mu na 
podjęcie świadomej decyzji co do jego zakupu. GIF mimo argumentacji stro-
ny pozostał przy stanowisku, iż broszury o których mowa spełniają kryteria,  
z art. 52 ust 1 PrFarm, a co za tym idzie należy uznać je za reklamę produktu 
leczniczego. Ponadto GIF swoja decyzję argumentował tym, iż przedmiotowy 
lek był lekiem wydawanym na receptę, a więc to lekarz powinien przeprowa-
dzić z pacjentem stosowny wywiad i przekazać mu wszelkie informacje na 
temat danego produktu i nie sposób zgodzić się z argumentacją strony, jakoby 
niezbędnym było wręczenie pacjentowi broszury, ażeby mógł podjąć decyzje  
o stosowaniu leku, ponieważ decyzja ta powinna pozostać dla lekarza [GIF-

-P-R-450-95-2/JD/07/08]. W odniesieniu do powyższego trafnym wydaje się 
przytoczenie jednego z orzeczeń, w którym sąd stwierdził, że kluczowe przy 
ocenie czy mówimy w danym przypadku o reklamie ma sposób eksponowania 
produktu w przekazie [VII SA/Wa 120/07]. 

W doktrynie często jednak wyrażany jest pogląd, że zakazy reklamowe 
nie dotyczą działalności informacyjnej, a działalności reklamowej. Autorzy 
powyższego stanowiska sygnalizują, że nie ma jasno zarysowanej granicy mię-
dzy informacją, a reklamą i to na podmiocie zarzucającym naruszenie zakazu/
ograniczenia reklamowego spoczywa obowiązek jego udowodnienia [Krekora, 
Świerczyński, Traple 2008].

Ponadto zakaz reklamy dotyczący leków wydawanych wyłączeni na 
receptę, rozciąga się na wszystkie produkty lecznicze, które mają taką samą 
nazwę, jak  lek wydawany na podstawie recepty. Bardzo często występują prze-
cież leki, które figurują pod taką samą nazwą, a różnią się np. stężeniem jakiejś 
substancji i ten który posiada tej substancji więcej jest wydawany tylko z prze-
pisu lekarza. Co ważne w ustawie wskazano, że przedmiotowy zakaz dotyczy 
nazw identycznych. Zatem jeżeli do nazwy zostanie dodany jakiś element, 
który w efekcie spowoduje, że owszem będzie ona podoba, ale nie identyczna, 
zakaz ten nie zostanie złamany [Konrad 2016, s. 774].

Należy też wspomnieć o zakazie reklamy leków refundowanych. Zakaz 
ten nie jest jednak wyjątkowo dokuczliwy z tego względu, że w praktyce więk-
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szość leków refundowanych i tak jest wydawanych z przepisu lekarza związku 
z czym i tak nie mogłyby być reklamowane. Dodatkowo w tym przypadku 
również obowiązuje ograniczenie dotyczące takiej samej nazwy – a mianowi-
cie w sytuacji, gdy dany produkt ma taką samą nazwę, jak lek refundowany 
wówczas również nie może być reklamowany. 

Ustawodawca wskazuje również na zakaz reklamowania produktów 
zawierających w swoim składzie środki odurzające bądź substancje psycho-
tropowe. 

Powyżej przedstawiono zakazy dotyczące określonej kategorii produk-
tów, jednak na tym nie kończą się restrykcje dotyczące reklamy leków. Poza 
tym co powyżej, istnieje jeszcze szereg ograniczeń, które zostały omówione 
poniżej. 

Ograniczenia reklamOwe

Ograniczenia dotyczące reklamy produktów leczniczych zostały zawar-
te między innymi w art. 55 PrFarm. Ograniczeń tych jest wiele, w niniejszej 
pracy zostaną jednak omówione te, które z punktu widzenia autora są najważ-
niejsze i powodują trudności w praktyce.

Pierwsze ograniczenie, jakiem należy poświęcić szczególną uwagę, po-
nieważ w dalszym ciągu wzbudza ono wiele kontrowersji i niejasności, dotyczy 
posługiwania się w reklamach wizerunkiem osób znanych publicznie, posia-
dających wykształcenie medyczne, bądź osób sugerujących posiadanie takiego 
wykształcenia. Ponadto ograniczenie to odnosi się również do prezentowania 
w reklamach przez ww. osoby zaleceń dotyczących reklamowanego produktu. 

Wskazanie na osoby posiadające wykształcenie medyczne, czy na-
ukowców nie budzi dużego problemy. Mowa tu bowiem przede wszystkim 
o lekarzach, farmaceutach. Wymienione osoby ze względu na posiadane wy-
kształcenie i kompetencje wzbudzają wśród społeczeństwa ogólne zaufanie. 
Należy zgodzić się w poglądem wyrażonym w doktrynie, że wykorzystywanie 
wizerunku takich osób w reklamach mogłoby powodować utratę ich wiary-
godności [Kondrat 2016, s. 766]. Jednak zdecydowana większość decyzji GIF 
odnosi się nie do wykorzystywania w reklamie leków wizerunku prawdziwego 
lekarza, czy innej osoby posiadającej wykształcenie medyczne, ale do sytuacji, 
w których w reklamie pojawia się osoba, której wygląd, prezentacja sugeruje, 
że owo wykształcenie posiada.  W jednej z decyzji GIF wskazał, że naruszenie 
art. 55 PrFarm może polegać na tym, że akcja spotu dzieje się w aptece, gdzie 
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potencjalny chory jest obsługiwany przez osobę ubraną w biały kitel (choć 
już sam fakt, że pracuje w aptece powoduje przeświadczenie, że jest farma-
ceutą) [PR.600.28.2017.JD.3]. Nie sposób się nie zgodzić – z całą pewnością 
opisana wyżej sytuacja powoduje przeświadczenie jakoby dany produkt był 
polecanych przez profesjonalistę. W innym spocie natomiast akcja działa się 
w pomieszczeniu wyglądającym jak laboratorium, towarzyszyły temu podpisy 
‘laboratorium’, w pomieszczeniu znajdowały się osoby, których ubiór i zacho-
wanie wskazywały, iż są laborantami (m.in. ubrani w białe kitle). Strona pod-
niosła, że reklama nie narusza art. 55 ust. 1 PrFarm ponieważ osoby, aktorzy 
występujący w  reklamie,  nie prezentują produktu, są jedynie postaciami dru-
goplanowymi, co więcej wskazała, że osoby grające w reklamie nie sugerują, 
że posiadają wykształcenie medyczne, a są jedynie laborantami, czyli w oce-
nie strony pomocnikami technicznymi. Bez wątpienia taka reklama narusza 
ograniczenia wyrażone w art. 55 ust. 1, za czym zresztą opowiedział się GIF, 
wskazując, że sam fakt, że osoby grające laborantów nie dokonują bezpośred-
niej prezentacji produktu nie znaczy, że nie dochodzi do naruszenia ograni-
czenia z art. 55 ust. 1. Należy bowiem na przekaz spojrzeć w całości, poza 
obrazem w reklamie pojawia się również lektor, który mówiąc, że „w naszych 
laboratoriach znaleźliśmy rozwiązanie. (…)”, jednoznacznie sugeruje, że uka-
zani w reklamie ludzie posiadają stosowne wykształcenie medyczne, ponieważ 
gdyby go nie mieli obiektywnie rzecz oceniając nie stworzyliby reklamowa-
nego produktu [GIF-P-R-450/9-4/ZW/11]. Oczywiście można też doszukać 
się naruszenia art. 55 ust. 1 pkt 1 w sposób jeszcze bardziej oczywisty niż te 
przedstawione powyżej. W jednej z reklam podmiot odpowiedzialny posłużył 
się wizerunkiem lekarza – w spocie występował mężczyzna ubrany w biały 
fartuch i z przewieszonym na szyi stetoskopem. GIF nie miał wątpliwości, 
że taki spot narusza przedmiotowe ograniczenie [GIF-P-R-450/72-5/JD/11].

W następnej kolejności należy rozważyć co, a raczej kto mieści się w za-
kresie osób znanych publicznie. W dyrektywie 2001/83/WE wskazano na sło-
wo pochodzące z języka angielskiego – celebrities [Ogiegło 2018]. W języku 
polskim nie ma zwrotu, który w pełni oddawałby znaczenie wyrazu użytego 
w języku angielskim, choć aktualnie dość często używa się w Polsce określenie 
celebryta. Idąc dalej tym tokiem z całą pewnością można stwierdzić, iż przez 
osobę znaną publicznie należy rozumieć np. aktora, który obiektywnie pa-
trząc jest społeczeństwu znany, piosenkarkę, której wizerunek jest znany cho-
ciaż części społeczeństwa [por. Roszak 2012]. Oczywiście powyższe to tylko 
przykłady, bowiem to czy mamy do czynienia z osobą znaną publicznie należy 
ocenić w odniesieniu do konkretnego przypadku.
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Warto jeszcze zwrócić uwagę art. 55 ust. 1 pkt 2 PrFarm, mowa w nim  
o zaleceniach osób znanych publicznie, posiadających wykształcenie medycz-
ne bądź sugerujących jego posiadanie. W jednej z reklam leku przeciwbólo-
wego zamieszczono wypowiedź jednego z profesorów o treści „Choć X jest 
lekiem bezpiecznym i silniejszym od Y, to jednak Y jest lekiem najbezpiecz-
niejszym i pozbawionym gastrotoksyczności i dlatego zawsze wtedy, kiedy 
mamy wątpliwość, który z leków wybrać do czasu porady lekarskiej podawaj-
my Y.”. Reklama miał formę plakatów. Zdaniem strony wypowiedź profesora 
ze względu na to, że została w sposób graficzny wyodrębniona od pozostałej 
treści reklamy nie może stanowić naruszenia art. 55 ust. 1 pkt 2. Co więcej 
strona wskazała, że nie należy łączyć imienia i nazwiska profesora z zamieszo-
ną w reklamie wypowiedzią. GIF w żadnej kwestii nie zgodził się ze stroną. 
Przede wszystkim wskazał, że wyodrębnienie graficzne w żaden sposób nie 
rozdziela zamieszczonej wypowiedzi z resztą przekazu reklamowego. Odbiorca 
reklamy poza samą prezentacją leku dostaje informację o tym jak i kiedy nale-
ży go stosować. Co więcej stron podniosła, że zawarta w przekazie wypowiedź 
nie może być odczytywana jako zalecenie osoby posiadającej wykształcenie 
medyczne. GIF natomiast poniósł, że podpis zawarty przy wypowiedzi nie-
zaprzeczalnie świadczy, że należy zamieszczoną wypowiedź potraktować jako 
zalecenie pochodzące od osoby posiadającej stosowne wykształcenie i będącej 
autorytetem w dziedzinie medycyny (przy podpisie wskazano na wykształce-
nie oraz zajmowane stanowisko służbowe). Jednak to co wydaje się najbardziej 
kontrowersyjne w niniejszej sprawie, to wskazanie przez stronę, że zamiesz-
czona wypowiedź w ogóle nie pochodzi od podpisanego pod nią profesora,  
w związku z czym tym bardziej nie może być mowy o naruszeniu przedmioto-
wego ograniczenia. Słusznie wskazał GIF, że nawet jeżeli podpisana osoba nie 
jest autorem przedstawionej wypowiedzi, to przeciętny odbiorca spotu nie jest 
w stanie tego stwierdzić [GIF-P-R-450/25-6/JD/15].

Warto zaznaczyć jeszcze, w odniesieniu do art. 55 ust 1, że ograniczenie 
to dotyczy osób wyraźnie w tej regulacji wskazanych. Potwierdzeniem wyra-
żonego założenia jest jeden z wyroków, w którym sąd wskazał, że powołanie 
się w reklamie na rekomendację produktu, przez producenta innego leku nie 
stanowi naruszenia ww. ograniczenia. Sąd w owym wyroku wyjaśnił, że istot-
ne jest, ażeby reklama ukazywała produkt w sposób obiektywny, a jeżeli reko-
mendacja pochodząca od innego producenta jest rzeczywista – czyli wynika 
chociażby z porozumienia zawartego pomiędzy dwoma podmiotami, to nie 
można mówić o naruszeniu art. 55 ust. 1. Ograniczenie to nie wprowadza 
całkowitego zakazu powoływania się na rekomendację innych podmiotów, 
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ważne jest ażeby treści ukazywane w reklamie był zgodne z prawdą [VII SA/
Wa 120/07].

Kolejne ograniczenia zostały wyrażone w art. 55 ust. 2. Pierwsze z nich 
dotyczy zakazu zawierania w reklamie treści sugerujących możliwość „uniknię-
cia porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie 
diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej”. Ograniczenie 
to ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których decyzja o braku koniecz-
ności kontaktu pacjenta z lekarzem zostanie praktycznie podjęta w reklamie,  
a nie będzie wynikiem indywidualnie podjętej przez pacjenta decyzji. Należy 
wyrazić aprobatę dla poglądu, że leki OTC (wydawane bez przepisu lekarza) 
mają za zadanie ułatwić tzw. samoleczenie, czyli uniknięcia niejako kontaktu  
z lekarzem, jednak należy to oceniać pozytywnie, bowiem chodzi o zwięk-
szenie świadomości, a nie umniejszanie roli lekarzy [Cianciara 2004, nr 3,  
s. 561]. Trzeba jednak podkreślić, że omawiana regulacja ma za zadanie ogra-
niczenie sytuacji, w których już w reklamie sugerowane będzie uniknięcia wi-
zyty lekarskiej. Co więcej, zgodnie z regulacjami wynikającymi z RekProdLecz 
każda reklama kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać informację 
o następującej treści: „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej 
do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.”. W nawiązaniu 
do powyższego zawarcie w reklamie treści sugerujących uniknięcie kontaktu 
z lekarzem stałoby w sprzeczności z komunikatem, który w każdej publicznej 
reklamie musi się znaleźć. 

Kolejne ograniczenie dotyczy zakazu sugerowania w reklamach pro-
duktów leczniczych, że dany produkt może poprawić stan zdrowia nawet  
u osoby zdrowej. Nietrudno rozpoznać intencję prawodawcy. Jak już wielo-
krotnie wskazywano w niniejszej pracy – produkty lecznicze są szczególnym 
rodzajem produktów, a przedstawiona powyżej regulacja ma przede wszyst-
kim na celu uniknięcie nadmiernej konsumpcji leków. Zgodnie z definiują 
produktu leczniczego, jego zdaniem jest między innymi zapobieganie lub le-
czenie chorób występujących u ludzi, nie sposób jednak stwierdzić, że na tle 
tej definicji celem leku jest poprawa stanu zdrowia osób zdrowych. 

Dodatkowo w PrFarm wyrażono zakaz sugerowania w reklamach, że 
nieprzyjmowanie danego produktu może doprowadzić do pogorszenia zdro-
wia danej osoby. Przywołane ograniczenie nie dotyczy reklamy szczepień [por. 
Wieczorek, Suska 2019].

Kolejne dość istotne ograniczenie odnosi się do skuteczności lub 
bezpieczeństwa leku, co wynika z jego naturalnego pochodzenia. Aktualnie  
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w mediach można zauważyć modę na to, co naturalne. Coraz więcej marek 
chociażby kosmetycznych decyduje się na wprowadzenie linii, do której pro-
dukcji używa się wyłącznie produktów pochodzenia naturalnego. Nietrudno 
wysnuć wniosek, że takie działanie wynika między innymi z tego, iż kon-
sumenci bardziej ufają temu co naturalne, niżeli temu co zostało sztucznie 
stworzone. Odnosząc to na tło rynku farmaceutycznego, jeżeli mamy lek 
pochodzenia chemicznego, a podmiot odpowiedzialny powołuje się na jego 
pochodzenie naturalne, to takie działanie nie tylko narusza omawiane ograni-
czenia, ale jednocześnie wprowadza konsumentów w błąd. W jednej z decyzji 
GIF wskazał, że zwrot „X to jedyny taki naturalny lek, który zwalcza gorącz-
kę”, dokonuje wartościowania produktów leczniczych, jednocześnie wskazu-
jąc, że tylko lek X jest produktem naturalnym. Tym samy wskazał, że użycie 
takiego sformułowania narusza art. 55 ust. 2 pkt 1 lit. e [PR.600.31.2017.JD].

Następny bardzo ważnym ograniczeniem, jest zakaz zapewniania  
w reklamie, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy sku-
tek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy 
lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym 
produktem leczniczym (art. 55 ust. 2 pkt 2). Na początku należy wytłuma-
czyć, co należy rozumieć poprzez właściwy skutek. W jednym z wyroków 
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „zwrot „«gwarantuje właściwy 
skutek»” należy rozumieć jako „«zapewniający (dający gwarancję) właściwy 
rezultat czy wynik»”. Słowo „«gwarantuje»” pochodzi od słowa „«gwaranto-
wać»”, które oznacza: „«dawać gwarancję, ręczyć, zapewniać»”. Słowo „«gwa-
rancja»” w znaczeniu prawnym oznacza nic innego jak poręczenie, rękojmię, 
zapewnienie. Z kolei słowo „«skutek»” czyli to co jest następstwem jakiegoś 
działania inaczej oznacza: „«wynik, rezultat, konsekwencję czegoś»” [II GSK 
962/08]. W odniesieniu do omawianego ograniczenia, w jednej z reklam uży-
to zwrotu „zwalcza łupież, koniec z łupieżem”. GIF uznał przywołany zwrot 
za naruszenie art. 55 ust. 2 pkt. 2 PrFarm. Strona natomiast podniosła, że  
w reklamie użyto zwrotu zwalcza, a nie zwalczy – tryb niedokonany, w związ-
ku z czym nie można mówić, jakoby sam tez zwrot gwarantował właściwy 
skutek, o którym mowa w przywołanym przepisie. Natomiast co do słowa 
‘koniec’, wskazano, że nie powinno być odczytywane, jako pozbycie się łupie-
żu w odniesieniu do reklamowanego produktu, ale jak cel dla pacjenta. Nie 
sposób się zgodzić z taką argumentacją, na co też wskazał GIF, jednoznacznie 
określając, iż przedstawione zwroty stoją w sprzeczności z tym, co zostało wy-
rażone w PrFarm [GIF-P-R-450/25-2/JD/12]. 
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Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie na treści, 
które jedynie sugerują wystąpienie danego skutku, ale niczego nie gwarantują.  
W odniesieniu do tego w doktrynie pojawia się pogląd, iż takie sformułowania 
nie powinny być uznawana za niezgodne z art. 55 ust. 2 pkt 2 [Białecki 2003].

Ostatnie ograniczenie omawiane w niniejszej pracy zostało wyrażone 
w art. 55 ust. 2 pkt 3a. W przywołanej regulacji chodzi o odnoszenie się w for-
mie nieodpowiedniej, zatrważającej lub wprowadzającej w błąd, co do wskazań 
terapeutycznych. Jedną z najbardziej znanych reklam, której GIF zarzucił wła-
śnie naruszenie ww. przepisu była reklama szczepień przeciw pneumokokom. 
W spocie posłużono się zwrotem „(…) więc już w drugim miesiącu  zaszczep 
dziecko przeciwko pneumokokom – najczęstszej przyczynie zgonów małych 
dzieci na świecie, której można zapobiec dzięki szczepieniom.” Strona podno-
siła, iż spot w którym użyto powyższego sformułowania nie stanowi reklamy 
w rozumieniu PrFarm, a jest jedynie kampanią społeczną, nie wskazano w niej 
na konkretny produkt w związku z czym ograniczenie z art. 55 PrFarm nie ma 
tutaj zastosowania. Zatem w przywołanej sprawie pojawiają się dwa proble-
my, jeden dotyczy tego, czy w ogóle można mówić w przywołanym przypad-
ku o reklamie, drugi czy użyte sformułowanie narusza przepisy PrFarm. GIF  
w pierwszej kolejności odniósł się do argumentu dotyczącego samej definicji 
reklamy. Strona wskazała, że spocie nie prezentowano konkretnego produktu, 
GIF zwrócił natomiast uwagę na fakt odesłania odbiorcy reklamy na stronę 
internetową. Na stronie tej zamieszczone były dane organizatora kampanii, 
który jednocześnie był podmiotem odpowiedzialnym dla jednego z trzech 
ówcześnie dostępnych w Polsce produktów przeciw pneumokokom. A co za 
tym idzie, odbiorca reklamy był w stanie zidentyfikować produkt, mimo, że  
w spocie nie było wprost o nim mowy. Tym samy GIF jednoznacznie stwier-
dził, że to co strona określa mianem kampanii edukacyjnej w rzeczywistości 
jest reklamą produktu leczniczego (szczepienia). Mają na uwadze powyższe, 
należy zgodzić się z GIF, że art. 55 znajdzie tutaj zastosowanie. GIF w od-
niesieniu do użytego w reklamie zwrotu, zwraca uwagę również na wizualne 
kwestie (w spocie ukazana została jadąca w nocy na sygnale karetka), które 
zdaniem organu należy rozpatrywać w połączeniu z zacytowanym wyżej tek-
stem. Zdaniem GIF, w reklamie wskazano, że niezaszczepienie dziecka równa 
się jego śmierci, wywołując tym samym u odbiorców, zwłaszcza tych będących 
rodzicami, poczucie lęku [GIF-P-R-450/21-2/JD/16].
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pOdsumOwanie

Jak ukazano w niniejszej pracy, reklama produktów nastręcza wiele 
trudności, zarówno w ujęciu praktycznym, jak i teoretycznym. W odniesieniu 
do reklamy farmaceutycznej w polskim ustawodawstwie funkcjonuje wiele 
zakazów czy ograniczeń. Tak szczegółowe uregulowania są jednak niezbędne 
ze względu na to co było w niemniejszym opracowaniu wielokrotnie podkre-
ślane – produkty lecznicze są wyjątkową grupą towarów, natomiast pacjenci 
są szczególną grupą konsumentów, a zadaniem ustawodawcy jest nie tylko 
kontrola nad przestrzeganiem przez podmioty odpowiedzialne obowiązują-
cych regulacji prawnych, ale przed wszystkim stanie na straży bezpieczeństwa 
pacjentów oraz ochrona ich zdrowia. 
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Reklama produktów  
leczniczych kierowana  

do publicznej wiadomości  
w formie spotów telewizyjnych

wstęp

Już na początku XX wieku nie tylko producenci produktów leczni-
czych, ale także osoby sprzedające je w aptekach doszły do wniosku, iż re-
klama produktów leczniczych jest konieczna ze względu na korzyści. Celem 
podejmowanych działań było przyciągnięcie uwagi pacjenta na dany, kon-
kretny produkt i spowodowanie, aby poczuł konieczność jego zakupu nieza-
leżnie od tego czy jest mu rzeczywiście potrzebny. Jednakże brano pod uwagę, 
że konieczne jest przekazanie pacjentowi dokładnej i prawdziwej informacji  
o danym produkcie leczniczym [Arabas i Chodkowska 2009, s. 41].

Z kolei początek XXI wieku to czas intensywnego rozwoju rekla-
my produktów leczniczych. Coraz więcej firm farmaceutycznych wykupuje 
głównie w telewizji reklamy swoich produktów leczniczych dostępnych bez 
recepty w celu zwiększenia sprzedaży. Powyższe znajduje potwierdzenie w ra-
porcie Najwyższej Izby Kontroli, gdzie wskazano, że liczba reklam dotyczących 
produktów zdrowotnych (a więc nie tylko produktów leczniczych) w latach 
1997-2015 wzrosła ok. 20-krotnie, a ogólna liczba wszystkich reklam wzrosła 
jedynie 3-krotnie. Analiza danych pokazuje, że w 1997 r. reklamy produktów 
zdrowotnych i leczniczych stanowiły jedynie 4,6% ogółu reklam. Natomiast 
w 2015 r. było to aż 24,7% [Raport NIK 2017, s. 7-8]. W konsekwencji 
firmy farmaceutyczne w celu zwiększenia zysków wykupują spoty reklamowe  
w telewizji, które nie zawsze są zgodne z obowiązującymi przepisami i zasa-
dami etyki.
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Ustawodawca w celu ochrony konsumentów będących pacjentami po-
stanowił uregulować co można reklamować i w jaki sposób. Podstawowym źró-
dłem regulacji dotyczącej reklamy produktów leczniczych jest rozdział 4 (art. 
52-64) oraz niektóre przepisy rozdziału 9 (art. 128, art. 129 i art. 129a) ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne [Dz.U. z 2020 r. poz. 944 
ze zm.] (zwanej dalej: „Prawo farmaceutyczne”). Krajowe regulacje związane 
są z implementacją prawa europejskiego – dyrektywy 2001/83/WE [Dz.Urz.
UE.L Nr 311, str. 67], która dotyczy produktów leczniczych przeznaczonych 
dla ludzi (oraz odpowiednio dyrektywy 2001/82/WE [Dz.Urz.UE.L Nr 311, 
str. 1] dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych). Uzupełnieniem 
ustawy jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w 
sprawie reklamy produktów leczniczych [Dz.U. z 2008 r. nr 210 poz. 1327]. 
(zwane dalej: „rozporządzenie Ministra Zdrowia”). Nie są to jednak wszystkie 
akty prawne, które regulują reklamę produktów leczniczych, gdyż podlega 
ona również przepisom m.in. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofo-
nii i telewizji [Dz.U. z 2020 r. poz. 805] (zwanej dalej: „ustawa o radiofonii  
i telewizji”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji [Dz.U. z 2019 r. poz. 1010] – art. 16 (zwanej dalej: „ustawa  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”).

W związku z tym celem niniejszego opracowania jest omówienie obo-
wiązujących regulacji prawnych wraz z uwzględnieniem poglądów doktryny  
i orzecznictwa sądowego, a także analiza wydanych decyzji administracyjnych 
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

definicja prOduktu leczniczegO  
i reklamy prOduktu leczniczegO

Na samym początku należy zacząć od zdefiniowania podstawowych po-
jęć związanych z omawianym tematem. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwa-
gę, że w telewizji można spotkać się z reklamą różnych produktów związanych 
z ochroną zdrowia. Są to przede wszystkim produkty lecznicze, suplemen-
ty diety i wyroby medyczne, a każdy z tych produktów został zdefiniowany  
w innej ustawie.

Ustawodawca jasno określił, które produkty mogą korzystać z nazwy 
„produkt leczniczy”. W myśl art. 2 pkt 32 Prawa farmaceutycznego produk-
tem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako 
posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u lu-
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dzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przy-
wrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu 
poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne [Zob. 
Sygit i Wąsik 2017, s. 161-162]. Przyjęty przez ustawodawcę zakres pojęcia 

„produktu leczniczego” jest bardzo szeroki, dzięki czemu wiele produktów jest 
zaliczanych do tej kategorii. W związku z tym podlegają regulacjom Prawa 
farmaceutycznego, w tym ograniczeniom dotyczącym prowadzenia reklamy 
tych produktów [Rabiega 2009, s. 80-81].

Przechodząc dalej do definicji reklamy produktu leczniczego należy 
wskazać, że ona również została zdefiniowana przez ustawodawcę i znajduje 
się w art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z jej treścią reklamą 
produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu lub zachę-
caniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby 
przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów 
leczniczych. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że „informowanie” i „za-
chęcanie do stosowania” są pojęciami szerokimi i wiele działań marketingo-
wych można zakwalifikować jako powyższe działania.

W Prawie farmaceutycznym został wskazany zakres działań o charak-
terze reklamowym. Działalność taka obejmuje w szczególności:

1) reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wia-
domości;

2) reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnio-
nych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi;

3) odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub 
osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli 
handlowych lub medycznych;

4) dostarczanie próbek produktów leczniczych;
5) sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnio-

nych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi;

6) sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych 
dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi (Art. 52 ust. 2 Prawa farmaceutycznego).

Powyżej wymieniony zakres działań, które ustawodawca uważa za re-
klamę produktu leczniczego ma charakter katalogu otwartego. Oznacza to, że 
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konkretną działalność można zakwalifikować jako reklamę produktu leczni-
czego, jeżeli zostaną spełnione określone prawem warunki. Katalog czynności 
określonych w art. 52 ust. 2 Prawa farmaceutycznego pokazuje, że prawodaw-
ca podzielił działania jakie można podejmować w zależności od kręgu odbior-
ców tej reklamy. I tak reklama produktów leczniczych została podzieloną na 
tą, która jest kierowana do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych do 
wypisywania recept oraz do osób prowadzących obrót produktami leczniczy-
mi. Z czego dwie ostatnie wymienione grupy są profesjonalistami ze względu 
na posiadaną przez nich fachową wiedzę [Roszak 2012, s. 320].

Należy w tym miejscu zasygnalizować, że reklama produktów leczni-
czych kierowana do publicznej wiadomości to reklama, która przeznaczona 
jest dla wszystkich odbiorców niezależnie od ich wiedzy czy też kwalifikacji 
zawodowych. Najprościej rzecz ujmując jest to reklama adresowana do ogółu 
społeczeństwa.

Dodatkowo ustawodawca w art. 52 ust. 3 Prawa farmaceutycznego 
wskazał katalog działań, które nie uważa się za reklamę produktu leczniczego. 
Stosownie do treści tego przepisu za reklamę produktu leczniczego nie uznaje 
się:

1) informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączo-
nych do opakowań produktów leczniczych, zgodnych z pozwoleniem 
na dopuszczenie do obrotu;

2) korespondencji, której towarzyszą materiały informacyjne 
o charakterze niepromocyjnym niezbędne do udzielenia odpowiedzi na 
pytania dotyczące konkretnego produktu leczniczego, w tym produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania po-
zwolenia, o którym mowa w art. 4 Prawa farmaceutycznego;

3) ogłoszeń o charakterze informacyjnym niekierowanych do 
publicznej wiadomości dotyczących w szczególności zmiany opako-
wania, ostrzeżeń o działaniach niepożądanych, pod warunkiem, że nie 
zawierają treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych;

4) katalogów handlowych lub list cenowych, zawierających 
wyłącznie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać  
i cenę produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego dopuszczone-
go do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa 
w art. 4 Prawa farmaceutycznego, a w przypadku produktu leczniczego 
objętego refundacją – cenę urzędową detaliczną, pod warunkiem, że nie 
zawierają treści odnoszących się do właściwości produktów leczniczych, 
w tym do wskazań terapeutycznych;
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5) informacji dotyczących zdrowia lub chorób ludzi lub zwie-
rząt, pod warunkiem, że nie odnoszą się nawet pośrednio do produktów 
leczniczych.

Również powyższa lista jest katalogiem otwartym, gdyż ustawa nie 
wylicza enumeratywnie informacji, które nie są uznawane za reklamę. Wszel-
kie inne komunikaty, które będą się pojawiać jak i związana z nimi sytuacja 
zawsze podlega indywidualnej ocenie przez organ, który jest właściwy do 
prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie w celu ocenienia 
przesłanek z art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego [Ignatowicz 2016, s. 620].

elementy reklamy prOduktu leczniczegO

Ustawodawca widział konieczność uregulowania jakie informacje mu-
szą być przekazywane odbiorcy reklamy. W § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia zostały wymienione elementy jakie musi zawierać reklama produk-
tów leczniczych kierowa do publicznej wiadomości. Są to następujące infor-
macje:

1) nazwa produktu leczniczego;
2) nazwa powszechnie stosowanej substancji czynnej, a w przy-

padku produktu leczniczego zawierającego więcej jak 3 substancje czyn-
ne, określenie: „produkt złożony”;

3) dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej, 
z wyłączeniem produktu złożonego;

4) postać farmaceutyczna;
5) wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania;
6) przeciwwskazania;
7) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego.

Powyższe dane muszą być zgodne z Charakterystyką Produktu Leczni-
czego lub Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. Oznacza 
to, że dane przekazywane odbiorcy reklamy muszą być zgodne z informacjami 
znajdującymi się na ulotce dla pacjenta dołączonej do każdego opakowania 
produktu leczniczego. W przypadku braku Charakterystyki Produktu Leczni-
czego rozpowszechniane informacje muszą być zgodne z dokumentacją, która 
została zatwierdzona w procesie dopuszczenia do obrotu danego produktu 
 



1364

ALEKSANDRA SZATKOWSKA

leczniczego zawierającą przedmiotowe informacje (§ 6 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia).

Wyliczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zostały jedynie nie-
zbędne dane, które musi zawierać reklama produktu leczniczego kierowa-
na do publicznej wiadomości, a więc powyższy katalog nie ma charakteru 
zamkniętego. Użyte przez ustawodawcę słowo „niezbędne dane” wskazuje, 
że jest to pewne minimum, które musi zostać spełnione, aby reklama była 
zgodna z przepisami. Możliwe jest podanie większej liczby informacji, ale jest 
dobrowolne.

fOrma reklamy prOduktu leczniczegO

Stosownie do treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia rekla-
mę produktu leczniczego prowadzi się w formie audiowizualnej, dźwiękowej 
lub wizualnej. Telewizyjne spoty reklamowe ze względu na wykorzystanie za-
równo dźwięku jak i obrazu są przykładem reklamy prowadzonej w formie 
audiowizualnej. Niewątpliwie spoty telewizyjne mogłyby mieć również formę 
jedynie dźwiękową bądź wizualną. Jednakże taka forma reklamy produktu 
leczniczego w telewizji w praktyce nie jest spotykana.

Reklama prowadzona w formie audiowizualnej to przekaz, który jak 
sama nazwa wskazuje łączy w sobie zarówno formę dźwiękową docierającą do 
ucha odbiorcy i jest dostępna jedynie za pomocą słuchu oraz formę wizualną, 
która jest dostępna dla obiorcy tylko i wyłącznie za pomocą wzroku. Z po-
wyższego jednoznacznie wynika, iż brak któregokolwiek z tych elementów 
spowoduje, że reklama nie będzie miała formy audiowizualnej [Świerczyński 
2020, s. 431].

Minister Zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom, 
którymi są pacjenci, szczegółowo uregulował w rozporządzeniu wymogi jakie 
musi spełnić reklama audiowizualna. Reklama produktu leczniczego, która 
kierowana jest do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej poza wy-
mienionymi już powyżej elementami reklamy produktu leczniczego powinna 
zawierać przede wszystkim ostrzeżenie o następującej treści: „Przed użyciem 
zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu” (§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia). 
Na marginesie warto zwrócić uwagę, że ustawodawca zarówno w Prawie far-
maceutycznym jak i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia posługuje się termi-
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nem „produkt leczniczy” natomiast w ostrzeżeniu, które kierowane jest do po-
tencjalnych konsumentów używa potocznego określenia „lek”. Zapewne nie 
jest to przypadek, a celowe działanie, gdyż pojęcie „leku” jest znane każdemu, 
czego nie można powiedzieć o pojęciu „produktu leczniczego”.

Co więcej została uregulowana również wielkość takiego ostrzeżenia 
i czas jaki musi pojawiać się na ekranie telewizora. Zgodnie z § 7 ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Zdrowia ostrzeżenie o ww. treści umieszcza się w dolnej 
części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni. 
Umieszcza się je w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był 
widoczny, czytelny, nieruchomy i umieszczony poziomo, przy czym odległość 
liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być więk-
sza niż ½ wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być 
większa niż wysokość liter. Z kolei ostrzeżenie musi pojawiać się na ekranie co 
najmniej 8 sekund. Samo pojawienie się na ekranie tekstu ostrzeżenia zgod-
nego z powyższymi wytycznymi jest niewystarczające, gdyż tekst ostrzeżenia 
musi być jeszcze odczytany przez lektora w sposób wyraźny w języku polskim. 
Praktyka pokazuje, że lektor jest osobą, która posiada dobrą dykcję przez 
co przekazuje komunikat bardzo wyraźnie, ale jednocześnie mówi bardzo 
szybko. Jest to zrozumiałe ze względu na fakt, że czas antenowy kosztuje,  
a reklamodawca chce przekazać jak najwięcej informacji.

Ogólne warunki prOwadzenia reklamy w telewizji

Reklama w formie spotów telewizyjnych podlega ograniczeniom okre-
ślonym w ustawie o radiofonii i telewizji. Przede wszystkim w art. 16b ust. 1 
pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji ustawodawca wskazał, że zakazane jest 
nadawanie przekazu handlowego produktów leczniczych w zakresie uregulo-
wanym przez Prawo farmaceutyczne. Reklama telewizyjna ma również szereg 
innych ograniczeń. Nie może naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dys-
kryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, 
wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną, 
ranić przekonań religijnych lub politycznych, zagrażać fizycznemu, psychicz-
nemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich oraz sprzyjać zachowaniom za-
grażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska (Art. 16b ust. 3 
ustawy o radiofonii i telewizji ).

Warunki prowadzenia działalności reklamowej w telewizji zostały 
określone w art. 16 i art. 16a ustawy o radiofonii i telewizji. Przede wszyst-
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kim należy wskazać, że nie można przerywać w celu nadawania reklam ser-
wisów informacyjnych, audycji o treści religijnej, audycji publicystycznych 
i dokumentalnych o czasie audycji krótszym niż 30 minut oraz audycji dla 
dzieci. Przerwy reklamowe w przypadku transmisji zawodów sportowych za-
wierających przerwy mogą być emitowane wyłącznie w trakcie tych przerw  
(np. w przewie między dwoma połowami meczu piłkarskiego). Pozostałe au-
dycje mogą być przerywane w celu nadania reklam, jeżeli okres między kolej-
nymi przerwami danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 
20 minut. Innym przypadkiem są filmy wyprodukowane dla telewizji, z wyłą-
czeniem serii, seriali i audycji dokumentalnych oraz filmy kinematograficzne, 
które mogą zostać przerwane wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu 45 
pełnych minut przewidzianych w programie w celu nadania reklam. Został 
również określony czas jaki mogą zajmować emitowane w telewizji reklamy. 
Nie mogą one zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny, co powoduje, 
że na danym kanale telewizyjnym przez 1/5 godziny można nadawać wyłącznie 
same audycje reklamowe.

W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia  
30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych 
i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży [Dz.U. z 2011 r. nr 
150 poz. 895] (zwanym dalej: „rozporządzenie KRRiT”) zostały określone 
warunki nieuregulowane w ustawie o radiofonii i telewizji. W rozporządzeniu 
KRRiT wskazano m.in., że reklama powinna być wyodrębniona od pozostałej 
części programu i oznaczona w sposób wizualny, dźwiękowy lub przestrzenny 
na początku i na końcu. Ponadto uregulowano poziom głośności emitowa-
nych reklam, który nie powinien być wyższy niż głośność poprzedzającej je 
audycji.

Ograniczenia reklamOwe  
niezależne Od adresatów reklamy

Każda reklama produktu leczniczego, niezależnie od tego czy jest kie-
rowana do publicznej wiadomości czy też do profesjonalistów podlega ogra-
niczeniom wskazanym w art. 53 Prawa farmaceutycznego. Reklama produktu 
leczniczego przede wszystkim nie może wprowadzać w błąd i powinna pre-
zentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o racjonalnym 
stosowaniu. Z powyższego wynika, że reklama powinna być prowadzona w 
taki sposób, aby z jednej strony przeciętny odbiorca nie został wprowadzony  
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w błąd, a z drugiej strony ma celu zapewnienie uczciwego obrotu na ryn-
ku. Nie można redagować treści reklamy w sposób budujący u konsumenta 
nieprawdziwe wyobrażenie o danym produkcie leczniczym i to niezależnie 
od tego czy w konsekwencji wpływa to na jego decyzję o zakupie [Grzyb-
czyk 2010, s. 120-121]. Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny  
w wyroku z dnia 27 maja 2017 r. wskazując, że: „Dla stwierdzenia niezgod-
ności reklamy leku z prawem nie jest konieczne badanie czy wprowadzenie  
w błąd mogło mieć wpływ na zachowania zakupowe konsumenta. Sam fakt, 
że reklama leku kreuje u jej odbiorców wyobrażenia o produkcie niezgodne  
z rzeczywistym stanem rzeczy, przesądza o jej niezgodności z prawem.”  
[II GSK 2466/15].

Wprowadzanie w błąd odbiorcy reklamy jest bardzo często przedmio-
tem postępowań prowadzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutyczne-
go. Przykładowo w decyzji z dnia 29 maja 2015 r. organ nakazał zaprzestania 
reklamy, gdyż jak zostało uzasadnione: „Odbiorca reklamy otrzymuje komu-
nikat, że przyczyną żylaków jest osłabienie żył i zakrzepy. Tymczasem zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy medycznej mechanizm powstawania żylaków nie 
jest w pełni wyjaśniony” [GIF-P-R-450/9-2/JD/15].

Co więcej należy zauważyć, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama wprowadzająca klienta w błąd 
i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi jest 
czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy.

Ponadto reklama produktu leczniczego nie może polegać na oferowaniu 
lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni  
w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczenie dowodów, że do-
szło do jego nabycia. Powyższe ograniczenie ma na celu nie tylko zapewnienie 
uczciwej konkurencji, ale także zapobieganie nadmiernej konsumpcji pro-
duktów leczniczych. Jedynym celem, dla którego pacjent decyduje się na za-
kup danego produktu leczniczego powinna być chęć poprawy stanu zdrowia,  
a nie uzyskanie jakiś innych korzyści np. materialnych. Zamierzeniem usta-
wodawcy było w tym przypadku ograniczenie działań zachęcających [Grzyb-
czyk 2018, s. 630].

Reklama produktu leczniczego nie może być również kierowana do 
dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany. Należy 
tutaj przede wszystkim odróżnić sytuację, w której reklama produktu leczni-
czego jest kierowana do dzieci od reklamy produktu leczniczego, w której wy-
stępują dzieci. Fakt, że w danym spocie reklamowym w telewizji bierze udział 
dziecko nie jest równoznaczne z tym, że jest on kierowany do dzieci. Ustawo-
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dawca zdecydował się na wyłączenie możliwości kierowania reklamy produk-
tów leczniczych do dzieci (osób poniżej 18. roku życia) z tego względu, że jest 
to szczególna grupa bardzo podatna na reklamy. W konsekwencji dziecko mo-
głoby wymuszać na rodzicach zakup takiego reklamowanego produktu, a nie-
właściwe stosowanie produktów leczniczych zagraża nie tylko zdrowiu, ale  
i życiu [Sławatyniec 2016, s. 495-496]. Co więcej takie działanie jest czynem 
nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, gdyż jest to reklama odwołująca 
się do uczuć klientów przez wykorzystanie łatwowierności dzieci (art. 16 ust. 
1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na uregulowaną w art. 53 
ust. 4 Prawa farmaceutycznego reklamę przypominającą. Taka reklama polega 
jedynie na zaprezentowaniu nazwy własnej produktu leczniczego i nazwy po-
wszechnie stosowanej oraz znaku towarowego. Nie może zawierać odniesień 
do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych 
czy innych treści reklamowych. Jak sama nazwa wskazuje taka reklama ma być 
jedynie przypomnieniem odbiorcy reklamy o konkretnym produkcie leczni-
czym, gdyż może się ona ukazywać jedynie w sytuacji, gdy wcześniej była już 
emitowana pełna reklama [Mądry 2016, s. 277]. Reklama przypominająca 
często jest spotykana w przypadku telewizyjnych spotów reklamowych.

Ograniczenia w treści reklamy  
kierOwanej dO publicznej wiadOmOści

Obecnie obowiązujące przepisy regulują szereg restrykcji w treści re-
klamy kierowanej do publicznej wiadomości. Wszystkie ograniczenia zostały 
wymienione w art. 55 Prawa farmaceutycznego i zostaną omówione poniżej. 

Przede wszystkim reklama produktu leczniczego kierowana do pu-
blicznej wiadomości nie może polegać na prezentowaniu produktu leczniczego 
przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie 
medyczne lub farmaceutyczne albo sugerujące posiadanie takiego wykształce-
nia. Również nie może polegać na odwoływaniu się do zaleceń wyżej wymie-
nionych osób. Udział powyższych osób w reklamach produktów leczniczych, 
w tym spotach telewizyjnych, mógłby skutkować nadmierną konsumpcją 
tych produktów. Osoba biorąca udział w reklamie produktu leczniczego, któ-
ra miałaby atrybuty związane z zawodem medycznym (np. biały fartuch czy 
stetoskop) niewątpliwie spowodowałaby większe zaufanie do tego produktu. 
Jest to związane z faktem, że odbiorca miałby świadomość, że ten konkretny 
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produkt poleca np. lekarz, a więc jest lepszy od innego. Takie działania mo-
głyby prowadzić do utraty zaufania do osób wykonujących zawody medyczne 
lub zawód farmaceuty [Jaskuła 2015, s. 74].

Przedstawiony zakaz był już przedmiotem m.in. decyzji z dnia 23 
kwietnia 2018 r., gdzie Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał zaprze-
stania prowadzenia reklamy produktu leczniczego, ze względu na następujące 
naruszenie: „Akcja spotu toczy się bowiem w aptece (napis «apteka» pojawia 
się na ekranie) zaś produkt (…) jest prezentowany przez osobę sugerującą po-
siadanie takiego wykształcenia (osoba jest ubrana w biały fartuch, zwyczajowo 
noszony przez personel apteki). Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami tylko osoba posiadająca wykształcenie farmaceutyczne jest uprawniona 
do wydawania leków w aptece oraz do udzielania informacji na temat leków” 
[PR.600.28.2017.JD.3].

Następnym obostrzeniem jest zakaz sugerowania, że możliwe jest 
uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez po-
stawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej. Po-
nadto zakazane jest sugerowanie, że nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt 
leczniczy poprawi swój stan zdrowia oraz że nieprzyjmowanie produktu lecz-
niczego może pogorszyć stan zdrowia. Przy czym ta druga część zdania nie do-
tyczy szczepień określanych w corocznym komunikacie Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Dopuszczenie możliwości prowadzenia wyżej wymienionych 
reklam wpłynęłoby niekorzystnie na zdrowie publiczne odbiorców reklam 
ze względu na zachętę do samoleczenia i unikanie wizyt u lekarza, a także 
nadmierną, często niekonieczną, konsumpcję produktów leczniczych, chociaż 
powinny być stosowane jedynie w ściśle określonych wskazaniach. Dopusz-
czenie prowadzenia powyższych działań naruszyłoby zasadę ochrony zdrowia 
publicznego [Szczęsny 2010, s. 300].

Ustawodawca zastrzegł również, że reklama nie może sugerować, iż 
produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, produktem kosmetycznym lub 
innym artykułem konsumpcyjnym. Jednocześnie przy tym zakazano sugero-
wania, że skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego 
wynika z jego naturalnego pochodzenia. Taka regulacja ma służyć zapobiega-
niu dezinformacji pacjentów, gdyż produkty lecznicze są szczególną katego-
rią produktów, które powinny być stosowane racjonalnie, gdy wymaga tego 
stan zdrowia, a ich niewłaściwe stosowanie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. 
Oprócz tego nie można przekonywać odbiorców reklamy, że produkty po-
chodzenia naturalnego mają lepsze właściwości od pozostałych [Roszak 2012,  
s. 327]. Przykładem takiej sytuacji jest decyzja z dnia 14 maja 2018 r., w któ-
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rej Główny Inspektor Farmaceutycznych nakazał zaprzestania prowadzenia re-
klamy produktu leczniczego, w której pojawiło się m.in. hasło „(…) to jedyny 
taki naturalny lek, który zwalcza gorączkę” [PR.600.31.2017.JD].

Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości 
nie może także zawierać treści, które zapewniają, że przyjmowanie produktu 
leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania 
niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej me-
tody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym. Niniejsze ograni-
czenia mają na celu zakazanie gwarantowania pacjentowi pozytywnego skutku 
zażycia danego produktu leczniczego. Niewątpliwie producent leku nie jest 
w stanie zapewnić określonego skutku, co oznacza, że reklamowany produkt 
leczniczy niekoniecznie pomoże pacjentowi [Mądry 2016, s. 279-280]. Co 
więcej nigdy nie można wykluczyć, że nie wystąpią działania niepożądane 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, gdyż każdy pacjent może 
inaczej zareagować. Jednakże firmy farmaceutyczne szukają sposobów na obej-
ście takich zakazów i przedstawianie swojego produktu leczniczego jako naj-
lepszego na rynku.

Powyższy zakaz był już przedmiotem postępowań prowadzonych 
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przykładowo w decyzji  
z dnia 11 września 2018 r. organ nakazał zaprzestania prowadzenia reklamy 
produktu leczniczego przeciwbólowego kierowanej do publicznej wiadomości  
w formie spotu emitowanego m.in. w kanałach telewizyjnych, gdyż:  

„W przedmiotowej reklamie zawarto następujące hasła odnoszące się do pro-
duktu leczniczego (…): «Działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólo-
we» – hasło wypowiedziane przez lektora w środkowej części reklamy, «Działa 
silniej» – wyświetlone w centralnej części ekranu (…)”. W trakcie przeprowa-
dzonego postępowania ustalono, że: „Nie otrzymuje on [odbiorca reklamy] 
natomiast żadnych informacji odnośnie kryteriów, na podstawie których usta-
lono ranking siły działania leków przeciwbólowych oraz ranking popularności 
leków przeciwbólowych” [PR.600.16.2018.JD ].

Zakaz przekazywania treści, że skutek jest lepszy lub taki sam jak 
w przypadku innego produktu leczniczego był rozstrzygany przez Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego m.in. decyzją z dnia 8 września 2016 r. Naka-
zano zaprzestania prowadzenia reklamy ze względu na następującą sytuację: 

„Odbiorca reklamy otrzymuje zatem propozycję zamiany leku w formie table-
tek na żel (…), który działa dłużej niż inne leki oraz komunikat, że przyjmo-
wanie produktu leczniczego (…) gwarantuje lepszy skutek lub taki sam jak 
w przypadku stosowania innych produktów leczniczych (tabletek). Istnieje 
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również ryzyko, że odbiorca reklamy po jej obejrzeniu może odstawić przyj-
mowane dotychczas leki (a zlecone przez lekarza) w postaci tabletek i stosować 
(…)” [GIF-P-R-450/15-7/JD/16].

Kolejną restrykcją jest zakaz przekazywania w reklamie treści, które 
mogą prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych 
opisów przypadków i objawów choroby. W telewizyjnych reklamach produk-
tów leczniczych często można zauważyć, że odbiorca informowany jest przy 
jakich objawach reklamowany produkt jest skuteczny. O ile nie jest to proble-
matyczne przy schorzeniach, które mają łagodny przebieg (np. przeziębienie) 
o tyle takie działania z całą pewnością nie powinny mieć miejsca w przypad-
kach, kiedy konieczna jest konsultacja lekarska i dobranie właściwej metody 
leczenia przez specjalistę [Grzybczyk 2018, s. 648-649].

Ponadto zakazane są informacje, które odnoszą się w formie nieod-
powiedniej, zatrważającej lub wprowadzającej w błąd, do wskazań terapeu-
tycznych.

Ostatnim ograniczeniem jest brak możliwości przedstawiania treści, 
które zawierają niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawio-
nych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania 
produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części. Dzięki takiemu obo-
strzeniu podmiot odpowiedzialny za reklamę produktu leczniczego nie może 
przekonywać do jego zakupu poprzez budowanie lęku u odbiorcy reklamy. 
Mimo, że powyższy zakaz dotyczy jedynie grafik to nie budzi wątpliwości, 
że każda reklama, która ma wywołać jakieś obawy czy strach jest niezgodna  
z obowiązującymi przepisami. Znajduje to podstawę we wskazanym powyżej 
zakazie sugerowania, że nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogor-
szyć stan zdrowia (art. 55 ust. 2 pkt 1 ppkt c) [Świerczyński 2020, s. 469-470]. 
W takim przypadku również można mówić o czynie nieuczciwej konkurencji 
w zakresie reklamy. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji takim czynem jest reklama odwołująca się do uczuć 
klientów m.in. przez wywoływanie lęku.

zakaz reklamy prOduktu leczniczegO

Ustawodawca przyjął, że niektóre produkty lecznicze nie mogą być 
reklamowane niezależnie od tego czy reklama jest kierowana do publicznej 
wiadomości czy też jedynie do profesjonalistów. Stosownie do treści art. 56 
Prawa farmaceutycznego zabrania się reklamy produktów leczniczych nie-
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dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopusz-
czonych do obrotu bez konieczności uzyskania zezwolenia, o którym mowa  
w art. 4 Prawa farmaceutycznego, a także zawierającej informacje niezgodne  
z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub Charakterystyką Produktu Lecz-
niczego Weterynaryjnego.

Zakaz reklamy produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza a contrario, że prawodawca do-
puszcza jedynie reklamę produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu. W takiej sytuacji nie ma znaczenia fakt, iż został zło-
żony prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego wraz ze wszystkimi załącznikami, a uzyskanie 
pozwolenia jest jedynie kwestią czasu. Wymagana jest konieczność posiadania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego przed rozpo-
częciem emisji reklamy [Ignatowicz 2016, s. 685-686]. Taki przypadek był 
przedmiotem decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 22 maja 
2012 r. Organ nakazał zaprzestania prowadzania reklamy m.in. ze względu 
na fakt, iż produkt miał udokumentowane działanie lecznicze, ale jak zostało 
wyjaśnione: „Produkt leczniczy (…) nie posiada pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, dlatego też organ stwierdził, że reklama zamieszczona (…) narusza 
przepis art. 56 pkt 1 [Prawa farmaceutycznego]” [GIF-P-R-450/72-5/JD/11].

Kolejną grupą produktów leczniczych, których bezwzględnie nie moż-
na reklamować są te dopuszczone do obrotu bez konieczności uzyskania ze-
zwolenia, w sytuacji wskazanej w art. 4 Prawa farmaceutycznego. Chodzi tu-
taj o produkty lecznicze, które zostały sprowadzane z zagranicy, w przypadku, 
gdy ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjen-
ta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu  
w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenie dopusz-
czenia do obrotu (Art. 4 ust. 1 Prawa farmaceutycznego). Jest to sytuacja, gdy 
dany produkt leczniczy został sprowadzony w ramach tzw. importu docelo-
wego [Jaskuła 2015, s. 54]. Oznacza to, że produkt leczniczy jest sprowadzany 
dla konkretnego pacjenta, gdy zostaną spełnione wszystkie powyższe przesłan-
ki. Jednakże nie zostaje on dopuszczony do obrotu powszechnego, a zatem nie 
może być reklamowany [Jagielska i Wojtczyk 2018, s. 63].

Zabroniona jest także reklama produktu leczniczego zawierająca infor-
macje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub odpowiednio  
z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. Szczególne zna-
czenie ma to w sytuacji, gdy reklama kierowana jest do publicznej wiadomości, 
przez co treść komunikatu musi być dostosowana do odbiorców. Przy czym, 
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jak już wyżej zostało wskazane, informacja ta musi być zgodna z Charaktery-
styką Produktu Leczniczego [Ignatowicz 2016, s. 687].

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2004 r., gdzie Sąd wy-
jaśnił, że: „Dopuszczalna swoboda w sferze kształtowania haseł reklamo-
wych informujących o mechanizmach działania produktów leczniczych nie 
może wykraczać, ani modyfikować informacji o produkcie leczniczym za-
twierdzonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w szczególności 
dotyczących zakresu wskazań terapeutycznych do stosowania tego produktu”  
[I SA 1755/03].

Przykładowo można wskazać na decyzję z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie reklamy audiowizualnej jednego z produktów leczniczych kiero-
wanej do publicznej wiadomości w formie spotu emitowanego w stacjach 
telewizyjnych. Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że wprowadza 
ona przeciętnego odbiorcę reklamy w błąd, ponieważ: „Zawarty w niej prze-
kaz, sugerujący jakoby produkt leczniczy (…) wykazywał aktywność wobec 
koronawirusa COVID-19 i tym samym może być stosowany w zapobiega-
niu i leczeniu zakażeń koronawirusem nie znajduje potwierdzenia ani w treści 
zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego ani w treści ulotki dla 
pacjenta” [PR.600.25.2020.JD.1]. Powyższa sytuacja pokazuje, że firma nie 
dość, że prowadziła reklamę niezgodną z przepisami to jeszcze jej działania 
były nieetyczne. W reklamie została wykorzystana panująca pandemia koro-
nawirusa i związany z nią strach przed chorobą tylko po to, żeby zwiększyć 
sprzedaż reklamowanego produktu.

prOdukty Objęte zakazem reklamy prOduktu  
leczniczegO kierOwanej dO publicznej wiadOmOści

Ze względu na fakt, iż reklama produktów leczniczych kierowana do 
publicznej wiadomości jest przeznaczona dla wszystkich odbiorców, a przede 
wszystkim nieprofesjonalistów, ustawodawca wprowadził związane z nią ogra-
niczenia. Mając na uwadze powyższe został określony katalog produktów lecz-
niczych, które objęte są zakazem reklamy kierowanej do publicznej wiadomo-
ści. W myśl art. 57 ust. 1 Prawa farmaceutycznego zabrania się kierowania do 
publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych:
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1) wydawanych wyłącznie na podstawie recepty;
2) zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe;
3) umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie 

z odrębnymi przepisami oraz dopuszczonych do wydawania bez recept 
o nazwie identycznej z umieszczonymi na tych wykazach.

Zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy produktów 
leczniczych dostępnych jedynie na receptę nie powinien budzić wątpliwości. 
Reklamować można wyłącznie produkty lecznicze dostępne bez recepty, nazy-
wane również produktami leczniczymi OTC (z ang. over-the-counter). Jak już 
zostało wyżej wyjaśnione jest to forma reklamy dla osób, które nie są profe-
sjonalistami, a zatem nie mają możliwości wystawienia sobie recepty na dany 
produkt leczniczy. Część produktów leczniczych jest wydawana wyłącznie 
na receptę, gdyż wymagają ostrożnego stosowania i wcześniejszej konsultacji  
z lekarzem. Jedynie lekarz jest osobą właściwą i kompetentną do decydowa-
nia o leczeniu i ewentualnym wystawieniu recepty na konkretny produkt 
leczniczy. Zatem reklamowanie pacjentom produktu leczniczego dostępnego 
wyłącznie na receptę mijałoby się z celem, gdyż nie zwiększyłoby sprzedaży 
danego produktu.

Również ustawowy zakaz reklamy kierowanej do publicznej wiado-
mości w przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych nie 
powinien nikogo dziwić. Jest to niewątpliwie szczególna kategoria produk-
tów leczniczych, która oddziałuje na układ nerwowy i mózg przez co wpływa 
na stan świadomości człowieka. Dlatego ważne jest, aby takie produkty były 
zażywane tylko i wyłącznie pod kontrolą lekarską. Ponadto ta kategoria nie 
powinna być reklamowa z jeszcze jednego powodu, aby nie zachęcać do ich 
zażywania, a zwłaszcza nadmiernego [Grzybczyk i Kondrat 2019, s. 778].

Zakaz reklamowania produktów leczniczych refundowanych ma za-
pewnić na rynku uczciwą konkurencję. Co do zasady produkty lecznicze re-
fundowane są tańsze niż ich nierefundowane odpowiedniki. Wynika to z fak-
tu, iż państwo pokrywa określoną część kosztów, a resztę kwoty musi zapłacić 
pacjent. Dlatego ze względu na niższy koszt jaki musi ponieść pacjent są one 
bardziej atrakcyjne dla konsumentów od tych nierefundowanych. Z kolei 
wraz ze zwiększeniem ilości sprzedanych opakowań produktów leczniczych 
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refundowanych państwo ponosi wyższe koszty [Grzybczyk 2018, s. 654].  
W związku z powyższym państwo nie jest zainteresowane zwiększaniem sprze-
daży refundowanych produktów leczniczych.

Jednocześnie ustawodawca wskazał, zakaz określony w art. 57 ust. 
1 Prawa farmaceutycznego nie dotyczy szczepień ochronnych, które określane 
są w corocznym komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego (Art. 57 ust. 
2 Prawa farmaceutycznego).

przeciwdziałanie nieuczciwym praktykOm  
rynkOwym w celu OchrOny kOnsumentów

Niewątpliwie nieuczciwa reklama produktów leczniczych narusza 
przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale reklama niezgodna 
z obowiązującymi przepisami Prawa farmaceutycznego zagraża przede wszyst-
kim konsumentom, czyli w tym przypadku pacjentom. Ustawodawca przyjął 
ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym (zwaną dalej: „ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym”) w celu ochrony konsumentów [Dz.U. 2017 r. poz. 2070]. 
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk 
rynkowych. Z kolei enumeratywnie wyliczony katalog nieuczciwych praktyk 
rynkowych znajduje się w art. 7 powyższej ustawy.

W przypadku reklamy produktów leczniczych zastosowanie znaj-
duje art. 7 pkt 17 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym. Stosownie do treści tego przepisu nieuczciwą praktyką rynkową  
w każdych okolicznościach jest praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd 
poprzez twierdzenie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub 
wady rozwojowe, jeżeli jest to niezgodne z prawdą. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę, iż ustawodawca objął zakazem wszystkie produkty, które mają 
właściwości lecznicze, a nie tylko produkty lecznicze. Pozytywnie należy oce-
nić działania ustawodawcy polegające na szerokim zakreśleniu katalogu pro-
duktów. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczniejszą ochronę konsumentów 
przed wprowadzeniem w błąd co do właściwości leczniczych przedstawianego 
produktu. Powyższe działanie ma na celu zapewnienie konsumentowi rzetel-
nych i prawdziwych informacji o właściwościach danego produktu pozwalają-
ce na podjęcie świadomej decyzji co do zakupu [Sieradzka 2008, s. 189-192].

Podjęte przez ustawodawcę regulacje mają na celu ochronę życia 
i zdrowia pacjentów będących konsumentami reklamowanych produktów 
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o właściwościach leczniczych, w tym produktów leczniczych. Konsumenci, 
a w tym przypadku pacjenci to osoby wymagające szczególnej ochrony ze 
względu na postrzeganie przez nich reklam. W kwestii odbiorców reklamy 
wypowiedział się Sąd Najwyższy wskazując, że: „konsumentami leków są 
osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz 
rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące także 
znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na 
sugestię i mniej krytyczne” [II CSK 289/07].

W sytuacji, gdy zostanie dokonana nieuczciwa praktyka rynkowa to 
konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony może wystąpić 
z powództwem cywilnym (Zob. szerzej art. 12 i 13 ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym).

pOdmiOty OdpOwiedzialne za prOwadzenie reklamy

Zgodnie z art. 60 ust. 1 Prawa farmaceutycznego reklama produktu 
leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny 
lub jego zlecenie. Z kolei definicja podmiotu odpowiedzialnego znajduje się 
w art. 2 pkt 24 Prawa farmaceutycznego, czyli w słowniczku. Jest nim przed-
siębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopusz-
czenie do obrotu produktu leczniczego.

Do obowiązków podmiotu odpowiedzialnego należy zapewnienie, aby:

1) reklama była zgodna z obowiązującymi przepisami;
2) przechowywane były wzory reklam, przez okres 2 lat od za-

kończenia roku kalendarzowego, w którym reklama była rozpowszech-
niana;

3) decyzje podejmowane przez Głównego Inspektora Far-
maceutycznego (w przypadku produktów leczniczych dla ludzi) lub 
Głównego Lekarza Weterynarii (w przypadku produktów leczniczych 
weterynaryjnych) były wykonywane niezwłocznie (Art. 60 ust. 3 Prawa 
farmaceutycznego).

Co więcej ustawodawca w przypadku reklamy produktów leczniczych 
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kierowanej do publicznej wiadomości zobowiązał podmiot odpowiedzialny 
do udostępnienia wzoru każdej reklamy kierowanej do publicznej wiadomo-
ści, wraz z informacją o sposobie i dacie jej rozpowszechnienia na żądanie 
organów Inspekcji Farmaceutycznej (Art. 63 pkt 1 Prawa farmaceutycznego).

Pełną odpowiedzialność za podejmowane działania reklamowe pono-
si podmiot odpowiedzialny niezależnie od tego komu powierzył on prowa-
dzenie kampanii reklamowej. Powyższe rozwiązanie znajduje swoje uzasad-
nienie w praktyce, gdyż pozwala na zwiększenie skuteczności obowiązujących 
przepisów. Brak takich regulacji spowodowałby, w przypadku wszczęcia po-
stępowania administracyjnego przez uprawniony organ, przerzucaniem od-
powiedzialności pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym i podmiotem przy-
gotowującym kampanię reklamową danego produktu leczniczego. Jednakże 
obowiązujące przepisy nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń od 
podmiotu przygotowującego kampanię reklamową na drodze cywilnej sto-
sownie do treści zawartej umowy pomiędzy stronami [Grzybczyk i Kondrat 
2019, s. 784].

nadzór nad reklamą

Nadzór nad przestrzeganiem regulacji prawnych dotyczących reklamy 
produktów leczniczych w przypadku produktów leczniczych dla ludzi został 
powierzony Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Zaś gdy reklama 
dotyczy produktów leczniczych weterynaryjnych to właściwym organem jest 
Główny Lekarz Weterynarii.

Ustawodawca przewidział dla każdego z tych organów katalog czynno-
ści, które mogą zostać podjęte w przypadku stwierdzenia naruszenia przepi-
sów dotyczących reklamy produktów leczniczych. Na podstawie art. 62 ust. 2 
Prawa farmaceutycznego ww. organy mogą w drodze decyzji administracyjnej 
nakazać:

1) zaprzestania ukazywania się lub prowadzenia reklamy pro-
duktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi przepisami;

2) publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukaza-
ła się reklama sprzeczna z obowiązującymi przepisami, oraz publikację 
sprostowania błędnej reklamy;

3) usunięcia stwierdzonych naruszeń.
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Co więcej organ zobowiązany jest w przypadku wydania rozstrzygnię-
cia wskazanego w punkcie 1 i 3 do nadania decyzji rygoru natychmiastowej 
wykonalności (Art. 62 ust. 3 Prawa farmaceutycznego).

Powyższe organy uprawnione są do kontroli nie tylko reklam, które 
rozpowszechniane są w danym momencie, ale również tych, których emisja 
została zakończona bądź prowadzona będzie dopiero w przyszłości [Grzybczyk 
2018, s. 672]. Natomiast w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów or-
gan może nakazać zaprzestania prowadzenia reklamy produktów leczniczych 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami tylko w przypadku, gdy reklama 
nadal się ukazuje. Nakazanie zaprzestania emisji reklamy w przypadku bra-
ku prowadzenia działań reklamowych nie ma postawy prawnej. Pogląd ten 
znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 
25 marca 2009 r., gdzie wyjaśniono, że: „(…) sankcja, o której mowa w powo-
łanym wyżej przepisie [art. 62 ust. 2 pkt 1 Prawa farmaceutycznego] nie może 
być stosowana do reklamy, która nie jest emitowana i nie jest prowadzona. 
Tymczasem organ zakazał prowadzenia reklamy wiedząc, że reklama w dacie 
wydania decyzji nie była emitowana i nie była prowadzona” [II GSK 834/08].

Zarówno postępowanie prowadzone przez Głównego Inspektora Far-
maceutycznego jak i przez Głównego Lekarza Weterynarii jest postępowaniem 
administracyjnym, w którym stronie zamiast odwołania przysługuje wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przy czym wniesienie środka odwoławczego 
nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji (Art. 130 § 3 pkt 1 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego) [Dz.U. 
2020 r. poz. 256]. Następnie tak jak w każdym postępowaniu administracyj-
nym stronie przysługuje skarga na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie i ewentualnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Lekarz Weterynarii 
to nie jedyne podmioty, które mają ustawowe uprawnienia do nadzoru nad 
reklamą. Powyższe organy zobowiązane są i uprawnione jedynie do kontro-
li zgodności reklamy produktów leczniczych z obowiązującymi przepisami 
Prawa farmaceutycznego. Natomiast kontrola w zakresie prowadzenia re-
klamy produktu leczniczego jako praktyki, która może naruszać zbiorowe 
interesy konsumentów (w tym przypadku pacjentów) została powierzona 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Mądry 2016, s. 
256]. W przypadku reklamy w formie spotów telewizyjnych nadzór sprawuje 
również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [Szczęsny 2010, s. 550-552].  
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Powyższe oznacza, że w praktyce jedna i ta sama reklama może być przedmio-
tem dwóch odrębnych postępowań prowadzonych przez różne organy pań-
stwowe.

sankcje karne dOtyczące reklamy prOduktów leczniczych

Przepisy karne dotyczące reklamy produktów leczniczych zostały ure-
gulowane w rozdziale 9 Prawa farmaceutycznego. Ustawodawca przyjął, że kie-
rowanie reklamy do publicznej wiadomości wbrew zakazom w przypadkach 
określonych w ustawie stanowi przestępstwo. Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny jako organ państwowy właściwy w zakresie Prawa farmaceutycznego  
w sytuacji, gdy uzyska informacje w związku ze swoją działalnością o możliwość 
popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu jest zobowiązany na podstawie 
art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
[Dz.U. z 2020 r. poz. 30] zawiadomić o tym fakcie właściwe organy ścigania 
(prokuratora lub policję) [Sławatyniec 2016, s. 542]. Adresatem powyższego 
obowiązku jest Główny Inspektor Farmaceutyczny, a nie pracownik Głów-
nego Inspektoratu Farmaceutycznego, który podczas wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, czyli prowadzenia postępowania administracyjnego 
stwierdzi naruszenie obowiązujących przepisów. Natomiast pracownik zobo-
wiązany jest do zgłoszenia takiej sytuacji swoim przełożonym, którzy podej-
mują decyzje o dalszych krokach w sprawie [Skwarczyński 2020].

W przypadku reklamy produktów leczniczych kierowanej do pu-
blicznej wiadomości zastosowanie znajdują dwa przepisy karne. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na art. 129 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, 
który stanowi, że kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi reklamę produktów 
leczniczych, podlega karze grzywny. Co więcej takiej samej karze podlega oso-
ba, która m.in. prowadzi reklamę produktów leczniczych niedopuszczonych 
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzi reklamę nie-
zgodną z Charakterystyką Produktu Leczniczego (odpowiednio Charaktery-
styką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego) albo nie przechowuje wzorów 
reklam bądź nie wykonuje niezwłocznie decyzji nakazujących np. zaprzesta-
nie prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi  
przepisami lub publikacji wydanej decyzji (Art. 129 ust. 2 Prawa farmaceu-
tycznego).
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Drugi przepis to art. 129a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Stosownie 
do treści tego przepisu kto kieruje do publicznej wiadomości reklamę produk-
tów leczniczych:

1) wydawanych wyłącznie na podstawie recepty lub
2) których nazwa jest identyczna z nazwą produktu leczniczego 

wydawanego wyłącznie na podstawie recepty lub
3) zawierających środki odurzające lub substancje psychotropo-

we lub
4) umieszczonych na wykazach leków refundowanych lub pro-

duktów leczniczych wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z na-
zwą produktów leczniczych umieszczonych na tych wykazach, podlega 
karze grzywny.

Powyższe przepisy penalizują czyny związane z niezgodną z przepisami 
reklamą produktów leczniczych kierowaną do publicznej wiadomości. Grożą-
ca sankcja karna w postaci grzywny może wydawać się łagodną karą. Jednakże 
zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1444.] grzywnę wymierza się w stawkach dziennych od 10 do 
540, zaś jedna stawka dzienna wynosi minimum 10 złotych, a maksimum  
2 000 złotych. Powyższe prowadzi do wniosku, że można nałożyć karę grzyw-
ny od 100 złotych aż do 1 080 000 złotych, przez co kara może być dotkliwa.

pOdsumOwanie

Reklama produktów leczniczych jest niewątpliwie ważnym zagadnie-
niem uregulowanym w Prawie farmaceutycznym. Analiza obowiązujących 
regulacji prawnych w zakresie reklamy produktów leczniczych kierowanej do 
publicznej wiadomości w formie spotów telewizyjnych prowadzi do wnio-
sku, że ustawodawca bardzo restrykcyjnie i szczegółowo podszedł do tej grupy 
produktów i tej formy reklamy. Zostały uregulowane obowiązkowe elementy 
reklamy, zakazy jak i ograniczenia, dzięki czemu pacjent powinien uzyskać 
obiektywny przekaz. Ze względu na grupę odbiorców reklam jaką są osoby 
nieposiadające specjalistycznej wiedzy medycznej lub farmaceutycznej należy 
takie działania ocenić pozytywnie, gdyż mają one na celu ochronę zdrowia  
i życia konsumentów. Jednocześnie takie regulacje pozwalają na zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji wśród firm farmaceutycznych konkurujących na ryn-
ku w celu zbycia jak największej ilości swoich produktów.
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Reklama produktów leczniczych w telewizyjnych spotach reklamo-
wych to coraz częstsza praktyka działających na rynku firm farmaceutycznych 
mająca na celu zwiększenie zysków. Każdego dnia na kanałach telewizyjnych 
pojawia się mnóstwo reklam produktów leczniczych. Jedynie sprawne i zde-
cydowane działania organu nadzoru jakim jest w przypadku produktów lecz-
niczych stosowanych u ludzi Główny Inspektor Farmaceutyczny pozwala na 
egzekwowanie obowiązujących przepisów. Przedstawione decyzje Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego prowadzą do wniosku, że organ podchodzi bar-
dzo restrykcyjnie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Reklama produktów leczniczych kierowana do publicznej wiadomo-
ści to reklama szczególnego rodzaju produktów, która powinna być prowadzo-
na w sposób uczciwy i rzetelny, aby nie prowadzić do nadmiernej konsump-
cji produktów leczniczych. Powinny być one kupowane i zażywane jedynie 
w określonych wskazaniach, a nie ze względu na atrakcyjną reklamę.
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OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH 
OSÓB FIZYCZNYCH W XXI WIEKU – 
WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA

definicja dóbr OsObistych

Dobra osobiste, w polskim systemie prawnym, zostały unormowane 
w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Powyższe przepisy nie zawierają definicji 
legalnej dobra osobistego, wobec czego, odpowiedzi na pytanie czym one są 
musimy zaczerpnąć z doktryny lub orzecznictwa. Wspólną cechą doktrynal-
nych definicji jest umieszczenie ich w kategorii wartości [Gniewek, Machni-
kowski 2019]. Prof. Z. Radwański zdefiniował dobra osobiste jako uznane 
przez system prawny wartości obejmujące fizyczną i psychiczną integralność 
człowieka, jego indywidualność oraz godność, jego pozycję w społeczeństwie, 
co stanowi przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej [Radwański, Olejniczak 
2019, s. 163]. Ponadto, dobra osobiste są wartościami niemajątkowymi oraz 
muszą być uznane w społeczeństwie [Gniewek, Machnikowski 2019]. W Pol-
sce przyjęto pluralistyczną koncepcję dóbr osobistych. Zakłada ona istnienie 
wielu dóbr chronionych konstrukcją bezwzględnych praw podmiotowych 
[Michałowska 2015]. Bezwzględność tych praw oznacza ich skuteczność erga 
omnes, przez co nikt nie może ingerować w sferę dóbr osobistych drugiego 
człowieka. 
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Nieco inną definicję przedstawił Sąd Najwyższy. W wyroku z 10 czerw-
ca 1977 r. (II CR 187/77) uznał dobro osobiste jako ogół czynników ma-
jących na celu zapewnienie obywatelowi rozwoju jego osobowości, ochronę 
jego egzystencji i zapewnienie mu prawa do korzystania z tych dóbr, które są 
dostępne na danym etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, 
a które sprzyjają zachowaniu cech odrębności i związaniu ze społeczeństwem, 
w którym żyje. Sąd Najwyższy w swojej definicji szczególnie zaakcentował 
czynnik społeczny. Oznacza to, że dobro osobiste nie może być mierzone mia-
rą własnej subiektywnej oceny lub wrażliwości danej osoby, lecz powinno się 
je odnosić do odczuć ogółu społeczeństwa oraz reakcji przeciętnego, rozsądne-
go człowieka [II CSK 58/09, I PK 310/13].

Dobra osobiste są prawami ściśle związanymi z danym człowiekiem. 
Powstają wraz z jego narodzinami i wygasają w chwili śmierci. Nie ma moż-
liwości, by w drodze czynności prawnej lub dziedziczenia przekazać te prawa 
komu innemu. Nie można się też zrzec dóbr osobistych [Ciszewski  2014]. Są 
one bowiem niezbywalne, gdyż uważa się, że ich źródłem jest godność czło-
wieka. Osoba ludzka, jako istota myśląca i zdolna do poznawania otaczającego 
świata, posiada wrodzoną godność, bez względu na jej cechy indywidualne 
lub też niezależnie od środowiska, w którym żyje [Gniewek, Machnikow-
ski 2019]. Prawo chroni więc dobra osobiste ludzi niezależnie od ich wieku,  
a małoletność może mieć wpływ jedynie na zakres tej ochrony [I CR 321/90].

katalOg dóbr OsObistych

Zawarty w art. 23 Kodeksu cywilnego katalog dóbr osobistych ma cha-
rakter otwarty. Nie oznacza to jednak luzu decyzyjnego w uznawaniu okre-
ślonej wartości za dobro osobiste [Gniewek, Machnikowski 2019]. Podkreślił 
to Sąd Najwyższy, który stwierdził, że uznanie to zależy od wielu czynników, 
w odniesieniu do określonego poziomu rozwoju technologicznego i cywili-
zacyjnego, a także przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i prawnych, 
istniejącego rozwoju stosunków społecznych, gospodarczych czy nawet poli-
tycznych [I PZP 28/93]. Każdą więc wartość, która nie została wymieniona  
w kodeksowym katalogu, należy konfrontować z ogólnym odbiorem społe-
czeństwa i wartościami, które są dla tej społeczności szczególnie ważne w okre-
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ślonych okolicznościach i czasie. W związku z tym katalog dóbr osobistych 
stale się zmienia. Mają na to wpływ zagrożenia i ryzyko wtargnięcia w sferę 
ściśle osobistej aktywności jednostki, które wraz z biegiem czasu, zmieniają się 
[Michałowska 2015]. 

Obecnie, oprócz dóbr wymienionych w katalogu z art. 23 Kodeksu 
cywilnego, orzecznictwo sądów oraz doktryna prawa uznają wartości takie 
jak: życie, nietykalność cielesna, integralność seksualna, swoboda wyznania, 
głos, stan cywilny, przynależność do określonej płci, prywatność, wolność ko-
munikowania się, kult pamięci o zmarłym [Gniewek, Machnikowski 2019]. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje też, że za dobro osobiste mogą zo-
stać uznane: więzi rodzinne [III CSK 94/16, V CSK 609/16, III CZP 36/17] 
oraz w niektórych wypadkach korzystanie z zasobów środowiska naturalnego 
[II CR 5/84], jednak nie zawsze dobra te spotykają się z aprobatą przedstawi-
cieli doktryny [Gniewek, Machnikowski 2019]. 

Warto też zwrócić uwagę, że Konstytucja oraz akty prawa międzyna-
rodowego również zawierają przykłady wartości, które podlegają szczegól-
nej ochronie prawa i mogą być, w związku z tym, uznane za dobra osobi-
ste. Szczególną rolę odgrywa tu art. 5, który stanowi, że wolności, prawa  
i bezpieczeństwo ludzi i obywateli, znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ponadto, cały II Rozdział ustawy zasadniczej określa wolności, prawa 
i obowiązki człowieka i obywatela, a tym samym zawiera w sobie regulacje do-
tyczące dóbr osobistych [Sobczyk 2015, s. 158-162]. Ważne znaczenie ma art. 
30 stanowiący o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jako źródle 
jego wolności i praw. Ochrona tej godności jest natomiast obowiązkiem władz 
publicznych [Ciszewski 2014]. Istotnym, w tym zakresie, aktem prawnym jest 
również Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., do której w swoich orzeczeniach odwo-
łuje się Sąd Najwyższy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych [III CKN 
360/98, IV CKN 1901/00, V KK 70/04, IV CSK 470/14, I CSK 124/16]. 

bezprawnOść 

Podstawową przesłanką naruszenia dóbr osobistych jest bezprawność 
czynu naruszającego. Wprowadza to więc domniemanie bezprawności naru-
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szenia dób osobistych, czego konsekwencją jest obciążenie pozwanego cięża-
rem udowodnienia, że jego działanie nie było bezprawne [Cempura, Kasolik 
2017, s. 275-279]. Pojęcie bezprawności oznacza przede wszystkim niezgod-
ność z ustalonym porządkiem prawnym, ale także naruszenie klauzul general-
nych, takich jak chociażby zasady współżycia społecznego. W odniesieniu do 
wspomnianych klauzul należy jednak zachować ostrożność, gdyż jak wskazuje 
orzecznictwo Sądu Najwyższego, naruszenie norm odnosi się wyłącznie do 
przepisów bezwzględnie obowiązujących, nie dotyczy zaś norm stosunków 
zobowiązaniowych [Laskowska 2016, str. 146-147] (Autorka wskazuje tu 
orzeczenia ICR 484/82, IV CK 40/03). Natomiast odpowiedzialności, za na-
ruszenie dóbr osobistych popełnione przez zaniechanie, może podlegać tylko 
ten, na którym ciążył podjęty przez niego obowiązek zapobiegnięcia danemu 
skutkowi lub obowiązek aktywnego działania w danym kierunku [Ibidem]. 

Bezprawność działania naruszającego dobro osobiste może być jednak 
wyłączona. Prof. E. Gniewek wyróżnia tu dwie kategorie okoliczności wyłą-
czających bezprawność. Są to: takie, których zaistnienie automatycznie uchyla 
odpowiedzialność, czyli bezwzględnie wyłączające bezprawność za naruszenie 
dobra osobistego oraz te, których zaistnienie powoduje konieczność ważenia 
dóbr obu zainteresowanych podmiotów w celu ustalenia, czy dokonane lub 
grożące naruszenie jest bezprawne, nazywane inaczej okolicznościami względ-
nymi pozwalającymi korzystać z własnej wolności [Gniewek, Machnikowski 

2019]. 
Do pierwszej z wymienionych kategorii okoliczności wyłączających 

bezprawność należą: zgoda uprawnionego, działanie na własne ryzyko, działa-
nie na podstawie upoważnienia ustawowego oraz wykonywanie swojego pra-
wa podmiotowego. Należy jednak pamiętać, że te okoliczności również podle-
gają ograniczeniom. Tak więc, zgoda nie może przekraczać granic, w których 
udzielający jej może dysponować swoim dobrem. Przykładowo, nie można 
w dowolny sposób decydować o swoim życiu, pozwalając drugiemu na jego 
odebranie. Byłoby to naruszenie norm prawa karnego, co samo w sobie jest 
działaniem bezprawnym. Zgoda bowiem nie może być udzielona w sprzecz-
ności z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Ponadto, powinna być 
udzielona przed lub najpóźniej w chwili dokonania naruszenia i nie może 
zostać cofnięta, jak również była konkretna w swojej treści, udzielający jej 
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miał świadomość skutków, które w jej wyniku nastąpią oraz naruszający do-
bra osobiste podjął działania mieszczące się w granicach zgody [Ibidem ]. Po-
twierdził to w orzecznictwie Sąd Najwyższy, który uznał, że zgoda jest aktem 
woli, stanowiącym wyraz świadomości udzielającego jej, a także manifestacją 
skorzystania z tego prawa. Sąd podkreślił też, że zgoda nie musi się wyrażać 
przez zachowania dosłowne, lecz może być dorozumiana przez brak sprze-
ciwu [II CSK 280/06]. Podobnie jest z działaniem na własne ryzyko, które 
polega na tym, że ktoś świadomie, bez ważnej potrzeby, ryzykuje naruszeniem 
swojego dobra osobistego. Jeśli chodzi o działanie na podstawie upoważnie-
nia ustawowego dotyczy to działań takich jak m.in. dozwolona samopomoc 
czy obrona konieczna (art. 343 § 1 i 2 oraz art. 423 Kodeksu cywilnego) 
[Gniewek, Machnikowski 2019]. Nie będzie też naruszeniem dóbr osobistych 
negatywna ocena wyrażona przez sąd drugiej instancji, dotycząca sposobu in-
terpretowania i stosowania prawa sądu niższej instancji. Nie będą tu mieć zna-
czenia ujemne odczucia psychiczne sędziego, którego wyrok poddano krytyce, 
gdyż zachodzi tu wyłączenie bezprawności z tytułu upoważnienia ustawowe-
go [I CSK 111/10]. Nie narusza bezprawnie dóbr osobistych również ten 
kto wykonuje swoje prawo podmiotowe, skuteczne względem drugiej osoby,  
z zastrzeżeniem, że nie nadużywa tego prawa w myśl art. 5 Kodeksu cywilnego 
[Gniewek, Machnikowski 2019]. 

Okoliczności względnie wyłączające bezprawność są znacznie bardziej 
problematyczne od bezwzględnych. Są to sytuacje, w których naruszający 
dobra osobiste nie może powołać się na przysługujące mu prawo podmioto-
we skuteczne względem drugiej osoby, pokrzywdzonej jego działaniem, lecz 
tłumaczy swoje zachowanie korzystaniem z wolności obywatelskich, jak np. 
wolność słowa. Dotyczy to w szczególności naruszenia czci, dobrego imie-
nia i prywatności. Sąd musi dokonać wtedy porównania obu wartości, przy-
sługujących stronom [Ibidem]. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, gdzie zostało potwierdzone, że naruszenie dóbr osobi-
stych nie jest bezprawne, jeżeli sprawca działał w obronie uzasadnionego in-
teresu społecznego, który może mieć znaczenie dla ogółu społeczeństwa, jak  
i dla środowisk lokalnych [I CSK 21/17]. Podobnie jest też w przypadku, gdy  
w toku postępowania sądowego zostaną ujawnione prywatne informacje  
o osobie. Sędzia, który ujawnia, w uzasadnionej potrzebie, np. chorobę uczest-
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nika procesu, nie narusza jego dóbr osobistych [II CSK 407/13]. W każdym 
konkretnym przypadku należy jednak dokonywać porównania wagi dwóch 
kolidujących ze sobą wartości. 

śrOdki OchrOny dóbr OsObistych

Art. 24 Kodeksu cywilnego wymienia szereg roszczeń, które przysłu-
gują w wypadku bezprawnego naruszenia dóbr osobistych lub nawet ich za-
grożenia. Są to roszczenia niemajątkowe: o zaniechanie i o usunięcie skutków 
naruszenia oraz roszczenia majątkowe: o zadośćuczynienie pieniężne lub za-
płatę odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny, a także o naprawienie 
szkody majątkowej. Ponadto, podmiot, którego dobro osobiste zostało naru-
szone, może na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, wyto-
czyć powództwo o ustalenie. Dotyczy to w szczególności ustalenia istnienia 
prawa podmiotowego w przypadku, gdy występują wątpliwości co do jego 
przysługiwania danemu podmiotowi lub też ustalenia czy dobro osobiste  
w ogóle zostało naruszone. Może się nim posłużyć także naruszyciel, by ustalić, 
że jego działanie nie było bezprawne [Gniewek, Machnikowski 2019]. Jednak, 
by powyższe środki ochrony mogły w ogóle zostać zastosowane, konieczne 
jest wystąpienie trzech przesłanek: istnienie dobra osobistego, zagrożenie lub 
naruszenie tego dobra oraz bezprawność zagrożenia lub naruszenia [Ciszewski  
2014]. 

Sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych należą w I instancji do 
właściwości sądów okręgowych, o czym stanowi art. 17 pkt 1 Kodeksu po-
stępowania cywilnego. Powód, w toku postępowania, musi wykazać istnie-
nie dobra osobistego, które według niego zostało naruszone oraz przedstawić 
sposób zagrożenia lub naruszenia tego dobra. Wobec domniemania bezpraw-
ności naruszenia, pozwany musi natomiast udowodnić, że jego działanie nie 
było bezprawne [Ibidem]. Ponadto, wnosząc powództwo, należy szczegółowo 
i konkretnie określić zakres żądania, a sąd wymierzając je powinien kiero-
wać się zasadą proporcjonalności [II PK 76/07]. Oznacza to, że zastosowane 
środki powinny być adekwatne do osiągnięcia oczekiwanego celu oraz swo-
im ciężarem proporcjonalne do rozmiaru naruszenia dobra [I CSK 379/15]. 
Dotyczy to w szczególności roszczenia o złożenie oświadczenia odpowiedniej 
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treści i w odpowiedniej formie, o którym mowa w art. 24 Kodeksu cywilnego. 
Podkreślił to Sąd Najwyższy orzekając, że sposób przeproszenia za naruszenie 
dobra osobistego nie powinien odbiegać od sposobu przekazania treści naru-
szających to dobro [I CSK 66/13]. Oświadczenie to, powinno być skonkrety-
zowane do tego stopnia, że w sytuacji, gdy powód domaga się opublikowania 
przeprosin w prasie, należy precyzyjnie podać tytuł gazety, numer i termin 
wydania, stronę, czcionkę oraz treść publikacji [Cempura, Kasolik 2017,  
s. 275-279]. Jest to konieczne do tego, by ten właśnie środek ochrony mógł  
w pełni spełnić kryterium celowości [I CR 341/79]. 

Podobnie jak inne roszczenia niemajątkowe, także te, zawarte w art. 24 
Kodeksu cywilnego, nie ulegają przedawnieniu. Wybór odpowiedniego rosz-
czenia będzie w tym wypadku uzależniony od tego czy istnieje zagrożenie do-
bra osobistego lub czy naruszenie to już nastąpiło. Jeżeli mamy do czynienia 
z pierwszym przypadkiem możemy dochodzić ochrony swojego dobra po-
przez roszczenie o zaniechanie zagrażającego działania. Podstawową przesłan-
ką, którą należy ustalić w toku procesu, jest istnienie prawdopodobieństwa 
oraz możliwości naruszenia dobra. Roszczenie o zaniechanie, może również 
zaistnieć, gdy dobro osobiste już zostało naruszone, ale występuje realna oba-
wa, że naruszenie to będzie kontynuowane, z tego powodu, że jest stanem 
ciągłym lub działaniem powtarzalnym. Powód, w toku postępowania, musi 
dokładnie wskazać jakiego zachowania domaga się od pozwanego. Może to 
być zarówno określone zaniechanie jak i działanie, gdy do odwrócenia stanu 
zagrożenia potrzebna jest konkretna aktywność. Ponadto, można tu zastoso-
wać także instytucję zabezpieczenia powództwa z art. 730 oraz 755 Kodeksu 
postępowania cywilnego, która pozwala na tymczasową ochronę zagrożonych 
dóbr, do czasu zakończenia postępowania [Gniewek, Machnikowski 2019]. 
Istotną kwestią, by zakaz określonego zachowania mógł zostać wydany, jest 
konieczność trwania zagrożenia dobra osobistego w chwili zamknięcia rozpra-
wy, zgodnie z art. 316 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego [I ACa 1427/17]. 

Jeżeli jednak dobro osobiste zostało naruszone, poszkodowany może 
domagać się usunięcia jego skutków. Kodeks cywilny wymienia tu przykłado-
wo złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. Oprócz tego, warto 
także zaznaczyć, że oceny naruszenia dóbr osobistych należy dokonywać racjo-
nalnie. Człowiek funkcjonujący w społeczeństwie wystawiony jest na działa-
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nie drobnych ingerencji w sferę swoich dóbr. Nie będzie więc ich naruszeniem, 
nieznaczny kontakt fizyczny ludzi w przestrzeni publicznej lub głośne wypo-
wiedzenie nazwiska pacjenta w placówce medycznej.

Negatywnych odczuć psychicznych i fizycznych, związanych z narusze-
niem dobra osobistego, nie da się wycenić lub wyrównać w sposób przyjęty dla 
szkód majątkowych. Można jednak, w ramach rekompensaty, obciążyć naru-
szyciela zadośćuczynieniem pieniężnym lub zapłatą na wskazany cel społeczny. 
Podkreślił to Sąd Najwyższy orzekając, że podstawową funkcją zadośćuczy-
nienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych jest funkcja kompensacyjna. 
Sąd dodał też, że zadośćuczynienie powinno uwzględniać wszystkie aspekty 
krzywdy oraz nie może mieć znaczenia tylko symbolicznego, ale jako odszko-
dowanie, ma mieć odczuwalną wartość majątkową [I CSK 159/05]. Wszelkie 
roszczenia majątkowe, dotyczące ochrony dóbr osobistych, uzależnione są od 
przesłanek zawartych w innych przepisach, zwłaszcza w prawie zobowiązań. 
Należy tu mieć na uwadze, w szczególności art. 445 i 448 Kodeksu cywilne-
go [Ciszewski 2014]. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że jednym 
z powodów do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego, przewidzianego  
w art. 448 Kodeksu cywilnego, jest stwierdzenie, że niemożliwe jest napra-
wienie krzywdy w drodze zastosowania niepieniężnych środków ochrony  
[III CSK 232/12]. Ponadto, Sąd Najwyższy wyraził też pogląd, że przesłanką 
do zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny jest 
każda postać winy sprawcy naruszenia dobra osobistego. Dotyczy to nawet 
winy w postaci culpa levissima, czyli niedbalstwa nieświadomego, gdy naru-
szyciel nie chciał ani nie przewidywał, chociaż powinien był przewidzieć moż-
liwość naruszenia określonego dobra osobistego [IV CSK 340/09]. Art. 24 § 
2 Kodeksu cywilnego, tak naprawdę nie ma znaczenia normatywnego, lecz 
jest jedynie informacją dla osoby dotkniętej naruszeniem dobra osobistego. 
Stanowi również potwierdzenie stanu, który wynika z przepisów odrębnych. 
Naprawienie szkody na zasadach ogólnych odsyła natomiast do przepisów 
Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw o odpowiedzialności za czyny niedo-
zwolone. 

Według poglądu wyrażonego, w orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie 
jest możliwe ustalenie in abstracto stałych i sztywnych granic zakresu ochro-
ny dóbr osobistych. Każdy konkretny przypadek wymaga analizy i określenia 



1395

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH W XXI WIEKU ...

tych granic [V CSK 262/16]. Należy również pamiętać, że środki ochrony 
dóbr osobistych mają charakter kumulatywny, co oznacza, że wybór danego 
środka w określonej sytuacji należy do zainteresowanego, a także, że zasto-
sowanie jednego nie wyklucza zastosowania drugiego [Wałachowska 2017,  
s. 448-462]. 

zagadnienia szczegółOwe

Uprawnioną, do wniesienia powództwa w sprawie o ochronę dóbr oso-
bistych, jest tylko osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone. Prawo 
to nie przysługuje tym, którzy poczuli się skrzywdzeni lub urażeni z powo-
du ingerencji w dobro innego podmiotu [Gniewek, Machnikowski 2019]. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego zna jednak wyjątki od tej reguły. Dotyczy 
to szczególnie sytuacji, w których człowiek stracił zdrowie lub życie, a rodzin-
na więź emocjonalna jest uznawana za dobro osobiste jego bliskich [V CSK 
291/16, III CZP 36/17, II CSK 233/17]. Podmiotem zobowiązanym może 
być natomiast osoba, która dopuściła się naruszenia dobra osobistego, a jej od-
powiedzialność ma charakter sprawczy [Gniewek, Machnikowski 2019]. Od-
powiedzialności tej, może również podlegać osoba prawna, jak też działająca 
w jej strukturach osoba fizyczna [III CSK 387/16]. W sytuacji, gdy zostało 
naruszone dobro osoby fizycznej, w związku z jej działalnością jako organu 
osoby prawnej, uznaje się, że zarzuty podniesione wobec członków organu 
tej osoby, są zarzutami wymierzonymi w tą właśnie osobę prawną [Gniewek, 
Machnikowski 2019]. 

Problem w orzeczeniu odpowiednich środków ochrony może też po-
wstać, gdy działanie naruszające dobro osobiste, utrzymuje się przez dłuższy 
czas. Według Sądu Najwyższego, w sytuacji zmiany prawa, dokonanej pod-
czas okresu trwania naruszenia, stosuje się przepisy obowiązujące w chwili,  
w której ustało to działanie [V CSK 463/13]. 
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typy dóbr OsObistych

Życie, zdrowie i nietykalność cielesna

Wśród wolności i praw osobistych wymienionych w Konstytucji, jako 
pierwsze figuruje prawo do życia. Jest ono w integralny sposób związane  
z prawem do ochrony zdrowia oraz nietykalności cielesnej [Radwański, Olej-
niczak 2019, s. 164]. Dobro osobiste w postaci zdrowia otwiera również kata-
log z art. 23 Kodeksu cywilnego. Na mocy tego przepisu oraz art. 68 Konsty-
tucji każdy ma prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji materialnej, 
a obowiązek zapewnienia równego dostępu do tej ochrony, należy do władz 
publicznych. Realizacja normy wypływającej z Konstytucji ma podwójne 
znaczenie. Po pierwsze, zapewnienie przez władze publiczne ochrony zdrowia 
ludności jako kategorii zbiorowej, poprzez działania legislacyjne, tworzenie 
administracji zdrowia oraz sądowej kontroli wykonywania niniejszych zadań. 
Po drugie, zabezpieczenie człowieka, przez system powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego, przed ryzykiem utraty zdrowia [Jończyk 2007, s. 13-15]. 
Ponadto, prawo chroni te dobra przez swoją funkcję ochronną i represyjną, 
wynikającą z rozdziału XIX Kodeksu karnego, który dotyczy przestępstw prze-
ciwko życiu i zdrowiu. 

Jeśli chodzi natomiast o dobro osobiste w postaci nietykalności ciele-
snej, w praktyce ma ono największe znaczenie przy zabiegach medycznych. 
Dlatego też warunki wykonywania takich zabiegów określone zostały w od-
rębnych przepisach [Radwański, Olejniczak 2019, s. 165]. Pacjent ma bo-
wiem prawo do wyboru sposobu leczenia, jego zgoda na zabieg medyczny 
musi być uświadomiona, a niepoinformowanie go o wszystkich możliwo-
ściach leczenia, może być podstawą odpowiedzialności lekarza za naruszenie 
dobra osobistego pacjenta. Autonomia pacjenta jest jedną z najważniejszych 
zasad prawa medycznego, a jej szczególnym wyrazem jest zgoda na określony 
zabieg medyczny [Ciechorski 2016].

Wolność

Wymieniona w katalogu art. 23 Kodeksu cywilnego wolność jako 
dobro osobiste, jest ściśle zakorzeniona w konstytucyjnej zasadzie wolności.  
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W art. 31 ust. 1 Konstytucji ustanowiono jej prawną ochronę. Dalsze ustę-
py niniejszego artykułu zakazują zmuszania kogokolwiek do tego, czego pra-
wo mu nie nakazuje oraz ustalają, że ograniczenia konstytucyjnych wolności  
i praw można dokonywać tylko poprzez wydanie ustawy w tym zakresie. Za-
sadę wolności należy pojmować w dwóch aspektach. W aspekcie pozytywnym 
jest swobodą czynienia wszystkiego, co nie jest zakazane przez prawo. W zna-
czeniu negatywnym oznacza, że nałożenie na kogoś obowiązku określonego 
działania może nastąpić jedynie wtedy, gdy prawo to nakazuje. Wolność nie 
może być jednak nieograniczona. Swoboda działań jednostki musi uwzględ-
niać interes publiczny oraz poszanowanie wolności innych ludzi [Garlicki 
2017, s. 111-112]. 

Dobro osobiste w postaci wolności oznacza natomiast zakaz ogranicze-
nia swobody poruszania się zarówno w sensie fizycznym, np. przez porwanie 
lub umieszczenie kogoś w zamkniętym pomieszczeniu, lecz także w sensie psy-
chicznym, co oznacza, że zabronione jest wywieranie nadmiernej presji psy-
chicznej na drugą osobę. Prawo cywilne daje również w art. 445 § 2 Kodek-
su cywilnego, możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie, pokrzywdzonego 
bezprawnym pozbawieniem wolności [Radwański, Olejniczak 2019, s. 165].

Cześć i dobre imię

Cześć człowieka może być pojmowana w dwóch aspektach: wewnętrz-
nym i zewnętrznym. Pierwszy z nich oznacza godność osobistą, inaczej rozu-
mianą jako wyobrażenie o własnej wartości, drugi natomiast odnosi się do 
dobrej sławy, dobrego imienia lub reputacji [Ibidem, s. 166]. Cześć człowieka 
jest również chroniona przepisami prawa karnego (m.in. przestępstwa zniewa-
żenia i zniesławienia) oraz art. 47 Konstytucji. W związku z tym pojawił się 
przy tym spór, dotyczący pytania, czy penalizacja naruszenia czci nie jest zbyt 
daleko idącym ograniczeniem wolności wypowiedzi? Wątpliwości te rozwiał 
Trybunał Konstytucyjny [P 10/06]. W swoim orzeczeniu uznał ograniczenie 
wolności wypowiedzi, w związku z penalizacją zniesławienia i znieważenia, za 
konstytucyjne. Trybunał argumentował, że wolności wypowiedzi oraz wol-
ność mediów nie są absolutne i można je poddawać ograniczeniom. Ponadto, 
prawo do czci i dobrego imienia przewyższa prawo wolności wypowiedzi, jak 
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również to, że polska i europejska tradycja prawna przewiduje kryminalizację 
tych czynów. Podniesiono również argument mówiący o tym, że umieszcze-
nie zniesławienia i znieważenia w Kodeksie karnym nie działa hamująco na 
prowadzenie debaty publicznej i dostępu społeczeństwa do informacji. Stwier-
dzono przy tym, że sankcje grożące za niniejsze przestępstwa, nie są niepro-
porcjonalne. Trybunał, w swoim wyroku, porównał również cywilnoprawną 
ochronę dobra osobistego w postaci czci, do karnoprawnej penalizacji zniesła-
wienia, uznając przy tym większą dolegliwość odpowiedzialności karnej niż 
cywilnej [Malec-Lewandowski 2012/2, s. 39-55].

Na tle powyższych rozważań pojawia się pytanie dotyczące grani-
cy konstruktywnej krytyki i naruszenia dobra osobistego jakim jest cześć.  
W związku z tym doktryna i orzecznictwo wypracowały pewne reguły pomoc-
nicze pomagające rozstrzygnąć sporne kwestie. Wypowiedzi, co do których 
zachodzi wątpliwość czy naruszyły ono dobro osobiste, można podzielić na 
wypowiedzi o faktach oraz wypowiedzi oceniające. Pierwsze z wymienionych, 
nazywane również wypowiedziami opisowymi, mogą zostać poddane zbada-
niu ich prawdziwości lub fałszywości. Podanie prawdziwych, lecz negatyw-
nych informacji na temat danej osoby do informacji publicznej, nie jest na-
ruszeniem jej czci, jeżeli nie ingeruje w jej prywatność. Natomiast wypowiedź 
niezgodna z prawdą, naruszająca dobre imię drugiego człowieka, jest bezpraw-
na. Naruszeniem tym może być również postawienie pytania bądź hipotezy, 
jeżeli z powodu kontekstu lub sugestii wypowiedzi, odbiorca może odebrać 
fakty w sposób odmienny od rzeczywistości. Drugą kategorią są wypowiedzi 
oceniające, przez które autor wyraża swoją opinię. Uważa się, że nawet nega-
tywna ocena nie jest naruszeniem czyjegoś dobra osobistego, jeżeli krytyka ta 
jest rzetelna, a jej autor oparł swe przekonanie na faktach i wypowiedział ją w 
kulturalny sposób [Gniewek, Machnikowski 2019]. Nie powinno się jednak 
opierać na subiektywnym odczuciu osoby skrytykowanej, lecz należy brać pod 
uwagę obiektywny odbiór społeczeństwa wobec danej wypowiedzi [V CKN 
195/2001, V ACa 912/12]. 

Naruszenie czci i dobrego imienia może się dokonać na wiele spo-
sobów: ustnie, przez media, w książce, w liście, w piśmie procesowym itd. 
Obecność osoby pokrzywdzonej nie jest wymagana do tego by do naruszenia 
mogło dojść. Mimo to, nie będą działaniem naruszającym, negatywne sfor-
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mułowania na temat danej osoby, jeżeli są one zawarte w korespondencji lub 
rozmowie, która pozostaje tajemnicą ścisłego grona rozmówców lub autorów 
listów. Jeżeli jednak treści te zostaną ujawnione szerszemu gronu odbiorców, 
działanie to może zostać uznane za naruszenie czci [Radwański, Olejniczak 
2019, s. 166-167].

Cześć i godność drugiej osoby może też zostać naruszona poprzez pu-
bliczne i negatywne osądzanie czynu zgodnego z prawem, jednak nieetyczne-
go z punktu widzenia osądzającego. Można tu podać przykład wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r. (I CSK 90/15), w którym Sąd uznał, że 
porównanie kobiety zamierzającej dokonać przerwania ciąży, zgodnie z usta-
wą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie-
go i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, do zbrodni popełnianych 
przez nazistów, jest naruszeniem jej godności i czci. W uzasadnieniu wyro-
ku Sąd Najwyższy uznał: „Dyskomfort odczuwany przez skarżącego […], iż 
system prawny w kwestii dopuszczalności aborcji rozmija się z jego intuicją 
etyczną […], jest nieuniknioną konsekwencją życia w pluralistycznym społe-
czeństwie […]. Przyznawanie sobie prawa do publicznego osądzania innych 
osób, nienaruszających prawa, z pozycji wyższości moralnej, w sposób pozba-
wiony minimum szacunku do człowieka o odmiennym światopoglądzie, nie 
zasługuje na ochronę i nie może być przez system prawny tolerowane”.

Swoboda sumienia

Swoboda sumienia, wymieniona w katalogu dóbr osobistych Kodeksu 
cywilnego, została szerzej opisana w art. 53 Konstytucji. Sąd Najwyższy w wy-
roku z 20 września 2013 r. (II CSK 1/13) zdefiniował swobodę sumienia jako: 

„wolne, wynikające z własnego przekonania wyrażenie określonego światopo-
glądu, w tym także wybór i praktykowanie określonej religii, wybór systemu 
wartości, według którego dokonuje się oceny swoich zachowań, czynów, myśli 
i uczuć”. W tym samym wyroku Sąd Najwyższy orzekł, że naruszeniem dobra 
osobistego może być udzielenie sakramentu namaszczenia chorych pacjento-
wi, będącemu w stanie śpiączki farmakologicznej i w stanie zagrożenia życia, 
jeżeli zostało to dokonane wbrew jego woli. Sąd oparł argumentację na regu-
lacjach art. 9 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
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wolności, a także wspomnianym wcześniej art. 53 Konstytucji, który zapew-
nia wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru 
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, 
swojej religii poprzez sprawowanie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzę-
dach, praktykowanie i nauczanie. Sąd Najwyższy uznał, że osoba niewierzą-
ca, nie może oczekiwać, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, 
ich praktykami i symbolami religijnymi – byłoby to ograniczeniem swobody 
sumienia ludzi wierzących, lecz może oczekiwać, że nie będzie poddawana 
praktykom religijnym wbrew swojej woli. 

Wyrok ten okazał się dla doktryny przedmiotem sporu. Przeciwnicy ni-
niejszego orzeczenia podnosili, że polskie prawo nie reguluje procedury udzie-
lenia sakramentu namaszczenia chorych, wobec czego należy odnieść się do 
przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego. W orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go utrwalił się bowiem kierunek orzeczniczy, zgodnie z którym, w sprawach 
zawierających wątek prawa kościelnego, zasadne jest wcześniejsze zbadanie 
norm prawa kanonicznego [Rakoczy 2016, s. 215]. Ponadto, powód, które-
mu sakrament ten został udzielony był ochrzczony i mimo deklarowania się 
jako osoba niewierząca, formalnie nadal należał do Kościoła. Kapłan nie został 
wcześniej poinformowany co do wyznania pacjenta, więc nie udzielając mu 
sakramentu, narażał się na ryzyko nieudzielenia go osobie wierzącej, co rów-
nież mogłoby być naruszeniem jej dobra osobistego. Przeciwnicy poglądu wy-
rażonego przez Sąd Najwyższy argumentują, że w demokratycznym państwie 
prawnym nie może dochodzić do sytuacji, gdzie podmiot, niezależnie od tego 
jak się zachowa, narazi się na odpowiedzialność prawną [Ibidem, s. 220]. Sąd 
Najwyższy uznał, że udzielenie sakramentu osobie niewierzącej nie jest błahą 
sprawą i nie traci swej wyniosłości. Zwolennicy tego orzeczenia twierdzą, że 
pogląd uznający udzielenie sakramentu osobie niewierzącej, za rzecz neutralną, 
nie wywołującą ujemnych konsekwencji, prowadziłby do zawężenia ochrony 
wynikającej z art. 53 Konstytucji, jedynie do osób wierzących [Kaczmarczyk 
2017, s. 134-141]. 
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Nazwisko i pseudonim

Nazwisko, najprościej mówiąc, jest językowym oznaczeniem indywi-
dualnej osoby odróżniające ją od innych ludzi. Z punktu widzenia prawa, 
nazwisko stanowi ustabilizowany element identyfikacji prawnej danej osoby. 
Doktryna, wymienia cztery rodzaje nazwiska, jakie funkcjonują w systemie 
prawnym. Są to: nazwisko cywilne, nadane przy urodzeniu lub chrzcie, skła-
dające się z imienia i nazwiska; przydomek, który posiada znaczenie dla prawa, 
jeśli dana osoba je wyróżniła i nadany jest przez głos publiczny; pseudonim, 
czyli przybrane nazwisko, połączone często z wykonywaniem zawodu oraz 
nazwisko handlowe – firma [Buchalska 2015, s. 23-26]. 

Ochrona nazwiska i pseudonimu oznacza ochronę przed nieuprawnio-
nym ich używaniem. Jednak wypowiadanie nazwiska danej osoby, w celu jej 
identyfikacji, zarówno w komunikacji z tą osobą jak i innymi ludźmi, nie 
jest naruszeniem dobra osobistego [por. I ACa 1360/15]. Ochronie prawnej 
podlegać może również nazwa użytkownika portalu internetowego, ale tylko 
wtedy, gdy jej użycie prowadzi do podszywania się pod inną osobę fizyczną 
[Tylec 2010]. 

Wizerunek

Kolejnym przykładem dobra osobistego, wymienionego w katalogu 
art. 23 Kodeksu cywilnego jest wizerunek. Dobro to jest również chronione  
z mocy art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabrania 
on rozpowszechniania, bez zgody osoby, jej wizerunku, z uwzględnieniem 
dwóch wyjątków: osoby publicznej, w związku z wykonywaniem przez nią 
funkcji publicznych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, jak np. 
zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Wizerunek może również zo-
stać rozpowszechniony na podstawie przepisów szczególnych, np. w listach 
gończych [Radwański, Olejniczak 2019, s. 172].

Doktryna definiuje wizerunek jako: „wizualne ukazanie osoby, a więc 
zespołu charakterystycznych cech fizycznych osoby pozwalających na uzyska-
nie wyobrażenia o jej wyglądzie” [Bleszyński 2004]. Uważa się, że przyjęcie 
zapłaty za pozowanie, przy braku wyraźnego zastrzeżenia, jest równoznaczne 
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z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego w danej 
sesji zdjęciowej [por. V ACa 484/17].

Tajemnica korespondencji

Korespondencja, aby mogła podlegać ochronie prawa cywilnego, musi 
spełniać następujące kryteria: utrwalenie przed procesem zapoznawania się 
przez adresata oraz zaadresowanie do określonej zamkniętej grupy osób [Mar-
kiewicz 2012, s. 90]. Ponadto, prawną ochronę tajemnicy korespondencji 
zapewnia art. 49 Konstytucji oraz art. 82 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Jak wskazuje orzecznictwo sądów powszechnych, wysłanie 
przesyłki bez opakowania lub w opakowaniu pozwalającym na zapoznanie się 
z jej treścią przez inne osoby, stanowi naruszenie dobra osobistego jakim jest 
tajemnica korespondencji [I ACr 529/95]. 

Nietykalność mieszkania

Uznana, w myśl Kodeksu cywilnego za dobro osobiste, nietykalność 
mieszkania podlega również ochronie konstytucyjnej z art. 50. Przepis ten 
należy interpretować w szeroki sposób, gdyż dotyczy on także ochrony tere-
nu wokół mieszkania (ogród, trawnik) oraz pomieszczeń niezamieszkalnych 
i pojazdów. Przeszukania ich można dokonać tylko na podstawie ustawy  
i w sposób przez nią określony. 

Nienaruszalność mieszkania chroniona jest również przez tzw. prawo 
sąsiedzkie. Art. 144 Kodeksu cywilnego stanowi, że właściciel nieruchomo-
ści powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, 
które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych. Ustawodawca wyraził w ten sposób zakaz immisji, 
czyli oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, które zakłócają prawidłowe 
korzystanie z nich. Nieuniknione we wzajemnych stosunkach sąsiedzkich 
mogą okazać się jednak immisje pośrednie, które są dopuszczalne, jeżeli nie 
przekraczają granic „przeciętnej miary”. Immisje pośrednie są zachowaniem, 
w ramach wykonywania prawa własności przez właściciela, którego skutki 
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przenoszą się na obszar nieruchomości sąsiednich, np. hałas, dym z ogniska, 
zapach [Pietraszewski 2013, s. 374-3751. W przypadku przekroczenia granic 

„przeciętnej miary” poszkodowanemu przysługiwać będą dwa rodzaje rosz-
czeń. Pierwsze z nich to wynikające z przepisów prawa rzeczowego roszczenie  
w postaci actio negatoria, drugie zaś z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Wy-
bór roszczenia należy w tym wypadku do powoda. Granice „przeciętnej miary” 
powinny być ustalane według obiektywnych kryteriów, a nie subiektywnych 
odczuć danej osoby [Ibidem, s. 377-380]. Wielokrotnie podkreślało to orzecz-
nictwo, m.in. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 sierpnia 2014 
r. (I ACa 26/14), gdzie sąd stwierdził, że art. 24 Kodeksu cywilnego może 
być podstawą do dochodzenia roszczeń o zaniechanie immisji. Uwzględniono 
przy tym, że przy ustaleniu czy doszło do naruszenia dobra osobistego, należy 
wziąć pod uwagę nie tylko stan faktyczny i podstawę jurydyczną zaistniałego 
sporu, ale także system powszechnie uznawanych wartości, dopełniający treść 
praw podmiotowych przysługujących jednostce. 

Twórczość naukowa, artystyczna,  
wynalazcza, racjonalizatorska

Ochrona twórczości jako dobra osobistego, przysługuje niezależnie od 
przepisów prawa autorskiego i prawa wynalazczego o czym stanowi art. 24 §3 
Kodeksu cywilnego. Ochrona ta dotyczy niemajątkowych wartości, jakim jest 
dla autora poczucie, że jest twórcą pewnego pomysłu, i dlatego ten wytwór 
intelektu ludzkiego jest przedmiotem ochrony z art. 24 Kodeksu cywilnego 
[Radwański Olejniczak 2019, s. 171]. Prawo autorskie chroni każdy utwór 
jednostkowo dopiero od momentu jego ustalenia, natomiast Kodeks cywilny 
zapewnia ochronę twórczości jako całokształtu, na każdym etapie tworzenia 
[Wałachowska 2017, s. 448-462]. 

1  M. Pietraszewski, Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych, [w:] Księga dla na-
szych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora 
Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, red. Jacek Mazurkiewicz, Wrocław.
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Więzi rodzinne

Oprócz wymienionych w przykładowym katalogu z art. 23 Kodeksu 
cywilnego, judykatura za dobro osobiste uznała więzi rodzinne. Sąd Najwyż-
szy stwierdził, że prawo do zachowania więzi rodzinnych jest nierozerwa-
nie związane z istotą osoby fizycznej jako podmiotu prawa. Sąd podkreślił,  
że w każdym człowieku tkwi potrzeba nawiązywania i utrzymywania więzi ro-
dzinnych z najbliższymi, jednak nie można dobra tego utożsamiać z przywią-
zaniem do bliskich, które zawsze ma charakter subiektywny [V CSK 291/16]. 
W praktyce, najczęściej o naruszenie dobra osobistego w postaci naruszenia 
więzi rodzinnych, występują rodziny ofiar wypadków, które odniosły poważ-
ny uszczerbek na zdrowiu lub straciły w nim życie [V ACa 189/13, III CSK 
217/15, IV CSK 141/18]. 

Kult pamięci po osobie zmarłej

Orzecznictwo sądów powszechnych za dobro osobiste uznało kult pa-
mięci po zmarłej, bliskiej osobie. Prawo to realizuje się przez uprawnienie 
do pochowania zwłok, ich przeniesienia lub ekshumacji, pielęgnację i odwie-
dzanie grobu, odbywania ceremonii religijnych itd. Kult pamięci zmarłych 
jako dobro osobiste, służy także bliskim do ochrony czci i honoru zmarłe-
go [Radwański, Olejniczak 2019, s. 172]. Prawo to obejmuje również sfe-
rę uczuć bliskich zmarłego związaną z kultywowaniem o nim pamięci [por.  
I ACa 2408/15]. 

prywatnOść

Ochrona prywatności zawiera się poniekąd w ochronie innych dóbr 
osobistych, takich jak wizerunek, cześć, tajemnica korespondencji czy niety-
kalność mieszkania. Doktryna i orzecznictwo wyodrębniły jednak prywatność 
jako osobne dobro osobiste, w celu ochrony całości życia prywatnego i intym-
nego. Prywatność człowieka to przede wszystkim zdarzenia związane z jego ży-
ciem rodzinnym i seksualnym, stanem zdrowia, przeszłości i sytuacji majątko-
wej. Ochrona prywatności jest szersza niż ochrona czci, gdyż przysługuje ona 
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również wtedy, gdy nie wiąże się z negatywną oceną danej osoby oraz polega 
na podawaniu prawdziwych informacji o tej osobie [Radwański, Olejniczak 
2019, s. 172-175]. Orzecznictwo uznaje, że zakres chronionej sfery prywat-
ności osób powszechnie znanych i pełniących funkcje publiczne jest znacznie 
węższy niż zakres ochrony przyznany pozostałym podmiotom. Osoby takie 
muszą liczyć się ze zwiększonym zainteresowaniem mediów i opinii publicz-
nej ich życiem, dlatego zainteresowanie to muszą w pewnych granicach zno-
sić. Nie można jednak całkowicie wyłączyć ochrony prywatności takich osób,  
a ujawnienie określonych informacji o nich powinno być uzasadnione istnie-
niem społecznego interesu [VI ACa 1615/13, VI ACa 1036/15]. 

zawOdy i grupy spOłeczne, a dObra OsObiste

W sprawach rozpatrywanych przez polskie sądy powszechne, dotyczą-
cych naruszenia dóbr osobistych, można zauważyć przedstawicieli określonych 
zawodów i grup społecznych, którzy szczególnie są narażeni na naruszenie ich 
dóbr osobistych lub też ich działalność „ułatwia” im nadmierną ingerencję 
w sferę dóbr osobistych innych osób. Można tu wymienić w szczególności: 
dziennikarzy przeciw którym często kierowane są pozwy za publikowanie 
informacji naruszających cześć lub wizerunek [por. I CSK 211/07, III CSK 
179/13, IV CSK 307/14], pracownicy, których dobro osobiste zostało naru-
szone przez pracodawcę [I PKN 673/99, II PK 189/10], więźniowie, skarżący 
się na warunki w celi [I CSK 248/12, I CSK 289/12] lub pracownicy admi-
nistracji publicznej, których działalność łączy się z koniecznością znoszenia 
ostrzejszej krytyki [I CSK 440/08, II CSK 296/14]. 

Problematyką dziennikarzy zajął się Sąd Najwyższy wydając uchwałę 
7 sędziów z 18 lutego 2005 r. (III CZP 53/04) orzekając: „Wykazanie przez 
dziennikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych dzia-
łał w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek za-
chowania szczególnej staranności i rzetelności, uchyla bezprawność działania 
dziennikarza. Jeżeli zarzut okaże się nieprawdziwy, dziennikarz zobowiązany 
jest do jego odwołania”. Uchwała ta jest próbą pogodzenia wartości jaką jest 
dobro osobiste osoby, która stała się obiektem zainteresowania dziennikarza 
oraz wartością wolności prasy. Przesłanka „obrony społecznie uzasadnionego 
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interesu” musi być jednak interpretowana bardzo wąsko, gdyż niezwykle rzad-
ko może się zdarzyć, że publikowanie nieprawdziwych lub niesprawdzonych 
informacji, będzie miało korzystny wpływ na dobro społeczeństwa [Gniewek, 
Machnikowski 2019].

pOdsumOwanie

Dobra osobiste odgrywają w systemie prawa znaczącą rolę. Dają możli-
wość, poprzez wielość roszczeń, chronienia wartości uznanych nie tylko przez 
Konstytucję i inne akty prawne, ale przede wszystkim przez społeczeństwo. 
W 2017 r. w polskich sądach okręgowych rozpoznano 2719 spraw dotyczą-
cych ochrony dóbr osobistych. Rekordowy pod tym względem był rok 2013, 
w którym spraw tych rozpatrzono 6593 [Siemaszko, Ostaszewski, Włodarczy-
k-Madejska 2019, s. 33]. Otwarty katalog dóbr osobistych pozwala skutecznie 
uzupełniać luki prawne w przypadkach, których ustawodawca nie przewidział. 
Dobra osobiste są niezwykle szerokim tematem, mimo iż Kodeks cywilny po-
święca mu zaledwie kilka artykułów. Stwarza to pole do popisu doktrynie  
i judykaturze, dzięki którym literatura dotycząca ochrony dóbr osobistych jest 
tak bogata w zasoby. 
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Prawne aspekty ograniczenia  
dostępu do broni palnej w Polsce

 

wstęp

Prawo obywateli do używania i posiadania broni, w szczególności broni 
palnej jest zagadnieniem niezwykle kontrowersyjnym. Od wielu lat jesteśmy 
świadkami polemiki zwolenników liberalizacji tego prawa z przeciwnikami 
swobodnego dostępu do broni palnej. Nasilenie tej dyskusji ma miejsce wów-
czas, gdy do opinii publicznej dociera medialny przekaz o atakach terrory-
stycznych lub innych tragicznych zdarzeniach, do których doszło z wykorzy-
staniem broni palnej. Każda ze stron przedstawia uzasadnione argumenty na 
poparcie swoich tez. Pierwsi uważają, że powszechny i nieograniczony do-
stęp do broni palnej zwiększa poczucie bezpieczeństwa, a w razie zagrożenia 
umożliwia szansę skutecznej obrony własnego lub cudzego życia, co więcej 
w sytuacjach konfliktu zbrojnego stanowi środek realizacji obywatelskiego 
obowiązku obrony Ojczyzny, o którym mowa w art. 85 ust. 1. Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U. 1997 poz. 483 ze zm.]. Natomiast drudzy 
argumentują w kontrze, iż swobodne dysponowanie bronią przez większość 
obywateli, znacząco podnosi ryzyko jej wykorzystania w aktach przemocy  
i w działaniach przestępczych, a broń palna sama w sobie stanowi niebez-
pieczeństwo dla zdrowia i życia. Różnice poglądów w tej materii mają rze-
czywiste przełożenie na ustawodawstwo poszczególnych państw - w Stanach 
Zjednoczonych, w Szwajcarii, w Czechach czy na Słowacji obowiązuje wyso-
ce liberalne prawo dostępu do broni palnej, natomiast w Wielkiej Brytanii,  
w Austrii czy w Niemczech regulacje prawne tej kwestii są znacznie bardziej 



1414

KONRAD ZAJĄC

restrykcyjne. 
W niniejszym artykule zaprezentuję administracyjno-prawne aspekty 

dostępu do broni palnej w Polsce, w szczególności z uwzględnieniem zasad 
wydawania i cofania pozwoleń na broń. W końcowej części pracy spróbuję 
również dokonać oceny polskich regulacji prawnych pod kątem stopnia ich 
restrykcyjności w odniesieniu do ustawodawstwa innych wybranych państw. 

prawO dOstępu dO brOni palnej w pOlsce

 
Podstawy prawne

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustrojodawca na gruncie Konstytucji 
RP nie wprowadził żadnych unormowań dotyczących prawa do posiadania 
broni przez obywatela. Materia ta została zasadniczo uregulowana w Ustawie 
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, w której określone zostały m.in. za-
sady wydawania i cofania pozwoleń na broń oraz reguły nabywania, rejestracji, 
przechowywania, przewozu, zbywania i deponowania broni i amunicji [Dz. 
U. 1999 poz. 549 ze zm.]. Ustawodawca w szczególności położył nacisk na 
unormowanie zagadnień związanych z bronią palną, poświęcając jej najwię-
cej zapisów. Warto dodać, że obecne brzmienie ustawy jest determinowane 
efektem implementacji prawa europejskiego [OJ L 256, 13.9.1991, p. 51–58, 
OJ L 179, 8.7.2008, p. 5–11, OJ L 137, 24.5.2017, p. 22–39]. Prawo Unii 
Europejskiej w sposób ogólny określa ramy prawne, w obrębie których winna 
kształtować się legislacja poszczególnych państw członkowskich, regulująca 
dostęp do broni palnej, pozostawiając im zarazem swobodę stosowania bar-
dziej restrykcyjnych przepisów. Nietrudno zauważyć, że w ustawie tej expli-
cite sformułowana została zasada maksymalnego ograniczenia powszechnego 
dostępu do broni palnej, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych - służb, 
inspekcji, straży, podejmujących działania, mające zapewnić bezpieczeństwo 
publiczne. Istniejący de facto monopol państwa na dysponowanie bronią pal-
ną, wyraża pogląd prawodawcy, iż utrzymywanie obywatela w przekonaniu, 
że powszechny dostęp do broni palnej jest znacząco ograniczony, stanowi 
środek zwiększający subiektywne poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie 
[Mikowski 2016, s, 231-232]. 

Rozwinięcie regulacji ustawowych, dotyczących dostępu do broni pal-
nej dokonane zostało w poszczególnych aktach wykonawczych. Rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie prze-
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chowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, najpełniej 
precyzuje zakres postanowień ustawy o broni i amunicji [Dz.U. 2014 poz. 
1224]. Z analizy tego rozporządzenia wynika konkluzja, iż następstwem uzy-
skania pozwolenia na broń palną, jest konieczność spełnienia dalszych obliga-
toryjnych warunków legalnego posiadania i używania broni palnej w Polsce. 

definicja brOni palnej

Ustawa o broni i amunicji definiuje broń palną [Dz. U. 1999 Nr 53 
poz. 549 ze zm.]1. Dodatkowo, ustawodawca wymienia rodzaje broni, które 
w rozumieniu ustawy kwalifikują się pod pojęciem broni palnej. Zaliczamy do 
nich broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową [Dz. 
U. 1999 poz. 549 ze zm.]2. Szczegółowe definicje poszczególnych rodzajów 
broni palnej można odnaleźć w dalszych przepisach ustawy, a także sięgając 
do literatury batalistycznej. Zatem w myśl ustawy, do broni palnej zaliczają się 
m.in. pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, strzelby. 

wydanie pOzwOlenia na brOń palną

Pozwolenie na broń palną wydawane jest w drodze decyzji, będącej 
rozstrzygnięciem przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Orga-
nami władnymi do wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na broń palną 
i amunicję są komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miej-
sce stałego pobytu osoby zainteresowanej lub siedzibę podmiotu ubiegającego 
się o pozwolenie. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydanie pozwolenia na broń 
jest uwarunkowane koniecznością spełnienia trzech przesłanek, wyrażonych 
expressis verbis w art. 10 ust. 1. ustawy o broni i amunicji. W myśl tego prze-
pisu wnioskodawca:

1  [Art. 7.1. W rozumieniu ustawy bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, 
jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej licz-
by pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. Art.7.1a. W rozumieniu 
ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji  
w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją 
budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.]
2  Art. 4.1. pkt. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć: broń palną, 
w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową.
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• nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie,
• nie może stanowić zagrożenia dla porządku lub bez-

pieczeństwa publicznego, 
• musi przedstawić ważną przyczynę niezbędności po-

siadania broni [Dz. U. 1999 poz. 549 ze zm.].

Ustalenie zasadności zarówno pierwszej, jak i drugiej przesłanki nie leży 
w kompetencji organu wydającego decyzję w sprawie pozwolenia na broń.  

Brak stanowienia zagrożenia dla samego siebie jest stwierdzany orze-
czeniem lekarskim i psychologicznym, wydawanym przez podmiot upraw-
niony na podstawie przeprowadzonych wymaganych badań. Orzeczenia takie 
wydają lekarze i psychologowie, którzy uzyskali zaświadczenie o wpisie do 
rejestru lekarzy i psychologów prowadzonego przez komendanta wojewódz-
kiego Policji. Badania lekarskie obejmują przede wszystkim kwestie psychia-
tryczne i okulistyczne, natomiast badania psychologiczne określają poziom 
rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości ubiegającego się o pozwolenie,  
z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie 
poziomu jego dojrzałości społecznej. Od orzeczenia wydanego przez upraw-
nionego lekarza lub psychologa przysługuje odwołanie, które może złożyć 
zarówno osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, jak i właściwy komen-
dant wojewódzki Policji, jako organ wydający decyzję o pozwoleniu na broń. 
Niestanowienie zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego jest 
ustalane w drodze wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez właści-
wy organ Policji. W myśl ustawy o broni i amunicji za osobę stanowiącą za-
grożenie dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego uważa 
się osobę skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazaną prawomocnym orzeczeniem 
sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bez-
pieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia [Dz.U. 
1997 poz. 483 ze zm.]. 

Zasadność przedstawienia przez wnioskodawcę ważnej przyczyny nie-
zbędności posiadania broni jest przedmiotem oceny dokonywanej przez wła-
ściwy organ Policji, władny do wydania decyzji w rzeczonej sprawie. Ustawa 
o broni i amunicji wskazuje okoliczności, stanowiące w szczególności ważną 
przyczynę niezbędności posiadania broni oraz cele, dla których wydaje się ni-
niejsze pozwolenie. 
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Tabela 1. Cele i ważne przyczyny niezbędności posiadania broni. 

Cele wydania  
pozwolenia na 
broń palną

Ważna przyczyna niezbędności posiadania broni

ochrona osobista, 
osób i mienia

stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub 
mienia

łowieckie
posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

sportowe

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charak-
terze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o któ-
rych mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji, oraz licencji 
właściwego polskiego związku sportowego 

rekonstrukcje  
historyczne

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego 
statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji histo-
rycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział  
w działalności statutowej

kolekcjonerskie
udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu 

o charakterze kolekcjonerskim

pamiątkowe
udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, 

darowizny lub wyróżnienia

szkoleniowe

posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepi-
sach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz 
udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej  
w zakresie szkoleń strzeleckich

Warto zaznaczyć, że ustawodawca poprzez użycie słów “w szczególności” 
w kontekście wymieniania celów i ważnych przyczyn niezbędności posiadania 
broni, nie zamknął katalogu tychże okoliczności, do których mogą zostać za-
kwalifikowane inne ważne przyczyny i cele posiadania broni nie wymienione 
w ustawie. Katalog ten ma bowiem charakter otwarty. Wydanie pozwolenia 
na broń jest zatem uprawnieniem dyskrecjonalnym komendanta wojewódz-
kiego Policji, który w sposób swobodny, nieskrępowany konkretnymi przepi-
sami dokonuje oceny słuszności przyczyn, dla których dana jednostka ubie-
ga się o niniejsze pozwolenie. Osoba ubiegająca się o broń zobowiązana jest  
w toku postępowania administracyjnego przekonać organy Policji, że zacho-
dzi względem niej „uzasadniona okoliczność”, a więc legitymuje się taką ce-
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chą odróżniającą ją od ogółu obywateli, że w sposób niewątpliwy i oczywisty 
zasługuje na posługiwanie się bronią indywidualną [VI SA/Wa 1330/2008].

Tabela 2. Pozwolenia na broń wydane w 2019 roku3.
Źródło: Statystyki policyjne: wydane pozwolenia na broń.

Cele wydania pozwolenia
Liczba wydanych  

pozwoleń

ochrona osobista, osób lub mienia 144
łowieckie 3901
sportowe 4822
rekonstrukcji historycznych 4
kolekcjonerskie 6181
pamiątkowe 14
szkoleniowe 151
inne 5
ogółem 15222

W praktyce stosowanie uznania administracyjnego w sprawach wyda-
wania pozwoleń na broń palną budzi liczne kontrowersje [Mikowski 2019, 
s.509]. Są one spowodowane przede wszystkim wydawaniem przez organy 
uprawnione odmiennych rozstrzygnięć, co do zbliżonego stanu faktycznego. 
Przykładem takiej sytuacji mogą być dwie decyzje wydane w styczniu 2016 r. 
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, w sprawach 
funkcjonariuszy Policji ubiegających się o niniejsze pozwolenie [Decyzja Ko-
mendanta Wojewódzkiego…]. Niezbędność posiadania broni argumentowali 
istniejącym stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia, zdrowia 
lub mienia. Zagrożenia te wynikały ze szczególnego charakteru pełnionej 
przez nich służby m.in. w Biurze Operacji Antyterrorystycznych, kiedy to 
mieli bezpośredni kontakt ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami oraz 
ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Specyfika tej służby polegała na 
wykonywaniu czynności o podwyższonym stopniu ryzyka, natomiast podczas 
wykonywania zadań służbowych w wyniku dynamiki ich przebiegu policjanci 
nie byli w stanie zachować pełnej anonimowości w stosunku do osób, wo-

3  [Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmienia-
jącą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie 
na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r. na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji, 
(dostęp: 3.05.2020 r.).]
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bec których podejmowali czynności służbowe. Dodatkowo, większość zatrzy-
manych przez nich przestępców zakończyła odbywanie swoich kar i znalazła 
się na wolności, wobec czego istniała obawa, że mogą oni próbować doko-
nać zemsty. Niemniej jednak, na podstawie niemal identycznych wniosków  
i uzasadnień niezbędności posiadania broni, ten sam organ Policji wydał dwa 
różne rozstrzygnięcia, w pierwszym przypadku odmawiając wydania pozwo-
lenia na broń palną, w drugim natomiast wydając niniejsze pozwolenie. Aby 
zminimalizować wystąpienie ewentualnych kontrowersji, organy posiadające 
władzę dyskrecjonalną powinny wykonywać ją w oparciu o rzetelnie ustalony 
stan faktyczny, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności przy eliminowaniu 
tzw. faktów interpretowanych, selekcjonowanych i tworzonych dla potrzeb 
procesu administracyjnego [Pieprzny 2011, s.86]. 

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, 
w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzem-
plarzy broni. Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać nato-
miast na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych 
wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowa-
nej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódz-
kiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendan-
ta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Zarówno pozwolenie na broń, jak i karta 
rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych są wydawane na czas 
nieokreślony [Dz.U. 1997 poz. 483 ze zm.]. 

Integralną częścią postępowania administracyjnego prowadzonego 
w sprawie wydania pozwolenia na broń jest przeprowadzenie egzaminu ze 
znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności po-
sługiwania się nią. Osoba, która wnioskuje o wydanie pozwolenia na broń, 
jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ 
Policji. Egzamin składa się z części teoretycznej, podczas której sprawdza się 
wiedzę z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów 
Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią oraz z części 
praktycznej, podczas której sprawdzane jest przestrzeganie szczegółowych za-
sad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętność prawidłowego roz-
kładania, składania, ładowania i rozładowywania broni, postępowanie z bro-
nią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, poprawność 
określania części broni, a także weryfikuje się umiejętności strzeleckie osoby 
egzaminowanej. Rodzaj wykorzystywanej w trakcie egzaminu broni uzależ-
niony jest od rodzaju pozwolenia na broń, o które ubiega się wnioskodawca. 
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest zdanie części 
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teoretycznej. Aby zdać część teoretyczną trzeba udzielić poprawnej odpowie-
dzi na wszystkie pytania. W przypadku niezdania części praktycznej, egzamin 
poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu. Zdającemu przysługuje 
jeden egzamin poprawkowy, za który pobiera się dodatkową opłatę, stanowią-
cą połowę stawki opłaty za egzamin. 

Tabela 3. Opłaty za egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania 
broni oraz umiejętności posługiwania się bronią [Dz.U. 2000 poz. 241 ze zm.].

Cele wydania pozwolenia Wysokość opłaty

ochrona osobista 500 zł

sportowe 800 zł

kolekcjonerskie 1150 zł
pamiątkowe 550 zł
szkoleniowe 1000 zł

inne 600 zł

szkoleniowe dla nauczycieli realizujących w szko-
łach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposo-
bienia obronnego

100 zł

Ustawodawca, nie uchybiając powyższym przesłankom, określił rów-
nież katalog osób, którym właściwy organ Policji nie wydaje pozwolenia na 
broń [Dz.U. 1997 poz. 483 ze zm.]. Są to osoby:

• niemające ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem, iż 
na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Ło-
wieckiego, stowarzyszenia obronnego, pozwolenie może być wyda-
ne osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą 
do celów sportowych lub łowieckich,

• z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,

• wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psy-
chologicznego,

• uzależnione od alkoholu lub od substancji psy-
choaktywnych,

• nieposiadające miejsca stałego pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,
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•	 skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyśl-
ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•	 skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nie-
umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bez-
pieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miej-
sca zdarzenia.

Po dokonaniu szczegółowej analizy procedury postępowania admini-
stracyjnego w sprawie pozwolenia na broń palną, można potwierdzić tezę, że 
prawodawca bardzo rygorystycznie ograniczył prawo dostępu do broni. Wola 
ustawodawcy znajduje swoje bezpośrednie uzasadnienie w przekonaniach Po-
laków, na co wskazują badania opinii publicznej z 2018 r. przeprowadzone 
przez pracownię CBOS, w których 84% respondentów opowiedziało się za 
ścisłym ograniczeniem dostępu do broni palnej, a zaledwie 11% za liberali-
zacją przepisów. Ponadto, z tego samego badania wynika, że aż 90% ankie-
towanych uważa, że upowszechnienie posiadania broni palnej przyczyniłoby 
się do zwiększenia liczby wypadków z jej użyciem, co więcej 83% badanych 
twierdzi, że wskutek tego zwiększyłaby się liczba zabójstw. A zatem należy 
postawić wniosek, że polskie ustawodawstwo, wysoce ograniczające dostęp do 
broni, realizuje tym samym oczekiwania obywateli, zwiększając ich poczucie 
bezpieczeństwa. 

Wykres 1. Polacy o dostępie do broni palnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  [Komunikat z badań nr 137/2017].
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nabycie brOni palnej

Osoba, której zostało wydane pozwolenie na broń palną, otrzymuje 
odpowiednie zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, którego może do-
konać w koncesjonowanym podmiocie, prowadzącym działalność w zakresie 
obrotu broni i amunicją, lub też od osoby legalnie posiadającej ten sam rodzaj 
broni, jak też osoby, której pozwolenie na broń zostało cofnięte. Możliwe 
jest nabycie broni palnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość np. wykorzystując usługi pocztowe [Mikowski 2016, s. 511-512]. 
Nabywca musi wówczas dostarczyć zbywcy mającemu miejsce stałego pobytu 
lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednie zaświadcze-
nie uprawniające do nabycia broni, natomiast jeżeli nabycie broni następuje 
z przemieszczeniem broni przez granice Rzeczypospolitej Polskiej – nabywca 
musi dostarczyć zbywcy uprzednią zgodę przewozową lub zgodę przywozo-
wą. Przywóz broni, z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, przez 
obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właści-
wego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku osoby, nabywające 
broń palną, przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane 
są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni  
i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgło-
szeniu właściwemu organowi Policji. Jeżeli broń palna dostarczana jest na-
bywcy za pomocą usług pocztowych, wiąże się to z obowiązkiem zachowania 
odpowiednich procedur. Broń przesyła się w opakowaniu zaplombowanym 
i oznakowanym przez operatora w sposób trwały i widoczny. Na opakowa-
niu przesyłki umieszcza się pouczenie o następującej treści: „Znalazca niniej-
szej przesyłki powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Poli-
cji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać”. Jeżeli podczas przesyłania 
przesyłki zaistnieje konieczność jej przechowania, do czasu wydania przesyłki 
adresatowi przechowuje się ją w magazynie broni. Operator podczas przewo-
żenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez pra-
cownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową. Przewożenie przesyłek 
wykonuje się przy użyciu pojazdów spełniających wymagania dla pojazdów 
przewożących wartości pieniężne oraz pojazdów ubezpieczających. Przesyłkę 
zawierającą broń lub amunicję adresat zobowiązany jest odebrać osobiście  
w placówce operatora. Jest ona wydawana adresatowi w specjalnie do tego 
celu wyodrębnionym pomieszczeniu [Dz.U. 2012 poz. 1004].
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rejestracja brOni palnej

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od 
dnia nabycia [Dz. U. 1999 poz. 549 ze zm.]. Zarejestrowanie broni, na po-
siadanie której wymagane jest pozwolenie, stanowi czynność materialno-

-techniczną w postępowaniu administracyjnym. Zatem należy pamiętać, że 
wskazany termin 5 dni jest terminem w postępowaniu administracyjnym, 
co wiąże się z koniecznością obliczania go w myśl przepisów Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. Rejestracji broni dokonuje się we właściwym 
wydziale postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej Policji. Nie 
ma obowiązku rejestracji broni osobiście. Wniosek o zarejestrowanie broni 
może zostać złożony drogą pocztową. Dla zachowania 5-dniowego terminu 
rejestracji, wystarczające jest nadanie wniosku o rejestrację w polskiej placów-
ce pocztowej. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni,  
a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo po 
przedstawieniu tzw. świadectwa pozbawienia broni palnej cech użytkowych 
[OJ L 65, 8.3.2018, p. 1–16]. Do wniosku należy zatem dołączyć dowód 
nabycia broni, dodatkowo można również załączyć legitymację posiadacza 
broni, aby rejestracja została w niej poświadczona. Załączenie legitymacji nie 
jest jednak konieczne, ponieważ nie dokonuje się w niej rejestracji, a jedynie 
poświadcza rejestrację broni. W związku z tym, że są to osobne czynności 
wykonywane przez organ administracji, istnieje możliwość przybycia do da-
nego wydziału postępowań administracyjnych w późniejszym terminie, aby 
uzyskać jedynie wpis do legitymacji potwierdzający rejestrację broni. Nie-
uczynienie zadość obowiązkowi rejestracji broni może stanowić podstawę do 
wydania decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń. Wówczas komendantowi 
wojewódzkiemu Policji przysługuje w tej kwestii uprawnienie dyskrecjonalne 
i jedynie od woli organu zależy czy taka decyzja zostanie wydana. Dodatko-
wo, w myśl ustawy o broni i amunicji, naruszenie obowiązku rejestracji broni 
stanowi wykroczenie, sankcjonowane karą aresztu albo grzywny [Dz. U. 1999 
poz. 549 ze zm.]. 
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Tabela 4. Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych na podstawie pozwoleń na 
broń palną (stan na 31 grudnia 2019 r.)

Źródło: Statystyki policyjne: wydane pozwolenia na broń.

Cele wydania pozwolenia Liczba zarejestrowanych  
egzemplarzy broni

ochrona osobista, osób i mienia 37 870
łowieckie 339 320
sportowe 88 777
Rekonstrukcje historyczne 281
kolekcjonerskie 78 006
pamątkowe 2508
szkoleniowe 4474
inne 174
ogółem 551 410

przechOwywanie i nOszenie brOni palnej

Broń palną i amunicję do broni palnej należy przechowywać w odpo-
wiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym magazynem 
broni lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 we-
dług normy PN-EN 14450. W magazynie broni przechowuje się również ewi-
dencję posiadanej broni i amunicji, wraz z kopiami dokumentów zakupu bro-
ni i amunicji. Warunki przechowywania broni muszą uwzględniać wymagania 
danego producenta. Broń należy przechowywać z odłączonym magazynkiem, 
natomiast amunicję w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. 
W przypadku osób posiadających broń palną w celach kolekcjonerskich oraz 
pamiątkowych, broń może być przechowywana w gablotach spełniających 
prawnie określone warunki. Właściwe organy Policji są odpowiedzialne za 
kontrolę, w jaki sposób osoby posiadające broń i amunicję, realizują obowią-
zek zapewnienia bezpiecznych warunków jej przechowywania [Dz.U. 2014 
poz. 1224].

Broń palną należy nosić w kaburach lub futerałach. Broń palną prze-
znaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w ka-
burze przylegającej do ciała. Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, 
o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość, należy nosić w ten sam 
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sposób [Dz.U. 2014 poz. 1224]. Sposób noszenia broni palnej przeznaczonej 
do celów łowieckich w obwodach łowieckich w czasie polowania określony 
został we właściwym rozporządzeniu wydanym na podstawie Ustawy z dnia 
13 października 1995 r. - Prawo łowieckie [Dz.U. 2005 poz. 548]4. 

cOfnięcie pOzwOlenia na brOń palną

Ustawodawca określił okoliczności, kiedy właściwy organ Policji bez-
warunkowo wydaje decyzję o cofnięciu pozwolenia na broń palną, jeżeli osoba, 
której zostało wydane niniejsze pozwolenie:

• nie przestrzega warunków określonych w pozwole-
niu na broń, 

• przejawia zaburzenia psychiczne lub psychofizyczne,
• uzależniona jest od alkoholu lub od substancji psy-

choaktywnych,
• nie posiada miejsca stałego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,
• stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpie-

czeństwa publicznego,
• naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni,
• przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi 

broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzające-
go lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

Obok powyższych obligatoryjnych warunków cofnięcia pozwolenia 
na broń palną, w ustawie sformułowano również przesłanki, co do których 
właściwy organ Policji fakultatywnie może wydać decyzję o cofnięciu pozwo-
lenia. Może to nastąpić kiedy ustaną okoliczności faktyczne, które stanowiły 
podstawę jego wydania lub w przypadku, kiedy osoba posiadająca pozwolenie 
nie dopełni  obowiązku rejestracji broni, obowiązku poddania się badaniom 
lekarskim i psychologicznym, obowiązku zawiadomienia właściwego organu 
Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, w przypadku naruszenia zasad prze-
chowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, zasad wywo-

4 [„§ 9. 1.  Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim, w 
którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z 
publicznych środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli broń 
myśliwego musi być rozładowana i znajdować się w futerale. 2.  Przy przechodzeniu lub prze-
jeżdżaniu przez tereny zabudowane, albo poruszaniu się pojazdem, w obwodzie, w którym 
myśliwy wykonuje polowanie, broń powinna być rozładowana”].
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zu broni i amunicji za granicę bez wymaganej zgody czy w sytuacji złamania 
zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej [Dz. U. 1999 poz. 549 ze 
zm.]. 

Decyzja o cofnięciu pozwolenia na broń jest wydawana zawsze jako 
rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Wydaje 
ją komendant wojewódzki Policji, a więc ten sam organ, który był właściwy 
do wydania pozwolenia. Osoba, której cofnięto pozwolenie, jest zobligowana 
w ciągu 7 dni od daty doręczenia jej decyzji ostatecznej o cofnięciu pozwole-
nia na broń, do zdeponowania broni wraz z posiadaną amunicją oraz doku-
mentami legalizującymi jej posiadanie we właściwym organie Policji [Dz. U. 
1999 poz. 549 ze zm.].

prawO dOstępu dO brOni palnej w wybranych państwach

Wykres 2. Szacowana liczba sztuk broni palnej przypadająca na 1000 obywateli  
w wybranych państwach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Small Arms Survey 2017]
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niemcy

Niemieckie prawo regulujące dostęp do broni palnej jest wysoce re-
strykcyjne. Przewiduje ono szereg rodzajów licencji m.in. licencję pozwalającą 
nabyć i posiadać broń (Waffenbesitzkarte) oraz licencję na noszenie broni przy 
sobie poza miejscem zamieszkania. (Waffenschein). W ustawie o broni (Waffen-
gesetz) zostały wymienione ogólne wymagania uzyskania pozwolenia na posia-
danie i noszenie broni [Waffengesetz 2002]. Osoba, ubiegająca się o niniejszą 
licencję, oprócz pozytywnego przejścia odpowiednich testów z posługiwania 
się bronią i ze znajomości przepisów ustawy o broni, musi mieć również ukoń-
czone 18 lat, od pięciu lat stale przebywać w Niemczech, przejść wymaganą 
kontrolę rzetelności i wiarygodności5, wykazać osobiste predyspozycje do po-
siadania broni, a także wskazać i udowodnić istotną potrzebę jej posiadania. 
Wyłącznie osoba spełniająca wszystkie wymienione warunki może otrzymać 
w Niemczech pozwolenie na broń. Ponadto, broń musi być przechowywa-
na w bezpiecznych, ściśle określonych warunkach. Osoby posiadające broń 
palną, chcące nosić ją przy sobie poza własną posesją, potrzebują dodatkowej 
licencji, aby ją uzyskać muszą spełnić dodatkowe wymagania. Wnioskodawca 
musi udowodnić, iż jest zdecydowanie bardziej narażony na zagrożenie utraty 
życia lub zdrowia niż ogół społeczeństwa, a fakt noszenia broni w znaczący 
sposób zminimalizuje takie ryzyko. Co więcej, wnioskodawca musi również 
przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
w wysokości miliona euro, za szkodę na osobie i szkody majątkowe. Niemniej 
jednak, nawet uzyskanie licencji na noszenie broni, nie umożliwia noszenia jej 
ze sobą w każdej sytuacji6.  Licencje na posiadanie i noszenie broni palnej są 
wydawane, co do zasady, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Aby przedłużyć ten 
okres wymagane jest ponowne przeprowadzenie kontroli rzetelności i wiary-
godności. 

wielka brytania

Ustawodawstwo brytyjskie ograniczające dostęp do broni palnej jest 
jednym z najsurowszych na świecie. Ustawa o broni z 1968 r. przewiduje 
możliwość posiadania broni palnej wyłącznie na podstawie uzyskanej licencji. 

5  [Składający wniosek zostaje dokładnie sprawdzony przez stosowne służby, w szczególności 
w zakresie niekaralności oraz uchybień w obchodzeniu się z bronią.]
6  [Ustawa w § 42 wyklucza posiadanie broni na „publicznych zabawach, festynach ludowych, 
wydarzeniach sportowych, targach, wystawach, rynkach oraz innych imprezach publicznych”.]
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Osoby, które chcą ją uzyskać muszą złożyć odpowiedni wniosek do pierw-
szego oficera komendy Policji właściwej dla obszaru, na którym zamieszku-
ją. We wniosku tym muszą skutecznie wykazać istnienie ważnej przyczyny 
posiadania broni, a także dołączyć referencje udzielone przez wybrane dwie 
osoby znające wnioskodawcę od min. 2 lat, cechujące się nieskazitelnym cha-
rakterem, będące obywatelami Wielkiej Brytanii. Osoby udzielające referencji 
mogą zostać wezwane przez organ Policji w celu udzielenia dodatkowych in-
formacji o wnioskodawcy np. o jego życiu prywatnym. Wnioskodawca musi 
również pozytywnie przejść testy medyczne. Ostateczna decyzja o wydaniu 
niniejszej licencji należy do właściwego organu Policji. Pozwolenie na broń 
wydawane jest, co do zasady, na okres 5 lat. Całkowitym zakazem ubiegania 
się licencję na broń palną objęte są osoby skazane prawomocnym wyrokiem 
na karę co najmniej trzech lat pozbawienia wolności. Osoby skazane na karę 
pozbawienia wolności od trzech miesięcy do mniej niż trzech lat mogą się 
ubiegać o pozwolenie na broń po upływie pięciu lat od zakończenia odbywa-
nia kary. [Zasady dostępu do broni… 2017, s.21-24].

nOrwegia

Prawo norweskie wyodrębnia pozwolenie na posiadanie broni i po-
zwolenie na jej nabycie. Osoba, chcąca posiadać broń palną musi uzyskać 
pozwolenie od lokalnego komisarza Policji. Może być ono wydane osobie, 
która ukończyła 18. rok życia. Pozwolenie wydaje się na podstawie pisemnego 
oświadczenia o powodach ubiegania się o broń, w którym należy wskazać, 
że broń jest potrzebna do polowań lub w celach sportowych na okres termi-
nowy lub bezterminowy. Pozwolenie na nabycie broni uzyskuje się na tych 
samych warunkach, z tym, że jest ono ważne rok i może być przedłużone na 
kolejne sześć miesięcy, pozwolenie na nabycie amunicji jest ważne jedynie 
trzy miesiące. Norwegia, obok Szwecji i Finlandii, z powodu silnych tradycji 
myśliwskich należy w Europie do krajów o najwyższej liczbie posiadanej bro-
ni w przeliczeniu na jednego mieszkańca. [Zasady dostępu do broni… 2017, 
s.17-21].

 

francja

Francuskie prawo w dość skomplikowany sposób reguluje dostęp do 
broni palnej. Wyróżnia cztery generalne kategorie broni w oparciu o stopień 
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ich niebezpieczeństwa. Aby uzyskać pozwolenie na broń palną krótką (katego-
ria B) należy spełnić wszystkie poniższe warunki – mieć ukończone 18 lat, nie 
być zarejestrowanym w krajowym rejestrze osób, na które nałożono zakaz na-
bywania lub posiadania broni, posiadać sądowe zaświadczenie o niekaralności 
za określone przestępstwa (m.in. przeciwko życiu i zdrowiu), nie przejawiać 
zachowań mogących stwarzać obawy możliwości użycia broni w stosunku do 
osób trzecich, nie być osobą ubezwłasnowolnioną ani leczoną psychiatrycz-
nie (zarówno obecnie, jak i w przeszłości), posiadać aktualną licencję fede-
racji sportowej (w przypadku broni do celów sportowych). Osoba prywatna 
może posiadać broń palną kategorii B, jeżeli uprawia strzelectwo sportowe lub 
broń ta niezbędna jest dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego związanego  
z prowadzoną działalnością zawodową. Pozwolenie wydawane jest na okres  
5 lat z możliwością przedłużenia. Pozwolenie na broń palną do celów myśliw-
skich (kategoria C) jest wydawane osobom pełnoletnim, nie objętym zakazem 
nabywania lub posiadania broni, posiadającym sądowe zaświadczenie o nie-
karalności za określone przestępstwa, posiadającym pozwolenie na polowanie. 
W celu uzyskania powyższych pozwoleń konieczne jest posiadanie zaświad-
czenia lekarskiego, poświadczającego możliwość nabycia lub posiadania broni.  
Z kolei, aby uzyskać pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich (ka-
tegoria D) wystarczy mieć ukończone 18 lat. Broń kategorii C i D może zostać 
nabyta przez osobę leczoną psychiatrycznie, pod warunkiem posiadania przez 
nią odpowiedniego zaświadczenia od lekarza psychiatry, w którym nie wyrazi 
on przeciw temu żadnych przeciwskazań. [Zasady dostępu do broni… 2017, 
s.11-14].

czechy

Czeska ustawa o broni i amunicji pod wieloma względami jest mniej 
restrykcyjna niż regulacje innych państwa Unii Europejskiej. Aby uzyskać 
pozwolenie na broń palną należy zdać egzamin z posługiwania się bronią, 
przedstawić odpowiednie orzeczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralno-
ści. Prawo różnicuje pięć kategorii broni palnej – do celów kolekcjonerskich 
(kat. A), do celów sportowych (kat. B), do celów myśliwskich (kat. C), do 
celów związanych z wykonywanym zawodem (kat. D), do celów samoobrony 
(kat. E). Pozwolenie na broń palną wydawane jest na okres 10 lat, po jego 
upływie można je odnowić, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie 
o aktualnym stanie zdrowia, nie trzeba ponownie podchodzić do egzaminu.  
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Pozwolenie nie jest wymagane na posiadanie broni palnej pozbawionej cech 
użytkowych. [Zasady dostępu do broni… 2017, s.6-11].

Tabela 4. Pozwolenie na broń palną w Czechach.

Kategoria 
broni palnej

Wymagalny 
wiek Uwagi

A 21
Właściciel jest obowiązany do umożliwienia policji 
skontrolowania sposobu jej przechowywania. No-
szenie broni jest niedozwolone.

B 18
Noszenie broni jest dozwolone tylko w celach trans-
portu (broń powinna być zabezpieczona w sposób 
wykluczający jej natychmiastowe użycie).

C 18
Noszenie jest dopuszczalne tylko w celach transpor-
tu (nie ma obowiązku schowania broni, jednak nie 
może być gotowa do natychmiastowego użycia).

D 21
Dozwolone jest noszenie broni schowanej (do 
dwóch sztuk broni gotowej do natychmiastowego 
użycia).

E 21
Dozwolone jest noszenie broni schowanej (do 
dwóch sztuk broni gotowej do natychmiastowego 
użycia).

pOdsumOwanie

Po dokonaniu analizy polskich i wybranych zagranicznych regulacji 
prawnych dostępu do broni palnej, można stwierdzić, że wszystkie omawia-
ne państwa ograniczają w pewnym stopniu powszechny dostęp obywateli do 
broni palnej. Świadczy to zatem o fakcie, że w dyskusji między zwolennikami 
liberalizacji przepisów, a przeciwnikami powszechnego dostępu do broni pal-
nej, zdecydowanie większy wpływ na ukształtowanie się regulacji prawnych 
większości europejskich państw, miały przekonania drugiej grupy. Dodatko-
wo, w obrębie stanowiska o powszechnym ograniczeniu dostępu do broni 
palnej, możemy wyróżnić regulacje mniej restrykcyjne (Czechy, Norwegia) 
oraz bardziej restrykcyjne (Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Polskie usta-
wodawstwo pozwala zakwalifikować nasz kraj do państw, stosujących wysokie 



1431

PRAWNE ASPEKTY OGRANICZENIA DOSTĘPU DO BRONI PALNEJ ...

ograniczenia w dostępie do broni palnej. Ma na to wpływ przede wszystkim 
konieczność przedstawienia ważnej przyczyny niezbędności posiadania bro-
ni, która jest przedmiotem oceny dokonywanej przez właściwy organ Policji, 
w praktyce to uprawnie dyskrecjonalne jest źródłem wielu kontrowersji. Pol-
ska, podobnie jak większość państw Unii Europejskiej, poprzez ograniczanie 
powszechnego dostępu do broni palnej, dąży do zapewnienia obywatelom 
poczucia bezpieczeństwa publicznego. Z podobnych założeń wychodzi Komi-
sja Europejska, która po tragicznych doświadczeniach zamachów terrorystycz-
nych z 2017 r. podjęła kroki prawne, aby jeszcze bardziej zaostrzyć obecne 
przepisy. Nowelizacja dyrektywy 91/477/EWG z 1991 r. w sprawie kontroli 
nabywania i posiadania broni ma na celu utrudnienie dostępu do broni pal-
nej, zwiększenie kontroli nad jej obrotem, zacieśnienie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi UE w kwestii kontroli nad obrotem bronią i jej 
przewozem oraz utrudnienie przywracania do stanu używalności broni pozba-
wionej cech użytkowych. Trudno z dzisiejszej perspektywy ocenić czy droga 
obrana przez Unię Europejską, w tym Polskę jest słuszna i prowadzi do real-
nego zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, niemniej jednak z pewnością 
realizuje ona oczekiwania zdecydowanej większości obywateli. 
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Odpowiedź na pozew w procesie 
cywilnym w postępowaniu zwykłym

uwagi wstępne

Odpowiedź na pozew w postępowaniu zwykłym jest pierwszym pi-
smem procesowym, w którym pozwany ma możliwość uaktywnienia się jako 
strona procesu poprzez zajęcie stanowiska odnośnie żądania powoda określo-
nego w pozwie. 

Instytucja odpowiedzi na pozew nie stanowi novum w postępowaniu 
cywilnym. Obowiązywała już bowiem pod rządami kodeksu postępowania 
cywilnego z 1930 r. Uregulowana została również w obecnie obowiązującym 
kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r. Na mocy wskazanych wyżej aktów 
prawnych, odpowiedź na pozew miała jednakże, inny od obecnego, charakter. 

„Jej niezłożenie, co do zasady, nie pociągało dla pozwanego żadnych negatyw-
nych konsekwencji procesowych. Wyjątek stanowiła sytuacja, w której prze-
wodniczący zarządził jej złożenie, która w k.p.c. z 1930 r. zastrzeżona była dla 
spraw zawiłych lub rozrachunkowych (art. 222 § 2 in principio k.p.c. z 1930 
r.). Analogiczna regulacja przyjęta została w art. 207 § 2 k.p.c., do czasu jego 
nowelizacji z 2011 r. Dokonując tej nowelizacji – ustawą z dnia 16 września 
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), ustawodawca nie zdecydował się 
na wprowadzenie obligatoryjności złożenia odpowiedzi na pozew, rozszerzając 
jedynie możliwość zobowiązania przez przewodniczącego do jej złożenia na 
wszystkie kategorie spraw, nie tylko, jak poprzednio, na sprawy zawiłe lub 
obrachunkowe” [Kłos 2019, s. 10].
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Do dnia 7 listopada 2019 r., niezrealizowany pozostawał postulat wpro-
wadzenia w postępowaniu zwyczajnym obowiązkowej odpowiedzi na pozew 
pomimo, że w doktrynie opowiadano się za przyjęciem takiego rozwiązania już 
od okresu międzywojennego (tak A.G. Harla, E. Wegnerek, S. Gołąb). Usta-
wą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. poz. 1469) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) zwaną da-
lej „Ustawą nowelizującą” zmienione zostały przepisy normujące instytucję od-
powiedzi na pozew. Uchylono dotychczasowy art. 207 k.p.c., a uregulowanie 
dotyczące tego pisma procesowego zawarte zostało m.in. w art. 2051 k.p.c. Na 
mocy paragrafu 1 tego przepisu odpowiedzi na pozew, jak wskazano w uzasad-
nieniu Projektu rządowego [Uzasadnienie …, s. 6], nadano charakter obliga-
toryjny. Norma powyższa ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Obligato-
ryjność odpowiedzi na pozew, na podstawie art. 2051 k.p.c., należy rozpatrywać  
w kategorii obowiązku przewodniczącego do wydania zarządzenia, w którym 
wezwie pozwanego do jej złożenia. 

W konsekwencji, w obowiązującym stanie prawnym, przewodniczący 
utracił możliwość decydowania o zasadności złożenia odpowiedzi na pozew, 
którą to możliwość posiadał, jak wyżej wskazano, pod rządami obowiązujące-
go, po nowelizacji z 2011 r., art. 207 § 2 k.p.c. Zmiana powyższa dostosowa-
na została i korespondować ma z ogólnym przekształceniem modelu procesu 
cywilnego, dokonanego ustawą nowelizującą, związanego z uregulowaniem 
organizacji postępowania (unormowanym we wprowadzonym do kodeksu 
postępowania cywilnego Rozdziale 2a obejmującym art. 2051-20512). Prze-
pisy procesowe w zakresie planowania rozprawy, obowiązujące przed zmianą, 
narzucały sądowi i sędziemu, aby, co do zasady, kierował sprawę na rozpra-
wę i zaplanował ją, znając stanowisko i żądania tylko jednej strony – powo-
da. Ustawodawca uznał jednak, że podejmowanie postępowania w sprawie, 
przy znajomości stanowiska tylko jednej ze stron, jest bezcelowe i dostrzegł,  
że konieczne staje się zobowiązanie strony przeciwnej do zajęcia stanowiska  
w sprawie, co może ona uczynić poprzez złożenie odpowiedzi na pozew. Za-
łożeniami znowelizowanego modelu postępowania, w którym sąd dysponuje 
stanowiskami przeciwstawnych stron i ma możliwość wstępnej orientacji co 
do przedmiotu i podstaw faktycznych sporu, jest przede wszystkim wzmoc-
nienie zasady koncentracji materiału dowodowego oraz przyśpieszenie postę-
powania. 

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie odpowiedzi 
na pozew w stanie prawnym po zmianach dokonanych ustawą nowelizują-
cą. Przedstawiona zostanie definicja odpowiedzi na pozew. Nadto omówione 
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zostaną wymogi formalne tego pisma procesowego oraz kwestia terminu do 
jego złożenia. Przedmiotem analizy będzie również problematyka konsekwen-
cji procesowych zwrotu odpowiedzi na pozew (np. w przypadku złożenia jej 
z uchybieniem terminu) oraz konsekwencji procesowych w przypadku bier-
ności procesowej pozwanego na etapie ustosunkowania się do pozwu, tzn. gdy 
pozwany w ogóle nie złoży odpowiedzi na pozew.  

definicja i funkcje OdpOwiedzi na pOzew

Doręczenie pozwanemu pozwu stanowi następny, po wniesieniu po-
zwu, etap postępowania [Kostwiński 2019, s. 8]. Pozwany, dopiero po do-
ręczeniu [mu] pozwu, zyskuje możliwość ustosunkowania się do powódz-
twa – może podjąć obronę przeciwko powództwu, uznać roszczenie powoda 
albo zachować się biernie. Wtedy też zasadniczo zyskuje faktyczną możliwość 
udziału w postępowaniu toczącym się przeciwko niemu i przystąpienia do 
kontradyktoryjnego sporu z powodem [Kostwiński 2019, s. 8]. Podejmu-
jąc zatem obronę przeciwko powództwu, pozwany winien wyrazić swo-
je stanowisko i odnieść się do zarzutów skierowanych do niego, zawartych  
w pozwie, poprzez wniesienie odpowiedzi na pozew. Czynność procesowa po-
legająca na wniesieniu odpowiedzi na pozew może wywoływać jednocześnie 
skutki materialne związane ze złożeniem oświadczenia woli. Wniesienie odpo-
wiedzi na pozew „stanowi moment wdania się w spór co do istoty sprawy, co 
pozostaje szczególnie istotne z punktu widzenia dopuszczalności podniesienia 
wybranych zarzutów procesowych (por. art. 25 § 2, art. 202, art. 2021, art. 
1165 § 1 k.p.c.)” [Budniak – Rogala 2020].

Definiując odpowiedź na pozew, uznać należy, że stanowi ona pismo 
procesowe. Jest jednocześnie pierwszym pismem przygotowawczym wnoszo-
nym w sprawie, mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia. 
Odpowiedzi na pozew, wbrew poglądom prezentowanym w piśmiennictwie 
[Feliga 2019, s.786], nie można przyznać waloru kwalifikowanego rodzaju pi-
sma procesowego. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie stawiają bo-
wiem w stosunku do tego pisma, poza ogólnymi warunkami przewidzianymi 
dla pism procesowych, żadnych szczególnych wymagań, jak to ma miejsce np.  
w przypadku pozwu (art. 187 k.p.c.), która to kwestia przedstawiona zostanie 
w punkcie 3 niniejszego opracowania. 

Analizując funkcje, jakie spełnia odpowiedź na pozew, uznać należy, że 
są one analogiczne, jak w przypadku pozwu. Pismo to spełnia „funkcję infor-
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macyjną, tzn. pozwany informuje powoda o swoim stanowisku wobec żądania 
pozwu i przedstawia własne twierdzenia (funkcja ta ma również fundamen-
talne znaczenie dla sędziego oraz prawidłowej realizacji zasady kierownictwa 
sędziowskiego, albowiem lektura odpowiedzi na pozew powinna prowadzić 
do znacznego poszerzenia jego wiedzy o sprawie)” [Karolczyk 2010, s. 509]. 
Nadto pełni funkcje: „organizacyjną, tzn. twierdzenia pozwanego determinu-
ją normy prawa materialnego, które z kolei wyznaczają fakty prawnie doniosłe, 
przekładają się one zatem bezpośrednio na przebieg postępowania dowodowe-
go oraz funkcję delimitacyjną tzn. twierdzenia pozwanego również wyznacza-
ją przedmiotowe oraz podmiotowe granice postępowania” [Karolczyk 2010,  
s. 509]. Odpowiedź na pozew pełni także funkcję koncentracyjną [Karolczyk 
2010, s. 509] tzn. konstatuje zasadę koncentracji materiału dowodowego. 

warunki fOrmalne OdpOwiedzi na pOzew

Przepisy postępowania cywilnego, jak wyżej wskazano, nie zawierają 
norm szczególnych, które regulowałyby warunki formalne, jakie winna speł-
niać odpowiedź na pozew. Nie może to jednak prowadzić do uznania, że pi-
smo to może przyjąć dowolną formę. Odpowiedź na pozew winna bowiem 
spełniać ogólne warunki pisma procesowego, określone w art. 126 k.p.c. i 127 
k.p.c. Zgodnie z treścią art. 126 § 1 k.p.c. pismo to powinno zawierać: ozna-
czenie sądu, do którego jest skierowane; imiona i nazwiska lub nazwy stron, 
ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; 
osnowę wniosku lub oświadczenia; w przypadku, gdy jest to konieczne do 
rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia - wskazanie faktów, na któ-
rych strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu 
na wykazanie każdego z tych faktów; podpis strony albo jej przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników. Do odpowie-
dzi na pozew dołączyć należy ponadto załączniki wymienione w tym piśmie 
(art. 126 § 11 k.p.c.) oraz pełnomocnictwo albo jego uwierzytelniony odpis, 
jeżeli wnosi je pełnomocnik (art. 126 § 3 k.p.c.). Nadto w odpowiedzi na po-
zew, będącym, jak wyżej wskazano, pismem przygotowawczym, mającym na 
celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia, strona powinna zwięźle podać 
stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz 
wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę prze-
ciwną, która to powinność wynika wprost z art. 127 § 1 k.p.c. Marginalnie 
zauważyć należy, że ustawą nowelizacyjną dokonano zmiany regulacji wyżej 
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wskazanej normy. Zastąpiono dotychczasową definicję pisma przygotowaw-
czego, określonego jako pismo procesowe mające na celu przygotowanie roz-
prawy, definiując je jako pismo procesowe, które ma na celu przygotowanie 
sprawy do rozstrzygnięcia (pismo przygotowawcze). Zmiany odnośnie ratio 
legis instytucji pisma przygotowawczego spowodowane były zmianą modelu 
organizacji postępowania, w tym wprowadzenia możliwości wydania wyroku 
poza rozprawą (na posiedzeniu niejawnym). Odnosząc się, w dalszym ciągu, 
do kwestii warunków odpowiedzi na pozew wskazać należy, że sama odpo-
wiedź, jak i dołączone do niej załączniki, powinny być złożone w odpisach 
celem doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom (art. 128 § 1 k.p.c.). 
Przyjąć jednocześnie należy, mając na względzie odmienność zasad doręczania 
pism między pełnomocnikami profesjonalnymi (art. 132 k.p.c.) (Za pełno-
mocnika profesjonalnego w świetle art. 1301a k.p.c. uznaje się adwokata, rad-
cę prawnego, rzecznika patentowego i Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej 
Polskiej), że odpis odpowiedzi na pozew pozwanego reprezentowanego przez 
profesjonalnego pełnomocnika winien być złożony bezpośrednio profesjonal-
nemu pełnomocnikowi powoda, jeśli powód takiego ustanowił. Odpowiedź 
na pozew nie została bowiem wymieniona w katalogu pism, określonych w art. 
132 § 11 k.p.c., który wskazuje wyjątki od zasady bezpośredniości w doręcze-
niach pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami. Wskazane unormowanie 
wykluczyło zatem w tym przypadku możliwość doręczenia tego pisma stronie 
powodowej przez sąd. 

Odpowiedź na pozew, jako, że jak wyżej wskazano, winna spełniać 
ogólne wymogi charakterystyczne dla pism przygotowawczych, może być 
obarczona brakami formalnymi. W konsekwencji ich istnienia uruchomić na-
leżało będzie tzw. „procedury naprawcze” przewidziane w art. 130 § 1 k.p.c. 
 i art. 1301a k.p.c. Przystępując do omówienia powyższego zagadnienia, wy-
różnić należy dwie, wymagające analizy, sytuacje. Pierwsza z nich będzie miała 
miejsce, gdy odpowiedź na pozew dotknięta brakami złożona będzie przez 
stronę niereprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast 
druga z nich dotyczyć będzie sytuacji, gdy pismo przedmiotowe złożone 
zostanie przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika.  
W razie wniesienia odpowiedzi na pozew, dotkniętej brakami formalnymi, 
przez stronę niereprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika, norma 
przepisu 130 § 1 k.p.c. przewiduje konieczność wezwania strony pozwanej, 
przez przewodniczącego, do poprawienia lub uzupełnienia tego pisma w ter-
minie tygodniowym (ewentualnie w terminie nie krótszym niż miesięczny, je-
żeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie 
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ma w kraju przedstawiciela lub w terminie nie krótszym niż trzymiesięczny, 
gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce dla takiej osoby poza tery-
torium Unii Europejskiej). Tygodniowy termin, określony w wyżej cytowa-
nym przepisie, jest terminem ustawowym. Jako taki nie podlega skróceniu 
ani przedłużeniu. Podlega jednak przywróceniu na zasadach ogólnych (art. 
168 i nast. k.p.c.). Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia odpowiedzi na 
pozew winno zawierać pouczenie strony o zakresie i rodzajach obowiązków 
oraz o terminie ich spełnienia. Baczyć należy w tym miejscu, iż Sąd Najwyż-
szy wypowiadał się odnośnie zachowania przez przewodniczącego wymagań 
dotyczących pouczeń, orzekając, że ich niezachowanie wyklucza zastosowanie 
sankcji przewidzianych za nieuzupełnienie braków w ogóle lub w wyznaczo-
nym terminie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r., 
II CZ 100/05). Istotne jest, iż poprawienie lub uzupełnienie pisma w terminie 
wywołuje skutki od chwili jego wniesienia (art. 130 § 2 k.p.c.). Oznacza to, 
że skuteczne usunięcie przez pozwanego wad wniesionej przez niego odpo-
wiedzi na pozew, nie powoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji  
z tytułu wniesienia uprzednio tego pisma obarczonego brakami formalnymi. 
Z kolei konsekwencją nieuzupełnienia lub niepoprawienia odpowiedzi na po-
zew w wyznaczonym terminie jest jej zwrot, która to problematyka, w szer-
szym kontekście, zostanie omówiona w dalszej części opracowania. 

W razie zaś wniesienia odpowiedzi na pozew z niezachowaniem warun-
ków formalnych przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełno-
mocnika, zastosowanie będzie miała norma art. 1301a k.p.c. Stosownie do jej 
treści jeżeli pismo procesowe, wniesione przez profesjonalnego pełnomocni-
ka, nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, 
przewodniczący zwraca pismo stronie bez wzywania do jego poprawienia lub 
uzupełnienia. Jednocześnie w zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się bra-
ki, które stanowią podstawę zwrotu. Z powyższego wynika zatem, że sankcją 
za wniesienie wadliwego pisma procesowego (w omawianym przypadku –  
odpowiedzi na pozew) jest jego obligatoryjny zwrot. Zauważyć jednak nale-
ży, że również w tym przypadku, kodeks postępowania cywilnego przewiduje 
możliwość wdrożenia tzw. „trybu naprawczego”. Oparty jest on jednak na 
innych zasadach, niż ten określony w art. 130 § 1 k.p.c. W terminie tygodnia 
bowiem, od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie odpowiedzi na pozew, stro-
na może ją wnieść ponownie (art. 1301a § 3 k.p.c.). Oznacza to, że pozwany 
ma możliwość uzupełnienia braków formalnych tego pisma procesowego, jed-
nak może to uczynić po dokonaniu jego zwrotu. W takiej sytuacji przewod-
niczący ponownie bada czy odpowiedź na pozew spełnia warunki formalne.  
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Jeśli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotne-
go wniesienia. Skutek ten jednakże nie nastąpi w przypadku kolejnego zwrotu 
pisma, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych. 

Omawiając powyższą problematykę, zauważyć należy, iż czynności 
przewodniczącego w zakresie zwrotu pism procesowych, w tym odpowiedzi 
na pozew, wykonywać może również referendarz sądowy (art. 1305 k.p.c. i art. 
1301a § 4 k.p.c.).

Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie odpowiedzi na pozew, wnie-
sionej zarówno przez pozwanego reprezentowanego przez profesjonalnego 
pełnomocnika, jak i przez pozwanego niereprezentowanego przez takie-
go pełnomocnika, jest niezaskarżalne. Rozważenia wymaga w tym miejscu 
czy prawidłowość dokonania przez przewodniczącego czynności zwrotu 
odpowiedzi na pozew, może być, na zasadzie art. 380 k.p.c., przedmiotem 
kontroli sądu odwoławczego w ramach postępowania apelacyjnego. W art. 
380 k.p.c. mowa jest o kontroli niezaskarżalnych postanowień wydanych 
w toku postępowania. Zwrot odpowiedzi na pozew dokonywany jest zaś  
w drodze zarządzenia przewodniczącego. A. Zieliński i K. Flaga-Gieruszyńska 
[Flaga-Gieruszyńska, Zieliński 2019] stoją na stanowisku, iż w trybie przepisu 
art. 380 k.p.c. sąd odwoławczy nie może rozpoznawać zarządzeń przewod-
niczącego, chociaż do zarządzeń przewodniczącego stosuje się odpowiednio 
przepisy o postanowieniach sądu (art. 362 k.p.c.). Za przyjęciem odmiennego 
stanowiska opowiadają się natomiast A. Budniak-Rogala [Budniak - Rogala 
2019] oraz M. Kłos [Kłos 2019], którzy podają, że omawiana norma odnosi 
się również do zarządzeń przewodniczącego, co oznacza, że mogą one zostać 
poddane kontroli instancyjnej w trybie tej normy. Opowiedzieć należy się za 
przyjęciem drugiej z prezentowanych tez. Możliwość poddania zarządzenia 
o zwrocie odpowiedzi na pozew kontroli instancyjnej, wynika z brzmienia 
art. 362 k.p.c., zgodnie z którym do zarządzeń przewodniczącego stosuje 
się odpowiednio przepisy o postanowieniach. Brak argumentów przema-
wiającym za tym, aby norma ta była wyłączona od stosowania w postępo-
waniu odwoławczym. Podobnym zagadnieniem zajmował się Sąd Najwyższy.  
W postanowieniu z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie V CZ 62/09 uznał, 
że art. 380 k.p.c. ma zastosowanie do zarządzenia przewodniczącego  
o zwrocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręcze-
nie wyroku drugiej instancji z uzasadnieniem. Wprawdzie Sąd Najwyższy nie 
wypowiedział się w tym orzeczeniu odnośnie zarządzenia przewodniczącego  
o zwrocie odpowiedzi na pozew, jednakże per analogiam zastosować je należy 
do zarządzenia o zwrocie odpowiedzi na pozew. Mając powyższe na uwadze 
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oraz mając na względzie dyrektywy wykładni celowościowej, stwierdzić należy, 
iż możliwa jest kontrola instancyjna, na zasadzie art. 380 k.p.c., w odniesieniu 
do zarządzenia przewodniczącego o zwrocie odpowiedzi na pozew. 

Pomijając, jako zbędne na potrzeby niniejszej pracy, szczegółowe roz-
ważania na temat rodzajów braków formalnych i fiskalnych pism proceso-
wych, przy przyjęciu istnienia obu przedmiotowych braków w odniesieniu 
do pism procesowych w ogólności, stwierdzić należy, że w przypadku odpo-
wiedzi na pozew, można będzie mówić jedynie o brakach formalnych. Nie 
będzie można bowiem przyjąć, odnośnie tego pisma procesowego, przynaj-
mniej na gruncie obowiązującego aktualnie stanu prawnego, istnienia braków 
fiskalnych. Na uwadze bowiem mieć należy, że przepisy prawa nie przewidują 
pobierania opłat od odpowiedzi na pozew. Można wprawdzie wyszczególnić 
przypadek, gdzie przy odpowiedzi na pozew wystąpi element fiskalny. Sytu-
acja taka będzie miała miejsce, gdy odpowiedź będzie zawierała zgłoszenie 
powództwa wzajemnego. Nastąpi wtedy konieczność badania przez przewod-
niczącego braków wniesionego pozwu wzajemnego, zarówno w odniesieniu 
do braków formalnych, jak i fiskalnych. Należy jednakże zauważyć, że pozew 
wzajemny, pomimo że wnoszony jest wraz z odpowiedzią na pozew (zazwyczaj 
w piśmie zawierającym odpowiedź), stanowi jednak odrębne, od odpowiedzi 
na pozew, pismo procesowe. A zatem braki fiskalne (jak również formalne)  
w odniesieniu do pozwu wzajemnego będą skutkować decyzją przewodniczą-
cego o zwrocie tylko tego pisma. Nie spowodują zaś zwrotu samej odpowiedzi 
na pozew, w konsekwencji czego postępowanie, w odniesieniu do powództwa 
pierwotnego, będzie się toczyć dalej. 

termin złOżenia OdpOwiedzi na pOzew

Termin do złożenia odpowiedzi na pozew określony został w art. 2051 
§ 1 k.p.c.  Zgodnie z treścią tego przepisu przewodniczący zarządza dorę-
czenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew  
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Dwutygodniowy 
termin, oznaczony w powyższej normie, jest terminem minimalnym, w jakim 
pozwany ma możliwość wniesienia odpowiedzi na pozew. Za niedopuszczalne 
uznać należy zobowiązanie pozwanego przez przewodniczącego do złożenia 
odpowiedzi na pozew w terminie krótszym niż ten termin. Dopuszczalne jest 
natomiast zarządzenie przez przewodniczącego złożenia przez pozwanego tego 
pisma procesowego w terminie dłuższym niż minimalny. Przy czym zauważyć 
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należy, że ustawa nie określiła maksymalnej długości tego terminu. Określając 
stronie pozwanej termin do złożenia odpowiedzi na pozew, przewodniczący 
musi wziąć pod uwagę wynikającą z pozwu objętość i stopień skomplikowania 
konkretnej sprawy, z zagwarantowaniem, o czym już wyżej była mowa, usta-
wowego minimum wynoszącego dwa tygodnie [Uzasadnienie…, s. 5]. Ozna-
cza to, że termin na złożenie odpowiedzi na pozew „powinien być wyznaczony 
przez przewodniczącego w sposób indywidualny, zależny od stopnia zawiłości 
i skomplikowania sprawy” [Białecki 2019, s.474] oraz „winien być każdora-
zowo dostosowany do realiów danej sprawy” [Kłos 2019, s.11]. Omawiany 
termin jest terminem sądowym. Jako taki, może zatem zostać przedłużony za-
rządzeniem przewodniczącego. Należy jednak mieć na uwadze, że przedłuże-
nie określonego przez przewodniczącego terminu do złożenia odpowiedzi na 
pozew, analogicznie jak i innych terminów sądowych, w myśl art. 166 k.p.c., 
może zostać dokonane jedynie na wniosek strony, która ma wykonać daną 
czynność i tylko z ważnej przyczyny. Przewodniczący nie posiada uprawnienia, 
aby taką decyzję przedsięwziąć z urzędu. Istotne przy tym jest, że wniosek 
ten zgłoszony być musi przed upływem wyznaczonego pozwanemu terminu 
do złożenia odpowiedzi na pozew. Wykluczyć jednocześnie nie można możli-
wości składania takich wniosków kilkukrotnie. Jednakże w takim przypadku, 
przyjąć należałoby, że każdy kolejny wniosek musiałby zostać złożony przed 
upływem poprzednio wyznaczonego terminu. Uznać należy także, że w ter-
minie „otwartym” do złożenia wniosku o przedłużenie terminu sądowego nie 
miałyby zastosowania zasady dotyczące przywrócenia terminu określone w art. 
168 i nast. k.p.c. Równocześnie konsekwentnie przyjąć by należało, iż wnio-
sek złożony po upływie wyznaczonego terminu, powinien zostać uznany za 
bezskuteczny i jako taki winien być pozostawiony bez rozpoznania, co w kon-
kluzji powodowałoby zwrot przez przewodniczącego odpowiedzi na pozew. 
W takiej sytuacji oraz w sytuacji, w której pozwany uchybił terminowi do 
wniesienia odpowiedzi na pozew, istnieje możliwość przywrócenia terminu na 
zasadach ogólnych (art. 168 i nast. k.p.c.). Omawiając powyższe zagadnienie 
należy zwrócić uwagę, że kwestia przywracalności terminu sądowego, w tym 
terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, jest w doktrynie sporna. Za bra-
kiem możliwości przywrócenia terminu do złożenia tego pisma procesowego 
opowiada się m.in. M. Kłos, podając, że termin do złożenia odpowiedzi na 
pozew, jako termin sądowy, nie podlega przywróceniu na podstawie art. 168 
k.p.c. [Kłos 2019, s.11]. W piśmiennictwie [zob. Białecki 2019, s. 475, Flaga- 
Gieruszyńska, Zieliński 2019, s. 467, Feliga 2019, s. 787, Budniak-Rogala 
2020] przeważa jednakże odmienne stanowisko, zgodnie z którym termin do 
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wniesienia odpowiedzi na pozew jest terminem podlegającym przywróceniu 
na zasadach ogólnych, określonych w art. 168 i nast. k.p.c. Na uwadze należy 
mieć, że norma art. 166 k.p.c. traktuje również o możliwości skrócenia termi-
nu sądowego. Brak jest podstaw, aby taką możliwość wykluczyć w stosunku 
do odpowiedzi na pozew. Jednakże podkreślenia wymaga, że sytuacja taka mo-
głaby zaistnieć jedynie w przypadku, gdyby termin na złożenie odpowiedzi na 
pozew, wyznaczony przez przewodniczącego, byłby dłuższy niż dwa tygodnie. 
Wobec powyższego przyjąć należy, że skróceniu nie może ulec wyznaczony 
przez przewodniczącego dwutygodniowy termin do złożenia odpowiedzi na 
pozew. Termin ten jest bowiem minimalnym terminem zagwarantowanym 
stronie przez ustawę. 

Omawiając zagadnienie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew, 
nie sposób pominąć unormowania zwartego w przepisie art. 130 § 11 k.p.c. 
Normie tej, ustawą nowelizującą, nadana została treść: jeżeli pismo wniosła 
osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przed-
stawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnie-
nia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc, przy czym gdyby 
doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, 
oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące. Rozważenia wymaga, czy 
norma powyższa ma zastosowanie przy wyznaczaniu przez przewodniczą-
cego terminu do złożenia odpowiedzi na pozew pozwanemu, którego miej-
sce zamieszkania lub siedzibę powód wskazał za granicą. Przyjąć należy za 
słuszne stwierdzenie G. Karasia, iż zachowując symetrię procesową, termin 
na złożenie odpowiedzi na pozew, wyznaczony dla strony pozwanej zamiesz-
kałej za granicą, winien być określony w oparciu o wyżej cytowaną normę  
i wynosić co najmniej miesiąc w przypadku pozwanego, który nie ma w kraju 
przedstawiciela, a który mieszka lub ma siedzibę za granicą lub co najmniej 
trzy miesiące odnośnie pozwanego zamieszkałego lub mającego siedzibę poza 
terytorium Unii Europejskiej [Karaś 2019, s. 151].

Wskazać należy, że termin do złożenia odpowiedzi na pozew wyznaczo-
ny przez przewodniczącego pozwanemu biegnie od dnia doręczenia pozwane-
mu wezwania do dokonania tej czynności procesowej, stosownie do art. 164 
k.p.c. 

Na koniec, odnosząc się do kwestii związanych z terminem do wnie-
sienia odpowiedzi na pozew, należy mieć na względzie, iż art. 2051 k.p.c. in 
fine przewiduje rozwiązanie, stanowiące novum w kodeksie postępowania 
cywilnego. Obok bowiem czynności związanych z doręczeniem pozwane-
mu pozwu, przepis ten nakazuje, aby przewodniczący wykonał czynność 
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tzw. pomocniczą i o zarządzeniu doręczenia pozwu pozwanemu zawiadomił 
powoda. Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu rządowego zawiadomienie 
przedmiotowe ma stanowić potwierdzenie, że pozwowi nadany został bieg 
[Uzasadnienie…, s. 6]. Obowiązek powyższy, pomimo jego ogólnego zaapro-
bowania w piśmiennictwie, spotkał się również z krytyczną oceną wyrażo-
ną przez G. Karasia. W ocenie tego autora, omawianą czynność z punktu 
widzenia sprawności postępowania należy uznać za zbędną i generującą do-
datkową pracę i koszty, albowiem powód zainteresowany postępowaniem, 
może uzyskać informację o zarządzeniu doręczenia pozwu bezpośrednio  
w sądzie lub za pośrednictwem Portalu Informacyjnego [Karaś 2019, s.151]. 
Nadmienić w tym miejscu należy również, iż w piśmiennictwie postulu-
je się, aby w zawiadomieniu skierowanym do powoda informować go jed-
nocześnie o tym, jaki termin został wyznaczony pozwanemu do udzielenia 
odpowiedzi na pozew [Jaworski 2019, s.135]. Oceniając powyższe rozwiąza-
nie, przyznać należy rację G. Karasiowi, iż czynność zawiadomienia powoda  
o doręczeniu pozwu pozwanemu generuje czas oraz koszty i nie przyczynia 
się do sprawności postępowania. Jednakże samą ideę takiego rozwiązania 
uznać należy za słuszną. Po pierwsze bowiem strona powodowa zostaje poin-
formowana, że sprawie nadany został bieg. Po wtóre zaś, strona wiedząc, na 
jakim etapie jest zainicjowane przez nią postępowanie, ma możliwość zorga-
nizowania i zaplanowania własnej pracy (w szczególności w odniesieniu do 
pełnomocników profesjonalnych). Analizie ustawodawcy winien jednakże 
zostać poddany sposób doręczenia powodowi omawianego zawiadomienia. 
W dobie bowiem usprawnień technologicznych, przynajmniej w przypadku 
pełnomocników profesjonalnych, którzy mają bieżący kontakt z sądem oraz 
dysponują w większości dostępem do Portalu Informacyjnego postulować 
należałoby, stworzenie warunków normatywnych, aby zapewnić doręcza-
nie takim pełnomocnikom zawiadomień o doręczeniu pozwu pozwanemu  
w formie innej niż tzw. tradycyjna pisemna (tj. za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, 
t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188). Takie rozwiązanie przyczynić mogłoby się do 
oszczędności czasu przeznaczonego przez sekretariat na stworzenie i wysłanie 
zawiadomienia oraz obniżyłoby koszty wykonania tej czynności. Jednocześnie 
w dalszym ciągu spełniłoby swą funkcję informacyjną.
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kOnsekwencje prOcesOwe zwrOtu  
OdpOwiedzi na pOzew Oraz niezłOżenia OdpOwiedzi na pOzew

Omawiając konsekwencje procesowe zwrotu odpowiedzi na pozew 
oraz niezłożenia odpowiedzi na pozew, pominąć nie można przedstawienia 
postępowania sądu w razie, gdy pozwany podejmie czynności „obrończe”  
w postępowaniu i złoży odpowiedź na pozew. Co do zasady w takiej sytu-
acji sąd winien skierować sprawę na posiedzenie przygotowawcze (art. 2054 

§ 1 k.p.c.). Przeprowadzenie przedmiotowego posiedzenia jest obligatoryjne. 
Norma art. 2054 § 3 k.p.c. przewiduje jednakże wyjątki w tym zakresie. Jeżeli 
bowiem okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie postępowania 
przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, 
przewodniczący może nadać jej właściwy bieg. Ocena, odnośnie skierowania 
sprawy na posiedzenie przygotowawcze, należy do przewodniczącego. Nie 
bierze się pod uwagę w tym przypadku żadnych sformalizowanych przesłanek. 
Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu rządowego, sędzia powinien 
nadać bieg sprawie, uwzględniając wszelkie okoliczności, które mogą 
zdeterminować sprawność postępowania, zarówno dotyczące samej sprawy, 
jak i warunków techniczno-organizacyjnych sądu, w szczególności swego 
aktualnego obciążenia [Uzasadnienie…, s. 10]. W razie, gdy przewodniczący 
uzna, że przeprowadzenie postępowania przygotowawczego nie przyczyni 
się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, winien nadać jej inny, właściwy, 
przewidziany w przepisach prawa, bieg. Sprawa m.in. skierowana może 
zostać do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym w celu wydania stosownego 
postanowienia (np. o odrzuceniu pozwu, o przekazaniu sprawy według 
właściwości, o zawieszeniu postępowania). Istnieje również możliwość jej 
skierowania na posiedzenie niejawne celem rozważenia wydania nakazu 
zapłaty lub wyroku w trybie art. 1481 k.p.c. W razie stwierdzenia, że prze-
prowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie usprawni rozpoznania spra-
wy oraz przy przyjęciu nieistnienia przesłanek do rozpoznania sprawy na po-
siedzeniu niejawnym, przewodniczący ma możliwość skierowania sprawy od 
razu do rozpoznania na rozprawie, co wynika wprost z brzmienia normy art. 
2054 § 3 k.p.c. in fine. Uzupełniając powyższe rozważania, zauważyć należy, że 
podjęcie przez pozwanego obrony w procesie, poprzez złożenie odpowiedzi 
na pozew, wyklucza możliwość wydania przez sąd wyroku zaocznego na po-
siedzeniu niejawnym w trybie art. 339 § 1 k.p.c. 
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Przechodząc do omówienia problematyki braku odpowiedzi na pozew 
wyodrębnić należy trzy sytuacje. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy pozwany 
wykazuje się biernością procesową i nie składa odpowiedzi na pozew w ogóle. 
Odnośnie takiego zachowania pozwanego „podkreślić warto, że to na stronie 
pozwanej ciąży procesowy obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew w ter-
minie wskazanym przez przewodniczącego. Wykonanie tego obowiązku jest 
fakultatywne. Wprawdzie stylistyka słowna art. 2051 § 1 k.p.c. może prowa-
dzić do wniosku, że złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe, lecz 
przeciwko takiemu stanowisku przemawia ukształtowanie kwestii złożenia od-
powiedzi na pozew w kategoriach ciężaru procesowego. Złożenie odpowiedzi 
na pozew mieści się w czynnościach dyspozycji formalnej pozwanego i to on 
ostatecznie decyduje, czy wykona nałożony na niego przez przewodniczącego 
ciężar procesowy. Pojęcie ciężaru procesowego jest bowiem odmienne od po-
jęcia obowiązku, gdyż zakres znaczeniowy tego pojęcia obejmuje powinność, 
której podporządkowanie się można wymusić” [Feliga 2019, s.787].

Kolejna z omawianych sytuacji ma miejsce, gdy pozwany pod-
jął wprawdzie czynności obronne w procesie i złożył odpowiedź na pozew, 
jednakże pismo to wniesione zostało z uchybieniem terminu. W takiej sy-
tuacji zastosowanie ma przepis art. 2051 § 2 k.p.c., który przewiduje ko-
nieczność zwrotu tego pisma pozwanemu. Norma ta jest kategoryczna  
i nie daje przewodniczącemu możliwości uznaniowości, traktując wprost, iż 
w takiej sytuacji stosuje się obligatoryjnie rygor zwrotu odpowiedzi na pozew.

Trzecia z omawianych sytuacji ma miejsce w razie zwrotu odpowiedzi 
na pozew z powodu jej braków formalnych, która to kwestia omówiona zosta-
ła we wcześniejszych rozważaniach. 

Konsekwencją zwrotu odpowiedzi na pozew w obu wyżej wskazanych 
sytuacjach, jest uznanie, iż pismo to nie wywołuje żadnych skutków, jakie 
ustawa wiąże z wniesieniem go do sądu. A zatem, zarówno w przypadku zwro-
tu odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu, jak i jej zwrotu  
z powodu braków formalnych, przyjmuje się fikcję jakby pismo to w ogó-
le nie zostało przez stronę pozwaną złożone. W konsekwencji we wszystkich 
trzech, wyżej wskazanych przypadkach, sąd zostaje pozbawiony możliwości 
zapoznania się ze stanowiskiem pozwanego i dysponuje w sprawie jedynie 
stanowiskiem strony powodowej. 

Negatywnymi konsekwencjami procesowymi niezłożenia przez po-
zwanego odpowiedzi na pozew jest możliwość wydania przez sąd w stosun-
ku do niego wyroku zaocznego w trybie art. 339 § 1 k.p.c. na posiedzeniu 
niejawnym. Norma powyższa stanowi, iż sąd może wydać wyrok zaoczny na 
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posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył 
odpowiedzi na pozew. Pomimo jednakże tak skonstruowanego przepisu wy-
daje się, że możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym, będzie 
występowała również w przypadku przyjęcia fikcji braku odpowiedzi na po-
zew w przypadku jej zwrotu z powodu wniesienia jej z uchybieniem termi-
nu oraz gdy zostanie ona zwrócona wskutek braków formalnych. Nie wydaje 
się, aby przepis art. 339 § 1 k.p.c. dawał podstawę do różnicowania tych 
przypadków. W piśmiennictwie [Białecki 2019, Budniak – Rogala 2020] 
postuluje się o przyjęcie powyższego stanowiska. Mając bowiem na wzglę-
dzie dyrektywy wykładni funkcjonalnej i systemowej wypada przyjąć, że wy-
danie wyroku zaocznego w oparciu o regulację z art. 339 § 1 k.p.c. będzie 
możliwe również w sytuacji, gdy odpowiedź na pozew zostanie wniesiona  
z uchybieniem terminu [Białecki 2019, Budniak – Rogala 2020].

Wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym wiąże się z tym, 
iż sąd, nie dysponując stanowiskiem strony pozwanej, przyjmuje za prawdzi-
we twierdzenia powoda o faktach zawartych w pozwie lub w pismach pro-
cesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem. Z powyższego wy-
nika, iż sąd, przy wyrokowaniu zaocznym, swoje przekonanie o zasadności 
powództwa opiera na domniemaniu prawdziwości twierdzeń powoda. Powyż-
sze nie zwalnia jednakże sądu od dokonania oceny tych twierdzeń zgodnie  
z przesłankami wyrażonymi w art. 339 § 2 in fine k.p.c. Sąd, rozważyć 
musi zatem, czy przytoczone przez powoda twierdzenia nie budzą uzasad-
nionych wątpliwości oraz czy nie zostały przytoczone w celu obejścia prawa.  
W razie ich zaistnienia „domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda” nie 
obowiązuje. (…) Z brzmienia przepisu wynika, że chodzi tu o kwalifikowaną 
postać wątpliwości, a mianowicie muszą być one uzasadnione. Te uzasadnio-
ne wątpliwości mogą powstać, np. gdy podane w pozwie okoliczności stoją  
w sprzeczności z faktami powszechnie znanymi (art. 228 § 1 k.p.c.) lub fakta-
mi znanymi sądowi urzędowo (art. 228 § 2 k.p.c.). Uzasadnione wątpliwości 
mogą też powstać w wypadku, kiedy twierdzenia powoda zawarte w pozwie 
odnośnie stanu faktycznego sprawy są ze sobą sprzeczne, nie zawierają pełne-
go stanu faktycznego pozwalającego na rozstrzygnięcie sprawy, wskazują na 
brak legitymacji procesowej powoda lub pozwanego itp.” [Flaga-Gieruszyń-
ska, Zieliński 2019]. Negatywny wynik rozważań w tym przedmiocie spowo-
dować może skierowanie sprawy na rozprawę. Skutkować może również od-
daleniem powództwa wyrokiem zaocznym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 
czerwca 1972 r. w sprawie III CRN 30/72). 
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Omawiając powyższe zagadnienie nie sposób nie ustosunkować się do 
wywodzonej w piśmiennictwie [Budniak-Rogala 2020] tezy, zgodnie z którą 
strona pozwana, nieskładając odpowiedzi na pozew, naraża się na negatyw-
ne skutki odnośnie późniejszej możliwości prezentacji materiału procesowe-
go. Z tezą tą zgodzić się można, zakładając bierną postawę pozwanego także 
w toku dalszego postępowania tzw. również po wydaniu wyroku zaocznego. 
Analizując problem, na uwadze bowiem należy mieć, że w istocie, w razie 
wydania wyroku zaocznego, pozwany posiada uprawnienie do wniesienia 
sprzeciwu. W konsekwencji aktywności pozwanego na tym etapie postępo-
wania i złożenia przez niego sprzeciwu ponownie aktualizuje się w stosun-
ku do niego możliwość powołania twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich 
poparcie mimo, że formalnie możliwość taka została już sprekludowana 
[Wiśniewski 2010, s. 605]. Ocenić należy, że takie rozwiązanie nie jest kohe-
rentne z przyjętym nowym modelem organizacji postępowania i nie spełnia 
zakładanych przez ustawodawcę postulatów dotyczących szybkości postępo-
wania oraz zasad prekluzji dowodowej. Krytycznie ocenić należy brak roz-
wiązań normatywnych, które przewidywałby zdyscyplinowanie procesowe 
pozwanego po wydaniu wyroku zaocznego, tak aby jego bierność nie była  
w istocie premiowana możliwością ominięcia systemu prekluzji. Tym bardziej, 
iż pozwany, otrzymując pozew znał stanowisko procesowe powoda i miał 
możliwość ustosunkowania się do niego w stosownym czasie. Unormowanie 
w takim kształcie nie koreluje również z wprowadzonymi ustawą nowelizu-
jącą zmianami w zakresie doręczania pism sądowych, w tym doręczenia tych 
pism za pośrednictwem komornika sądowego (art. 1391 k.p.c.). Zasadniczo 
bowiem nie jest możliwe niedoręczenie pozwu pozwanemu i pozbawienie go 
prawa do zapoznania się z treścią pozwu, a tym samym pozbawienia go prawa 
do obrony. Skoro zatem pozwany, ma możliwość procesową zapoznania się ze 
stanowiskiem powoda zawartym w pozwie, gdyż pozew ten musi mu zostać 
doręczony, niezasadne jest stawianie go niejako na uprzywilejowanej pozy-
cji poprzez „otwarcie” w stosunku do niego ponownej możliwości wdania 
się w spór co do istoty sprawy. Nawet, gdyby przyjąć powyższe rozwiązanie 
za zasadne, zwrócić należy uwagę na kolejną, wymagającą zmiany rozwią-
zań normatywnych, regulację. Baczyć należy, że sąd, pomimo niewniesienia 
przez pozwanego odpowiedzi na pozew, nie ma obowiązku wydania wyroku 
zaocznego na posiedzeniu niejawnym. W takim wypadku może skierować 
sprawę na rozprawę, na którą wzywa się pozwanego. W razie niestawiennic-
twa pozwanego na rozprawę i nie podjęcia przez niego w żaden sposób obro-
ny, sąd wydaje wyrok zaoczny na rozprawie na zasadzie art. 340 § 1 k.p.c.  
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W takim przypadku, tożsamo jak w przypadku wydania wyroku zaoczne-
go na posiedzeniu niejawnym, pozwany może wnieść sprzeciw od wyroku 
zaocznego, co, jak wyżej wskazano aktualizuje możliwość powołania przez 
niego twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie. Na uwadze należy 
mieć, że w omawianej sytuacji formalnie możliwość taka została w stosunku 
do pozwanego już dwukrotnie sprekludowana. De lege ferenda zatem, mając 
na uwadze powyższe rozważania, postulować należałoby zmianę uregulowania 
w omawianym zakresie, w szczególności w odniesieniu do drugiej, z przedsta-
wionych sytuacji, przyjmując, iż pozwany wykazując dwukrotnie negatywną 
postawę procesową, nie może zyskiwać korzyści procesowych. 

 Odnosząc się zaś w dalszej części do konsekwencji procesowych bra-
ku odpowiedzi na pozew na uwadze mieć należy, że wydanie wyroku zaoczne-
go na posiedzeniu niejawnym w takim przypadku nie jest obligatoryjne. Sąd 
ma bowiem możliwość, tak samo jak w przypadku, gdy odpowiedź na pozew 
została wniesiona, prowadzenia sprawy na zasadach ogólnych. Może zatem 
skierować sprawę na posiedzenie przygotowawcze (art. 2054 § 1 k.p.c.) lub na 
rozprawę (art. 2054 § 3 k.p.c.).

pOdsumOwanie 

Odpowiedź na pozew jest procesowym pismem przygotowawczym, 
w którym pozwany ma możliwość zajęcia stanowiska w sprawie i ustosun-
kowania się do treści pozwu. Wniesienie tego pisma powoduje wdanie się 
strony pozwanej w spór co do istoty sprawy. Ustawa nowelizująca nałożyła 
na przewodniczącego bezwzględny obowiązek wezwania pozwanego, wraz  
z doręczeniem mu pozwu, do złożenia odpowiedzi na pozew. Zmiana ta jest 
spójna z ogólnym przekształceniem modelu procesu cywilnego, związanego  
z uregulowaniem organizacji postępowania, którego celem jest skoncentrowa-
nie materiału dowodowego, aby rozpoznanie sprawy możliwe było na jednym 
terminie posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Za słuszne przyjąć należy 
założenia przedmiotowej ustawy, zgodnie z którymi przy takim przekształce-
niu i w celu realizacji celów pokładanych w nowym uregulowaniu organizacji 
postępowania, konieczne staje się dysponowanie w sprawie przez sąd stano-
wiskiem nie tylko powoda, lecz także pozwanego. Stanowisko to sąd może 
poznać dzięki złożonej przez pozwanego odpowiedzi na pozew, w której po-
zwany odniesie się do żądań pozwu oraz wskaże materiał dowodowy na jego 
poparcie. Złożenie tego pisma procesowego spowoduje, iż sąd dysponował 
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będzie stanowiskami obu, przeciwstawnych stron postępowania. Da to sądo-
wi, poprzez znajomość tych stanowisk, możliwość odpowiedniego zaplanowa-
nia i zorganizowania postępowania, czego rezultatem powinno być sprawne 
i szybkie przeprowadzenie postępowania. Baczyć należy, że pozwany nie ma 
w istocie obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew, gdyż czynność ta mieści 
się w czynnościach dyspozycji formalnej pozwanego. Ustawodawca usankcjo-
nował jednakże procesową bierność pozwanego, wprowadzając do kodeksu 
postępowania cywilnego możliwość wydania w stosunku do niego przez sąd 
wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym. Sąd, wydając przedmiotowy 
wyrok, nie dysponując stanowiskiem strony pozwanej, co do zasady, przyjmu-
je za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie. Rozwiązanie 
to ma przyczynić się do efektywnego załatwienia sprawy i ma celu ochronę 
interesów powoda. Zapobiegać ma również paraliżowi prac sądu przez stro-
nę, która wykazuje bierną postawę procesową, nie pozbawiając jednocześnie 
tej strony możliwości obrony jej praw (np. poprzez wniesienie sprzeciwu od 
wyroku zaocznego). 
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Wolność słowa a wolność  
religijna we współczesnej Polsce – 

konflikt praw osobistych

uwagi wprOwadzające

Zarówno wolność sumienia i wyznania, jak i wolność słowa we współ-
czesnej rzeczywistości stanowią temat istotny, a jednocześnie niezwykle trudny 
do uregulowania w sposób dla wszystkich jasny, zrozumiały i przede wszyst-
kim satysfakcjonujący. Wszelkie trudności w tej materii wynikają przede 
wszystkim z ogromnego zróżnicowania poglądów, przedmiotów wierzeń, jak 
również instytucji, stojących na straży swobody sumienia. Z tego powodu, 
wolności te dla każdego będą oznaczały coś zupełnie innego. Ile pojawi się re-
ligii, wyznań, przekonań czy światopoglądów, tyle też będzie różnych potrzeb 
i oczekiwań. Ponadto, co spełni wymagania jednych, dla innych może okazać 
się naruszeniem.

Na potrzeby niniejszego artykułu wolność religijna powinna być rozu-
miana jako wolność światopoglądowa, która jest pojęciem szerszym i stanowi 
fundamentalne prawo każdego człowieka, chroniąc tym samym większe gro-
no podmiotów. Pozwala myśleć, wyrażać i czynić to, co jest zgodne z indywi-
dualnymi wierzeniami i przekonaniami. Jednocześnie można uznać, że świa-
topogląd sam w sobie stanowi punkt wyjścia dla obu omawianych wolności.
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pOjęcie wOlnOsci religijnej

 
Religia nie zawsze musi być związana z konkretnym systemem wiary 

lub z kultem bóstwa. Użycie tego wyrażenia powinno obejmować również 
poparcie dla prawa do niereligijnych przekonań, takich jak ateizm. Z tego 
właśnie powodu, samo określenie „wolność religijna” jest niewystarczające, 
ponieważ nasuwa wąski tok rozumowania. Odpowiednie natomiast będzie 
wyrażenie „wolność sumienia i wyznania”, a jeszcze trafniejsze „swoboda świa-
topoglądowa”.

Polska Ustawa zasadnicza wspomina o wolności sumienia, jednak 
ustawodawca nie podjął próby jej zdefiniowania. Można przyjąć, że tego ro-
dzaju swoboda dotyczyć będzie sfery wewnętrznej człowieka, jego osobistych 
poglądów i odczuć. Podążając za doktryną prawa wyznaniowego, wolność 
sumienia daje jednostce prawo do swobodnego wyboru, kształtowania oraz 
zmiany poglądów i przekonań zarówno religijnych, jak i światopoglądowych.

Z kolei wolność wyznania należy rozumieć jako uprawnienie do 
uzewnętrzniania i manifestowania swych poglądów i przekonań w sprawach 
religijnych indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie oraz do postępo-
wania i działania zgodnego ze swoimi przekonaniami. Należy przy tym zauwa-
żyć, że zakres wolności wyznania jest szerszy, niż wolności religijnej, ponieważ 
dotyczy także przekonań o charakterze niereligijnym [Borecki 2004]. 

W preambule Ustawy zasadniczej znajdujemy jedynie odwołanie do 
Boga, który został scharakteryzowany, jako źródło prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna. Naczelny Sąd Administracyjny, próbując zdefiniować poję-
cie kościoła, wyraził pogląd, iż religia stanowi związek między człowiekiem a 
Bogiem, czyli jest relacją między jednostką a sacrum. Zakłada zatem dążenie 
do bycia jak najbliżej Boga [I SA 1065/97]. Takie rozumienie narzuca wyklu-
czenie z pojęcia religii różnego rodzaju poglądów i przekonań, nieuznających 
istnienia Boga. Interpretacja ta jest na tyle wąska, że nie będzie gwarantem dla 
równości uprawnień wszystkich obywateli. 

Na szeroko ujętą wolność religijną powinny składać się trzy elementy 
- wolność myśli, wolność sumienia i wolność wyznania [Warchałowski 2004, 
s. 77]. Warto zwrócić przy tej okazji uwagę na art. 9 Europejskiej Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który wyróżnia 



1457

WOLNOŚĆ SŁOWA A WOLNOŚĆ RELIGIJNA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE ...

w pierwszej kolejności wolność myśli (w znaczeniu intelektualnym), następ-
nie sumienie (jako aspekt etyczny) oraz swobodę wyznania (odnoszącą się do 
sfery sacrum). Wyraźnie widać, że przytoczona regulacja chroni nie tylko wą-
sko rozumianą wolność religijną, ale również ma za zadanie ochraniać swobo-
dę światopoglądową, która jest kluczowa w kontekście omawianego tematu. 
Wolność sumienia, wyznania i przekonań może istnieć dzięki swobodzie myśli. 
Z kolei wolność sumienia pozwala na posiadanie i kształtowanie poglądów,  
które można przyporządkować danym wartością, wyznawanym przez człowie-
ka [Garlicki 2010, s. 556-557].

„Wyznanie” jest rozumiane przez Trybunał jako posiadanie i kształ-
towanie całokształtu opinii i poglądów, poprzez podporządkowanie świata 
elementom nadprzyrodzonym, z wyraźnie widocznym systemem wartości, 
opartym na idei Boga [Garlicki 2010, s. 558]. 

Nasuwa się przy tym myśl, aby wyrażenie „wolność myśli, sumienia 
i wyznania (religii)” uzupełnić zwrotem „wolność przekonań”. Wówczas, za-
kres ochrony omawianych swobód wydawałby się pełniejszy, tym bardziej, że 
większość spraw, w których zarzucano naruszenie omawianego przepisu, doty-
czyło przede wszystkim zamachów na przekonania natury filozoficznej, czy też 
poglądów życiowych [Łętowska 1998, s. 56]. Z drugiej strony, w literaturze 
przedmiotu zwraca się uwagę na to, że regulacja Konwencji nazbyt chroni 
wolność ściśle religijną, pomijając kwestie światopoglądu, intelektu i odczuć 
moralnych [Sokołowski 1999, s. 261–262].

Wolność religii jest prawem, które musi być zabezpieczone przez apa-
rat państwowy. Ochronie powinna podlegać każda forma działalności, mająca 
związek z wyrażaniem wolności sumienia i wyznania, a katalog gwarancji wol-
ności religijnej jest otwarty i odnosi się do wszelkiego rodzaju dziedzin życia, 
wobec których zakazana jest jakakolwiek oznaka dyskryminacji z powodu 
przekonań światopoglądowych [Pietrzak 2005, s. 261].

Jeszcze niedawno, w reżimach totalitarnych, pojęcie wolności reli-
gijnej stanowiło jedynie kategorię polityczną, prawo publiczne, niemające 
związku z cechą człowieczeństwa. W Polsce podobnie wolność tą traktowała 
Konstytucja PRL z 1952 r. Sytuacja zmieniła się dopiero po pojawieniu się 
Małej Konstytucji z 1992 r. i ostatecznie ukształtowała się po wejściu w życie 
obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r. Według Polskiej Ustawy za-
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sadniczej kwestia wyznania stanowi osobistą sprawę każdego obywatela. Już 
w Preambule czytamy, że każdy jest równy, bez względu na to, czy wierzy  
w Boga, czy też nie podziela tej wiary. Art. 53 stanowi, iż wolnością sumienia 
i religii objęty jest każdy człowiek. Źródłem tej wolności jest „przyrodzona  
i niezbywalna godność człowieka”, której „poszanowanie i ochrona jest obo-
wiązkiem władz publicznych” (Konstytucja RP z 1997 r., art. 30). Należy przy 
tym rozróżnić pojęcie wolności w sensie pozytywnym i negatywnym. Wol-
ność pozytywna daje prawo do uzewnętrzniania swoich poglądów i przekonań  
w życiu prywatnym i publicznym. W sensie negatywnym natomiast, wolność 
religijna polega na zakazie wywierania przymusu i presji oraz zakazie ingeren-
cji władz publicznych w sferę osobistych wierzeń.

Podobne rozróżnienie występuje w doktrynie amerykańskiej. Poja-
wiają się tu takie pojęcia jak wolność do religii (freedom for religion), dająca 
prawo do swobodnego uzewnętrzniania własnego wyznania oraz wolność od 
religii (freedom from religion), powiązana np. z wolnością od przymusu uczest-
niczenia w praktykach religijnych [Małajny 1992, s. 196]. 

OchrOna prawa dO wOlnOści mienia i wyznania

Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, polska Konstytucja RP 
w art. 25 ust. 2 deklaruje bezstronność władz Polski w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Zapewnia też swobodę wy-
rażania różnorodnych przekonań w życiu publicznym, nie określając jednak 
dokładnie, jakie formy miałoby to uzewnętrznianie przybierać. Odpowiedzi 
należy szukać w przepisach szczegółowych.

Już Konstytucja PRL uznawała wolność sumienia i wyznania, jako 
prawo każdego obywatela. W najwyższym akcie prawnym z ówczesnego okre-
su pojawiły się zapewnienia gwarantujące swobodę światopoglądową jednost-
ki oraz rozdział władz świeckich i duchownych. Zauważyć przy tym należy, 
że obowiązująca Ustawa zasadnicza z 1997 r. reguluje tą kwestię delikatniej, 
wspominając jedynie o autonomii państwa i kościoła [Dz.U. 1997 poz. 483]. 
Konstytucja PRL stanowiła tym samym o całkowitej niezależności obu insty-
tucji. Jednocześnie nie naruszała prawa do swobodnego wyznania i działalno-
ści kościołów w ramach swoich założeń [Dz.U. z 1952 poz. 232]. Ponadto, akt 
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ten wprowadził również karalność złamania zasady wolności religijnej [Dz.U. 
z 1952 poz. 232]. Władze Polski Ludowej miały również przyjmować postawę 
bezstronną w kwestii światopoglądu odnośnie równości w prawie wyborczym 
[Dz.U. z 1952 poz. 232]. Ponadto, obywatele mieli prawnie zagwarantowaną 
swobodę uczestnictwa w obrzędach religijnych [Dz.U. z 1952 poz. 232]. 

Jednak powyższe zasady niewiele miały wówczas wspólnego z rzeczy-
wistością. Propaganda spełniała swoje zadania, a działania komunistycznych 
władz żyły swoim życiem. Dlatego też, w praktyce wolność sumienia i wyzna-
nia podlegała wielu restrykcjom, głównie w kwestii uzewnętrzniania przeko-
nań. Niejednokrotnie dochodziło do dyskryminacji osób wierzących, poprzez 
ograniczanie możliwości zajmowania kierowniczych stanowisk lub pozbawia-
nie pracy nauczycieli, niekryjących się ze swoim wyznaniem.  Utrudniano 
uczestnictwo w obrzędach i zgromadzeniach religijnych [Krukowski 1993,  
s. 208]. Państwo z reguły negatywnie odnosiło się do stowarzyszeń wyznanio-
wych. W rzeczywistości funkcjonowała jedynie wolność niewyznawania reli-
gii, natomiast władza dążyła do ateizacji społeczeństwa „przy użyciu instytucji 
i funduszy państwowych, a zwłaszcza szkół i środków masowego przekazu 
zmonopolizowanych przez państwo” [Krukowski 1993, s. 69; Pietrzak 2005, 
s. 171]. Ponadto istotną rolę odgrywała zasada cenzury, szczególnie dotkliwie 
ograniczając wydawnictwa o charakterze religijnym, które nie raz próbowały 
przebić się przez komunistyczną propagandę. 

Zmiany ustrojowe po 1989 roku, będące efektem porozumień „okrą-
głego stołu” rozpoczęły przemianę Polski w państwo demokratyczne. Musiało 
mieć to wpływ na utrzymane w mocy przepisy, dotyczące kwestii wyznanio-
wych [Pietrzak 2005, s. 224]. 17 maja 1989 r. uchwalono ustawy wyznaniowe, 
które w sposób liberalny podchodziły do zasad konstytucyjnych. Nie oznacza 
to jednak, że nie pojawiły się próby wmieszania elementów religijnych w sferę 
polityczną [Pietrzak 2005, s. 226].

Kluczowym momentem dla Polski było uchwalenie 2 kwietnia 1997 
r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Już w Preambule czytamy o przy-
sługującej każdemu obywatelowi równości w prawach, co ma bezpośrednie 
odniesienie do wolności religijnej. Trudno jednak mówić o czysto świeckim 
charakterze państwa, ponieważ na samym wstępie dwa razy odwołano się do 
elementów konfesyjnych [Małajny  2013, s. 199], co w akcie prawnym w za-
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sadzie nie powinno mieć miejsca. Poza tym, można wywnioskować, że obywa-
tele są różnicowani, tj. albo wyznają wiarę katolicką, albo nie [Pietrzak 1999,  
s. 178]. Sytuacja ta ma ponadto drugie dno. Wiadomo, że w Polsce prze-
ważającą grupą wyznawców są katolicy, ale pojawiają się też inne wyznania.  
Z tekstu Preambuły natomiast można wywnioskować, że w kraju istnieją 
tylko wierzący w Boga i ateiści. A przecież jest wielu ludzi o różnorodnych  
i odmiennych światopoglądach, niemających związku z żadnym z powyższych. 
Oni właśnie mogą czuć się pominięci.  

Dodatkowo, zasada bezstronności wymaga przyjęcia za podstawy 
ustawodawstwa wartości uniwersalnych, z którymi utożsamiać się może jak 
najszerszy krąg obywateli. 

Z wolnością religijną wiąże się także swoboda rodziców w kwestii wy-
chowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami. Przy tej materii po-
jawia się problem nauczania religii w szkołach.  Art. 53 ust. 4 pozwala na uję-
cie w programie nauczania każdej religii kościoła lub związku wyznaniowego  
o uregulowanej sytuacji prawnej, przy czym  nie może to naruszać praw in-
nych osób. Podobna regulacja pojawia się w art. 12 ustawy o systemie oświaty 
z 7 września 1991 r. [Dz.U. 1991 poz. 425] oraz w rozporządzeniach wyko-
nawczych. W praktyce oznacza to tyle, że uczęszczanie na zajęcia religii jest 
fakultatywne i wymaga wyraźnego oświadczenia rodziców w tej sprawie. Poza 
tym, wpisanie dziecka lub nie na lekcje nie może spotykać się z żadną dyskry-
minacją. Co więcej, państwo neutralne światopoglądowo, a za takie uznaje 
się Polska, powinno zapewnić warunki do nauki religii różnych wyznań. Nie 
jest to jednak łatwe, ponieważ trudno byłoby organizować lekcje dla jednego 
ucznia o rzadkich przekonaniach. Natomiast istnieje wiele rozwiązań w tym 
zakresie, np. zajęcia z religioznawstwa czy etyki.

Wolność religijna, jak każde inne, gwarantowane ustawą prawo, może 
liczyć na ochronę. Podstawowa funkcja prawa sprowadza się do tego, że każde 
złamanie przepisu, niesie za sobą konsekwencje i groźbę kary. Uprawnienie do 
swobody wyznania czy światopoglądu nie stanowi w tym przypadku żadnego 
wyjątku.

W Polsce zakaz dyskryminacji został ustanowiony przede wszystkim 
w Konstytucji RP, a konkretnie w art. 32. Przepis ten mówi wyraźnie, że wszy-
scy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania 
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przez władze publiczne. Oznacza to zakaz różnicowania obywateli w życiu 
politycznym, społecznym i gospodarczym. Ustawa Zasadnicza nie wymienia 
przy tym wyjątków, dlatego dyskryminacja nie może być usprawiedliwiona 
żadnymi innymi przepisami ani przyczynami [Skrzydło 2002]. 

Przed naruszeniami wolności religijnej chronią (pośrednio) również 
przepisy z zakresu prawa cywilnego. W art. 23 Kodeksu zawarty został otwarty 
katalog dóbr osobistych, których naruszenie wiąże się z odpowiedzialnością ze 
strony winowajcy. Jeżeli prawa danej osoby są zagrożone cudzym, bezpraw-
nym działaniem, może ona żądać zaniechania tego działania (Wyr. SN z 19 
października 1989 r., sygn. akt [II CR 419/89] : „Za bezprawne uważa się 
każde działanie naruszające dobro osobiste, jeżeli nie zachodzi żadna ze szcze-
gólnych okoliczności usprawiedliwiających je; do okoliczności wyłączających 
bezprawność naruszenia dóbr osobistych zalicza się: działanie w ramach po-
rządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodę pokrzywdzone-
go, działanie w obronie uzasadnionego interesu”.). Natomiast w momencie 
naruszenia, poszkodowanemu przysługuje żądanie dokonania czynności po-
trzebnych do usunięcia negatywnych skutków, zadośćuczynienia pieniężnego 
lub zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Ponadto, w przypadku 
wystąpienia szkody majątkowej, w związku z naruszeniem dobra osobistego, 
poszkodowany może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na zasadach 
ogólnych [Dz. U. z 1964 r., poz. 74 z późn. zm.]. 

W polskim systemie prawnym niektóre przypadki zamachu na dobro 
osobiste, jakim jest wolność religijna, mogą również stanowić przestępstwo. 
Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. [Dz.U. 1997  poz. 553] wyraźnie 
wskazuje, jakie czyny i działania stanowią naruszenie uprawnień związa-
nych z zagwarantowaną przez państwo swobodą światopoglądową. Rozdział 
XXIV wskazuje na ochronę prawa do wolności sumienia i wyznania, zarówno  
w wymiarze kolektywnym, jak tez indywidualnym. Art. 194 penalizuje wszel-
kie objawy dyskryminacji, wynikającej z różnicowania podmiotów ze względu 
na przynależność wyznaniową, a także jej brak. Podmiotem może być każdy 
człowiek wierzący, ale również bezwyznaniowiec. Najczęściej będą to prawa 
wyborcze, czy pracownicze. W art. 195, poprzez zagrożenie karą działalności, 
mającej na celu złośliwe zakłócanie obrzędów religijnych, w tym pogrzebów, 
poddano ochronie prawo do wykonywania kultu religijnego.  Przedmiotem 
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ochrony jest prawo do uczestniczenia we wszelkich czynnościach bezpośred-
nio związanych z aktami kultu, uznanymi przez naukę danego związku wy-
znaniowego o uregulowanym statusie prawnym. Z kolei art. 196 wskazuje, iż 
zabronione jest także publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej oraz 
miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów, mające na 
celu obrazę uczuć religijnych. Zachowania te odbierane są przez członków 
określonego związku wyznaniowego jako poniżające w stosunku do przed-
miotu ich uczuć [Hypś 2009, s. 312]. Przedmiotem czci religijnej może być 
nie tylko przedmiot materialny, ale również podmiot kultu (święta postać) 
[Mezglewski, Misztal, Stanisz 2011, s. 129]. 

Ponadto, karze podlegają także działania podyktowane uprzedzenia-
mi na tle światopoglądowym, polegające na publicznej zniewadze, narusza-
niu nietykalności cielesnej, przemocy i groźbie bezprawnej (art. 119 i 257 
kk). Ochronie podlega jednostka, jak również grupa osób. W praktyce prze-
stępstwa te mogą przejawiać się w formie okazywania pogardy, wyśmiewania, 
poniżania, pobicia, zakłócania uroczystości i obrzędów religijnych. Ofiarami 
natomiast mogą być zarówno osoby wierzące lub grupy takich osób, powiąza-
ne z jakimkolwiek związkiem wyznaniowym, jak i bezwyznaniowcy [Pietrzak 
2005]. 

Ograniczenia wOlnOści religijnej

Wolność światopoglądową może ograniczać tylko ustawa i to w szcze-
gólnych przypadkach, tj. gdy chodzi o ochronę bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, zdrowia, moralności oraz praw osób trzecich [Szymanek 2006,  
s. 23, nr 2]. Ograniczenia wolności wyznania będą dotyczyły przede wszyst-
kim takich spraw, jak obowiązek służby wojskowej, pełnienie służby przez 
funkcjonariuszy publicznych, leczenia czy ubioru w pracy. Przy czym muszą 
one wyraźnie wynikać z ustawy i powinny uwzględniać zasadę proporcjonal-
ności [Kłączyńska, 2005, s. 119-128].

Wolność religijna, podobnie jak każde inne prawo, nie ma i nie może 
mieć charakteru nieograniczonego i bezwzględnego. Ograniczenia w tym za-
kresie wynikają w pierwszej kolejności z treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
który stanowi, iż „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
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ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są ko-
nieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty 
wolności i praw”. Z kolei art. 53 ust. 5 Ustawy powtarza te słowa, zawężając 
zakres regulacji do wolności sumienia i religii (Art. 31 ust. 3 oraz art. 53 ust. 
5 Konstytucji RP) [Szymanek 2006, 22–23].

Ważne jest, aby wprowadzenie ograniczeń nie było formą dyskrymi-
nacji na tle światopoglądowym. Mają one służyć jedynie ważnym powodom  
i muszą być konkretnie uzasadnione [Pietrzak 1999, s. 270–271]. 

Na konieczność wprowadzenia ograniczeń w ekspresji wolności reli-
gijnej zwraca również uwagę art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Cywil-
nych i Politycznych z 16 grudnia 1996 r. oraz art. 3 ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania. Oba dokumenty wymieniają takie same, jak 
Konstytucja przyczyny zastosowania obostrzeń odnośnie wyrażania przeko-
nań.

Jak zauważono wcześniej, w przypadku wolności religijnej, ewentu-
alne ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim sfery związanej z jej uze-
wnętrznianiem. Oznacza to, że ograniczenia mogą mieć miejsce przykłado-
wo w kwestii budowy świątyń, nadzoru nad zgromadzeniami o charakterze 
religijnym, odbywającymi się w miejscach publicznych, czy też będą pole-
gały na obostrzeniach w wyjątkowych sytuacjach, np. przy odbywaniu kary  
w zakładach karnych lub w razie odbywania służby wojskowej [Banaszak 2009,  
s. 272].

Ponadto, wolność sumienia i wyznania może być ograniczana celem 
unikania wzniecania nienawiści na tle religijnym i światopoglądowym, jak 
również w okolicznościach wykonywania obrzędów, które zagrażają moral-
ności publicznej lub mają szkodliwy wpływ dla zdrowia i życia uczestników,  
z czym w praktyce musieliśmy się zmierzyć w związku z pandemią COVID-19. 

Co do zasady wolność myśli, sumienia i wyznania powinna być sza-
nowana i respektowana, a ewentualne jej ograniczenia mają stanowić tylko 
sytuacje wyjątkowe, ponadto wyraźnie wskazane przez ustawę. Oznacza to, 
że przyczyny wprowadzania restrykcji w tym zakresie nie mogą być poddane  
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swobodzie interpretacyjnej, poprzez rozszerzanie  lub zawężanie katalogu 
ustawowego, ponieważ takie działanie stałoby w sprzeczności z prawem. 

pOjęcie wOlnOści słOwa

Swoboda wypowiedzi jest jednym z ważniejszych zagadnień XXI wie-
ku i wciąż pozostawia szerokie pole do dyskusji. Słowa mają ogromną moc, 
zwłaszcza te utrwalone. Istnieje spora szansa, że raz wypowiedziane zdanie 
rozprzestrzeni się z prędkością światła. Stąd też potrzebna jest pewna doza 
kontroli. Tym bardziej, że ich charakter może być tak samo pozytywny, jak 
i negatywny.  

W celu wyjaśnienia, czym jest wolność słowa, należy w pierwszej 
kolejności przybliżyć pojęcie wolności. Słownik języka polskiego definiu-
je wolność m.in., jako „możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną 
wolą” [Słownik Języka Polskiego 1993, s. 748]. Należy przy tym zaznaczyć, że 
termin „wolność słowa” jest często zastępowany zwrotami „wolność ekspresji” 
lub „swoboda wypowiedzi” [Biłgorajski 2014, s. 10]. Określenia te w tym 
przypadku trzeba traktować tożsamo i niejednoznacznie. Pojęcie wolności sło-
wa ma bowiem znacznie szersze znaczenie, niżeli możliwość nieograniczone-
go mówienia. Z celu omawianego prawa wynika, że słowo jest następstwem 
rodzących się w umyśle idei, myśli i opinii. Te z kolei mogą powstawać na 
podstawie zdobytych informacji. Dlatego wolność słowa w tym kontekście 
będzie stanowiła szeroki wachlarz uprawnień obywatela do swobodnego uze-
wnętrzniania przekonań, swobodnej wypowiedzi – zarówno ustnej, jak i pi-
semnej, wolności prasy i druku. Z uwagi na postęp techniczny, musimy pa-
miętać również o słowie rozprzestrzenianym w Internecie. Swoboda ekspresji 
znajduje swój wyraz w wolności twórczej i artystycznej, a także w wolności 
szeroko pojętej nauki. Z kolei, z punktu widzenia prawa oznacza to, że oby-
watel może podejmować wszelkie czynności, związane z realizacją swobody 
słowa – o ile nie są zabronione przepisami – bez obawy o ingerencję ze strony 
władzy [Garlicki 1998, s. 87]. Wolność ta będzie zatem stanowiła możliwość 
swobodnego wypowiadania się i wyrażania własnych opinii, bez negatywnych 
konsekwencji prawnych.
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Wolność słowa jest jednym z podstawowych, obok prawa do życia czy 
prywatności, osobistych praw każdego człowieka.  Przez wieki ludzie walczyli 
o to uprawnienie. Postawy wobec wolności słowa zmieniały się na przestrzeni 
lat. Czasami wolność ta była postrzegana jako przywilej, z którego można 
korzystać. Innym razem uważano, że stanowi ona problem dla rządów czy te-
matu religii. Historia obfituje w przykłady, które pokazują, jak walka o prawo 
do publicznego wyrażania opinii prowadziła nieraz do prześladowań, a nawet 
wyroków śmierci.

Prawo to swoje początki miało już  w antycznych Atenach, gdzie po-
stacie takie, jak Sokrates, Protagoras czy Anaxagoras mieli odwagę praktyko-
wać swobodne głoszenie swoich idei nawet, jeśli było to niewygodne dla wła-
dzy. Wszyscy zapłacili wysoką cenę za opinie, które nie były podzielane przez 
większość społeczeństwa [Wacławczyk 2012, s. 12]. Wraz z narodzeniem się 
demokracji, swoboda ekspresji była wszechobecna. Grecy używali określenia 
legein meta parresia, czyli „mówić swobodnie” [Jurewicz 2015]. Dopuszczal-
ne było nawet oczernianie. Język ówczesnego teatru obfitował w wulgaryzmy. 
Granice wolności słowa sięgały jedynie bluźnierstwa przeciw bogom i nakła-
niania do ateizmu. To właśnie Sokrates jest dziś znany jako pierwszy „mę-
czennik” za wolność słowa. Filozof miał w zwyczaju zaczepiać obywateli polis 
i dyskutować z nimi na różne, ważne tematy. Na ogół  miało to niekorzystne 
zakończenie dla jego rozmówców, ponieważ rozmowy te obnażały ich braki  
w wykształceniu i rozumowaniu. Poczynania Sokratesa nie spodobały się wła-
dzy. Z tego też powodu wytoczono mu proces, w którym został skazany na 
śmierć za psucie młodzieży, poprzez nadużywanie wolności słowa i namawia-
nie do niewierności religijnej. Oskarżenie to miało jednak oddźwięk czysto 
polityczny [Kozłowski 2007]. 

Swoboda ekspresji stanowi fundamenty pluralizmu politycznego  
i demokracji. Jej brak można zaobserwować w krajach, w których dominują 
autorytarne, totalitarne bądź teokratyczne systemy rządów. Występuje tam 
charakterystyczne zjawisko kontrolowanej swobody wypowiedzi, czyli cenzu-
ry.  W Polsce zjawisko to trwało w latach 1944-1990, a nadzór nad obiegiem 
informacji sprawował  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
(GUKPPiW) [Dz.U. 1946 poz. 210].   
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Prewencyjny charakter cenzury w okresie Polski Ludowej miał w rze-
czywistości na celu kontrolę i ewentualną eliminację niewygodnych dla wła-
dzy treści, które mogłyby popchnąć obywateli do buntu. 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 
roku (znana również, jako konstytucja stalinowska) – przynajmniej teoretycz-
nie – gwarantowała prawo do wolności słowa [Dz.U. z 1952 poz. 232]. Rze-
czywistość znacznie jednak odbiegała od obietnic. Poza Urzędem Kontroli, 
nieoficjalny nadzór nad obiegiem informacji sprawowały Służby Bezpieczeń-
stwa. Ponadto warto wspomnieć o cenzurze kościelnej.

Wolność  słowa  jest wyrażeniem wieloznaczeniowym i powinno być 
rozumiane w szerokim znaczeniu.  Trzeba zauważyć, że  jej przedmiotem  jest  
prawo  do  swobodnego  wyrażania  myśli, dlatego stanowi ona jeden z ro-
dzajów wolności wewnętrznych człowieka, podobnie jak wolność religijna. 
Pojęcie dotyczące wolności słowa, jak zaznaczył  J.J.  Mrozek, jest  pewnym  
skrótem  myślowym,  ponieważ nie  oddaje  w  pełni „wielości  zagadnień  
związanych  z  problemem, oznacza […]  zarówno wolność  słowa  sensu  stric-
te,  jak  i  inne  wolności  funkcjonujące  w zakresie  różnych zewnętrznych 
przejawów aktywności ludzkiej” [Mrozek 2012, s. 157, nr 8].

Jak już wspomniano, wyrażenie „wolność słowa” jest często 
utożsamiane z innymi sformułowaniami.  Dotyczy  to  w  szczególności  wol-
ności  wypowiedzi.  W najbardziej ogólnym  rozumieniu  wolność  ta  jest  
uważana  za  możliwość  „swobodnego  poszukiwania,  otrzymywania,  wyra-
żania  oraz  rozpowszechniania  poglądów  i  informacji za pomocą  słowa  mó-
wionego, pisanego, druku, gestu  czy  dzieła  sztuki [oraz] wolność prezentacji 
poglądów i przekonań w różnej formie, w sposób widoczny dla innych” [Mro-
zek 2012, s. 159, 161]. Uznawana  jest  ona  nie  tylko  za  prawo  materialne,  
ale  również  za  prawo  naturalne i proceduralne oraz za instrument, który jest 
niezbędny do ochrony pozostałych praw i wolności człowieka [Wacławczyk 
2009, s. 258].
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wOlnOsć słOwa w pOlskim systemie prawnym

Jednym z najważniejszych dokumentów na szczeblu międzynarodo-
wym jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W  art.  19  Deklaracji 
zawarto  sformułowania  dotyczące  omawianej wolności. Podkreślono tu, że 

„każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i wyrażania  jej;  prawo  to  obej-
muje  swobodę  posiadania  niezależnej  opinii,  poszukiwania, otrzymywania 
i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu 
na granice” [Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, s. 3].

Z kolei w prawie wspólnotowym najważniejszą rolę w tej kwestii od-
grywa Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych Wolności 
[Dz.U. 1993 poz. 284], zwana także Europejską Konwencją Praw Człowieka. 
Stwierdzono w niej, że „każdy ma  prawo  do  wolności  wyrażania  opinii.  
Prawo  to  obejmuje  wolność  posiadania  poglądów oraz otrzymywania i prze-
kazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na 
granice państwowe.” (Art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności.) Cytowana Konwencja podejmuje przy tym kwe-
stie odnoszące się do ograniczeń w zakresie wolności słowa, ponieważ stwierdza 
się w niej, że „korzystanie […] może podlegać takim wymogom formalnym, 
warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę 
i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa 
państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze 
względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, 
z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę  dobrego  imienia  i  praw  
innych  osób  oraz  ze  względu  na  zapobieżenie  ujawnieniu informacji po-
ufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej” (Art. 
10 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności).

Warto także zauważyć, że dla krajów członkowskich istotne znaczenie  
mają  wyroki  Europejskiego Trybunału  Praw  Człowieka  w  Strasburgu, 
które  często traktują właśnie  o sprawach związanych  z  wolnością  słowa, 
a obowiązek ich uwzględniania w ramach stosowania prawa jest konieczny, 
również w Polsce. 

Prawo do wolności słowa jest ponadto szeroko uregulowane w usta-
wodawstwie krajowym. Podstawą tych regulacji jest oczywiście Ustawa Zasad-
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nicza. Tworząc nową Konstytucję z 1997r. powołano się na tradycje Pierwszej 
i Drugiej Rzeczypospolitej, z uwagi na fakt, iż w Polsce Ludowej łamano pod-
stawowe prawa i wolności. Wolność jest jednym z fundamentów, na których 
opiera się współczesna Ustawa Zasadnicza. Prawo do wolności pojawia się kil-
kakrotnie już w preambule. Ponadto, w artykule 1 czytamy: „Rzeczpospolita 
Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”. Fakt, 
że artykuł ten znajduje się w pierwszym rozdziale pozwala na wniosek, że jest 
to podstawowa zasada, na której opiera się ustrój.  

Władze publiczne powinny działać z zamiarem ochrony praw jed-
nostki, ale z uwzględnieniem dobra ogółu. W wyjątkowych sytuacjach państwo 
może ingerować w sferę praw indywidualnych i tylko z uwagi na konieczność 
ochrony praw innych jednostek, grup jednostek lub interesu ogólnospołecznego 
(publicznego, państwowego). Trafnie zauważa P. Kaczmarek, iż „mówiąc o do-
bru wspólnym, mówi się i o jednostce, i o państwie, i o relacjach między nimi 

– koncepcja indywidualistyczna nie oznacza wcale niemożności uwzględniania 
jednostki jako istoty społecznej” [Kaczmarek 2010, s. 291– 292].

Wolność wypowiedzi, jak wspomniano wcześniej, stanowi w pań-
stwie demokratycznym wolność pierwotną, leżącą u źródła innych wolno-
ści i praw związanych z koncepcją i funkcjonowaniem takiego państwa. Do 
swobód tych należą m.in. wolność zgromadzeń, wolność zrzeszeń i tworzenia 
partii politycznych. Wolność słowa stanowi także gwarancję realnego korzysta-
nia z niezbędnych w demokracji praw wyborczych [Frydrych, Sobczyk 2011,  
s. 131–135]. 

Dyskusja i przekonywanie do swoich racji jako element procesu podej-
mowania decyzji o znaczeniu publicznym, społecznym i jako metoda aktywizacji 
obywatelskiej staje się istotnym czynnikiem w sferze założeń ustroju państwa 
demokratycznego [Sunstein 2009, s. 225–232]. Wolność wypowiedzi jest  
w tym kontekście wolnością związaną ściśle z pluralizmem poglądów i sze-
rokim zakresem dyskusji społecznych (koncepcja tzw. wolnego rynku idei [Bił-
gorajski 2013, s. 106–133], market- place of ideas [Sorial 2010, s. 167–183]), 
co jak podkreśla się w doktrynie prawa, stanowi podstawę europejskiej filozofii 
praw człowieka i podstawę ustroju demokratycznego [Zajadło 2004, s. 36–37]. 

Jak wskazano powyżej, poza ogólną normą ochronną wolności sło-
wa, obowiązują również w Polsce szczególne regulacje w tym zakresie. Na-
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leżą do nich przede wszystkim wolność prasy i innych środków społecznego 
przekazu, wolność wyrażania poglądów w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, wolność wyrażania poglądów i przeka-
zywania informacji objętych tajemnicą, wolność wypowiedzi dzieci, wolność 
wypowiedzi przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, wolność 
wypowiedzi osób pełniących ważne społecznie funkcje oraz wolność wypowie-
dzi artystycznej i naukowej.

Niezwykle istotną rolę odgrywa ochrona wolności wyrażania poglądów 
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych  i filozoficznych  regu-
lowana przez przepis art. 25 ust. 2 Konstytucji. Z wolnością wyrażania takich 
poglądów wiązany jest przy tym nieodłącznie nakaz poszanowania uczuć religij-
nych innych osób. Kwestia ta była przedmiotem orzeczeń TK jeszcze przed wej-
ściem w życie obecnie obowiązującej Konstytucji. W orzeczeniach w sprawach 
W 3/93 i K 17/93 TK odniósł się do zawartego w przepisie art. 18 ust. 2 ustawy 
o radiofonii i telewizji [Dz.U. 1993 poz. 34 ze zm.] nakazu poszanowania uczuć 
religijnych w programach radiowych oraz telewizyjnych. W orzeczeniach tych 
stwierdzono, że nakaz poszanowania przekonań religijnych odbiorców należy 
interpretować jako zakaz naruszania w programach radiowych i telewizyjnych 
uczuć religijnych, co wprost wynika z konstytucyjnej wolności sumienia i wy-
znania zawierającej w sobie prawo każdego do ochrony i poszanowania uczuć 
religijnych.

ETPCz w swoich orzeczeniach również podkreśla rangę wolno-
ści wyrażania poglądów w zakresie przekonań religijnych i konieczność 
poszanowania uczuć religijnych innych osób. Formułuje tym samym nieco 
szerszy margines swobody ocen co do ewentualności koniecznej ingerencji  
w wolność wyrażania poglądów w przypadku kolizji. Dodatkowo, w zasadzie 
akceptuje pogląd, że przy ocenie przez organy krajowe, czy doszło do naru-
szenia granic wolności słowa, należy  uwzględniać  także  szczególne  przywią-
zanie  mieszkańców danego państwa lub terytorium do konkretnej religii, np. 
katolicyzmu [Wyrok ETPCz, skarga 13470/87]. 

Na ochronę wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym 
mogą się powołać wszyscy obywatele polscy. Dotyczy to w równym stop-
niu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych [Malicka 2010,  
s. 521–525]. Każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do swo-
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bodnego używania, bez jakiejkolwiek ingerencji, jej języka, zarówno prywatnie, 
jak i publicznie, ustnie oraz pisemnie. Podobne regulacje znalazły się również  
w Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych. Regulacje te 
mają ponadto dodatkowe znaczenie. Należy bowiem przyjąć, że kultura niektó-
rych mniejszości jest ściśle powiązana z religią. 

granice swObOdy wypOwiedzi

Prawo do wolności słowa służy całej społeczności i nie ulega wątpli-
wości, że jest niezbędnym narzędziem dla zachowania demokracji. Nie wklu-
cza to jednak poddania tego prawa pewnym ograniczeniom. Wyznaczenie  
w tym zakresie granic jest niezbędne m.in. po to, żeby uniknąć nadużyć. Jed-
nak, wbrew pozorom, ograniczenia są w pewnym sensie rodzajem ochrony, 
zwanej gwarancjami negatywnymi. 

Podstawowym konstytucyjnym i międzynarodowym warunkiem stawia-
nym ewentualnym ograniczeniom wolności wypowiedzi jest warunek formal-
nego określenia ich w regulacjach prawnych. Sens takiego warunku formalnego 
(zasada wyłączności ustawy) ma swoje uzasadnienie celowościowe, jako gwaran-
cja jawności procesu ustanawiania ograniczeń. Ma to w tym sensie zapewnić 
możliwość szerszej dyskusji władzy nad ewentualną potrzebą ich wprowadzenia. 
Jawność procesu legislacyjnego zakłada zarazem możliwość wyrażenia swojego 
stanowiska w sprawie ewentualnych  ograniczeń również przez inne podmioty, tj. 
przez organizacje społeczne, pozarządowe czy też przez poszczególnych obywate-
li. Warunek ten zakłada także kontrolę obywateli, którzy mogą zapoznać się ze 
stanowiskiem swoich przedstawicieli w przedmiocie tych  ograniczeń [Garlicki 
2003]. W orzecznictwie ETPCz również podkreśla się konieczność zagwaran-
towania przewidywalności ograniczenia, które musi być sformułowane pre-
cyzyjnie i umożliwić przewidzenie ewentualnych konsekwencji wypowiedzi. 
ETPCz skłania się zarazem do materialnej definicji prawa i poza uwzględnie-
niem prawa pisanego bierze pod uwagę też jego interpretację przyjmowaną  
w orzecznictwie danego państwa [Wyrok ETPCz, skarga 26229/95].

Ograniczenia wolności wypowiedzi jako wolności nieabsolutnej są  
w polskim porządku prawnym dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są uzasad-
nione ochroną jednej z wartości szczegółowych. Konstytucyjne materialne 
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przesłanki ustanawiania ograniczeń wolności słowa (zgodne z przesłankami 
z aktów międzynarodowych) dotyczą sześciu sytuacji: bezpieczeństwa pań-
stwa, porządku publicznego, zdrowia, środowiska, moralności publicznej lub 
wolności i praw innych osób. Kolejność wyliczenia przesłanek nie uzasadnia 
przyznania pierwszeństwa którejkolwiek z nich. Wyliczenie ma raczej charak-
ter logiczny – grupuje przesłanki odnoszące się do dobra wspólnego przed 
wartościami indywidualnymi [Garlicki 2003].

Pierwszą z przesłanek szczegółowych jest bezpieczeństwo publiczne, 
bezpieczeństwo państwa. Bezpieczeństwo publiczne definiowane jest w polskiej 
doktrynie prawa konstytucyjnego jako „stan braku zagrożeń” [Wojtyczek 1999, 
s. 184] dla państwa bądź też jako „wolność od zagrożeń państwa demokratycz-
nego” [Garlicki 2003]. 

Przesłanka ochrony bezpieczeństwa publicznego jest wartością uza-
sadniającą ograniczenie wolności wypowiedzi w sferze związanej z integralno-
ścią terytorialną państwa polskiego, z tajemnicą państwową [Daniluk 2010, 
s. 503 i n.], działaniami wywiadowczymi i kontrwywiadowczymi [Jaskiernia 
2009, s. 41–76].

Kolejną wartością uzasadniającą ograniczenia wolności wypowiedzi 
jest porządek publiczny, który definiowany jest w doktrynie prawa jako „stan 
harmonijnego współżycia członków społeczeństwa” [Wojtyczek 1999, s. 184]. 
Jest ona ukierunkowana na spokój społeczny w państwie. W praktyce ochrony 
wolności słowa przesłanka ta może znaleźć zastosowanie w sytuacjach kolizji  
z koniecznością poszanowania autorytetu funkcjonariuszy państwa (np. znie-
ważenie).

Natomiast ochrona zdrowia jako podstawa dla ograniczenia wolności 
wypowiedzi dotyczy sytuacji związanych ze zdrowiem publicznym, a nie ze 
zdrowiem jednostkowym [Garlicki 2003]. Celem wyróżnienia zdrowia pu-
blicznego jest np. przeciwdziałanie nałogom poprzez ograniczenia w zakresie 
reklamy środków psychoaktywnych, takich jak narkotyki, alkohol, leki [OTK 
ZU 2003, nr 1A, poz. 4]. 

Również ochrona środowiska jest konstytucyjną wartością, która 
może stanowić podstawę do wprowadzania ustawowych ograniczeń wolności 
słowa. W art. 5 Konstytucji ochrona środowiska została wskazana jako jeden  
z najistotniejszych celów funkcjonowania państwa. W tym kontekście wol-
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ność wypowiedzi może być ograniczana przykładowo w sferze reklamy środ-
ków szkodliwych dla środowiska.

Z kolei moralność publiczną niekiedy określa się w doktrynie prawa 
jako „najbardziej kontrowersyjną” [Wojtyczek 1999, s. 192] spośród wszystkich 
materialnych przesłanek ograniczających. W sferze wolności wypowiedzi jej 
kontrowersyjność jest szczególnie widoczna, gdyż wiele wypowiedzi poten-
cjalnie z nią koliduje. Moralność publiczna może być zdefiniowana jako „ze-
spół reguł postępowania dość powszechnie akceptowanych w zachowaniach 
indywidualnych i zbiorowych, opartych na uznanym w danym społeczeństwie 
rozumieniu pojęcia moralność” [Wyrzykowski 1998, s. 196]. Odwołanie się 
do niej w kontekście ograniczeń przedmiotowej wolności powodować będzie 
najwięcej sporów, podobnie jak ograniczenie w postaci ochrony praw innych 
osób, szczególnie w kontekście naruszenia wolności religijnej, co potwierdza 
choćby orzecznictwo ETPCz [Wyrok ETPCz, skarga 17419/90]. Słusznie 
wskazuje się przy tym w doktrynie, że przy stosowaniu tej przesłanki wobec 
otwartego na różnorodne wartości systemu przyjętego w Konstytucji, należy 
zachować wyjątkową ostrożność, gdyż przepisy konstytucyjne nie mogą 
stanowić podstawy do tworzenia i narzucania kodeksów moralnych [Garlic-
ki 2003]. Nie jest też uzasadnione powoływanie się na tę przesłankę w celu 
ochrony wartości ważnych dla pojedynczych obywateli, ponieważ przesłan-
ka ta ma szersze znaczenie, a mimo to istnieje ryzyko, że prowadzić będzie  
w niektórych sytuacjach do subiektywnego wartościowania [Brzozowski 2006, 
nr 11].

Ograniczenia w zakresie wolności wypowiedzi uzasadnione są także 
z uwagi na ochronę wolności i praw innych osób. W ramach tego elementu 
w praktyce powstaje, obok przesłanki moralności publicznej, najwięcej pro-
blemów w zakresie rozstrzygania kolizji. Jest to wartość, która z założenia ma 
dokładnie taką samą pozycję wyjściową w hierarchii wartości chronionych  
w polskim porządku prawnym jak wolność wypowiedzi. Sytuacje rozstrzy-
gnięć w tym zakresie są więc najbardziej skomplikowane aksjologicznie  
i często prowadzą do niezadowolenia jednej ze stron ewentualnego sporu.

W orzeczeniach TK i ETPCz przesłanka ta pojawia się bardzo często 
i dotyczy m.in. spraw odnoszących się do wypowiedzi zniesławiających lub 
znieważających oraz do mowy nienawiści. 
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Na tle powyższych rozważań należy zauważyć, że ważnym narzędziem 
prawnym mającym pomagać w rozstrzyganiu kolizji wolności wypowiedzi 
z innymi prawami chronionymi jest zasada proporcjonalności ograniczeń. 
Wyznacza ona bariery dla ustanawianych ograniczeń tej wolności z uwagi na 
ochronę wartości stanowiących przesłanki materialne ingerencji [Garlicki 
2003]. Co ważne, zasada ta odnosi się również do ingerencji w wolność słowa, 
dokonywanej na podstawie przepisów prawnych w procesie stosowania prawa 
[Wojtyczek 1999, s. 65].

kOlizja praw

Przytoczone przepisy niewątpliwie pokazują, że prawo do wolności 
myśli, sumienia i wyznania, jak również wolność słowa są w Polsce szeroko 
chronione. Niemniej jednak, ich stosowanie często wzajemnie się wyklucza. 
Korzystanie z wolności słowa niejednokrotnie będzie przyjmowało formę 
uzewnętrzniania przekonań sprzecznych z wartościami innych osób. W jakiej 
sytuacji możemy mówić o obrazie uczuć religijnych? Z drugiej strony, czy nie 
będzie stanowić naruszenia tej wolności ograniczanie swobody wypowiedzi 
tylko dlatego, że ktoś inny może poczuć się dotknięty? 

Najwięcej konfliktów w Polsce pojawia się właśnie na płaszczyźnie 
religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy chrześcijanami 
a przeciwnikami wiary. Spory te już chyba dla zasady są wywoływane przez 
obie strony, chcące usilnie udowodnić swoją wyższość. Obserwuje się wiele 
naruszeń uczuć religijnych, a wolność wyrażania swoich opinii w kwestiach 
wyznaniowych również staje pod znakiem zapytania.  

Potrzeba wprowadzenia ograniczeń obu omawianych wolności wyni-
ka z różnych kwestii. Wolność słowa, jak już wspomniano wcześniej, nie może 
występować w charakterze wartości absolutnej, a więc takiej, która w każdych 
w warunkach dopuszcza prawo powiedzenia każdemu człowiekowi wszyst-
kiego, co się myśli. Jak bowiem zaznaczył W. Wacławczyk, „gdyby uznać ją 
za taką właśnie wartość, wówczas przestanie ona być instrumentem ochrony 
innych praw człowieka, a stanie się narzędziem ich naruszania. Jeśli przyjmie-
my np., że w imię wolności słowa mamy prawo opisywać na stronie interneto-
wej szczegóły życia intymnego naszego sąsiada lub powiedzieć napotkanemu 
na ulicy przechodniowi: »zjeżdżaj stąd, czarnuchu, to nie miejsce dla ciebie«, 
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pogwałcimy czyjeś prawo do życia prywatnego i rzucimy wyzwanie zakazowi 
dyskryminacji” [Wacławczyk 2009, s. 258].

Polskie ustawodawstwo niewątpliwie stara się zapewnić formalne wa-
runki dla równouprawnienia i bezstronności odnośnie przekonań religijnych. 
Mimo to, praktyka często zawodzi. Trudno mówić o ciężkich naruszeniach 
tych podstawowych praw, jednak pojawia się wiele nieporozumień i kon-
fliktów interesów na tle światopoglądowym. Często też wolność słowa jest 
niesłusznie ograniczona przez nadużywanie prawa do wolności religijnej. Co 
istotne z punktu widzenia omawianego tematu, wolność sumienia i wyznania 
w praktyce jest naruszana głównie poprzez daleko idąca wolność słowa. 

Pomimo, że istnieje ogólna zasada, zakazująca różnicowania podmio-
tów, to rzeczywistość kształtuje ich hierarchizację. Chcąc, czy nie w uprzy-
wilejowanej pozycji znajduje się Kościół katolicki. Najgorzej natomiast mają 
się mniejszości wyznaniowe i ateiści. Sytuacja ta wynika głównie z tradycji 
i historii. Polskie prawo reguluje sytuację dominującego Kościoła w sposób 
znacznie odmienny od pozostałych [K 13/02]. 

Stronniczość wyznaniową można zaobserwować na przykładzie po-
wszechnie obecnych katolickich symboli religijnych, tj. w szkołach, w sali 
posiedzeń Sejmu i Senatu. Obecność krzyża charakterystycznego dla wyzna-
nia rzymskokatolickiego można uznać za naruszenie zasady równouprawnie-
nia wyznań. Aby uczynić zadość gwarancjom konstytucyjnym, należałoby 
umieszczać również krzyż w wersji prawosławnej, symbole judaizmu, islamu 
czy buddyzmu. Wówczas moglibyśmy mówić o odzwierciedleniu różnorod-
nych preferencji światopoglądowych pluralistycznego społeczeństwa. 

Łamanie zasady bezstronności i wolności jest widoczne również na 
poziomie mediów. Nietrudno w polskiej telewizji o katolicki kanał telewizyjny 
czy radiowy, w przeciwieństwie do programów, odnoszących się do innych 
wyznań. Nie wspominając o słynnej katolickiej telewizji „Trwam”, która za 
praktyczną podstawę swojej działalności przyjmuje propagowanie haseł co 
najmniej krytycznych względem podmiotów o odmiennych przekonaniach. 

Podobnie ma się nauczanie religii w szkołach, ponieważ istnieją 
ograniczenia organizacyjne i liczebnościowe, uniemożliwiające stworzenie 
warunków dla kolejnych przedmiotów religijnych. Są też ludzie niewierzący,  
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których istnienie Konstytucja akceptuje i, którzy również zasługują na pobie-
ranie nauk, związanych z szerzeniem uniwersalnych wartości. 

Ponadto działalność polskich partii politycznych ma niewiele wspól-
nego z równością religijną. Hasła przez nie głoszone albo stawiają w uprzy-
wilejowanej pozycji Kościół katolicki i krytykują inne przekonania, albo 
wręcz przeciwnie, wyraźnie sprzeciwiają się jakiemukolwiek wyznaniu. Trwa 
tu wieczna walka pomiędzy ugrupowaniami, poniekąd zakorzeniona jeszcze  
w czasach Polski Ludowej. Tym samym, partie często wykorzystują sumienia 
Polaków do swoich celów czysto politycznych, niemających w rzeczywistości 
związku z prawdziwą wrażliwością światopoglądową. 

Ważną rolę w ustalaniu pierwszeństwa uprawnień jednostki odgrywa 
konstytucyjna zasada proporcjonalności. W orzecznictwie TK [Proces prawo-
twórczy w świetle…] składają się na nią trzy elementy: niezbędność, przydat-
ność oraz proporcjonalność. 

Niezbędność należy rozumieć jako brak możliwości ochrony warto-
ści uzasadniających ograniczenie przez mniej dolegliwe dla jednostki. 

Przydatność ograniczenia wolności lub prawa należy oceniać także pod 
kątem ewentualnego osiągnięcia zamierzonych celów. Oznacza to konieczność 
ustalenia, czy zastosowane ograniczenia będą skutkowały określonym efektem. 

Zasada proporcjonalności stanowi podstawową i bezwzględnie wiążą-
cą dyrektywę dla ustawodawcy przy wytyczaniu granic wolności. Każda inge-
rencja ustawowa musi być szczegółowo uzasadniona. 

Ważną kwestią związaną z ustanawianiem ograniczeń w Polsce jest 
instytucja zakazu naruszania istoty wolności lub prawa. Zakaz ten jest powią-
zany z zasadą proporcjonalności, który ją rozszerza, ponieważ poprzez usta-
nowienie nienaruszalności istoty uprawnień, tworzy granicę absolutną [Niż-
nik-Mucha 2013, s. 159–178]. Istota danego prawa lub wolności to taki jego 
element, bez którego to prawo lub ta wolność w ogóle nie spełniają swoich 
funkcji i są bezcelowe. Relatywizm w kwestii ustalenia istoty danej wolności 
lub prawa może z kolei powodować powrót do zasady proporcjonalności [Ba-
naszak 2009, s. 467–468]. Ma ta spore znaczenie przy ocenie naruszenia wol-
ności religijnej. Samo już ustalenie, czy doszło do obrazy uczuć religijnych jest 
niezwykle trudne. Często uprawnienie to jest mocno nadużywane, głównie  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez rzekomo poszkodowanego. 



1476

ANNA KOWNACKA

Jak już wcześniej wspomniano, punktem wyjścia, jak tez formą wy-
razu dla obu praw jest istnienie światopoglądu. Ten zaś wywodzi się z myśli, 
czyli sfery wewnętrznej człowieka. W zasadzie należałoby uznać, że wolność 
słowa stanowi jeden z narzędzi, pozwalających na realizację prawa do szeroko 
rozumianej wolności religijnej. Takie założenie działa też w drugą stronę, po-
nieważ wiara (bądź niewiara) buduje myśli, które znajdują wyraz w słowach.

 Próbując spojrzeć na problem obiektywnie można uznać, że sumie-
nie (myśli), ujmowane w aspekcie wewnętrznym, trudno byłoby ograniczyć. 
Nie da się przecież wpłynąć na odczucia ludzkie (pomijając element mani-
pulacji). Natomiast możliwość bezgranicznej i pełnej ekspresji sumienia,  
w postaci uzewnętrzniania przekonań, mogłaby być trudna to zaakceptowania.

pOdsumOwanie

Powyższe rozważania pokazują, że swoboda wolności religijnej i wol-
ności słowa są uprawnieniami, które często trudno ze sobą pogodzić, chcąc 
zadbać o interes obu zainteresowanych stron. Jednocześnie są to prawa wyni-
kające z siebie nawzajem.

W demokratycznym społeczeństwie musi istnieć możliwość krytyko-
wania idei religijnych nawet, jeśli taka krytyka może być postrzegana przez 
niektórych jako szkodliwa dla ich uczuć. Wolność słowa obejmuje bowiem 
nie tylko informacje lub idee, które są przychylnie przyjmowane lub uznawa-
ne za nieszkodliwe lub obojętne, ale także te, które szokują, obrażają lub na-
wet zakłócają pewien porządek. Grupy religijne powinny tolerować krytyczne 
publiczne oświadczenia i debaty na temat ich działalności, nauk i przekonań, 
jednak pod warunkiem, że taka krytyka nie oznacza podżegania do nienawiści 
religijnej i nie stanowi namawiania do zakłócania spokoju publicznego lub 
dyskryminowania zwolenników określonej religii. Wolność słowa bowiem nie 
może być narzędziem stosowanym w celu obrazy kogokolwiek, czy też do sze-
rzenia mowy nienawiści. Powinna służyć wymianie opinii i informacji.

Kto korzysta ze swobody wypowiedzi, podlega pewnym obowiązkom 
i odpowiedzialności. Wśród nich - w kontekście poglądów i przekonań religij-
nych - można zgodnie z prawem umieścić obowiązek unikania nieuzasadnio-
nych wyrażeń obraźliwych dla innych i takich, które nie przyczyniają się do 
jakiejkolwiek formy publicznej debaty.
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Należy zauważyć, że przypadków łamania podstawowych swobód  
w Polsce jest niewiele i wynikają raczej z konfliktu interesów.

Wolność sumienia i wolność słowa we współczesnej rzeczywistości 
stanowią temat niemalże pierwszorzędny, a zarazem niezwykle trudny do ure-
gulowania w sposób dla wszystkich jasny, zrozumiały, a zwłaszcza sprawiedli-
wy. Wszelkie trudności w tej materii wynikają przede wszystkim z ogromnego 
zróżnicowania społeczeństwa. Poza tym, wolności te dla każdego będą ozna-
czały coś zupełnie innego. Ile pojawi się, wyznań, przekonań, opinii, tyle też 
będzie różnych potrzeb i oczekiwań. Ponadto, co spełni wymagania jednych, 
dla innych może już stanowić naruszenie.

 Od wieków nie udawało się stworzyć kompromisu, dzięki któremu 
wszystkie strony sporów osiągnęłyby pełną satysfakcję. Mimo starań ze strony 
władz, w celu zapewnienia pełnej wolności i równości, zbyt wiele wnosi także 
tradycja i historia. Widać to wyraźnie na przykładzie Polski, w której Kościół 
katolicki wykazuje brak akceptacji dla innych, mniejszych wyznań. Zresztą, 
osiągnięcie pełnego zadowolenia nigdy nie było i nie będzie możliwe ze wzglę-
du na wspomniany wcześniej, odwieczny konflikt interesów, którego w pełni 
wyeliminować się nie da. 

Powyższe przykłady pokazują, że prawo do wolności słowa i wolno-
ści religijnej w dużej mierze się zacierają. Widać to zwłaszcza we współcze-
snym świecie, w którym rozumienie  wolności religijnej jest znacznie szersze, 
bo nie dotyczy tylko wyznawania religii lub obejmuje religię jako podstawę 
tworzenia się czyjegoś światopoglądu. Z kolei światopogląd stanowi oczywistą 
podstawę dla budowania opinii i wolności słowa. Można więc stwierdzić, że 
wolność słowa ma swoje wyraźne podstawy w tym, co czujemy, czego uczymy 
się w danym środowisku (również religijnym). W końcu obraza uczuć religij-
nych narusza uczucia, które budujemy na danych opiniach, a opinie, nawet 
jeśli wywodzą się z uczuć religijnych, nadal stanowią realizację wolności słowa. 
Z tego powodu, warto uznać oba prawa za równorzędne, a raczej jedno wywo-
dzące się z drugiego, a w razie kolizji pierwszeństwo powinno być przyznane 
myśli (wszystkiemu temu, co rodzi się w ludzkiej głowie), ponieważ słowa 
można ograniczyć, nie wzniecając tym samym konfliktu. 
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Karta Polaka na gruncie  
ostatnich nowelizacji

wstęp

Karta Polaka jako dokument, który umożliwił osobom należącym do 
narodowości polskiej mieszkającym za wschodnią granicą uzyskać potwierdze-
nie przynależności do Narodu Polskiego, nie jest pomysłem nowym. W pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej po transformacji ustrojowej rozpoczął 
się trend charakteryzujący się zwiększonym zainteresowaniem problematyką 
mniejszości narodowych. Z tego powodu w swoich ustawach zasadniczych 
państwa te często odnoszą się do praktyki wspierania członków własnych 
mniejszości narodowych. Następnie na gruncie konstytucyjnych dyrektyw 
w kolejnych państwach uchwalano ustawy, mające na celu podtrzymanie toż-
samości narodowej wśród członków mniejszości żyjących za granicą i wspie-
rając ich w zachowaniu języka państwowego i kultywowaniu narodowych 
tradycji. W taką praktykę wpisuje się zarówno polska ustawa o repatriacji, jak  
i również ustawa o Karcie Polaka. Pierwsza z nich miała stworzyć możliwość 
osiedlenia się osób lub ich rodzin, które zostały niegdyś zmuszone do opusz-
czenia Polski. Natomiast ustawa o Karcie Polaka (dalej u. o. K. P.) pierwotnie 
miała być narzędziem dla osób zainteresowanych utrzymywaniem kontaktów 
z Polską, ale niemających zamiaru osiedlenia się na stałe. Oba te akty prawne 
urzeczywistniają „klauzule narodowej odpowiedzialności” w Konstytucji RP. 
[Jagielski i Pudzianowska 2008]. W Konstytucji RP te zobowiązanie statuuje 
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art. 6 ust. 2 „Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym 
za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kultu-
ralnym” [Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483]. Prace nad ustawą dającą członkom 
Polonii nie posiadającym obywatelstwa polskiego, trwały od końca lat 90. 
Asumptem były działania organizacji Polonijnych, w szczególności postulaty 
ze Zjazdu Związku Polaków na Litwie odbywającego się w 1998 roku. Oprócz 
tego w tamtym czasie zainteresowanie takim aktem prawnym wyraziły spo-
łeczności polskie mieszkające na Białorusi, Ukrainie i Rosji (Winnicki 2009: 
53). Od samego początku prace trwały pod nadzorem drugiej izby polskiego 
parlamentu – Senatu. Jest to kontynuacja przedwojennej tradycji, która nie 
znajduje pełnego odzwierciedlenia w przepisach prawa (Górecki 2011: 78). 
Głównym jej celem jest udzielenie pomocy Polakom mieszkającym za naszą 
wschodnią granicą w zachowaniu związków z polską tożsamością narodową. 
Łączy się to z podtrzymywaniem języka polskiego, polskiej kultury i tradycji 
narodowej wśród członków Polonii, a także wzmocnieniem więzi łączących 
ich z krajem. Ustawa finalnie została przyjęta zdecydowaną większością gło-
sów - 431 „za” i 3 „sprzeciw” przy braku posłów wstrzymujących się 7 wrze-
śnia 2007r., a zaczęła obowiązywać 29 marca 2008r. 

Osoby aplikujące o Kartę Polaka muszą spełnić szereg ustawowych wy-
mogów wynikających z art. 2 u. o. K. P. powinny wykazać się podstawową 
znajomością języka polskiego, a także znajomością polskich zwyczajów i tra-
dycji; złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego; udo-
wodnić, że co najmniej jedno z rodziców, dziadków, pradziadków było naro-
dowości polskiej lub posiadało obywatelstwo lub przedstawić zaświadczenie 
organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie 
w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości naro-
dowej przez okres co najmniej trzech lat od złożenia wniosku (Dz.U. 2019r. 
poz. 1598.). Zgodnie z art. 17 u. o. K. P. dokument ten jest wydawany na 
okres 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat, a w przypadku, gdy 
Karta Polaka została przyznana osobie, która przekroczyła 65 lat, jest waż-
na na czas nieoznaczony. Wniosek o wydanie dokumentu składa się w kon-
sulacie RP, a decyzję wydaje urzędnik konsularny. Nowelizacja ustawy z 13 
maja 2016 roku dała możliwość wydawania decyzji także przez wojewodów. 
Ustawa w tym zakresie zawiera delegację dla Rady Ministrów umożliwiając 
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wyznaczenie wojewody jako organu właściwego. Zadaniem wojewody jest 
przyjmowanie wniosków, przyznawanie i przedłużanie Karty Polaka, a także 
wskazanie państwa pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości 
(art. 12 ust. 4 u. o. K. P.). Biorąc to pod uwagę Rada Ministrów ma kierować 
się „koniecznością zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu osób zaintere-
sowanych otrzymaniem Karty Polaka”. Do tej pory Rada Ministrów wydała 
tylko jedno rozporządzenie 5 października 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 1900). 
Organem tym jest Wojewoda Podlaski, a zakres jego właściwości ogranicza się 
do obywateli Białorusi oraz apatrydów z tego państwa. Karta Polaka służy nie 
tylko potwierdzeniu polskiego pochodzenia. Coraz więcej osób składających 
wniosek kieruje się głównie aspektem „ekonomicznym”. Wśród ułatwień wy-
nikających z faktu posiadania dokumentu można wymienić zwolnienie z opłat 
za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy. Ponadto, zgodnie z art. 5 
posiadacz Karty Polaka otrzymuje prawo zwolnienia z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
na takich samych warunkach jak Polacy. Legitymizujący się tym dokumentem 
mają również możliwość odbywania studiów na trzech stopniach, zapewnio-
nych świadczeń opieki zdrowotnej, ulgi na bilety przy przejazdach środkami 
transportu publicznego, a także bezpłatne wstępy do muzeów. 

rOzszerzenie zakresu pOdmiOtOwegO ustawy 

O otrzymanie Karty Polaka początkowo mogli aplikować obywatele 
15 państw wchodzących w skład byłego ZSRR. Rodziło to uzasadnione za-
rzuty dotyczące dyskryminacji obywateli państw Unii Europejskiej, ponieważ 
zakres podmiotowy Karty dotyczył tylko obywateli trzech państw Wspólno-
ty - Litwy, Łotwy i Estonii (Kakarenko 2008: 64). Takie ograniczenia mo-
głyby zostać potraktowane jako dyskryminacja bezpośrednia ze względu na 
przynależność państwową. Jej zakaz na gruncie prawa europejskiego został 
uregulowany w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
stanowi „w zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień 
szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze 
względu na przynależność państwową” (Dz.U.2004.90.864/2).  Przeciwni-
cy zarzutów argumentowali, że ze względu na historię obywatele tych trzech 
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państw powinni mieć możliwość uzyskania Karty Polaka. Ponadto, podobną 
instytucję wprowadziły wcześniej Węgry, Słowacja i Rumunia, a władze unij-
ne nie wniosły do nich zastrzeżeń. Problem został rozwiązany po zmianie tre-
ści art. 2 ust.2, który wcześniej enumeratywnie wymieniał państwa wchodzące  
w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po nowelizacji usta-
wy w 2019 roku ten ustęp otrzymał brzmienie „Karta Polaka może być przy-
znana osobie: 1) nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Kar-
ty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub  
2) nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub 3) posiadającej status bezpaństwowca” (Dz.U.2019.0.1598). To 
właśnie ta nowelizacja przyniosła możliwość ubiegania się o Kartę Polaka oby-
watelom wszystkich państw na świecie. Obecnie liczbę osób utożsamiających 
się z narodem polskim szacuje się na około 20 milionów na całym świecie.  
Z uwagi na czynniki demograficzne celem ustawodawcy była Polonia za-
mieszkująca największe państwa obu Ameryk: Brazylię (ok. 1 900 tys. osób 
utożsamiających się z narodem polskim), Stany Zjednoczone ok. 10 000 tys.)  
i Kanadę (1 000 tys.). Tak znaczne rozszerzenie podmiotowe zakresu ustawy 
koliduje z pierwotnym ratio legis. Początkowo, miała być ona formą wsparcia 
dla Polaków mieszkających na terenach byłego ZSRR, którzy na mocy umowy 
o przebiegu granicy między Polską i ZSRR z 1945r. nie z własnej woli znaleźli 
się poza granicami kraju. Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami ludność, która 
została na tych terenach została przymusowo pozbawiona obywatelstwa pol-
skiego, otrzymując obywatelstwo radzieckie. W przypadku członków Polonii 
z innych państw świata takie warunki nie zachodzą, a większość z nich ma 
prawo do otrzymania polskiego obywatelstwa od wielu lat. W tym przypad-
ku Karta Polaka będzie traktowana jako symboliczny dokument, który po-
twierdza ich przynależność do Narodu Polskiego, a w przyszłości pomoże tym, 
którzy zdecydują się na powrót do kraju, na szybsze uzyskanie obywatelstwa. 
Pierwsze Karty Polaka po rozszerzeniu zakresu ustawy zostały uroczyście wrę-
czone na początku 2020r. 

kOntrOwersje związane z kartą pOlaka 

Jednym z głównych celów Karty Polaka zwiększenie procesu remigra-
cyjnego i poprawa sytuacji demograficznej państwa. Wśród młodych osób po-
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siadanie Karty daje możliwość bezpłatnych studiów w kraju ich przodków. Po 
relatywnie krótkim czasie pobytu w Polsce, mogą się starać o bezterminowy 
tytuł pobytowy bez konieczności spełnienia standardowych wymogów mi-
gracyjnych, a następnie o obywatelstwo polskie (Narożniak 2017: 140). Art. 
30 ust. 1 pkt. 7 ustawy o obywatelstwie polskim statuuje, że „za obywatela 
polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia 
na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posia-
daną Kartą Polaka” (Dz.U. 2012 poz. 161). Co więcej, nowelizacja ustawy  
(art. 8a u. o. K.P.) z dnia 13 maja 2016r. dała możliwość uzyskania wszystkim 
posiadaczom Karty Polaka, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na 
pobyt stały, dodatkowego świadczenia pieniężnego, które pozwala na pokrycie 
kosztów utrzymania się w Polsce. Takie świadczenie przyznawane jest na okres 
9 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące przyznawane jest 50% minimalnego wy-
nagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy równowartość 60% tej sumy. Istnieje 
możliwość uzyskania połowy tych kwot na każde małoletnie dziecko. Orga-
nizacje polonijne zaznaczają, że tak sformułowana pomoc swoim zakresem 
nie obejmuje już Polaków, którzy od dziesiątek lat kultywują polskie tradycje 
poza granicami państwa, a tylko te osoby, które zdecydują się na opuszczenie 
miejsca, w którym się wychowywały. W ten sposób wspomaga i zachęca się 
Polaków, aby Ci opuścili swoje dotychczasowe państwa (Kaźmierczak i Skalski 
2016). Cały proces powoli, lecz nieuchronnie doprowadza do depolonizacji 
Kresów. Duże kontrowersje budzi art. 20 ust. 1a u. o. K.P., który ex lege 
doprowadza do utraty ważności Karty Polaka osoby, która otrzymała obywa-
telstwo lub zezwolenie na pobyt stały na terenie RP. Skonstruowanie przepisu 
w taki sposób powoduje, że osoby należące do Polonii stoją przed swoistym 
dylematem wyboru między posiadaniem Karty Polaka, która upoważnia do 
zniżek (a trzeba pamiętać, że większość naszych rodaków znajduje się w dużo 
gorszej sytuacji materialnej – niektórzy właśnie przez swoją narodowość), 
a otrzymaniem upragnionego obywatelstwa. Bez wątpienia Karta Polaka po-
winna być narzędziem, dzięki któremu utrwalana jest polska wspólnota i toż-
samość narodowa, a w obecnym kształcie prowadzi ona raczej do zanikania 
środowisk polonijnych (Kaźmierczak i Skalski 2016). 



1490

JĘDRZEJ BŁASZCZAK

Wątpliwości pojawiają się również, gdy dochodzi do analizy osób, któ-
re Kartę już otrzymały. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2015 r. 
ponad 10% osób, które otrzymały Kartę Polaka nie utożsamia się z narodem 
polskim (Fundacja Wolność i Demokracja 2015, s. 37). Po wprowadzeniu 
ostatnich nowelizacji można podejrzewać, że odsetek takich osób jest jeszcze 
większy. Stanowi to niejako zaprzeczenie istnienia ustawy, która już w pream-
bule stanowi, że Karta jest zaadresowana tylko do Polaków „spełniając ocze-
kiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej nie byli, lecz ze 
względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać potwierdze-
nie przynależności do Narodu Polskiego”. Niepokojące są również pojawiające 
się co roku doniesienia o fałszowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania 
Karty Polaka. W szczególności dochodzi do fałszerstw zaświadczeń organizacji 
polonijnych potwierdzających zaangażowanie w działalność na rzecz języka 
i kultury polskiej, które to są niezbędne w przypadku braku możliwości po-
twierdzenia posiadania polskich przodków art. 2 ust. 1 pkt. 3 u. o. K. P. 

W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, któ-
ry dotyczył procedur wydawania Kart Polaka. Nowelizacje były przyczyną 
zwiększonej liczby wniosków o wydanie tego dokumentu, a polskie urzędy 
konsularne napotkały poważne problemy z realizacją wszystkich wniosków. 
W niektórych przypadkach czas oczekiwania wnioskodawców na rozmowę  
z konsulem wynosił średnio 120 dni, a aż 380 dni w Grodnie – jednak trze-
ba zaznaczyć, że taki długi okres oczekiwania wiązał się też z utrudnianiem 
uzyskania akredytacji przez polskich konsulów przez władzę Białorusi (NIK 
2018: 7). Należy przy tym pamiętać, że jedna rozmowa może być niewystar-
czająca aby stwierdzić, czy dana osoba spełnia wymagania uprawniające do 
otrzymania Karty Polaka.  Ponadto, polskie placówki konsularne nie są wypo-
sażone w urządzenia ułatwiające wykrywanie fałszerstw dokumentów, które są 
coraz częstsze (NIK 2018: 17).  Wątpliwości zachodzą również w przypadku 
rzetelności organizacji polonijnych, które mają prawo do wystawiania ustawo-
wych zaświadczeń o działalności na rzecz Polonii (M.P. 2016 poz. 890). Nie-
jednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której takie zaświadczenie można kupić. 
Prezesi organizacji, którzy wystawiają taki dokument, twierdzą, że kwota któ-
rą otrzymali będzie przekazana na dalszą działalność organizacji (które rze-
czywiście mierzą się z problemami finansowymi). Interesującym zjawiskiem 
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jest powstanie unikalnego rynku usług na Białorusi i Ukrainie, którego celem 
jest przygotowanie osób aplikujących do uzyskania Karty poprzez intensyw-
ną naukę polskiego lub przygotowujących odpowiedzi na najpopularniejsze 
pytania pojawiające się podczas rozmowy z konsulem (Fundacja Wolność  
i Demokracja 2015, s. 16). Twórcy raportu NIK rekomendują usprawnienie 
działalności konsulatów poprzez zwiększenie liczebności urzędników konsu-
larnych, co wydaje się niezbędne przy tak znacznym rozszerzeniu zakresu pod-
miotowego ustawy. Ponadto, należy zapewnić urzędnikom lepsze narzędzia 
służące potwierdzeniu autentyczności dokumentów niezbędnych przy apliko-
waniu, a w przypadku zaświadczeń od organizacji polonijnych taki dokument 
powinien zawierać szczegółowy opis zaangażowania danej osoby w działalność 
na rzecz języka i kultury polskiej, który ustawowo musi trwać co najmniej 
przez okres 3 lat (art. 2 ust. 1. pkt. 3. u. o. K. P. ). Statystyki wskazują, że 
omawiane nowelizacje ustawy, wśród nich w szczególności dodatkowe środki 
pieniężne, spowodowały znaczny wzrost wniosków o przyznanie Karty. Dla 
przykładu, w ciągu początkowych 8 lat obowiązywania ustawy do czerwca 
2016 roku dokument otrzymało 75 tys. Białorusinów, przez następne lata ta 
liczba zwiększyła się o ponad 55 tys. kolejnych (Szoszyn 2019). Największe 
zainteresowanie wykazywali do tej pory obywatele Białorusi i Ukrainy. Wnio-
ski z tych dwóch państw stanowią ponad 90% ogółu składanych (Wawrzyk 
2018). Trzeba zauważyć również, że nie zawsze wizyta w konsulacie kończyła 
procedurę przyznania dokumentu, ponadto często lista osób chętnych do za-
pisania się na spotkanie z konsulem jest większa niż możliwości konsulatów 
(Fundacja Wolność i Demokracja 2015: 18). Dlatego należy uznać, że popu-
larność Karty w oficjalnych statystykach jest niedoszacowana. 

pOdsumOwanie

Na gruncie ostatnich nowelizacji widać, że Karta Polaka zmieniła swo-
ją dotychczasową formułę. Z narzędzia, który początkowo miał potwierdzać 
przynależność do polskiej wspólnoty narodowej, obecnie przejęła zadania 
ustawy o repatriacji. Paradoksalnie wprowadzenie zmiany do ustawy o Kar-
cie Polaka osłabia środowiska polonijnie, ponieważ zachęca do osiedlania się 
w Polsce, z czego korzysta w szczególności najmłodsze pokolenie. W ten spo-
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sób w perspektywie kilkudziesięciu lat część społeczności polonijnych może 
zniknąć. Należy zastanowić się nad ograniczeniem zakresu przedmiotowego 
ustawy poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych warunków dotyczą-
cych osób, które starają się o otrzymanie Karty Polaka. Ponadto, należało-
by usprawnić procedurę przyznawania Kart Polaka, tak aby była ona szybsza  
a jednocześnie wyposażyć służby konsularne w narzędzia umożliwiające iden-
tyfikacje fałszywych dokumentów. Abstrahując od uwag społeczności polonij-
nych zawartych w pracy należy uznać, że Karta Polaka spełniła swoje zadanie. 
Posiadanie tego dokumentu ma konkretny „wymiar ekonomiczny”. Przekłada 
się to na szersze możliwości osiedlenia w kraju poprzez podjęcie studiów czy 
założenie własnej działalności na takich samych warunkach jak obywatele Pol-
scy. Jest to częściowa odpowiedź na pogłębiające się trendy demograficzne  
i emigrację Polaków do państw Europy Zachodniej. Natomiast dla osób, któ-
re nie decydują się na powrót do kraju, Karta Polaka jest uznawana za symbol 
łączący ich z Polską, który pomaga podtrzymać więzi z ojczyzną.
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Wielka nowelizacja  
dozwolonego użytku  

w prawie autorskim

wstęp

W prawie autorskim wyróżniamy dwa rodzaje dozwolonego użytku, tj. 
dozwolony użytek w celach prywatnych, zwany również osobistym oraz do-
zwolony użytek publiczny. W niniejszej publikacji postaram się przedstawić 
zmiany wprowadzone do ustawy prawo autorskie nowelizacją z dnia 11 wrze-
śnia 2015 r., której podwaliną jest ciążący na polskim ustawodawcy obowią-
zek implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE 
z 25 października 2012 roku w sprawie niektórych dozwolonych sposobów 
korzystania z utworów osieroconych. Z uwagi na wielkość nowelizacji głów-
nym przedmiotem mojego zainteresowania będą subiektywnie wybrane naj-
ważniejsze regulacje dotyczące między innymi swobody cytowania cudzych 
utworów oraz tak zwane „dzieła osierocone”. 

Tytułem wstępu i uporządkowania pragnę zdefiniować oraz wyjaśnić 
istotę dozwolonego użytku. 

Dozwolony użytek osobisty (prywatny) zgodnie z art. 23 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. 2019, poz. 1231, dalej pr. aut.] 
polega na korzystaniu z danego dzieła wcześniej rozpowszechnionego (pu-
blicznie udostępnionego) dla swoich własnych, prywatnych potrzeb. Oznacza 
to, iż dysponowanie danym dziełem w celu uzyskania zysku jest zachowaniem 
niedozwolonym oraz niemieszczącym się w ustawowej konstrukcji użytku 
prywatnego. [por. Golat, 2018, s. 153, 154].
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Dozwolony użytek publiczny jest regulacją bardziej rozbudowaną, 
która nie dotyczy już ogółu utworów, a jedynie tych służących do realizacji 
określonych celów, m.in. edukacyjnych, informacyjnych, naukowych, kul-
turotwórczych. Są to ogólnie, jak zaznacza w publikacji „Prawo autorskie  
i prawa pokrewne” radca prawny Rafał Golat „utwory, których użyteczność 
społeczna jest z różnych względów doniosła”. Główną różnicą pomiędzy do-
zwolonym użytkiem osobistym a publicznym jest to, że w przypadku dru-
giego z nich upoważnienie ustawowe do skorzystania w określonym zakresie  
z konkretnego utworu, w ustawowo wskazanych przypadkach wymaga opłaty 
wynagrodzenia podmiotowi praw autorskich. Ponadto, zgodnie z art. 35 pr. 
aut. należy zaznaczyć, że osoby korzystające z dozwolonego użytku publicz-
nego są zobowiązane nie naruszać normalnego korzystania z utworu oraz nie 
mogą godzić w słuszne interesy twórcy. [por. Golat, 2018, s. 153, 154].

szerOkO pOjęte cytOwanie

Na co dzień każdy z nas powołuje się na czyjeś słowa. Powyższe ma 
miejsce podczas publicznych wystąpień, pisania prac naukowych, czy nawet w 
zwyczajnej rozmowie z najbliższymi. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego 
PWN cytat, z łac. citātum „przywołany, przytoczony”, oznacza słowa przyto-
czone dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego lub z czyjejś wypowiedzi ustnej. 

Dozwolone korzystanie z cytatu posiada swoje granice. W pierwszej 
kolejności należy zaznaczyć, że cytowanie jest dopuszczalne jedynie w utwo-
rze, który posiada indywidualny charakter oraz tzw. iskrę twórczości. Ponadto, 
przejmowane dzieło musi spełniać cechy utworu oraz być wcześniej rozpo-
wszechnione. Warto również dodać, że cytat powinien być rozpoznawalny 
w utworze. Oznacza to, iż musi on być tak oznaczony, żeby czytelnik wiedział, 
że czyta cytat, a nie tekst utworu cytującego. Dr Elżbieta Czarny – Drożdżej-
ko zwraca uwagę, na problematykę legalności uprzedniego rozpowszechnienia 
i w mojej opinii słusznie stoi na stanowisku, że osoba korzystająca z cytatu nie 
ma obowiązku badać, czy utwór został rozpowszechniony legalnie. Byłoby to 
bardzo trudne do zrealizowania i w konsekwencji doprowadziłoby do sytuacji, 
w której wszyscy zaprzestaliby przytaczać czyjeś słowa w obawie przed grożącą 
odpowiedzialnością. [por. Czarny-Drożdżejko, 2016, s. 182, 183].

W poprzednim stanie prawnym prawo do cytowania było jedynie ure-
gulowane w art. 29 pr. aut. Przepis ten posiadał wtedy szerszy zakres zasto-
sowania. Obecnie nie posiada on już podrzędnych jednostek redakcyjnych, 
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a jedynie regulacje cytatu sensu stricto, która polega na włączeniu cudzego 
utworu do utworu stanowiącego samoistną całość. Oznacza to, że poza regu-
lacją powyższego przepisu znajdują się utwory będące wyłącznie autorskimi 
zbiorami cytatów, takimi jak wypisy czy antologie. [por. Błońska, 2019].  Po-
została część przepisu po nowelizacji została przeniesiona do odrębnych, nowo 
dodanych przepisów, co miało skutkować przejrzystością oraz dokładnością.

Jak wskazuje wyżej powołany przepis: „Wolno przytaczać w utworach 
stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz 
rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwo-
ry w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, 
polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku 
twórczości”. W tym miejscu warto wytłumaczyć znaczenie obu sformowań. 
Słownik języka polskiego PWN definiuje „urywki” jako krótki fragment ja-
kiegoś tekstu lub muzyki, jak również fragment jakiejś wypowiedzi, niedający 
obrazu całości. Natomiast „drobne utwory” to według prof. Janusza Barty 
oraz prof. Ryszarda Markiewicza wiersze, fraszki, nowele, opowiadania, jed-
noaktówki, ballady, czyli co do zasady przeciwieństwa „większych utworów”. 
Inną interpretację przyjmuje w tej kwestii prof. Bogdan Michalski oraz prof. 
Jacek Błeszyński, którzy uważają, że uznanie noweli i artykułów za drobne 
utwory mogłoby skutkować możliwością cytowania zdecydowanej większości 
form twórczych.

Kolejno, należy zwrócić uwagę na słowo „przytaczać”, którego znacze-
nie zawarte w słowniku języka polskiego PWN brzmi „podać dosłownie lub 
w przybliżeniu czyjąś wypowiedź lub tekst pisany”. W związku z powyższym 
należałoby przyjąć, iż cytowanie związane jest jedynie z utworami pisanymi, 
ponieważ tylko takie utwory można przytaczać. Taka interpretacja znajdowała 
zastosowanie aż do 20 listopada 2015 roku, ponieważ do tego momentu prze-
pis ograniczał się jedynie do sformułowania „Wolno przytaczać w utworach 
stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub 
drobne utwory w całości. (…)”.  

Obecny stan prawny pozwala na przytaczanie „urywków rozpowszech-
nionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fo-
tograficzne lub drobne utwory w całości”. Rozszerzenie, a co za tym idzie 
skonkretyzowanie możliwości przytaczania innych utworów niż te pisemne, 
zawdzięczamy wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2011 
roku o sygn. C-145/10 w Sprawie Evy-Mari Painer v. Standard Verlagsgmbh 
i inni, w którym stwierdzono, że:
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Artykuł 6 dyrektywy 93/98 w sprawie harmonizacji czasu ochrony pra-
wa autorskiego i niektórych praw pokrewnych należy interpretować  
w ten sposób, iż fotografia portretowa może na mocy tego przepisu być 
chroniona prawem autorskim, pod warunkiem - czego sprawdzenie 
należy do sądu krajowego w każdym konkretnym przypadku - że jest 
ona twórczością intelektualną autora odzwierciedlającą jego osobowość 
i przejawiającą się swobodnymi i twórczymi wyborami dokonanymi 
przezeń w trakcie realizacji tej fotografii. Gdy zostanie sprawdzone, że 
rozpatrywana fotografia portretowa ma charakter utworu, przysługu-
jąca jej ochrona nie jest słabsza od ochrony przysługującej każdemu 
innemu utworowi, łącznie z utworem fotograficznym.”. [por. Barta, 
Markiewicz, 2016, s. 236]

Zakreślenie zakresu utworów możliwych do przytaczania na podstawie 
dozwolonego użytku publicznego w postaci cytatu było milowym krokiem 
ustawodawcy polskiego, który we wcześniejszej regulacji użył niefortunnego 
wyrażenia „przytaczać”, powszechnie używanego w odniesieniu do utworów 
pisanych. 

W alternatywie do poprzedniego spostrzeżenia, warto zaznaczyć, że nie 
wszystkie kroki ustawodawcy podjęte w nowelizacji z 2015 roku były in plus 
dla polskiego systemu prawnego. W pierwszej kolejności poddam analizie 
nowy przepis, który powstał poprzez przeniesienie z art. 29 pr. aut. regulacji 
dotyczących wypisów, antologii i podręczników do nowo powstałego art. 271 
pr. aut. Niestety oprócz przeniesienia regulacji do odrębnej jednostki redak-
cyjnej nie doszło tutaj do żadnych zmian. W konsekwencji wciąż pozostaje 
sporne jak rozpatrywać „urywek utworu” w odniesieniu do „fragmentu”. 

Definicja „urywku utworu” została już przytoczona, natomiast „frag-
mentem”, zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN jest „wyodrębniona 
część jakiejś całości”. W związku z powyższym należy uznać, iż urywek będący 
krótkim fragmentem jest jednocześnie czymś mniejszym od niego. Mogłoby 
to wydawać się oczywiste, ale tak naprawdę stosowana jest tutaj metoda Igno-
tum per ignotum. Przy braku definicji legalnej fragmentu i w konsekwencji 
podania jego określonej wielkości nie możemy stwierdzić co jest od niego 
mniejsze. Część doktryny, między innymi dr Elżbieta Czarny - Drożdżejko 
stoi na stanowisku, iż nie powinno definiować się tej kwestii, ponieważ istnieją 
przeróżne cele cytatu przesądzające o wielkości przytaczanego fragmentu. Nie-
kiedy zacytowanie całego utworu nie pozbawia cechy indywidualności utwo-
ru cytującego, pozostając w stosunku do niego w charakterze podrzędnym. 
Osobiście przychylam się do alternatywnego stanowiska, które zapewniłoby 
stabilność prawa oraz bezpieczeństwo w postaci zarysowanych granic dla pod-
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miotów cytujących. Na poparcie swojego zdania chciałabym wskazać na przy-
kładzie innego państwa, że jest to możliwe. W Holandii orzecznictwo sądów 
przyjęło dopuszczalność wykorzystywania w ramach prawa cytatu 16 stron 
tekstu (całego rozdziału) z 386 – stronicowej książki i 4 wierszy pochodzących 
od jednego autora [por. Senftleben, 2012, s. 351]. Natomiast w Danii dozwo-
lone jest przejęcie cudzego utworu, pod warunkiem, że nie przekracza on ani 
10 stron, ani 20% tekstu [por. Barta, Markiewicz, 2016, s. 252]. Uważam, że 
rozsądnym byłoby podanie w procentach maksymalnej wielkości cytowanego 
fragmentu dla większych utworów oraz maksymalnej liczby możliwych do 
zacytowania drobnych utworów jednego autora w antologiach czy podręczni-
kach. Przekonująca wydaje się tutaj liberalna propozycja prof. Janusza Barty 
oraz prof. Ryszarda Markiewicza, zgodnie z którą dopuszczalnym powinno 
być przejęcie fragmentu, którego łączna wielkość nie przekracza 30% danego 
utworu, a także przejmowanie maksymalnie trzech krótkich utworów jednego 
twórcy. Warto również zauważyć, że na podstawie obu przepisów, zarówno art. 
29 pr. aut. jak i 271  pr. aut., można przytaczać fragmenty utworów w celach 
nauczania. Powstaje zatem pytanie kiedy w takiej sytuacji podmiot, którego 
utwór jest cytowany jest uprawniony do wynagrodzenia. Należy w tym miej-
scu zgodzić się z poglądem, który reprezentują powyżej podani prawnicy, iż 

„cytat (z art. 29 pr. aut.) istnieje wówczas, gdy wykorzystany materiał jest ściśle 
powiązany z twórczością cytującego, np. poszerza jego argumentację. Nato-
miast w pozostałych przypadkach dopuszczalność przejęcia należy rozważać  
w świetle art. 271 pr. aut.” [por. Barta, Markiewicz, 2016, s. 239]. 

Ostatnią, w mojej opinii, istotną zmianą w obszarze dozwolonego użyt-
ku publicznego w odniesieniu do cytowania, było wprowadzenie art. 291 do 
ustawy pr. aut, który pozwala na wykorzystywanie cudzego utworu dla ce-
lów parodii, pastiszu i karykatury. Na gruncie poprzedniego stanu prawnego 
możliwe było to poprzez zastosowanie art. 29 pr. aut., który zezwalał i wciąż 
zezwala na cytowanie w ramach praw gatunku twórczości. 

Powstanie nowego przepisu motywowane było głównie koniecznością 
pełnego wdrożenia art. 5 ust. 3 lit. k dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 22 maja 2001 roku. W uzasadnieniu projektu nowelizacji 
z 2015 roku, podkreślono, że korzystanie z utworów w celu parodii, karyka-
tury lub pastiszu jest ściśle powiązane z prawem do wolności wypowiedzi oraz 
swobody artystycznej [druk sejm. nr 3449].  Dozwolony użytek w tym zakre-
sie jest kluczowy, ponieważ w przeciwnym razie istnieje duże podobieństwo, 
że utwory reprezentujące te gatunki twórczości w ogóle nie byłyby tworzone. 
Przyczyną takiego zjawiska mógłby być fakt, iż twórcy zdecydowanie niechęt-
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nie udzielaliby (nieodpłatnie lub nawet odpłatnie) zgody na opracowanie 
ich utworów w konwencji parodii czy karykatury [por. S. Stanisławska-Kloc, 
2015, s. 465]. 

Należy także zauważyć, „że podstawową formą wykorzystania utwo-
ru w parodii, pastiszu czy karykaturze jest jego przekształcenie poprzez np. 
wyostrzenie czy wręcz ośmieszenie konkretnych treści bądź innych aspektów 
utworu. Stosowanie dosłownych cytatów, niekiedy niezbędne, ma jednak zna-
czenie drugorzędne i jest obecnie ujęte w ramach szerokiej formuły „korzysta-
nia z utworu”, przewidzianej przez art. 291 pr. aut.” [Błońska, 2019] W związ-
ku z powyższym, ustawodawca postąpił słusznie uchwalając nowy przepis, 
ponieważ stosowanie innych utworów dla celów parodii, pastiszu czy kary-
katury, uwzględniając charakter tych utworów, jest teraz klarowne i logiczne. 

W związku z przytoczoną zmianą powstał nowy problem. W art. 29 pr. 
aut. nadal pozostało sformułowanie „praw gatunku twórczości”, które wcze-
śniej wykorzystywane było z reguły jedynie do wyżej wymienionych gatun-
ków utworów, a po stworzeniu lex specialis względem tego przepisu trudno jest 
znaleźć przykład na jego zastosowanie w tym zakresie. 

Wedle powyższego należy zdefiniować czym obecnie będzie przesłanka 
„praw gatunku twórczości”. Osobiście nie zgadzam się z poglądem dr Elżbiety 
Czarny – Drożdżejko, która przyjmuje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zrezygnowanie z dopuszczalności cytatu z uwagi na prawa gatunku twórczości. 
Argumentem przemawiającym za powyższą tezą, jest fakt, iż prawo unijne 
nie przewiduje takiej regulacji, a jedynie tę z art. 291 pr. aut. dotyczącą do-
zwolonego użytku w ramach parodii, pastiszu i karykatury. Sąd Najwyższy  
w wyroku z dnia 23 listopada 2004 roku, o sygn. I CK 232/04 nie ograniczył 
praw gatunku twórczości do parodii, pastiszu i karykatury, lecz uregulował 
to w poniższy sposób: „powstające w ramach takich gatunków utwory, aby 
mogły być uznane za samodzielne, muszą na tyle zmieniać sens i sytuację 
przejmowanego utworu, by było wiadomo, że przedstawiają własne spojrze-
nie na problematykę zawartą w utworze inspirującym i nie są zwykłym na-
śladownictwem. Tylko wtedy przejęcie cudzej twórczości nie wymaga zgody 
twórcy.”. Uważam, że w kontekście tego orzeczenia należy przyjąć stanowisko 
prof. Barty i prof. Markiewicza, zgodnie z którym określenie „prawa gatunku 
twórczości” w art. 29 pr. aut. oznacza akceptowanie „praw” w znaczeniu przy-
jętych zwyczajów w sferze cytowania w poszczególnych gatunkach twórczości 
[por. J. Barta, R. Markiewicz, 2016, s. 240]. Ponadto, teza ta znajduje oparcie 
w prawie międzynarodowym – ww. autorzy wskazali dla przykładu orzeczenie 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2000r. o sygn..: I ACa 1087/99, 
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w którym stwierdzono, że „Prawo międzynarodowe, inkorporowane do sys-
temu prawa krajowego z uwagi na art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, przyznaje w 
kwestiach korzystania z legalnie udostępnionych dzieł także zwyczajowi cha-
rakter prawotwórczy”. 

Podsumowując, należałoby przyjąć szeroką interpretację „prawa gatun-
ku twórczości”, w szczególności po wyodrębnieniu parodii, pastiszu i kary-
katury. Zgadzam się z liberalną interpretacją przedstawioną przez Agnieszkę 
Wachowską, według której „w celu dopuszczalności użycia cytatu decydują-
ce ma być właśnie to, czy zapożyczenie może pomóc twórcy w osiągnięciu 
określonego efektu artystycznego”. W odniesieniu do powyższych słów należy 
zaznaczyć, że autorka dopuszcza stosowanie cytatu w kolażu oraz w innych 
formach artystycznych, takich jak film, spektakl teatralny, czy reportaże oraz 
historyczne filmy dokumentalne [cyt. i por. A. Wachowska, 2009, s. 4].

dzieła OsierOcOne 

Z języka angielskiego orphan works, to utwory, z których określony 
podmiot chciałby skorzystać, ale nie jest w stanie uzyskać na to zgody w po-
staci licencji, ponieważ autorzy nie są znani lub pomimo dołożenia wszelkich 
starań nie zostali odnalezieni. [por. Barta, Markiewicz, 2016, s. 266]. Ponad-
to, polski ustawodawca w art.  355 pr. aut. enumeratywnie przedstawił jakie 
utwory mogą być traktowane jako dzieła osierocone.:

1) utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub 
innych formach publikacji drukiem;

2) utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone do 
utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzy-
stania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości;

3) utwory utrwalone na fonogramach. 
Do 2015 roku osoba znajdująca się w powyższej sytuacji, co do zasady 

rezygnowała z użycia takiego utworu, ponieważ mogło to skutkować świa-
domym naruszeniem prawa w sytuacji, w której autor zostałby odnaleziony. 
Impulsem do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad tym problemem było uwi-
docznienie się go podczas tworzenia sieci europejskich bibliotek cyfrowych. 
Szczególnie w momencie, gdy nastąpiła konieczność digitalizacji zbiorów in-
stytucji kultury, m.in. archiwów, muzeów czy bibliotek.

Warto również wspomnieć o możliwości przewidzianej przez ustawę 
istnienia „częściowo osieroconego utworu”, czyli sytuacji, w której jedynie 
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część współautorów danego dzieła nie zostało ustalonych, bądź odnalezionych. 
Wówczas, należy uzyskać zgodę jedynie od tych współautorów, którzy zostali 
odnalezieni.

Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 2012/28/UE 
z 25 października 2012 roku w sprawie niektórych dozwolonych sposobów 
korzystania z utworów osieroconych, regulująca powyższą problematykę jest 
konsekwencją szeregu prac o charakterze konsultacyjnym, jak również wielu 
działań lobbingowych ze strony państw członkowskich. Zgodnie z dyrektywą 
i przepisami ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne istnieją określone prze-
słanki do uzyskania przez utwór statusu dzieła osieroconego: 

1) musi on podlegać ochronie prawnoautorskiej z tytułu autorskich 
praw majątkowych;

2) musi należeć do katalogu utworów wymienionych w art. 355 ust. 
1 i 6 pr. aut. (ww. utwory);

3) musi znajdować się w zbiorach podmiotów beneficjentów wymie-
nionych w art. 355 ust. 2 pr. aut. (są to beneficjenci interesu publicznego m.in. 
biblioteki, archiwa, muzea);

4) uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do 
tych utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w art. 355 ust. 2 pr. 
aut., nie zostali ustaleni lub odnalezieni pomimo przeprowadzenia poszuki-
wań, o których mowa w art. 356 pr. aut.;

5) nie może być utworem opublikowanym anonimowo albo pod pseu-
donimem.

W Polsce, jak i w Niemczech dokonano wiernej implementacji powyżej 
dyrektywy.

Przed nowelizacją z dzieł osieroconych w Polsce można było korzystać 
jedynie w ograniczonym zakresie na podstawie art. 33 ust. 3 pr. aut. Przepis 
ten pozwala na wykorzystanie w ramach dozwolonego użytku (odpłatnie) tyl-
ko opublikowanych utworów plastycznych i fotograficznych, w celu rozpo-
wszechnienia ich w encyklopedii lub atlasie, w sytuacji, gdy porozumienie 
z twórcą – celem uzyskania od niego pozwolenia (co powinno stanowić zasa-
dę) napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Prof. Janina Presussner-

-Zamorska, wskazuje, że przeszkód tych nie należy sprowadzać do sytuacji, 
w których nie jest możliwy jakikolwiek kontakt z autorem lub jego rodziną. 
Ponadto, należy zgodzić się ze stanowiskiem Andrzeja Karpowicza, że wydaw-
ca encyklopedii lub atlasu musi mieć dowody na to, że podejmował próby 
uzyskania zezwolenia twórcy, ale jej nie uzyskał z powodu trudnych do prze-
zwyciężenia przeszkód. [por. Kępiński, 2012, s.188]. 
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 W dyrektywie 2012/28/UE nie zostały wymienione utwory muzyczne, 
słowno-muzyczne, plastyczne oraz fotograficzne. Szczególnie krytycznie oce-
niano brak w katalogu utworów fotograficznych ze względu na to, że około 
80–90% fotografii znajdujących się w zbiorach muzealnych uznawanych jest 
za osierocone [por. Sieńczyło-Chlabicz, Banasiuk, 2014, s. 121]. Uzasadnie-
niem takiej decyzji ustawodawcy europejskiego było przekonanie, że pojedyn-
cze egzemplarze utworów plastycznych, jak i fotograficznych bardzo często 
nie zawierają informacji o autorze, bądź podmiocie uprawnionym, a równo-
cześnie ich staranne poszukiwania – w razie braku jakichkolwiek informacji 
dołączonych do egzemplarza utworu – są praktycznie niemożliwe do przepro-
wadzenia [Uzasadnienie projektu ustawy… s. 61]. W tej sytuacji zastosowanie 
znajdzie wcześniej przytoczony przepis pr. aut. (art. 33 ust. 3).

Przed implementacją dyrektywy jako przepis dotyczący utworów osie-
roconych stosowano również art. 28 pr. aut., który regulował przywilej bi-
blioteczny, wedle którego archiwa, biblioteki i szkoły w ramach tzw. licencji 
ustawowej mogą:

a) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, eg-
zemplarze utworów rozpowszechnionych,

b) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnio-
nych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbio-
rów,

c) udostępniać zbiory do celów badawczych lub poznawczych za po-
średnictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się 
na terenie tych jednostek.

Korzystanie przez wyżej wymienione instytucje z przywileju bibliotecz-
nego dotyczy wszystkich rodzajów utworów, w tym utworów osiero-
conych i nie wymaga spełnienia wcześniejszych warunków, np. po-
szukiwania podmiotów uprawnionych albo uzyskiwania zgód.” [cyt. 
Nowotnik-Zajączkowska, 2019] 

Po nowelizacji przepis ten pozostał niezmieniony, co budzi szereg pro-
blemów. Idealnym przykładem dla zobrazowania jednego z nich jest sytuacja, 
w której dochodzi do utraty przez dany utwór statusu utworu osieroconego. 
Uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych będzie przysługiwa-
ła rekompensata w zakresie korzystania z utworu na podstawie art. 355 pr. 
aut., natomiast w zakresie korzystania przez ten sam podmiot z tego samego 
utworu, ale już na podstawie art. 28 pr. aut. poprzez udostępnienie utwo-
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ru za pośrednictwem przeznaczonej do tego maszyny na terenie określonej 
jednostki, uprawnionemu z tytułu autorskich praw majątkowych nie będzie 
przysługiwała żadna forma odpłatności. Wynika to z faktu, iż podmiot korzy-
stający z przywileju bibliotecznego na podstawie art. 28 nie jest zobowiązany 
do wypłaty żadnego wynagrodzenia [por. Poźniak-Niedzielska, Niewęgłowski, 
s. 20–21].

W związku z powyższym, stworzenie regulacji dotyczącej dzieł osiero-
conych zdecydowanie była konieczna i w części spełniła oczekiwania prawni-
ków europejskich. W mojej opinii, opartej na doktrynie, największym minu-
sem jest ograniczona kategoria utworów osieroconych, która zdecydowanie 
powinna zostać poszerzona, jak również brak zmian w art. 28 pr. aut. 

Warto w tym miejscu przedstawić alternatywne rozwiązanie proble-
matyki dzieł osieroconych jakie zostało przyjęte w Stanach Zjednoczonych. 
Podczas rozważań nad odpowiednią regulacją w USA zadecydowano, iż nale-
ży stworzyć powszechny system korzystania z dzieł osieroconych, co oznacza 
możliwość objęcia kategorią dzieła osieroconego każdego typu utworu, a po-
nadto gwarantuje korzystanie z dzieł osieroconych podmiotom publicznym 
i prywatnym działającym w celach komercyjnych. W konsekwencji powstał 
projekt Google Books, polegający na tym, że „w ramach zaproponowanej ugo-
dy domniemywa się, że uprawnieni udzielają zgody na wykorzystanie dzieł 
niebędących już w druku (w tym dzieł osieroconych) do momentu odstąpie-
nia od ugody (opcja opt-out). Uprzednia zgoda uprawnionych do dostępu do 
ich dzieł on-line nie jest potrzebna, z wyjątkiem sytuacji, gdy dana książka 
jest ciągle dostępna w obrocie.” [por. i cyt. Michalak, 2013, s. 20-21]. W 
ramach powyżej wspomnianego projektu, Google na mocy jednostronnie za-
proponowanej ugody zawierającej domniemanie zgody uprawnionych z opcją 
opt-out zeskanował 20 mln książek, a następnie udostępnił je w Internecie. 
Pomimo sprzeciwów ze strony niektórych autorów United States District Co-
urt-Southern District Court of New York w wyroku z 14 listopada 2013 roku  
w sprawie The Authors Guild przeciwko Google potwierdził, że działania 
Google Inc. polegające na zeskanowaniu i umieszczeniu książek w Internecie  
w ramach projektu Google Book Search mieściły się w ramach dozwolonego 
użytku. [por. Nowotnik-Zajączkowska, 2019].
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pOdsumOwanie

Nowelizacja ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne z 2015 roku 
zdecydowanie wniosła wiele istotnych zmian do polskiej legislacji oraz ure-
gulowała kwestie wcześniej uważane za sporne – niestety nie wszystkie. Do-
zwolony użytek publiczny, jak i prywatny, jest najczęstszym zetknięciem się 
z prawem autorskim wśród ogółu społeczeństwa, dlatego uważam, że kwe-
stie dotyczącego tego zagadnienia powinny podlegać najbardziej szczególnej i 
skrupulatnej regulacji. Ułatwiłoby to proces twórczy wśród artystów, którzy 
nie musieliby obawiać się, iż przytoczony przez nich fragment tekstu jest za 

„długi”, bądź nie pochodzi z legalnego źródła. Ponadto uważam, że po przete-
stowaniu instytucji wyjątku dzieł osieroconych przez polskiego ustawodawcę 
należałoby zastanowić się, czy rozwiązanie amerykańskie nie jest rozwiązaniem 
bardziej trafnym. Argumentami potwierdzającymi tę tezę są fakty, iż regulacja 
ta obejmuje każdy typ utworu, a nie tylko niektóre, co wcześniej unaoczniłam 
jako wadę polskiej regulacji. Ponadto, zezwala na tworzenie systemów przez 
podmioty komercyjne, co przyspiesza proces digitalizacji, a także z uwagi na 
wyższe środki jakimi podmioty te dysponują, stwarza możliwość na utworze-
nie oprogramowania na wysokim poziomie. 

Podsumowując, mam nadzieję, że krótka analiza subiektywnie wybra-
nych przeze mnie przepisów dotyczących dozwolonego użytku publicznego 
przedstawiła w drobnym zakresie plusy jak i minusy nowelizacji ustawy prawo 
autorskie i prawa pokrewne z dnia 11 września 2015 r.
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Obowiązki wytwórcy energii  
z mikro instalacji oraz  
małych instalacji OZE

wprOwadzenie

W 1973 roku państwa zrzeszone w Organizacji Arabskich Krajów Eks-
portujących Ropę Naftową (OAPEC) zdecydowały się nałożyć embargo na 
dostawy ropy naftowej. Embargo wymierzone w państwa Europy Zachodniej 
oraz Stany Zjednoczone było spowodowane wsparciem, które wspomniane 
państwa udzieliły Izraelowi w wojnie Jom Kipur. Ceny baryłki ropy nafto-
wej wzrosły z ówczesnych 2 dolarów do kwoty 22 dolarów [Krajewski 2018, 
s. 225]. W tej sytuacji decydenci polityczni świata zachodniego zdali sobie 
sprawę ze swojej zależności energetycznej od państw współczesnego kartelu 
OPEC+. Konsekwencją kryzysu naftowego z 1973 roku było pojawienie się 
ruchów społecznych domagających się rezygnacji z paliw kopalnych (zwłasz-
cza węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej) na rzecz energii wy-
twarzanej za pomocą odnawianych źródeł energii [Wiech 2019, s. 13].

Dodatkowej intensyfikacji badań technicznych nad odnawialnymi 
źródłami energii elektrycznej dodały postępujące zmiany klimatyczne, po-
legające na stopniowym podwyższaniu temperatury kuli ziemskiej [Skubała 
2015, s. 42-45]. Równolegle do trwającego rozwoju technicznego, decydenci 
podejmowali decyzje polityczne, a władza ustawodawcza wdrażała odpowied-
nie przepisy. Jest to trend globalny. Pierwszym państwem europejskim, któ-
ry zdecydował się na transformację energetyczną jest Republika Federalnych 
Niemiec. RFN za sprawą trwającej od lat ’80 polityki Energiewende, dąży do 
zamknięcia wszystkich elektrowni węglowych do roku 2038 [Wiech 2019, 
s. 16]. Szkocja planuje osiągnąć zero emisyjność śladu węglowego przed 
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szczytem klimatycznym ONZ: COP26, który przed epidemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 był planowany na listopad 2020 roku w Glasgow [Strzałkowski 
2019]. Według wyliczeń Greenpeace w samym roku 2015 Chińska Republika 
Ludowa co godzinę oddawała do użytku nową turbinę wiatrową, a każdego 
dnia pokrywała dwa tuziny boisk piłkarskich nowymi stanowiskami baterii 
słonecznych [Góralczyk 2018, s. 479]. Republika Indyjska prowadzi inwe-
stycje infrastrukturalne mające doprowadzić do sytuacji, aby w 2027 roku, aż 
56% zapotrzebowania energetycznego państwa było zapewnianych z paliw od-
nawialnych (przy aktualnych 18%) [Okraska 2019, s. 306]. Głównym celem 
nowo wybranej Komisji Europejskiej, działającej pod przewodnictwem Ur-
suli von der Leyen jest przeprowadzenie zielonej transformacji energetycznej 
gospodarki państw zrzeszonych w Unii Europejskiej (Green Deal) [Komisja 
Europejska, Komunikat COM 2019].

wytwórcy energii ze źródeł Odnawialnych

Przyjęty w roku 2009 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych zakładał, że do roku 2020 Rzeczpospolita Polska będzie 
produkowała 3 MW energii elektrycznej ze słońca. Poziom ten został prze-
kroczony ponad 300 krotnie, a szczególne rozpowszechnienie tej technologii 
miało miejsce w roku 2019. W lutym roku 2019 Polska miała około 350 MW 
mocy w odnawialnej energii elektrycznej ze słońca. W grudniu tego samego 
roku było to już ponad 1 GW mocy uzyskanych za pomocą fotowoltaiki. Zo-
stało to osiągnięte dzięki:

•	Aukcją OZE,
•	Korporacyjnym umowom PPA (Power Purchase Agreements) 

[Ścigan 2020].
W związku z powyższym, dynamiczny rozwój polskiej fotowoltaiki jest 

związany z mikro instalacjami oraz małymi instalacjami OZE. Szybki wzrost 
mocy z odnawialnych źródeł energii w polskiej strukturze energetycznej jest 
zasługą indywidualnych wytwórców. Często osób fizycznych oraz drobnych 
przedsiębiorców. 

W myśl ustawy o odnawialnych źródłach energii mikro instalacją jest 
instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej, zainstalowanej mocy nie 
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większej niż 50 kW. Powinna być przyłączona do sieci elektroenergetycznej  
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej 
w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana 
elektryczna jest nie większa niż 50 kW [Dz.U. 2015 r. poz. 478]. Z kolei małą 
instalacją jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej, zainstalowanej 
mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Powinna być przyłączona 
do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 
albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie więk-
szej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa 
niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW [Dz.U. 2015 poz. 478].

W niniejszej pracy dokonałem analizy obowiązków wytwórcy energii 
z mikro instalacji oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Posłu-
żyłem się tekstami ustawy z dnia 20. lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (dalej OZEU), ustawy z dnia 10. kwietnia 1997 r. o Prawie Energe-
tycznym (dalej Pr Energ), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym 
(Pr Bud), a także literaturą przekrojowo prezentującą stanowisko doktryny 
prawniczej. Wsparłem się artykułami branżowych publicystów oraz analizami 
ekspertów.

ObOwiązki dOtyczące dOkumentacji

Większość przepisów dotyczących obowiązków wytwórcy energii  
z mikro instalacji oraz małych instalacji OZE zostało spisanych w ustawie  
o odnawialnych źródłach energii, a konkretnie artykułach od 3 do 15 OZEU 
[Dz.U. 2015 poz. 478]. Pierwszą część obowiązków można nazwać obowiąz-
kami dotyczącymi dokumentacji, to znaczy posiadania tytułu prawnego do 
dysponowania nieruchomością, na której będzie miała miejsce działalność 
gospodarcza oraz tytułu prawnego do dysponowania samą instalacją. Katalog 
niniejszych obowiązków zostaje otwarty art. 9 ust. 1 OZEU [Dz.U. 2015 poz. 
478]. Mówi on, że: „Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakre-
sie małych instalacji jest obowiązany:

1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny 
do:

a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność 
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gospodarcza w zakresie małej instalacji,
b) małej instalacji;

2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej insta-
lacji do sieci;

3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacja-
mi, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania 
określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożaro-
wej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, 
umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodar-
czej w zakresie małych instalacji;

4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii 
elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych 
z ich przetworzenia, lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i bio-
płynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, 
biogazem rolniczym lub biopłynami zwiększające ich wartość opało-
wą;

5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:
a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 

w małej instalacji,
b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o któ-

rym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych 
źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyj-
nej,

c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji 
oraz rodzaju tych paliw,

d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;
6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytwo-

rzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej 
wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej 
modernizacji;

7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartal-
ne zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 30 
dni od dnia zakończenia kwartału;
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8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których 
mowa w pkt 6, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierw-
szy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po mo-
dernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji.” 
[Dz.U. 2015 poz. 478].

Jako że w ustawie o odnawialnych źródłach energii nie zawiera defini-
cji legalnej opisującej pojęcie tytułu prawnego do nieruchomości, to warto 
spojrzeć na treść art. 3 pkt. 11 Pr Bud. Jest w nim napisane, że tytułem praw-
nym nieruchomości są prawo własności nieruchomości, prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomości, prawo zarządu nad nieruchomością, prawo ogra-
niczonego prawa rzeczowego, a także stosunek zobowiązaniowy, przewidują-
cy uprawnienie do wykonywania robót budowlanych [Dz.U. 1994 poz. 4].  
O obiekcie budowlanym art. 3 pkt 1 Pr Bud mówi jako o budynku, budowli 
bądź obiekcie małej architektury, wraz z wszelkimi instalacjami, które zapew-
niają możliwość użytkowania niniejszego obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem. Obiekt budowlany powinien być wzniesiony przy pomocy wyrobów 
budowlanych [Dz.U. 1994 poz. 4]. 

Reasumując tytuł prawny do obiektów budowlanych, w oparciu, o któ-
re będzie realizowana działalność opisana gospodarcza, a także tytuł praw-
ny do konkretnej instalacji powinien mieć charakter prawnorzeczowy (np.: 
własność), albo charakter obligacyjny (np.: najem) [Baehr 2016]. Regulacja 
dotyczy:

•	Budynków, czyli obiektów budowlanych, które są trwale 
związane z gruntem za pomocą fundamentów. Budynki posiadają 
dach oraz wewnątrz wydzieloną przestrzeń za pomocą ścian oraz mu-
rów. Mogą to być domy, a także garaże. [Kuźma 2020].

•	Budowli, czyli obiektów nie będących budynkami ani obiek-
tami małej architektury. W kontekście mikro instalacji oraz małych 
instalacji mogą to być budowle ziemne oraz coraz bardziej popularne 
zbiorniki wodne (dzięki wdrażanej technologii pływających paneli 
fotowoltaicznych) [Kuźma 2020].

Ponadto wytwórca powinien prowadzić dokumentację dotyczącą łącz-
nej ilości wytworzonej energii elektrycznej, sprzedanej energii elektrycznej 
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(wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej), rodzaju oraz ilości paliw zużytych 
do wytwarzania energii elektrycznej (w kontekście biopaliw) oraz energii elek-
trycznej sprzedanej odbiorcom końcowym [Ogłódek 2020]. 

Wytwórca jest zobowiązany posiadać dokumentacje potwierdzającą 
datę rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej oraz pełną dokumentacje 
dotyczącą modernizacji instalacji. Na taką dokumentacje składają się informa-
cje dotyczące rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia ewentualnej moderni-
zacji instalacji [Ogłódek 2020].

 Jeżeli wytwórca nie będzie prowadził opisanej dokumentacji, to nie bę-
dzie w stanie wykonywać swoich obowiązków o charakterze sprawozdawczym, 
o których napisałem poniżej.

ObOwiązki techniczne

Drugą grupą obowiązków wytwórcy energii z mikro instalacji oraz 
małych instalacji OZE są obowiązki techniczne. Artykuł 9 ustęp 1 punkt 3 
OZEU informuje, że wytwórca powinien dysponować odpowiednimi obiek-
tami oraz instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, które będą speł-
niać wszelkie wymagania opisane w przepisach o ochronie przeciwpożaro-
wej (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) [Baehr 
2016]. Rozumie się przez to zakaz wykorzystywania otwartego ognia, palenia 
tytoniu i stosowania wszelkich innych czynności, mogących zainicjować za-
płon. Dotyczy to także zakazu garażowania pojazdów silnikowych w odle-
głości, mogącej sprawiać zagrożenie pożaru (prace renowacyjne oraz moder-
nizacyjne, do których niezbędne jest wykorzystanie pojazdów silnikowych, 
powinny mieć miejsce przy wyłączonej instalacji). Wyjątkiem od tej reguły 
jest sytuacja, w której pojazd silnikowy posiada opróżniony zbiornik paliwa 
i jeżeli jest odłączony od zasilania akumulatorowego pojazdu. Jest to szcze-
gólnie doniosłe w przypadku bioelektrowni korzystających z łatwopalnych 
biopaliw, a zwłaszcza biogazów. Wspomniane biopaliwa w myśl przepisów 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej powinny być przechowywane w odpo-
wiednio przewidzianym i przygotowanym do tego miejscu. Magazyn biopa-
liw powinien zachować odległość nie mniejszą niż 0,5 metra od wszelkich 
urządzeń i instalacji, których powierzchnia zewnętrzna może nagrzewać się 
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do temperatury 100oC, linii kablowych o napięci powyżej 1 kV, przewodów 
uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochron-
nych. Temperatura zewnętrzna powierzchni urządzeń towarzyszach instalacji 
w przypadku biogazów oraz łatwo zapalnych ciał stałych powinna wynosić nie 
więcej, niż 2/3 maksymalnej temperatury określonej Polską Normą dotyczącą 
urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jeżeli insta-
lacja znajduję się w pomieszczeniu zamkniętym, to powinna posiadać drzwi 
ewakuacyjne, umożliwiające natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia,  
w przypadku pożaru. Pomieszczenie, w którym znajduję się instalacja powin-
no być zaopatrzone w urządzenia gaśnicze stale związane z niniejszym obiek-
tem.

Dalej punkt 3 ustęp 1 artykułu 9 OZEU zawiadamia o przymusie prze-
strzegania odpowiednich wytycznych określonych w przepisach sanitarnych 
(ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) [Baehr 
2016]. Przede wszystkim dotyczą one uprawnień inspektora sanitarnego, w 
trakcie kontroli stanu instalacji. Państwowy inspektor sanitarny oraz Główny 
Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaniem swoich obowiązków mają 
prawo do wstępu do wszystkich pomieszczeń oraz urządzeń w zakładach pracy, 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działko-
wych, nieruchomości oraz obiektów będących w trakcie budowy [II SA/Wa 
241/14, II OSK 2671/13]. Inspektorzy mogą żądać pisemnych oraz ustnych 
informacji, przesłuchiwania osób, żądania okazania dokumentów oraz próbek 
badań laboratoryjnych. W przypadku naruszeń wymagań higienicznych oraz 
zdrowotnych mogą wydawać nakazy w drodze decyzji nt. usunięcia w ustalo-
nym terminie uchybień [VII SA/Wa 213/17, II OSK 1014/10].

Przepisy dotyczące ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o prawie ochrony środowiska) [Baehr 2016] regulują utrzymanie poziomów 
substancji w powietrzu, w ziemi, oraz w wodzie poniżej dopuszczalnych dla 
nich poziomów, lub co najmniej na tym poziomie. Rejestr historycznych za-
nieczyszczeń prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, natomiast 
nadzór jest prowadzony za pomocą wojewódzkich inspektorów ochrony śro-
dowiska [Górski, Pchałek, Radecki 2019].

Punkt 4 powyższego artykułu zobowiązuje wytwórcę energii elektrycz-
nej do niekorzystania z paliw kopalnych oraz paliw przetworzonych w trakcie 
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korzystania z mikro instalacji oraz małej instalacji odnawialnych źródeł energii. 
W związku z tym oczywisty jest zakaz wykorzystywania popularnych w Polsce 
paliw kopalnych oraz ich pochodnych. Wśród paliw kopalnych wymienia się 
węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową oraz gaz ziemny. Niniejszy 
przepis nie pozostawia także złudzeń, w związku z o wiele bardziej kontrower-
syjnym tematem bioelektrowni i biopaliw. Biopaliwa są wykonane z biomasy, 
czyli produktów organizmów żywych (roślinnych, zwierzęcych, mikroorga-
nizmów) [Ogłódek 2020]. Przykładowo mogą to być słomiany brykiet, olej 
rzepakowy, czy etanol z kukurydzy. Przywołany punkt 4 powyższego artykułu 
jednoznacznie zabrania wykorzystywania biomasy, biogazu, biogazu rolnicze-
go oraz biopyłów do których w celu zwiększenia wartości opałowej dodano 
w jakiejkolwiek formie substancję, które same nie są odpowiednio biomasą, 
biogazem, biogazem rolniczym lub biopyłem [Dz.U. 2015 poz. 478].

ObOwiązki sprawOzdawcze

Kolejną grupą obowiązków dotyczących wytwórcy energii są obowiąz-
ki sprawozdawcze. Podstawowym obowiązkiem są sprawozdania kwartalne 
przekazywane Prezesowi Urzędu Regulacji Energii. Są one powiązane z opi-
sanym wcześniej prowadzeniem dokumentacji dotyczącej energii elektrycznej 
wytworzonej za pomocą mikro instalacji oraz małych instalacji OZE. Składają 
się na nią dane na temat ilości wyprodukowanej, sprzedanej, wprowadzonej 
do sieci dystrybucyjnej oraz sprzedanej końcowemu odbiorcy energii elek-
trycznej. W przypadku wykorzystania bioelektrowni dane powinny także za-
wierać informacje na temat rodzaju, składu organicznego oraz ilości zużytych 
biopaliw [Dz.U. 2015 poz. 478]. Za każdym sprawozdanie powinno zawie-
rać informacje dotyczące przeprowadzonych modernizacjami instalacji OZE 
(datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia modernizacji, moment wytworzenia 
energii elektrycznej po raz pierwszy po modernizacji, związane z tym informa-
cję techniczne) [Bacher 2016]. Wzór sprawozdania został określony w drodze 
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2018 roku i zaktualizowany 
znajduję się na stronie Urzędu Regulacji Energii.

Niezastosowanie się do opisanych obowiązków sprawozdawczych wiążę 
się z sankcją nałożoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii. Sankcja ma 
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charakter kary pieniężnej i jest wymierzana w formie decyzji administracyjnej, 
od której można się odwołać. Wysokość kary wynosi 1000,00 złotych [Ziar-
kowski 2020]. 

W oparciu o artykuł 17 OZEU, a na podstawie m.in. przekazanych 
przez wytwórców energii sprawozdań Prezes Urzędu Regulacji Energii przy-
gotowuje zbiorczy raport, roczny analogiczny do raportów kwartalnych 
przygotowywanych przez wytwórców. Raport zawierają informację na temat 
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, sprzedanej 
energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu i wprowadzonej do sieci dys-
trybucyjnej, a także informację na temat zużytych biopaliw i ilości energii 
elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym. Sprawozdanie roczne zawiera 
także informację na temat wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej  
z mikro instalacji i małej instalacji OZE. Jest to miejsce, w którym są zbiorczo 
zapisane informacje na temat wszystkich przeprowadzanych modernizacji.

zakOńczenie

Posługiwanie się przez wytwórcę sfałszowanymi dokumentami, złoże-
nie przez wytwórcę niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia oraz nie-
spełnienie obowiązków technicznych skutkuje wydaniem decyzji administra-
cyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii, która zakazuje wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie mikro instalacji oraz małych instalacji 
OZE [Bacher 2016]. Wytwórca obciążony wspomnianą decyzją zostaje wy-
kreślony w terminie 14 dni z rejestru wytwórców energii na okres nie krót-
szy niż 3 lata od dnia wydania decyzji [Bacher 2016]. Od decyzji Prezesa 
URE służy odwołanie do warszawskiego Sądu Okręgowego (konkretnie do 
sądu ochrony konkurencji i konsumentów). Termin na odwołanie wynosi  
14 dni od dnia doręczenia decyzji [Szyrski 2020].

Na zakończenie warto wspomnieć, że ustawa o odnawialnych źródłach 
energii przewiduje szereg udogodnień przeznaczonych dla właścicieli mikro 
instalacji oraz małych instalacji fotowoltaicznych. Są to między innymi: brak 
wymogu pozwolenia na budowę mikro instalacji oraz małych instalacji foto-
woltaicznych, brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej, brak 
opłaty przyłączeniowej do sieci oraz kosztów montażu licznika dwukierunko-
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wego, szereg korzystnych, stabilnych opustów, a od roku 2019 koszty budowy 
mikro instalacji oraz małych instalacji mogą zostać odliczone od podstawy 
opodatkowania, dzięki czemu fotowoltaika jest jeszcze bardziej opłacalną in-
westycją [Dz.U. 2015 poz. 478].
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Uniwersytet w Białymstoku

 Wpływ łacińskiej terminologii 
prawniczej na polski  

wymiar sprawiedliwości

wstęp

Kultura europejska powstawała w oparciu o wiele różnorodnych 
wpływów i jako taka jest owocem kilku tysięcy lat ewolucji myśli ludzkiej. Jak 
pisał Józef Życiński, przywołując znany pogląd: „Istoty tej kultury nie zrozu-
miemy bez uwzględnienia Akropolu, Kapitolu i Golgoty” [Życiński 2014]. 
Zwraca naszą uwagę, iż bez znajomości filozofii greckiej, prawa rzymskiego  
i etyki judeochrześcijańskiej, nie da się w pełni uchwycić oraz zrozumieć euro-
pejskiej tożsamości. Współczesne prawodawstwo czerpie z bogatego dorobku 
czasów starożytnych we wszystkich trzech wymiarach. W niniejszym artykule 
pragnę wskazać źródła łacińskiej terminologii prawniczej dla współczesnego, 
polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz wykazać jej nieustanne zastosowanie, 
zarówno w ustawodawstwie, jak i doktrynie oraz orzecznictwie. 

Przy opracowaniu przedstawionego problemu zastosowano metodę 
badawczą historyczno-porównawczą oraz metodę dogmatyczną. W celu wyja-
śnienia historycznego podłoża poruszanego zagadnienia sięgnięto do literatu-
ry akademickiej z zakresu historii prawa, historii myśli politycznej i prawnej, 
a także historii prawa rzymskiego. Przykłady przepisów prawa i orzecznictwa 
oraz poglądów doktryny wyodrębniono w oparciu o literaturę przedmiotu. 



1520

BARTŁOMIEJ KOROLCZUK

Przegląd materiału źródłowego, a także lektura opinii znawców prawa zostały 
wykonane metodą analityczną. 

geneza recepcji

W swym zrębie, współczesne prawo kontynentalne sięga wprost do 
osiągnięć antyku, tym samym, mądrość ludu rzymskiego i wielkich jurystów, 
m. in. Celsusa, Iulianusa, Papinianusa, Paulusa, czy Ulpiana, przenika do na-
szych czasów. Stworzyli oni, na kanwie tradycji rzymskiej, zestaw terminów, 
a także instytucji, które przetrwały mimo upływu czasu. Takie pojęcia jak: 
tutor-opiekun, culpa-wina, ascendens-wstępny, exceptio-zarzut, possesio-posia-
danie, czy matrimonium-małżeństwo, związały się trwale z kulturą prawną 
kontynentu europejskiego. Wiele z wzniosłych zdań i terminów, dziś znanych 
i używanych, powstało również w czasach późniejszych, tj. w okresie średnio-
wiecza czy nowożytności, inne mają wręcz współczesny rodowód. Jedno łączy 
całość tego bogactwa, to uniwersalność zastosowania. Teresa Michałowska 
przywołuje w kontekście przemian kulturowych średniowiecza, słowa Bernar-
da z Chartres, który pisał: „Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona 
olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, aże-
by wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni 
dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość” [Michałowska 
1999]. Zdanie to, myśliciel odnosił przede wszystkim do filozofii i naszego 
poznania rzeczywistości, jednakże kryje się w nim coś więcej. Bernard dał 
nam przesłanie pokory intelektualnej. Nie stanowimy wiedzy w oderwaniu 
od przeszłości, ale budujemy w oparciu o nią. W pewnym sensie odpowiedzią 
na tę koncepcję była tzw. szkoła glosatorów. Nie wiemy, czy Bernard i Irnerius 
(twórca szkoły z Bolonii) się znali, ale istota ich pracy pozostawała zbieżna. 
Recypowali świat ich poprzedzający, w jego pozostałościach, a wiedza stano-
wiła wynik synergii wielu pokoleń, wartość praktyczną oraz ponadczasową. 
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rys histOryczny

Zanik administracji rzymskiej we wczesnym średniowieczu doprowa-
dził do rozprzestrzenienia się praw barbarzyńców. Dramatyczny regres gospo-
darki śródziemnomorskiej, upadek handlu i trybalizacja życia nie sprzyjały 
rozwojowi prawa. Rzymska myśl przetrwała po trosze w instytucjach Kościo-
ła Katolickiego i zwulgaryzowanych zbiorach praw poszczególnych plemion. 
Dziełem szkoły glosatorów, było odkrycie „na nowo”, w oparciu o kodyfikacje 
cesarza Justyniana Wielkiego, prawa starożytnego Rzymu. Spór o inwestytu-
rę, rozwój uniwersytetów i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa, napędzały 
proces romanizacji prawa w Europie zachodniej. Ostateczną recepcję datuje 
się na wiek XVI. 

Dzięki pracy tzw. komentatorów pogłębiono zrozumienie i rozprze-
strzeniono znajomość ius romanum na obszarze Europy. Powstały: Corpus Iuris 
Civilis dotyczący spraw świeckich oraz Corpus Iuris Canonici dotyczący praw 
kościelnych. W oparciu o wzorce rzymskie wykształcił się proces rzymsko-ka-
noniczny, z którego czerpie współczesny proces mieszany. Na etapie recepcji 
istotnym zagadnieniem było wydobycie prawa prawdziwie rzymskiego, tzn. 
oddającego jego autentyczne znaczenie. 

Pierwsze, prawo rzymskie recypowały Italia i Niemcy, później po 
części Francja i Hiszpania. Znano takie zasady jak: nemo iudex in causa sua 
(Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie), czy graviore culpa gravior poena 
(Większa wina, surowsza kara), jednakże ich akceptacja, jak i innych zasad 
rzymskich, była petryfikowana przez prawo zwyczajowe, i bieżące układy spo-
łeczne. W Rzeczypospolitej do recepcji nie doszło, ze względu na opór szlachty. 

„Naród sejmujący” widział w tym narzędzie władzy cesarskiej i dążył do zacho-
wania prawa zwyczajowego. Mimo to, chętnie korzystał z języka łacińskiego, 
tak, że prawo rodzime było wielokrotnie w nim wyrażane. Najbardziej znane 
są dwie sentencje, jak podaje Maciej Jońca: neminem captivabimus nisi iure 
victum (Nikt nie może być uwięziony bez wyroku sądowego) z przywileju je-
dlneńsko-krakowskiego (1433 r.) oraz nihil novi nisi commune consensu (Nic 
nowego bez powszechnej zgody) z konstytucji Nihil Novi (1505 r.) [Jońca 
2009]. Jednakże, nieliczne zasady z prawa rzymskiego również się przyjęły 
w prawie zwyczajowym, np. nemo iudex in causa sua. Znanym odstępstwem 
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od tej zasady jest sprawa Samuela Zborowskiego, skazanego na sądzie sejmo-
wym przez Stefana Batorego na karę śmierci. Podstawą był zatarg szlachcica 
z królem, który doprowadził do jego śmierci. W monarchiach zachodnich 
(np. Francji Ludwika XIV) podobne incydenty zdarzały się znacznie częściej. 
Przełomem stały się kodyfikacje Napoleona, które burzyły stosunki feudalne 
i wprowadzały wiele ze znanych nam dzisiaj, a stworzonych w starożytności, 
rozwiązań prawa cywilnego, m. in. nemo plus iuris ab alium transferre potest, 
quam ipse habet (Nikt nie może przenieść na innego więcej praw, niż sam 
posiada), czy volenti non fit iniuria (Chcącemu nie doznaje krzywdy). „Ka-
mieniem milowym” w prawie karnym były kodeksy: Leopoldina i Józefina, 
które humanitaryzowały prawo z szerszym uwzględnieniem takich zasad jak: 
in dubio pro reo (W wątpliwości na korzyść oskarżonego), nullum crimen sine 
lege (Nie ma przestępstwa bez prawa), praesumptio boni viri (Domniemanie 
niewinności).

Powstanie kodyfikacji w XIX w. na kanwie prawa rzymskiego, było 
inspirowane pragnieniem „pewności prawa”, czyli przewidywalności sądo-
wych rozstrzygnięć. Tym samym ius civile (prawo stanowione), zastąpił ius 
commune (prawo zwyczajowe). Drogą odrębną poszła tradycja anglosaska. 
Common law (ang. wspólne prawo) zamiast do „pewności”, dąży do twórczej 
interpretacji, nie wiąże się z określonym systemem wartościowania, ale normy 
ulegają adaptacji do przemian społecznych. W tym kontekście prawo rzym-
skie i jego terminologia jawi się, jako element konserwatywny i petryfikujący 
system. Zdaje się jednak, że wielowiekowa praktyka i zdolność adaptacji uni-
wersalnych reguł łacińskich do występujących przemian cywilizacyjnych, za-
daje kłam tej tezie. Obecnie zdecydowana większość państw na świecie stosuje 
model kontynentalny. 

język i fOrma

Seneka w listach do Lucyliusza powtarza za Eurypidesem [Landowski, 
Woś 2002, s. 577]: veritas simplex oratio est (Prawda wyrażana jest w sposób 
prosty). Znaczy to, iż prawda jest wypowiadana w sposób prosty, jasny. To 
krótkie zdanie wyznacza pewien wzór, w jaki sposób konstruować najistot-
niejsze prawdy życia ludzkiego i społecznego. Regulae i maximae iuris, krótkie 
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reguły i maksymy prawne, doskonale spełniają tę zasadę. Łacina jest językiem 
precyzyjnym i bardzo konkretnym, w przeciwieństwie do greki, która wyraża 
treści w sposób abstrakcyjny i wieloznaczny. Każdy termin ma swoje określo-
ne znaczenie. Składnie i formy zdań również posiadają określone interpretacje. 
Nieuprawniona zmiana prowadzi do zachwiania się całej struktury. Prawo, 
wieloznaczności nie dopuszcza. Forma sentencji, została przejęta z filozofii, 
jednak z dążnością do ostrości znaczeń i użyteczności zastosowań. Tę specyfi-
kę opisała m.in. Krystyna Woś: „Tajemnica niezwykłej żywotności – już po-
nad dwutysiącletniej – owych popularnych, często głębokich treści, a krótko 
ujętych łacińskich wypowiedzeń, kryje się w ich konstrukcji i sposobie prze-
kazywania: są zwięzłe, trafne i zrozumiałe a przez to łatwe do zapamiętania” 
[Tamże, s. 6].

Po upadku Imperium Romanum i wyodrębnieniu języków narodo-
wych, łacina nadal pozostawała językiem powszechnie stosowanym w war-
stwach wykształconych. Dopiero wiek XIX i rozprzestrzenianie się języka 
francuskiego, doprowadziło do jej zmarginalizowania. 

Oprócz sentencji, stosowano w przeszłości i stosuje się również obec-
nie pojedyncze terminy. Mogą one określać urząd, bądź instytucję prawa, czy 
też inne elementy związane z szeroko rozumianym językiem prawniczym. Po-
zostałości łacińskiego dziedzictwa są dostrzegalne zarówno w światowym, jak 
i w polskim nazewnictwie sądowym. Na potrzeby tego opracowania wystar-
czające będzie jednak, odniesienie się jedynie do polskiego systemu prawnego. 
Odnajdujemy w nim m. in. określenia takie jak: procurator, curator, advocatus. 
Przetrwały one w postaci polskiego prokuratora, kuratora czy adwokata. Inne 
terminy zanikły, np.: iudex– sędzia czy defensor- obrońca. Pierwsze nie do-
czekały się polskich odpowiedników, drugie zostały zastąpione przez rodzime 
określenia. Te i inne przykłady wyróżniają się spośród wielu prawniczych ter-
minów. W polskim systemie, część z nich uległa zapomnieniu w okresie PRL, 
który zwalczał prawo rzymskie, jako archaiczne i burżuazyjne. Można pośród 
nich wskazać takie jak: praefectus-prefekt, czy cancellarius-kanclerz. Część ter-
minów wciąż dostrzegalna jest w nomenklaturze kościelnej. Słowa: episcopus- 
biskup, curia-kuria biskupia, czy dioecesis-diecezja. Warto wspomnieć również 
określenia czynności procesowych, mające swój „rzymski rodowód”: apellatio-

-apelacja, probatio-probacja, znajdują zastosowanie również we współczesnym 
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polskim porządku prawnym. Próżno natomiast szukać terminów takich jak: 
litis contestatio-wdanie się w spór, articuli probandi-artykuły dowodowe, czy 
exceptio-zarzut, które uległy, albo spolszczeniu, albo wyparciu, jako nieprzy-
stające do współczesnych instytucji. 

łacińska terminOlOgia w ustawOdawstwie

Przede wszystkim należy wspomnieć, iż z terminologii starożytnej 
czerpie już sama Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Objawia się 
to m. in. w nazwie państwa, która ma genezę antyczną, res publica-republi-
ka. W języku staropolskim określenie to zastąpiono mianem „Rzeczypospoli-
tej”. Z kolei izba wyższa Parlamentu przejęła słowo senatus- Senat, jako swoją 
nazwę. Oprócz pojedynczych terminów, ustawa zasadnicza odwołuje się do 
całych zasad prawnych, paremii łacińskich, które przetransponowane na po-
trzeby współczesne często zyskują inne brzmienie. Zasadnicze ich przesłanie 
pozostaje jednak bez zmian. Pośród wielu, na potrzeby niniejszego opracowa-
nia wybranych zostaje tylko część. 

Pierwszym jest konstytucyjna zasada z art. 2: „Rzeczpospolita Pol-
ska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej” [Dz. U. poz. 483 ze zm.]. Przywołana zasada od-
powiada łacińskiej sentencji: iustitia fundamentum regnorum est (Sprawiedli-
wość jest podstawą rządów). W innym miejscu wskazać należy na paremię: 
in legibus fundamentum rei publicae (Prawa są ostoją republiki), stanowi ją 
art. 8 ust. 1: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” 
[Dz. U. poz. 483 ze zm.]. W art. 30 odnajdujemy kolejną starożytną zasadę: 

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicznych” [Tamże]. Przepis ten odpowiada senten-
cji: hominem causa omne ius constitutum sit (Wszelkie prawo winno być stano-
wione ze względu na człowieka). Jedną z najistotniejszych części Konstytucji 
z 1997 r. jest określenie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. 
W art. 31 ust. 1-2 czytamy: „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 
[…] Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie 
wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” [Dz. U. 
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poz. 483 ze zm.]. Przywołany przepis odpowiada sentencji: libertas est potestas 
faciendi id, quod iure licet (Wolność jest to możliwość czynienia tego, co praw-
nie wolno). W zakresie stanowienia prawa wskazać należy na paremię: lex non 
obligat nisi promulgata (Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona). 
Wyrażona została w art. 88 ust. 1: „Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozpo-
rządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie” [Dz. U. poz. 483 
ze zm.]. W zakresie stosowania prawa warto jeszcze wspomnieć o sentencji: 
non exemplis, sed legibus iudicandum est (Należy orzekać na podstawie ustaw, 
a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia). Sentencja ta stanowi punkt 
odniesienia do art. 7, który stanowi: „organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa” [Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.]. W zakresie 
prawa sądowego bardzo ważne są m. in. dwie zasady wyrażone w Konstytucji 
w art. 42 ust. 1. Przepis ten odwołuje się do paremii: lex retro non agit (Ustawa 
nie działa wstecz) oraz nullum crimen sine lege. Stanowi on: „Odpowiedzialno-
ści karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą 
kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia” [Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.]. W innym miejscu Konstytucja odwołuje się do sentencji 
bona fides praesumitur (Domniemanie dobrej wiary) –art. 42 ust. 3: „Każdego 
uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawo-
mocnym wyrokiem sądu” [Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.].

Związki z sentencjami łacińskimi możemy odnaleźć również innych 
źródłach prawa. Między innymi wskazać można kodeksy: karny, postępowa-
nia karnego, cywilny i postępowania cywilnego. W kodeksie karnym odnaj-
dziemy na przykład sentencję: maximus pericula semper veniam culpae (Wiel-
kie niebezpieczeństwo wyłącza zawinienie). Art. 26 §1 k.k. stanowi: „Nie 
popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli nie-
bezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia 
wartość niższą od dobra ratowanego” [Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.].  
W innym miejscu odnajdujemy związki z zasadą: sola cogitatio furti faciendi 
non facit furem (Sam zamiar popełnienia kradzieży nie czyni jeszcze złodziejem).  
W polskim prawie karnym zamiar nie jest karalny, ale stanowi element pocho-
du przestępstwa-iter delicti. Art. 9 §1 k.k. stanowi: „Czyn zabroniony popeł-
niony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go 
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popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi” [Dz. 
U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.]. Karalne jest przygotowanie, jeżeli ustawa 
tak stanowi. Karalne jest usiłowanie i dokonanie przestępstwa. W odniesie-
niu do sprawców nieletnich zastosowanie ma zasada: malitia supplet aetatem 
(Natężenie zła uzupełnia wiek). Kodeks karny w art. 10 §2 stanowi: „Nieletni, 
który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego  
w art. 134, […] oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych 
w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego 
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, […]” [Dz. U. 1997 poz. 
553 ze zm.]. 

W kodeksie postępowania karnego, podobnie odnajdujemy nawiąza-
nia do łacińskich paremii, np. zawarta w art. 40 §1 pkt 1 k.p.k. zasada: nemo 
iudex in causa sua. Brzmi ona następująco: „Sędzia jest z mocy prawa wyłączo-
ny od udziału w sprawie, jeżeli: 1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio” 
[Dz. U. 1997 poz. 555 ze zm.]. Inną zasadą zastosowaną w polskim systemie 
prawnym jest reformatio in peius iudici appellato non licet (Sędziemu apelacyj-
nemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się). Art. 434 
§1 k.p.k. stanowi: „Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego 
jedynie: […] wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, 
oraz […] w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa nakazuje wydanie orzecze-
nia niezależnie od granic zaskarżenia, oraz […] w razie stwierdzenia uchybień 
podniesionych w środku odwoławczym, […]” [Dz. U. 1997 poz. 555 ze 
zm.]. 

Innym źródłem prawa, w którym prawo rzymskie jest obecne w spo-
sób szczególny, jest kodeks cywilny. Recepcja prawa rzymskiego pozwala na 
doskonalsze zrozumienie stosunków prawnych pomiędzy obywatelami pań-
stwa rzymskiego, ale także na wprowadzenie części rozwiązań do współcze-
snego ustawodawstwa. Szereg instytucji antycznych i paremii ma dzisiaj swoje 
zastosowanie. Przetransponowano je wprost bądź z odpowiednimi zmianami. 
Pośród wielu wskazać można: servitus in faciendo consistere nequit (Służebność 
nie może polegać na działaniu). Zasada ta znajduje swoje zastosowanie m. in. 
w art. 285 §1 k.c.: „Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej 
nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź 
na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym 
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zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomo-
ści obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do 
niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości ob-
ciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, […]” [Dz. U. 1964 
poz. 93]. W innym miejscu znajduje się przepis art. 423 k.c., który stanowi: 

„Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach 
na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za 
szkodę wyrządzoną napastnikowi” [Tamże]. Rozwiązanie to odpowiada pare-
mii: vim vi repellere licet (Siłę wolno odeprzeć siłą). W zakresie prawa spad-
kowego z kolei przyjęto zasadę: mors omnia iura solvit (Śmierć znosi wszelkie 
prawa). Stanowi o tym art. 922 §1-2 k.c.: „Prawa i obowiązki majątkowe 
zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie 
do przepisów księgi niniejszej. […] Nie należą do spadku prawa i obowiązki 
zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego 
śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spad-
kobiercami” (Dz. U. 1964 poz. 93).

Kodeks postepowania cywilnego również odwołuje się do łacińskich 
sentencji. Zasadą przyjętą z porządku antycznego jest m. in. sententia facit ius 
inter partes (Wyrok tworzy prawo między stronami). Wyraża tę zasadę art. 363 
§1 k.p.c.: „Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do 
niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia” [Dz. U. 1964 poz. 296 
ze zm.]. Inną łacińską inspiracją jest paremia: reus excipiendo fit actor (Pozwa-
ny w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem). Przykładem tego jest 
art. 253 k.p.c.: „Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego 
albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je podpisała, od 
niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić. […]” [Dz. U. 
1964 poz. 296 ze zm.].

Paremie łacińskie występują ponadto w poglądach przedstawicieli 
doktryny. Odnaleźć je można w różnego rodzaju komentarzach do kodek-
sów i ustaw, czy opracowaniach naukowych. Niejednokrotnie ubogacają 
dyskurs akademicki i inspirują autorów do pogłębionej refleksji. Przykładem 
tego może być wyjaśnienie przepisu kodeksu karnego przez Barbarę Kunicką-  
Michalską: „Wątpliwości przy tym, czy orzec karę pozbawienia wolności, czy 
też karę (środek) wolnościową, należy według art. 3 rozstrzygać na korzyść 
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kary wolnościowej, w myśl zasady in dubio pro libertate” (W wątpliwości dla 
uwolnienia) [Kunicka-Michalska 2018, s.60]. Podobnie w komentarzu do 
kodeksu cywilnego Stanisław Dmowski również powołuje się na łacińską sen-
tencję: „Natomiast nie jest sprzeczna z ustawą umowa dotycząca zakazującego 
zbywania rzeczy cudzej, a zasada nemo plus iuris in alium transfere potest, quam 
ipse habet oznacza, że zbycie rzeczy, której zbywca nie jest właścicielem, nie 
powoduje skutków prawnych […]” [Dmowski 2011. s. 274]. 

łacińska terminOlOgia  
a OrzecznictwO współczesne

Wiele z wzniosłych zdań znajdowało w przeszłości i znajduje obec-
nie zastosowanie, i jest przywoływane w codziennej praktyce prawników. Jak 
pisze Antoni Dębiński: „Wielokrotnie wyrażają idee uniwersalne i ponadcza-
sowe, przez co także dzisiaj niezmiennie uważa się je za istotny element ak-
sjologii prawa” [Dębiński 2009]. Najczęściej używane są te, które posiadają 
najbardziej uniwersalny wydźwięk, część z nich już została wspomniana: lex 
retro non agit; in dubio pro reo; volenti non fit iniuria, czy inne, jak: bis eadem 
re agere non licet (Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie).

W 1999 r., podczas budowy nowego gmachu Sądu Najwyższego 
w Warszawie wykonano 86 inskrypcji z sentencjami w języku łacińskim i pol-
skim. Jak piszą: Marek Budzyński i Zbigniew Badowski: „Projekt gmachu 
miał - zdaniem architektów – «ilustrować rolę Praw w życiu człowieka»” [Bu-
dzyński. Badowski 2016]. Inskrypcje te, doskonale oddają program etyczno-

-społeczny gmachu oraz jego misję. Jednocześnie nadają miejscu dostojeństwa 
i świadczą o zakorzenieniu w tradycji.

Bardzo często sentencje przywoływane są w orzeczeniach sądów i try-
bunałów, zarówno polskich: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, 
sądów rejonowych, jak i instytucji państw Unii Europejskiej oraz instytucji sa-
mej Unii Europejskiej, m. in. przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy 
Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Na gruncie prawa polskiego przykładem odwołania się do wzorców 
antycznych może być wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 8 maja  
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2018 r. W sprawie pomiędzy funduszem inwestycyjnym, a osobą fizyczną, sąd 
stwierdził: „Podkreślić […] należy, iż przytoczenie przez pozwaną twierdzeń 
co do wypowiedzenia umowy […] podczas rozprawy – wbrew często spoty-
kanym poglądom, wynikającym z błędnego rozumienia zasady audiatur et 
altera pars (Niechaj będzie wysłuchana i druga strona) - nie obligowało sądu 
do odroczenia rozprawy, w celu umożliwienia powodowi wypowiedzenia się 
co do tej kwestii” [I C 35/18]. 

Łacińska terminologia posłużyła za argument również w wyroku Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwiet-
nia 2017 r., w sprawie dostarczenia niezbędnych informacji do oceny wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej. W senten-
cji czytamy: „Już od czasów starożytnego Rzymu obowiązuje zasada […] –  
ei incubit probatio, qui dicit non qui negat (Ciężar dowodu spoczywa na tym, 
kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza), a zatem skoro pełnomocnik Strony 
Skarżącej twierdzi, że zestawienie powyższych cytatów da się wyjaśnić poprzez 
mniej lub bardziej udane spekulacje logiczne, to pozostaje w błędzie” [V SA/
Wa 615/17].

Przykładem inspiracji tradycją może być także użycie paremii  
w postanowieniu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2013 r.:  

„W wypadku zatem, gdy pewne ustalenie faktyczne zależne jest od dania wiary 
tej lub innej grupie dowodów, czy też np. dania wiary lub odmówienia wia-
ry wyjaśnieniom oskarżonego, […] nie można mówić o naruszeniu zasady  
in dubio pro reo” [II KK 133/13].

W innym przypadku do rzymskich sentencji odwołał się Trybunał 
Konstytucyjny. Należy zaznaczyć, iż nie sprawuje on wymiaru sprawiedliwo-
ści, jednakże wpływa na kształt systemu prawa w Polsce. W postanowieniu 
z 6 lipca 2010 r. w sprawie zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. o odmowie nadania dalszego biegu wniosko-
wi Związku Pracodawców Business Centre Club, postanowił nie uwzględnić 
zażalenia. Powołał się przy tym na rzymską paremię: „W takiej sytuacji ZP 
BCC nie może, co oczywiste, z własnego postępowania niezgodnego z po-
stanowieniami statutu wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych 
(nemo potest commodum capere de iniuria sua propria) (Nikt nie może czerpać  
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korzyści ze swego bezprawia) - w postaci uznania w niniejszej sprawie zdolno-
ści wnioskowej Zarządu […]” [Tw 6/09].

zakOńczenie

Przytoczone przykłady stanowią ilustrację szerokiego zastosowania 
terminologii łacińskiej w polskim wymiarze sprawiedliwości. Rozwój gospo-
darki kapitalistycznej i demokratyzacja życia, a także globalizacja, wymuszają 
powstawanie nowych rozwiązań. Mimo to, myśl rzymska pozostaje nieoce-
nionym fundamentem. Znamienne jest, że tak wiele lat po upadku, świat 
Imperium Romamum, może do nas przemawiać z niesłabnącą siłą. Przetrwał 
on w nieśmiertelnych ideach i inspiruje na nowo, w myśl słów: salus populi 
suprema lex esto (Dobro ludu jest najwyższym prawem). Wbrew pojawiającym 
się głosom krytycznym wobec zastosowania łacińskiej terminologii w wymia-
rze sprawiedliwości, jej użyteczność potwierdzają zarówno teoretyczna głębia, 
jak i wartość praktyczna.
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Rola personelu pokładowego  
w zapewnianiu bezpieczeństwa 

lotu

wprOwadzenie

W celu utrzymania, a także stałego podnoszenia poziomu bezpieczeń-
stwa w lotnictwie cywilnym przeprowadza się szereg inicjatyw, regularne kon-
trole i szkolenia oraz inne przedsięwzięcia prowadzące do eliminowania zagro-
żeń bezpieczeństwa z obszaru lotnictwa cywilnego. Na najniższym szczeblu 
zarządzania znajduje się przewoźnik lotniczy. Najniższy szczebel nie oznacza 
najmniejszej roli, a wręcz przeciwnie – przewoźnik ma bezpośredni kontakt 
z przewożonymi pasażerami. 

Przewoźnik lotniczy sprawuje istotny element ochrony w porcie lot-
niczym i na pokładzie statku powietrznego. Oprócz dobrze przygotowanego 
i zabezpieczonego stanu technicznego urządzeń, przewoźnik odpowiada także 
za zatrudniony personel pokładowy i jego wyszkolenie oraz praktykowanie 
przez ten personel działań wpływających na zapewnianie bezpieczeństwa w lo-
cie, np. uskutecznianie polityki zamkniętego kokpitu.

Personel pokładowy zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze wszystki-
mi funkcjonującymi w Polsce i zagranicą służbami bezpieczeństwa oraz Wła-
dzami Lotnictwa Cywilnego, Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także 
operatorami lotnisk. Przechodzi on długi proces teoretycznego i praktycznego  
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szkolenia w celu poprawnego wykonywania swoich obowiązków i stałego za-
pewniania bezpieczeństwa podczas lotu. 

szkOlenia persOnelu lOtniczegO

Zadania z zakresu bezpieczeństwa, które w porcie lotniczym były wy-
konywane przez jego pracowników, od wejścia na pokład statku powietrznego 
wykonywane są przez personel lotniczy. Zaczyna on od właśnie tego momen-
tu ponosić odpowiedzialność za przeprowadzenie bezpiecznego lotu (oraz po-
stoju na płycie lotniska). Personel lotniczy stanowi załoga pokładowa i załoga 
kokpitowa. Załogę pokładową tworzą stewardessy i stewardzi, natomiast za-
łogę kokpitową piloci (kapitan i pierwszy oficer). Personel pokładowy pełni 
ogromną rolę w celu zapewnienia bezpieczeństwa w locie, dlatego konieczne 
są odpowiednie szkolenia oraz certyfikowanie. Według Eugeniusza Zabłockie-
go szkolenie lotnicze to 

…zespół przedsięwzięć mających na celu przygotowanie personelu lot-
niczego do wykonywania zadań na ziemi i w powietrzu oraz umiejętne-
go eksploatowania sprzętu lotniczego, zgodnie z jego przeznaczeniem 
i możliwościami  [Zabłocki 2009, s. 184]. 

Szkolenie musi być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy Pra-
wo Lotnicze. Personel pokładowy, aby móc prowadzić czynności lotnicze, 
musi przejść długie i wymagające nauki i testy. Członkiem personelu lotni-
czego staje się osoba, która uzyskała licencję lub świadectwo kwalifikacji oraz 
posiada wpis do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego od-
powiedniego rejestru [Dz.U. 2017 r. poz. 959 i 1089]. Osoby starające się 
o uzyskanie licencji lub świadectwa kwalifikacji muszą wykazać odpowiednie 
przygotowanie do wykonywania czynności lotniczych [Zabłocki 2009, s. 194]. 

W powszechnie praktykowanych lotach cywilnych załoga lotnicza 
może mieć charakter jednoosobowy lub wieloosobowy (minimum dwie osoby 
uprawnione do pilotowania statku powietrznego). W przypadku cywilnych 
lotów powyżej dziewięciu pasażerów oraz lotów samolotem turbośmigło-
wym załoga musi posiadać minimum dwóch upoważnionych pilotów, jednak 
w szczególnych sytuacjach może to być jeden pilot. W przypadku lotów z za-
łogą wieloosobową, gdzie wymaganych jest dwóch pilotów, jeden z nich pełni 
stanowisko dowódcy (kapitana) załogi. Dowódca załogi to pilot doświadczo-
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ny, musi przejść wiele szkoleń, między innymi w zakresie czynnika ludzkiego 
Human Factor (HF) i zarządzania zasobami załogi Crew Resource Manage-
ment (CRM) [Krawczyk 2006, s. 214].

Na dowódcy załogi spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie 
bezpiecznego lotu, ale przysługują mu związane z tym przywileje. Może on 
wyprosić z pokładu każdą osobę lub usunąć dany bagaż, jeśli zauważy nawet 
minimalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Może także odmówić wykonania 
usługi przewozu osób, które są pod wpływem środków odurzających, przeby-
wają nielegalnie na terytorium kraju, są zawrócone z granicy lub ich transport 
zagrażałby jakiemukolwiek czynnikowi bezpieczeństwa.

Każdy pilot reprezentuje przewoźnika lotniczego, przez którego jest 
zatrudniony. Zewnętrznie to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za od-
powiedni poziom bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego podczas 
lotu, kołowania czy postoju na płycie lotniska [Zabłocki 2009, s. 196]. 

Kapitan załogi, ze względu na nałożone na niego obowiązki i stałe 
ponoszenie dużej odpowiedzialności, jest wyjątkowo narażony na czynniki 
środowiskowe (wewnętrzne i zewnętrzne). Podczas wielu godzin lotu orga-
nizm ludzki przestawia się na inny tryb, stale jest poddawany obniżonemu 
ciśnieniu, hałasowi, wstrząsom, amplitudom temperatury, wibracjom oraz 
przyspieszeniom, a podróżom po całym świecie towarzyszy tzw. zespół nagłej 
zmiany strefy czasowej (z ang. jet lag). Czynnikami technicznymi wpływają-
cymi na komfort, który przekłada się na poprawność zachowania pilota są, 
m.in. dobrze skrojone i wykonane, optymalne wnętrze kokpitu i całe jego 
wyposażenie, ale także są to relacje międzyludzkie. Dzięki szkoleniom CRM 
kapitan potrafi efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi i wykorzystuje w celu 
wydobycia z każdego członka personelu maksymalnej wiedzy do wykonania 
bezpiecznych lotów. Kapitan musi także dbać o pozytywne relacje między per-
sonelem. Nie robi tego tylko na podstawie odbytych szkoleń – kapitan musi 
być także osobą o wysokim poziomie moralności, postrzeganą jako autorytet. 
Można rzec, że to w największym stopniu od dowódcy załogi zależy wykona-
nie w pełni bezpiecznego lotu [Zabłocki 2009, s. 197]. 

Szkolenie lotnicze jest obowiązkowe dla personelu lotniczego. Szkole-
nie lotnicze dla personelu jest uznanym przez Prezesa ULC procesem naucza-
nia informacji i uzyskiwania umiejętności lotniczych koniecznych do wyda-
nia licencji. Szkolenie powinno być przeprowadzone w ośrodkach szkolenia 
lotniczego i w organizacjach lotniczych. Ośrodki muszą posiadać odpowiedni 
certyfikat upoważniający do przeprowadzenia szkolenia.
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Każdy pilot, niezależnie od specjalności, musi przejść szkolenie teore-
tyczne i praktyczne, na ziemi i w powietrzu. Szkolenia przeprowadzane są 
na pokładach statków powietrznych, które odpowiadają wymaganiom ustawy 
Prawo lotnicze i JAR-FCL (Flight Crew Licensing) [JAA, 2006]. Do szkoleń 
wykorzystuje się także naziemne urządzenia treningowe, np. symulatory lotów 
czy kabiny treningowe [Zabłocki 2009, s. 201]. 

Istnieją dwa rodzaje szkoleń, dzięki którym można uzyskać uprawnie-
nia do wykonywania lotów. Do szkolenia zintegrowanego mogą przystąpić 
kandydaci nieposiadający żadnych uprawnień do wykonywania lotów. Są to 
głównie osoby początkujące. Przepisy przewidują także pilotów, którzy po-
siadają licencję turystyczną, ale muszą oni spełnić pewne warunki; posiadają 
pierwszą kategorię zdrowia i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Do 
szkolenia modułowego natomiast podchodzą osoby, które posiadają już li-
cencję pilota turystycznego lub zawodowego (bądź uprawnień odpowiednich 
dla tych licencji), a chcą zdobyć licencję pilota zawodowego lub liniowego. 
Szkolenia zintegrowane i modułowe różnią się od siebie czasem trwania kursu, 
minimalną liczbą godzin wykładów i ćwiczeń, godzin w symulatorach oraz 
w powietrzu. Kandydat sam wybiera rodzaj szkolenia, w zależności od tego, 
jaką specjalizację będzie chciał wykonywać w swojej lotniczej karierze [Za-
błocki 2009, s. 202]. 

Decydentem ws. szkolenia jest Prezes ULC. Wydaje on pisemną zgodę 
na zakończenie i akceptację wykonania szkolenia. Przed przystąpieniem do 
części praktycznej kandydat musi uzyskać oświadczenie lekarza, który jest za-
trudniony w uprawnionej jednostce medycyny lotniczej. Orzeczenie lekarskie 
poświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych, a co za tym idzie oznacza 
zgodę na pracę w charakterze członka personelu lotniczego. 

Dla celów ogólnych szkolenia, zakresu wymaganej wiedzy i umiejęt-
ności ustalonych dla poszczególnych licencji i uprawnień lotniczych, Prezes 
ULC publikuje w Podręczniku Licencjonowania Personelu Lotniczego (PEL) 
[ULC, 2015] szczegółowe wytyczne dla programów szkolenia zintegrowanego 
i modułowego, łączenia szkolenia do licencji i uprawnień oraz indywidualne-
go toku szkolenia, jeśli kandydat wykazuje odpowiednie umiejętności nabyte 
inną metodą. Szkolenia teoretyczne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, 
zaocznym lub mieszanym, przy zachowaniu różnych form dydaktycznych 
i organizacyjnych [Zabłocki 2009, s. 202]. 

W celu uzyskania licencji, szkolenie lotnicze wszystkich specjalności, 
musi zakończyć się egzaminem poświadczającym zdobytą wiedzę teoretyczną. 
Szczegółowe wytyczne do tych egzaminów zawarte są w przepisach JAR-FCL. 
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Przy egzaminach teoretycznych wytyczne te dotyczą metody przeprowadzania 
egzaminu, zakres, poziom, czas trwania, a także poziom pytań na egzami-
nie. W zakresie egzaminów praktycznych wytyczne określają zakres tematyki, 
wymagany czas lotu, czas czynności wykonywanych na ziemi, konieczne lub 
nieobowiązkowe wykorzystanie urządzeń treningowych, rodzaje tych urzą-
dzeń oraz zakres dodatkowego sprawdzenia posiadanej wiedzy teoretycznej 
[Zabłocki 2009, 203]. 

W celu przeprowadzania procesów egzaminacyjnych utworzono spe-
cjalny organ – Lotniczą Komisję Egzaminacyjną (LKE). Podlega ona Prezeso-
wi ULC i to właśnie on powołuje członków tej Komisji (stałych i niestałych). 
Sama LKE jest komisją etatową, a jej nieustannie urzędującym organem jest 
Sekretariat LKE. w jego skład wchodzą trzej przedstawiciele: sekretarz LKE, 
przewodniczący LKE oraz asystent (zastępuje on Sekretarza podczas jego nie-
obecności czy pobytu na sesji egzaminacyjnej). Sekretariat LKE działa w obrę-
bie struktur ULC, który to z kolei zapewnia Sekretarzowi pomieszczenia i nie-
zbędne wyposażenie do wykonywania swoich prac i obowiązków. Członkowie 
Sekretariatu LKE są pracownikami ULC [Zabłocki 2009, s. 204]. 

Za najważniejszy cel działalności LKE przyjęto przeprowadzanie egza-
minów państwowych teoretycznych oraz praktycznych dla uzyskania licencji 
i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji, a także przeprowadzanie teo-
retycznych oraz praktycznych egzaminów okresowych i okolicznościowych na 
zlecenie naczelnika wydziału personelu lotniczego. Ten drugi rodzaj występu-
je w sytuacjach, w których po wypadku lub określonej sytuacji lotniczej, za-
wieszono lub wstrzymano licencję pilota statku powietrznego. Drugorzędnym 
zadaniem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej jest organizowanie i przeprowa-
dzanie sesji egzaminacyjnych. Egzaminatorzy, tak jak członkowie Sekretariatu, 
dzielą się na stałych i niestałych. Powołuje ich Prezes ULC, natomiast skład 
zespołu egzaminacyjnego (ze składu członków niestałych) ustala przewodni-
czący LKE (na wniosek sekretarza). Przewodniczący LKE także uczestniczy 
osobiście w sesji egzaminacyjnej, a jeśli nie ma takiej możliwości – wyznacza 
na swoje miejsce osobę ze składu członków stałych. Sekretarzem komisji egza-
minacyjnej jest zazwyczaj Sekretarz LKE lub jego zastępca. W losowej sytuacji 
koniecznej może to być inny pracownik ULC, najlepiej członek niestały LKE 
[Zabłocki 2009, s. 204]. 

Egzaminy praktyczne przeprowadzane są przez egzaminatorów mia-
nowanych przez Sekretarza LKE, ze składu członków niestałych. Egzaminy 
odbywają się przez cały rok, na podstawie wydanych przez Sekretariat LKE 
skierowań. Harmonogram sesji ustala naczelnik wydziału personelu lotnicze-
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go w porozumieniu z Przewodniczącym LKE. Harmonogram taki musi być 
wysłany co najmniej 45 dni przed pierwszą sesją egzaminacyjną nie tylko do 
Przewodniczącego LKE, ale także do organizacji lotniczych prowadzących 
szkolenie lotnicze, organizacji lotniczym zatrudniających i zrzeszających per-
sonel lotniczy [Zabłocki 2009, s. 205].

Przystępujący do egzaminu kandydat musi wykazać się opanowaniem 
materiału teoretycznego z każdego obowiązującego go przedmiotu na pozio-
mie odpowiednim do zdobywanej licencji lub uprawnienia lotniczego oraz 
wykazać umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Egzami-
natorzy przygotowują pytania w formie ustnej i pisemnej. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu, egzaminatorzy wydają potwierdzenie ukończenia szkolenia 
teoretycznego, które jest wymagane w celu przystąpienia do egzaminu prak-
tycznego.

Stanowisko instruktora może pełnić osoba, która nie tylko spełnia wy-
mogi określone dla wykonywania zawodu pilota, ale ponadto potrafi wykonać 
te czynności ze stanowiska instruktora w sposób zgodny z uprzednio pokaza-
ną instrukcją manewru lub procedury. Instruktor musi także przeprowadzić 
poprawnie nauczanie przed, w trakcie i po zakończonym locie oraz jednocze-
śnie dokonywać analizy błędów popełnianych przez ucznia-pilota lub pilota 
szkolonego. Instruktor wypełnia wiele obowiązków, jednak jednym z najważ-
niejszych jest nadzór nad ćwiczeniami ucznia-pilota lub pilota szkolonego. 
Wartym uwagi jest fakt, iż instruktor podczas szkolenia, sam musi zaimpro-
wizować sytuacje niebezpieczne i skomplikowane w powietrzu i na ziemi, nie 
może przy tym narażać życia i zdrowia szkolonego [Zabłocki 2009, s. 206]. 

licencjOnOwanie persOnelu lOtniczegO  
Oraz wydawanie świadectw kwalifikacji

Warunkiem dopuszczenia członka załogi kokpitu do lotu jest posiada-
nie ważnej licencji lotniczej wydanej przez Prezesa ULC oraz odzwierciedlenie 
w praktyce swoich kwalifikacji i umiejętności. Licencja lotnicza jest wydawa-
na do konkretnej specjalności lotniczej. Mogą to być następujące specjalno-
ści [Zabłocki 2009, s. 198]: pilot samolotowy turystyczny, pilot samolotowy 
zawodowy, pilot samolotowy liniowy, pilot śmigłowcowy turystyczny, pilot 
śmigłowcowy zawodowy, pilot śmigłowcowy liniowy, pilot wiatrakowcowi 
turystyczny, pilot wiatrakowcowi zawodowy, pilot sterowcowy liniowy, pilot 
sterowcowy zawodowy, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, nawigator 
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lotniczy, radiooperator pokładowy, mechanik pokładowy, skoczek spado-
chronowy zawodowy, mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego, 
kontroler ruchu lotniczego, dyspozytor lotniczy, informator służby informacji 
powietrznej oraz operator tankowania statków powietrznych [Dz. U. 2013 
poz. 1077]. 

Oprócz licencji wydawane są także odrębne dokumenty – świadec-
twa kwalifikacji. Wymagają one następujących specjalności [Zabłocki 2009,  
s. 198]: pilot lotni, pilot paralotni, pilot motolotni, pilot statku powietrznego 
o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 495 kg, pilot-operator modelu 
latającego, skoczek spadochronowy.

Licencje i świadectwa muszą być zgodne z zapisami zawartymi w usta-
wie Prawo Lotnicze oraz w innych, licznymi rozporządzeniach. Wyróżnia się 
także licencje i uprawnienia lotnicze, które odpowiadają międzynarodowym 
wymaganiom lotniczym – Joint Aviation Authorities (JAA), tj. stowarzyszo-
nym krajom europejskim JAR-66. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) również wydaje licencje i uprawnienia, jeśli spełniają one 
wymagania określone w aneksie 1 – załączniku do konwencji chicagowskiej. 
w przypadku, gdy licencja lub uprawnienia lotnicze narodowe nie spełniają 
warunków JAA, JAR-66 lub ICAO nie mogą zostać dopuszczone do funkcjo-
nowania w lotnictwie międzynarodowym, jednak istnieje możliwość akcepta-
cji licencji indywidualnie, przez inne państwo. W Polsce osobą sprawdzającą 
i akceptującą zagraniczną licencję jest Prezes ULC [Zabłocki 2009, s. 199]. 

Same licencje lotniczą dzielą się na [ULC, 2015]:

• Licencje samolotowe (PPL, CPL, MPL, ATPL),
• Licencje śmigłowcowe: (PPL, CPL, MPL, ATPL),
• Licencje szybowcowe (SPL),
• Licencje balonowe (BPL),
• Licencje LAPL.

Często występującą jest licencja PPL lub PPL(A) (z ang. Private Pi-
lot License Aeroplane) jest to licencja dla pilota samolotowego turystycznego. 
Kandydat ubiegający się o tę licencję musi osiągnąć wiek 17 lat oraz ukończyć 
szkołę podstawową. Kandydat musi także uzyskać zaświadczenie lekarskie 
pierwszej lub drugiej kategorii według JAR-FCL oraz poświadczenie ukoń-
czenia szkolenia teoretycznego i praktycznego. Szkolenie praktyczne w powie-
trzu powinno obejmować 45 godzin lotów szkoleniowych [Zabłocki 2009,  
s. 206]. MPL jest to Multi-Crew Pilot License (licencja pilota wielozałogowe-
go), która jest bardzo rzadko spotykana i w praktyce niewymagana.
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Kandydat starający się o licencję może ją otrzymać poprzez pozytywne 
ukończenie egzaminu teoretycznego. Przeprowadzany jest on w formie pisem-
nej i łącznie trwa sześć godzin. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 
75 procent poprawnych odpowiedzi z każdej części. Jeden przedmiot można 
poprawiać trzykrotnie, a w przypadku czwartego niepowodzenia należy pono-
wie odbyć szkolenie z zakresu, który został niezaliczony. Egzamin teoretyczny 
jest ważny 24 miesiące od daty zaliczenia ostatniego przedmiotu, natomiast 
pozostałe przedmioty muszą być zaliczone w ciągu 12 miesięcy [Zabłocki 
2009, s. 208].

Egzamin praktyczny odbywa się na ziemi i w locie. Kandydat dokonuje 
wyboru statku powietrznego, na którym będzie przystępował do egzaminu. 
Podczas egzaminu praktycznego będą sprawdzane między innymi umiejęt-
ności przygotowania do lotu, oceny zdatności i obsługi naziemnej samolotu, 
procedury kołowania oraz lot wokół portu lotniczego. W powietrzu egzami-
nowany przedstawia egzaminatorowi umiejętność wykonywania lotu przy 
prędkościach minimalnych, określa objawy i wyprowadza maszynę z prze-
ciągnięcia oraz rozpoznaje autorotację. Dodatkowo może zostać sprawdzona 
umiejętność wykonywania startu i lądowania przy normalnych warunkach 
pogodowych, wykonywania startu krótkiego i stromego wznoszenia począt-
kowego, stromego podejścia, krótkiego lądowania. Następnie egzaminowany 
musi dokonać przylotu i odlotu z lotniska kontrolowanego, przy jednocze-
snym prowadzeniu konwersacji radiotelefonicznej w języku polskim i angiel-
skim [Zabłocki 2009, s. 210]. 

Podczas trwania egzaminu praktycznego daną część lub manewr można 
powtórzyć tylko raz, w przypadku kiedy ich wykonanie wzbudziło wątpliwo-
ści u egzaminatora. Egzaminowany podczas testu zasiada na fotelu dowódcy, 
jednak de facto to egzaminator jest dowódcą statku powietrznego. Egzamino-
wany musi wykazać zdolności do pełnienia tej funkcji. Egzaminator wyznacza 
trasę lotu egzaminacyjnego oraz lotnisko startu i lądowania [Zabłocki 2009, 
s. 211]. 

Egzamin kończy się pozytywnie, jeśli kandydat udowodni, że potrafi 
operować statkiem powietrznym w zakresie jego dopuszczalnych ograniczeń, 
zdołał płynnie i dokładnie wykonać wszystkie wskazane manewry, potrafi po-
dejmować prawidłowe decyzje lotnicze na ziemi i w locie, nie budząc wątpli-
wości czy niezdecydowania. Po uzyskaniu licencji, np. pilota turystycznego 
PPL(A), jej posiadacz jest uprawniony do pełnienia w lotach VFR czynności 
pilota-dowódcy statku powietrznego, który jest wykonywany niezarobkowo, 
a na pokładzie znajdują się oprócz załogi inne osoby upoważnione do pełnie-
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nia czynności drugiego pilota na wszystkich rodzajach statków powietrznych, 
także w celach zarobkowych. Przepis ten obowiązuje na loty wykonywane 
w dzień, a także w nocy, jeśli posiadacz licencji wykonał minimum pięć do-
datkowych lotów szkoleniowych nocą oraz w ciągu sześciu miesięcy wykonał 
minimum piętnaście startów i lądowań w dzień. Uprawniana do lotu w nocy 
są wpisywane do licencji [Zabłocki 2009, s. 211]. 

Bardziej skompilowaną i trudniejszą do zdobycia jest licencja CPL(A) – 
Commercial Pilot License (Aeroplane). Ma to jednak związek z odpowiedzial-
nością, jaką pełni jej posiadacz. Jest to licencja na pilota zawodowego, a kan-
dydat na tę licencję musi mieć minimum 18 lat, ukończoną szkołę średnią lub 
zawodową, musi odpowiadać wymaganiom sprawności psychicznej i fizycznej 
oraz posiadać oświadczenie lekarskie z kategorii pierwszej (JAR-FCL 3). Tak 
samo, jak w przypadku PPL(A) kandydat musi ukończyć szkolenie lotnicze 
teoretyczne i praktyczne oraz wykazać w praktyce zdobyte na szkoleniach 
umiejętności. Szkolenie praktyczne składa się z wymagań dla pilota turystycz-
nego oraz szkolenia w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym, 
lotach nocnych, lotach z załogą wieloosobową. Łącznie wynosi 195 godzin 
w lotach szkoleniowych, w tym maksymalnie 55 godzin na urządzeniach tre-
ningowych. Po ukończeniu szkolenia kandydat musi mieć nalot w wielkości 
150 godzin w roli pilota podczas szkolenia zintegrowanego lub 200 godzin 
podczas szkolenia modułowego [Zabłocki 2009, s. 213].

Podczas egzaminu pilot musi tak samo zaprezentować swoje umiejętno-
ści, jak w przypadku egzaminu do uzyskania licencji PPL(A) oraz dodatkowo 
musi wykonać lot bez widoczności ziemi, polegając tylko na danych wyświe-
tlanych przez urządzenia pokładowe. Egzaminowany musi również wykonać 
przelot według VFR w oparciu o zewnętrzne punkty orientacyjne, nawigację 
zliczeniową i radionawigację, loty awaryjne, przymusowe lądowanie, sytuacje 
niesprawności wyposażenia statku powietrznego i pożaru samolotu. Podczas 
tych manewrów oceniane jest zachowanie pilota w sytuacjach kryzysowych. 
Egzamin kończy się przelotem w ruchu kontrolowanym, podczas którego 
sprawdza się komunikację radiotelefoniczną w języku polskim i angielskim 
[Zabłocki 2009, s. 215]. 

Egzaminowany, który otrzyma decyzję o pozytywnym wyniku egza-
minu nabywa uprawnienia pilota turystycznego PPL(A), a ponadto zyskuje 
uprawnienia do pełnienia czynności pilota dowódcy albo drugiego pilota każ-
dego samolotu wykorzystanego do lotów innych niż zarobkowych oraz do 
pełnienia czynności pilota-dowódcy samolotu z załogą jednoosobową w celu 
zarobkowym. Posiadacz licencji CPL(A) ma także uprawnienia do pełnienia 



1544

ANNA KONARSKA

czynności drugiego pilota statku powietrznego przy wieloosobowej załodze, 
w celach zarobkowych [Zabłocki 2009, s. 216]. 

Najbardziej pożądaną i jednocześnie najtrudniejszą licencją do zdoby-
cia jest ATPL(A) – Airline Transport Pilot License. Jest to licencja na pilota 
liniowego. Kandydat na tę licencję musi mieć ukończone 21 lat, ukończoną 
szkołę średnią lub zawodową, musi posiadać określoną sprawność psychiczną 
i fizyczną oraz orzeczenie lekarskie pierwszej kategorii. Tak, jak w poprzed-
nio wymienionych licencjach, kandydat musi ukończyć szkolenie teoretyczne 
i praktyczne. w tym przypadku jednak pilot odpowiada za bezpieczeństwo 
nawet setek osób. w związku z tym szkolenie teoretyczne obejmuje minimum 
650 godzin wykładów. Do takiego szkolenia może przystąpić osoba, która już 
wcześniej otrzymała licencję pilota turystycznego [UNITEDSKY, 2019].

W celu zachowania jak najwyższego bezpieczeństwa przez przewoź-
ników lotniczych, potencjalny pilot musi mieć bardzo duże doświadczenie 
w lotach. Do egzaminu praktycznego można podejść po wylataniu minimum 
1500 godzin. W tym, na urządzeniu treningowym nie może być więcej niż 
100 godzin. Sam egzamin jest prowadzony w języku angielskim. Podczas jego 
trwania sprawdzane są wszystkie umiejętności, które są wymagane przy licen-
cjach PPL(A) i CPL(A). Oprócz tego sprawdza się u kandydata poprawne 
podejście do lądowania według wskazań przyrządów, zarządzanie załogą lot-
niczą, wykorzystanie list kontrolnych czy samodzielne podejmowanie decyzji 
lotniczych [Zabłocki 2009, s. 219]. 

Po otrzymaniu tej licencji posiadacz jest uprawniony do korzystania ze 
wszystkich uprawnień wynikających z licencji PPL(A) i CPL(A) oraz uprawnień 
do wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Główną różnica, jaką cha-
rakteryzuje się ATPL(A) od pozostałych licencji jest to, że jej posiadacz może 
wykonywać czynność pilota-dowódcy i drugiego pilota za wynagrodzeniem  
[Zabłocki 2009, s. 219]. 

Wyróżnia się także licencję ATPL(A) FROZEN, czyli tzw. licencję li-
niową zamrożoną. Składa się ona z kompletu uzyskanych licencji i upraw-
nień: CPL(A)+IR(A)+MEP(L) oraz kompletu zdanych egzaminów teoretycz-
nych ATPL(A). Licencja IR(A) – Instrument Rating z kolei jest to uzyskanie 
uprawnień do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów. Uzyskanie tego 
uprawnienia daje możliwość wykonywania większej ilości lotów, uniezależnia-
jąc w dużym stopniu latanie od warunków meteorologicznych i jest upraw-
nieniem niezbędnym dla kandydatów do licencji ATPL(A) [VENTUMAIR, 
2016]. Ostatnią licencją jest MEPL(L) – Multi Engine Piston (Land). Jest 
to uprawnienie umożliwiające wykonywanie lotów samolotami wielosilniko-
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wymi. Szkolenie składa się z 7 godzin wykładów i 6 godzin lotu. Kończy się 
egzaminem państwowym [UNITEDSKY, 2019].

Stawki opłat lotniczych określa ULC. Tabela opłat lotniczych dla li-
cencjonowania personelu lotniczego jest ogólnodostępna na stronie Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego [ULC, 2013]. 

Wybór odpowiedniej specjalizacji, a następnie droga do uzyskania 
licencji pilota jest czynnością złożoną i niełatwą. Jak wynika z powyższego 
kandydaci do tego zawodu muszą przejść bardzo długie szkolenia teoretyczne 
i praktyczne, żeby wykonywać swój zawód z zachowaniem wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa. Pilot łączy się z wieżą kontroli ruchu lotniczego przez 
cały okres trwania lotów. Nie tylko odpowiada za bezpieczny start, przelot 
i lądowanie, w ujęciu technicznym. Łączy się z wieżą oraz z innymi służbami 
w przypadku wystąpienia aktu terroryzmu lub podobnego zdarzenia na pokła-
dzie samolotu. Odpowiada również za zachowanie i stosunki międzyludzkie 
innych członków załogi. Stale poddawany jest audytom przeprowadzanym 
przez ULC. 

Szkolenia załogi pokładowej zależne są od przewoźnika, przez którego 
zostanie ona zatrudniona. Przebieg szkolenia musi jednak zgadzać się z wy-
tycznymi ustalonymi przez ICAO. Szkolenia i egzaminy obejmują elementy 
udzielania pierwszej pomocy, pływania, reagowania na sytuacje kryzysowe 
i komunikacji językiem lotniczym. Czas, miejsce i intensywność szkolenia 
zależy jedynie od przewoźnika. Przeszkolenie odbywa się zazwyczaj na dany 
statek powietrzny, którym załoga będzie się przemieszczać.

Dokument dla załogi pokładowej, na wzór licencji, może być wydawa-
ny przez przewoźnika lotniczego, jednak nie ma takiego wymogu. Odgórnie 
wymaganym dokumentem, koniecznym do wykonywania pracy w charakte-
rze załogi pokładowej jest attestation, czyli zaświadczenie o ukończeniu kursu 
podstawowego. Zaświadczenie ważne jest pięć lat od czasu wydania i obowią-
zuje u wszystkich przewoźników (można je przenosić między przewoźnikami). 
Jest to wygodne na wypadek zmiany przewoźnika na stałe (całkowita zmiana 
pracodawcy) lub tymczasowo. Linie lotnicze mogą „wypożyczyć” załogę in-
nemu przewoźnikowi, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dzieje się tak, kiedy ruch 
lotniczy jest bardzo wzmożony lub zaistniała potrzeba przetransportowania 
pasażerów o specjalnym charakterze lub potrzebach. Pomimo braku przeszko-
lenia załoganta na dany samolot lub w danej linii lotniczej, dzięki attestation 
może on tymczasowo wykonywać usługi na potrzeby innego przewoźnika.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, a także statystyki można 
stwierdzić, iż piloci i załoga pokładowa są bardzo dobrze przygotowywani do 
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zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Mimo, 
iż głównym czynnikiem powodującym wypadki lotnicze dalej jest błąd ludzki, 
to jednak występują one bardzo rzadko w stosunku do ilości odbywanych lo-
tów dziennie. Nigdy nie uda się wyeliminować czynnika błędu ludzkiego do 
zera. Można jedynie prowadzić działania do jego zmniejszania.

wpływ błędów pOpełnianych przez persOnel  
pOkładOwy na bezpieczeństwO lOtu

Jak już zostało wspomniane, mimo szczegółowych i czasochłonnych 
szkoleń i egzaminów, najczęstszą przyczyną wypadków jest ingerencja człowie-
ka (w tym przypadku członka personelu pokładowego). Nazywa się to czynni-
kiem ludzkim. Trafną definicję tego wyrażenia zaproponował R. Makarowski 
[Makarowski 2012, s. 310]:

…czynnik ludzki to człowiek jako jeden z elementów środowiska,  
np. w układzie pilot–samolot, człowiek–maszyna, pilot–środowisko.

Gordon Dupont opracował tzw. parszywą dwunastkę (z ang. dirty do-
zen). Jest to dwanaście największych ludzkich błędów, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo i są to czynniki sprzyjające wypadkom lotniczym. Pierwszym 
czynnikiem z parszywej dwunastki są błędy w komunikacji, a konkretnie brak 
klarownych i bezpośrednich sformułowań lub też brak umiejętności czynne-
go słuchania. Drugi czynnik dotyczy poczucia bezpieczeństwa personalnego 
związane z brakiem świadomości zagrożenia. Trzeci czynnik to braki w wiedzy, 
braki przy odbywaniu szkolenia, a także te powstałe w wyniku odpuszczenia 
powtarzania materiału i przeświadczenie, że „wszystko już wiem”. Czwarty 
czynnik związany jest z rozproszeniem uwagi, nieskupianiem się na wykony-
wanym zadaniu (np. na ustawieniu punktów lądowania). Kolejnym czynni-
kiem może być nieumiejętność współpracy w grupie bądź z innymi ludźmi. 
Zmęczenie i znużenie pracą, wyczerpanie nerwowe jest bardzo często wystę-
pującym czynnikiem. Kolejnym jest brak zasobów lub środków finansowych, 
co wiąże się z ograniczeniem wykorzystania adekwatnych do sytuacji narzędzi, 
sprzętu, informacji, procedur do wykonania danego zadania. Często pojawia-
jącym się czynnikiem jest też presja – poddawanie się jej lub kreowanie atmos-
fery pośpiechu i napięcia. Dziewiątym czynnikiem jest brak asertywności lub 
pozytywnej komunikacji polegającej umniejszaniu wartości pomysłów, po-
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trzeb i rozwiązań innych osób. Następnym, bardzo popularnym czynnikiem 
jest stres, tj. psychiczne, emocjonalne lub fizyczne napięcie, obciążenie i wy-
czerpanie. Nie rzadziej występujący jest brak świadomości, nieuzależnione od 
pilota niepowodzenie w czujnym obserwowaniu sytuacji. Ostatnim z czynni-
ków są normy i ich przestrzeganie – powszechne akceptowane reguły postępo-
wania, których przesłanki są poprawnie oparte na procedurach wynikających 
ze zbadanych źródeł [SYSTEM-SAFETY, 2010]. 

Powyżej wymienione czynniki są trafnie dobrane. G. Dupont opra-
cował także model powstawania wypadku lotniczego (modyfikując wcześniej 
powstały model J. Reasona). Z modelu można wywnioskować, iż droga do 
incydentu lotniczego zaczyna się już na poziomie zarządzania przez organy 
lotnictwa cywilnego, a parszywa dwunastka (czynnik ludzki) znajduje się 
w połowie tej drogi i następuje po zarządzaniu przez niższy szczebel dowodze-
nia, ale przed niebezpieczną ingerencją osób trzecich (rys.1).  

Fot. 1 Zmodyfikowany przez G. Duponta model powstania wypadku  
lotniczego J. Reasona. Źródło: [Lasota, 2018: s. 94]

Załoga pokładowa natomiast w swoim zawodzie musi łączyć obsługę 
pasażerów z dbaniem o ich bezpieczeństwo. Niejednokrotnie umniejsza się 
rolę załogi pokładowej do wydawania posiłków. Jest to postrzeganie błęd-
ne, gdyż stewardessy i stewardzi czuwają nad bezpieczeństwem pasażerów 
od momentu wejścia pierwszej osoby na pokład statku powietrznego, aż do 
jego opuszczania przez ostatniego pasażera. Do ich obowiązków należy, m.in. 
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sprawdzanie dokumentów tożsamości i dokumentów lotu, pomoc z bagażem, 
informowanie o locie, bezpieczne dotarcie na wskazane miejsce, a także reago-
wanie w czasie powstałego zagrożenia. Załoga przed każdym lotem przepro-
wadza tzw. safety demo, czyli krótką instrukcję reagowania na wypadek awarii 
statku powietrznego, wodowania lub braku tlenu.

Załoga pokładowa jest odpowiedzialna również za atmosferę na pokła-
dzie samolotu. W przypadku awarii technicznych lub stwarzających proble-
mów pasażerów załoga zgłasza problem do kokpitu i sama stara się opanować 
zaistniałą sytuację. Załoga pokładowa szkolona jest do udzielana pierwszej 
pomocy na pokładzie statku powietrznego, a także poza nim – w przypadku 
wodowania.

pOdsumOwanie

Szkolenia personelu pokładowego przeprowadzane są na wysokim po-
ziomie, wymagają zaangażowania psychicznego i fizycznego, kandydat musi 
przeznaczyć na nie wiele godzin ciężkiej pracy. Współcześnie, mimo rozwi-
niętej technologii, wciąż najwięcej błędów i zagrożeń bezpieczeństwa w locie 
jest powodowane przez czynnik ludzki. W związku z tym instytucje lotni-
cze muszą zatrudniać nielicznych spośród kandydatów, zapewniać im odpo-
wiednie szkolenia, a także przeprowadzać regularne kontrole jakości (audyty). 
Personel pokładowy, bezpośrednio przekłada zarządzenia instytucji lotnictwa 
cywilnego na działania praktyczne w locie. Codziennie podejmuje on decyzje, 
które dążą do zachowania i zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa w lotnictwie cywilnym. Biorą odpowiedzialność za to, żeby start, przelot 
i lądowanie, ale także pobyt statku powietrznego na płycie, przebiegały bez 
zakłóceń.
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Prawo i sport

spOrt – definicja, pOdział i miejsce  
w pOlskim systemie prawnym

Już na samym początku warto zadać sobie pytanie czy istnieje jedna  
i konkretna definicja sportu? Mimo swojej powszechnej obecności w różnych 
dziedzinach życia sport jest pojęciem niejednoznacznym i trudnym do zdefi-
niowania. Zgodnie z definicją podaną w Słowniku Współczesnego Języka Pol-
skiego sportem są „ćwiczenia i gry mające na celu podnoszenie sprawności 
fizycznej i jej manifestację, uprawiane według ustalonych reguł, często przy 
współzawodnictwie w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników; sprzy-
jające zachowaniu zdrowia i rozwijające cenne cechy osobowości (wytrwałość, 
silną wolę, zdyscyplinowanie, itp.)” [Sikorska – Michalak, Wojniłko, 1998, 
s. 339]. W definicji tej można zauważyć obecność trzech różnych koncepcji: 
ludycznej, pedagogicznej i agonistycznej. Zgodnie z koncepcją ludyczną sport 
to zabawa, która charakteryzuje się dobrowolnością i stanowi oderwanie od 
codziennych obowiązków. Uczestnicy tej zabawy są równi, a jej wyniku nie 
można przewidzieć. W sensie ekonomicznym i finansowym nie przynosi ona 
korzyści [Judycki 2008, s. 2]. Koncepcja pedagogiczna przedstawia sport jako 
działalność człowieka, która ma na celu wychowanie. Zgodnie z nią poprzez 
uczestnictwo w ćwiczeniach można ukształtować w sobie takie cechy jak sa-
modyscyplinę czy uczciwość [Judycki 2008, s. 3]. Zgodnie z trzecią agoni-
styczną koncepcją sport to walka. Jednak odbywa się ona zgodnie z zasadami 
fair play, a jej celem nie jest unieszkodliwienie przeciwnika. W tym podejściu 
wspomniana walka może być np. walką z czasem, a jeśli przeciwnikiem jest 
drugi człowiek wówczas opiera się ona na rywalizacji i chęci zwycięstwa [Ju-
dycki 2008, s. 2].
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W związku z tym, iż sport ma realny wpływ na wiele dziedzin życia 
podejmuje się również próby jego ustawowego zdefiniowania. Definicja le-
galna sportu znajduje się w art. 2 ustawy o sporcie. Zgodnie z nią sportem 
są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne 
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fi-
zycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników 
sportowych na wszelkich poziomach. W uzasadnieniu do projektu ustawy 
o sporcie, sport występuje w dwóch znaczeniach. Sensu largo nawiązuje do de-
finicji zawartej w Białej Księdze Sportu, natomiast sensu stricto „związany jest 
z jego konkretnym przejawem (dyscypliną sportową w rozumieniu obecnych 
przepisów).” Z kolei aktywność fizyczna wyjaśniana jest na wiele sposobów. 
W książce Wiesława Osińskiego pt. Antropomotoryka występuje kilka definicji 
tego pojęcia. Jednak w każdej z nich pojawiają się wspólne i charakterystyczne 
dla niej elementy. Należą do nich:

•	 ruch ciała;
•	 wydatek energetyczny;
•	 mięśnie szkieletowe, które wprawiają ciało w ruch. 

[Kiczor 2018, s. 21].
Pierwszy podział, z którym możemy się spotkać to podział sportu na 

powszechny i wyczynowy. Sport powszechny ukierunkowany jest bardziej na 
samo uczestnictwo i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych czy też 
psychicznych. Jego głównym celem nie jest więc rywalizacja. Z tego względu 
często określany jest jako sport masowy lub sport dla wszystkich i utożsamia-
ny jest bardziej z rekreacją ruchową. Natomiast sport wyczynowy nakierowa-
ny jest na rywalizację i osiąganie jak najlepszych wyników. Uprawianie sportu 
wyczynowego wiąże się z przestrzeganiem ustalonych reguł, dzięki którym 
współzawodnictwo oparte jest na zasadzie równości [Leciak i in., 2018, s. 8]. 
To właśnie sport wyczynowy można podzielić na amatorski i profesjonalny. 
Jednak obecnie, biorąc pod uwagę kryterium, którym były cele zarobkowe, 
podział ten ulega zatarciu. Był on widoczny w nieobowiązującej już ustawie 
o kulturze fizycznej. Zgodnie z ówczesnymi regulacjami sport profesjonalny 
uprawiany był w celach zarobkowych, a zawodnicy zatrudnieni byli na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Natomiast sportowcy – 
amatorzy mogli liczyć jedynie na stypendium sportowe. Obecnie obowiązu-
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jąca ustawa o sporcie nie wprowadza takiego rozróżnienia. Pomimo tego, że 
dla osób amatorsko uprawiających sport ważniejsza pozostaje sama satysfakcja 
z udziału w rywalizacji, nie oznacza to, iż nie przestrzegają oni ustalonych re-
guł współzawodnictwa. Również niejednokrotnie rywalizują z zawodowcami 
w oparciu o te same zasady. Podział na sport amatorki i profesjonalny jest jed-
nak widoczny w prawie Unii Europejskiej i oparty jest o kryterium wymiaru 
gospodarczego lub niegospodarczego sportu [Leciak i in., 2018, s. 8 - 9].
  

wpływ spOrtu na kulturę, gOspOdarkę i pOlitykę

Sport ma ogromny wpływ na kulturę i nie ma co do tego najmniejszych 
wątpliwości. Znaczący jest w tym przypadku fakt, że nie chodzi wyłącznie  
o czynne uprawianie sportu, ale również oglądanie zawodów, kibicowanie, 
czyli o uczestniczenie w życiu sportowym w charakterze obserwatora. Dzięki 
temu tworzą się więzi społeczne oraz buduje się poczucie i potrzeba przyna-
leżności do określonej grupy społecznej. A to z kolei ma realny wpływ na 
kształtowanie się wzorców zachowań. Jest to widoczne w charakterystycznych 
niekiedy stylach ubioru oraz w sposobie spędzania wolnego czasu przez ki-
biców danej dziedziny sportowej. Wpływ sportu na kulturę jest tak silny, że  
w niektórych państwach dochodzi do wykształcenia własnej tradycji i kultury 
sportowej. Jej przejawem są: odmienne postrzeganie sportu w społeczeństwie; 
własna filozofia sportu, czy też znacząca popularność poszczególnych dyscy-
plin [Leciak i in., 2018, s. 24].  

Również gospodarka nie pozostaje obojętna na wpływy sportu. Obec-
nie można już śmiało mówić o biznesie sportowym. Dzięki istnieniu rynku 
sportowego wciąż powstają nowe miejsca pracy [Leciak i in., 2018, s. 25],  
a jego różnorodność pozwala na założenie działalności gospodarczej związanej 
ze spotem. Bardzo dobrym przykładem ukazującym jak wiele możliwości daje 
przedsiębiorcom sport jest działalność trenerów i instruktorów sportowych. 
Prowadzenie treningów jako działalności gospodarczej jest możliwe po wpi-
saniu założonej działalności do właściwego rejestru oraz przyporządkowania 
odpowiednich kodów PKD, które określone są w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD). Klasyfikacja PKD składa się z pięciu poziomów:  
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•	 sekcja - jednoliterowy symbol;
•	 dział – dwucyfrowy kod numeryczny;
•	 grupa – trzycyfrowy kod numeryczny;
•	 klasa – czterocyfrowy kod numeryczny;
•	 podklasa – pięcioznakowy kod alfanumeryczny.

Działalność gospodarczą trenerów można przyporządkować do sekcji 
P i działu 85 „Edukacja”, jako pozaszkolną formę edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i rekreacyjnych, pod pełnym kodem 85.51.Z. Jest to pod-
klasa, która dotyczy kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych prowadzonych 
indywidualnie bądź grupowo. Do podklasy tej zalicza się:

•	 zajęcia sportowe;
•	 obozy sportowe;
•	 zajęcia gimnastyczne;
•	 szkoły nauki jazdy konnej;
•	 naukę pływania;
•	 działalność profesjonalnych instruktorów sporto-

wych, nauczycieli i trenerów;
•	 kursy sztuk walki;
•	 kursy jogi;
•	 kursy gry w karty.

Nie jest to jednak jedyna sekcja, którą może przyporządkować instruk-
tor do prowadzonej przez siebie działalności. W klasyfikacji PKD istnieje rów-
nież sekcja R, która określa działalność związaną z kulturą rozrywką i rekre-
acją. W przypadku założenia własnej szkoły, np. sportów walki, szczególnie 
użyteczny jest dział 93, związany z szeroką działalnością obejmującą rekreację, 
rozrywkę i sport. Prowadzenie treningów można zaklasyfikować w grupie 
93.1, która dotyczy:

•	prowadzenia obiektów sportowych;
•	działalności drużyn i klubów sportowych oraz niezależnych 

sportowców biorących udział głównie w imprezach sportowych 
na żywo przed publicznością;

•	działalności właścicieli samochodów wyścigowych, 
psów, koni, itd. biorących udział w wyścigach, polegającą  
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przede wszystkim na wystawianiu ich na wyścigach lub innych im-
prezach sportowych;

•	działalności trenerów sportowych świadczących specjali-
styczne usługi dla uczestników imprez i zawodów sportowych;

•	działalności związanej z prowadzeniem hal sportowych i sta-
dionów;

•	pozostałej działalności w zakresie organizowania, promowa-
nia i zarządzania imprezami sportowymi, gdzie indziej nie sklasyfi-
kowanej. 

Tak szeroka kwalifikacja pozwala na bardzo obszerne określenie przed-
miotu swojej działalności. W celu jeszcze dokładniejszej klasyfikacji należy 
wziąć pod uwagę występujące w tej grupie podklasy:

•	93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
•	93.12.Z – działalność klubów sportowych;
•	93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondy-

cji fizycznej;
•	93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem.

Jak widać sport jest doskonałym pomysłem na biznes. Prowadzenie tre-
ningów może polegać na wykonywaniu przez instruktora własnej działalności 
gospodarczej, a odpowiednie przypisanie kodów PKD stwarza szerokie możli-
wości rozwoju [Kiczor, 2018 s. 33 – 34].

Tak silne gospodarcze i kulturowe znaczenie sportu nie może znaleźć się 
poza zakresem zainteresowania politycznego. Istnieją dwa wymiary polityki 
sportowej – wewnętrzny, czyli krajowy oraz zewnętrzny, czyli międzynarodo-
wy. Ingerencja polityczna w obszarze wewnętrznym skupia się na sporcie po-
wszechnym i wyczynowym. Podejmowane działania skupiają się m.in. na ta-
kich kwestiach jak rozwijanie infrastruktury, finansowanie sportu ze środków 
publicznych, bezpieczeństwo, rozpowszechnienie sportu w społeczeństwie. 
Potencjał, który drzemie w sporcie zaczyna mieć już wpływ nie tylko na po-
litykę sportową, ale również na inne dziedziny polityki. Wykorzystywany jest 
np.: w celu promowania ochrony zdrowia, czy też w celach edukacyjnych. Na-
tomiast wymiar zewnętrzny polityki sportowej polega na kierowaniu proce-
sami organizacji i uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych. 
To bardzo ważny element polityki, ponieważ pozwala na budowanie wizerun-
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ku państwa oraz daje możliwość uwidocznienia swojej gospodarczej potęgi.  
[Leciak i in., 2018, s. 26].

prawO spOrtOwe – pOjęcie, źródła i autOnOmia

Sport tak silnie oddziałuje na róże sfery życia, że podejmuje się próby 
jego uregulowania i dochodzi do ingerencji prawa w jego funkcjonowanie. 
Jednak z uwagi na to, że w prawie sportowym główne znaczenie mają regulacje 
tworzone przez pozarządowe organizacje sportowe, to jest to bardzo charak-
terystyczna dziedzina prawa [Rischka – Słowik, 2014, s. 89]. W Polsce prawo 
sportowe rozumiane jest bardzo różnorodnie. Można wyróżnić pięć sposobów 
ujęcia tego zagadnienia. „Po pierwsze, prawo sportowe to normy prawne do-
tyczące sportu, sformułowane w wydanych przez władze państwowe aktach 
prawnych, poświęconych sportowi w całości lub przynajmniej w części, bez 
względu na to jakie kwestie związane ze sportem regulowane są przepisami tych 
aktów prawnych. Po drugie, prawo sportowe miałoby dotyczyć ogółu norm re-
gulujących i porządkujących uprawiane sportu oraz działalność sportową, nie 
mających z prawem powszechnym nic wspólnego; są to normy zawarte w prze-
pisach ustanawianych przez władze sportowe. Trzecie ujęcie dotyczy ogółu for-
malnych, oficjalnych norm regulujących uprawianie sportu i działalność spor-
tową; są to wszelkie normy stanowione zarówno przez władze państwowe, jak  
i władze sportowe, bez względu na rodzaj spraw związanych ze sportem re-
gulowanych tymi normami. W czwartym, najszerszym ujęciu, prawo sporto-
we obejmuje prócz wszelkich norm oficjalnych, również reguły zwyczajowe, 
umowne, wykorzystywane czy nawet doraźnie ustalane przez zainteresowa-
nych dla celów sportowej gry lub walki; prawem sportowym są wszelkie nor-
my dotyczące uprawiania sportu i działalności sportowej, bez względu na to 
przez kogo są ustanowione, bez względu na ich rangę, zarówno normy pisane, 
jak i niepisane, zarówno normy stanowione przez państwo lub organizacje 
sportowe, jak i normy ustalane nieoficjalnie dla konkretnego sportowego wy-
darzenia, bez względu na rodzaj regulowanych spraw związanych ze sportem. 
Wreszcie według piątej, najwęższej koncepcji, prawem sportowym określa się  
po prostu ogół reguł, których zadaniem jest normowanie przebiegu sportowej 
gry” [Leciak i in., 2018, s. 36, por. Szwarc, 1977, s. 95 - 102].  
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Jak można zauważyć na podstawie powyższych definicji, pojęcie „pra-
wo sportowe” rozumiane jest na dwa różne sposoby. Po pierwsze, używane jest 
w znaczeniu ścisłym jako odniesienie tylko do norm, które powszechnie są 
normami prawnymi. Natomiast drugie podejście wskazuje głównie na różno-
rodność źródeł prawa [Leciak i in., 2018, s. 36].

Pierwszym opisanym źródłem prawa sportowego w Polsce będzie legi-
slacja państwowa. Pierwszą normą, którą należy tu wymienić jest art. 68 ust. 
5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi następująco: „Władze 
publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i mło-
dzieży.” Warto zwrócić uwagę na umiejscowienie tego artykułu. Został on 
bowiem umieszczony w rozdziale II zatytułowanym Wolności, prawa i obo-
wiązki człowieka i obywatela, a konkretnie w części dotyczącej wolności i praw 
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Zamieszczenie jedynego konsty-
tucyjnego zapisu dotyczącego sportu właśnie w tym rozdziale pozwala wysnuć 
wniosek, iż sport jest przejawem wolności obywatelskich. Wskazany artykuł 
stanowi również nakaz wspierania sportu, który skierowany jest do władzy 
publicznej [Leciak i in., 2018, s. 9]. Bardziej szczegółowo sposób funkcjo-
nowania i uprawiania sportu uregulowany jest w Ustawie z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie. Określa ona zasady działania klubów i związków sportowych; 
zasady działania polskich związków sportowych; zasady nadzoru nad pol-
skim związkiem sportowym; uprawnienia Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go; zasady wspierania sportu przez władze publiczne; zasady bezpieczeństwa  
w sporcie; kwalifikacje zawodowe w sporcie, a także zasady odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów w sporcie. Kolejnym znaczącym 
aktem prawnym, który dotyczy sportu jest Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 
r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. Reguluje ona kwestie związane z walką  
z dopingiem w sporcie, a także określa warunki działania i podkreśla znacze-
nie Polskiej Agencji Antydopingowej. Wiele praktycznych uregulowań odno-
szących się do organizacji widowisk sportowych znajduje się w Ustawie z dnia 
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Do źródeł prawa zaliczamy również prawo sportowe Unii Europejskiej. 
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj wydana przez Komisję Europejską Biała 
Księga na temat sportu. Jest to dokument zawierający postulaty i zalecenia, któ-
rych adresatami są instytucje unijne, państwa członkowskie, a także inne pod-
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mioty mające wpływ na działalność sportową. Określa społeczną rolę sportu, 
gospodarczy wymiar sportu oraz organizację sportu w Europie. W części do-
tyczącej społecznej roli sportu poruszono zagadnienia związane z walką z do-
pingiem, edukacyjne, a także zwrócono uwagę na wpływ aktywności fizycznej 
na zdrowie. Poruszona została również tematyka wolontariatu i kształtowa-
nia przez sport postaw obywatelskich. W tej części znajdują się także kwe-
stie związane z organizacją imprez sportowych. Drugi rozdział, który zajmuje 
się gospodarczym wymiarem sportu porusza kwestie funkcjonowania rynku 
sportowego. Konkretnie jego wpływu na gospodarkę. Nie pominięto również 
wykorzystania potencjału sportu do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju 
miast czy wsi. W trzeciej części dotyczącej organizacji sportu przedstawiono 
działania, które mają umożliwić realizację postulatów znajdujących się w Bia-
łej Księdze na temat sportu [Biliński i in., red. Leciak, 2017, s. 21 – 22].

Niezwykle istotnym źródłem prawa sportowego jest Karta Olimpijska. 
Została uchwalona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), a do 
jej głównych celów należy ustanawianie i przywoływanie fundamentalnych 
zasad, i wartości olimpizmu; określanie praw i obowiązków elementów Ru-
chu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzyna-
rodowych Federacji i Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz Komitetów 
Organizacyjnych Igrzysk Olimpijskich; a także pełnienie funkcji statutu Mię-
dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Omawiając zagadnienia, które po-
rusza Karta Olimpijska nie sposób pominąć siedmiu fundamentalnych zasad 
olimpizmu, które brzmią następująco:„1. Olimpizm jest filozofią życia, chwa-
lącą i łączącą w zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu. Łącząc sport 
z kulturą i edukacją, olimpizm dąży do stworzenia sposobu  życia opartego 
na radości z wysiłku, wychowawczych  wartościach dobrego przykładu, od-
powiedzialności społecznej  i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych 
zasad etycznych;2. Celem olimpizmu jest, aby sport służył harmonijnemu 
rozwojowi człowieka, z wizją propagowania miłującego  pokój społeczeństwa 
i poszanowania ludzkiej godności; 3. Ruch Olimpijski oznacza skoordynowa-
ne, zorganizowane, uniwersalne i stałe działania, realizowane pod najwyższym 
kierownictwem MKOl, wszystkich osób fizycznych i prawnych zainspirowa-
nych wartościami olimpizmu. Rozciąga swoje działania na pięć kontynentów. 
Osiąga swój najwyższy cel gromadząc sportowców z całego świata na najwięk-
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szym festiwalu sportu, na Igrzyskach Olimpijskich. Jego symbolem jest pięć 
splecionych ze sobą kół; 4. Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy 
musi mieć możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek  dyskryminacji,  
a w duchu olimpijskim, co wymaga wzajemnego zrozumienia w duchu przy-
jaźni, solidarności i fair play; 5. Uznając, iż sport jest ściśle powiązany ze spo-
łeczeństwem, organizacje sportowe zrzeszone wokół Ruchu Olimpijskiego  są 
neutralne politycznie. Niezależnie ustanawiają swoje prawa  i obowiązki, do 
których należy swobodne ustalanie i kontrolowanie zasad dyscyplin, określa-
nie struktur i zarządzanie swoją organizacją, przeprowadzanie wyborów do 
swoich władz w sposób wolny  od jakichkolwiek wpływów z zewnątrz, ale rów-
nież odpowiedzialność za zapewnienie stosowania zasad dobrego zarządzania; 
6. Należy zapewnić możliwość korzystania z praw i wolności wyznaczonych  
w niniejszej Karcie Olimpijskiej bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor 
skóry, płeć, orientację seksualną, język, religię, poglądy polityczne lub inne, po-
chodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne 
okoliczności; 7. Przynależność do Ruchu Olimpijskiego wymaga zgodności  
z Kartą Olimpijską oraz uznania przez MKOl” [Karta Olimpijska].

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że Karta Olimpijska nie jest 
umową międzynarodową. Jednak z uwagi na to, że jest powszechnie uzna-
wana przez państwa niektórzy zaliczają ją do elementów międzynarodowego 
prawa zwyczajowego [Leciak i in., 2018, s. 58].

Źródłem wewnętrznego prawa sportowego są także reguły sportowe, do 
których zalicza się również zwyczaje sportowe i zasadę fair play. Występujące  
w ustawie o sporcie reguły można podzielić na dwie kategorie – organizacyjne 
i dyscyplinarne. Wśród reguł organizacyjnych można wyróżnić:

•	 reguły stowarzyszeniowe – dotyczą m.in. takich 
kwestii jak zarządzanie organizacjami sportowymi i muszą być 
zgodne z prawem krajowym;

•	 reguły współzawodnictwa – odnoszą się do zasad ry-
walizacji;

•	 reguły licencyjne – wyodrębnione z reguł współza-
wodnictwa, określają zasady ogłaszania zwycięzców rywalizacji;
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•	 reguły ekonomiczne – dotyczące procesów transfe-
rów oraz regulujące kwestie zatrudnienia w sporcie, a także działal-
ność agentów sportowych. 

Druga kategoria reguł, czyli reguły dyscyplinarne regulują kwestię od-
powiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Warto w tym miejscu zwrócić uwa-
gę na fakt, iż reguły sportowe nie są elementem prawa powszechnego, bowiem 
tworzone są przez organizacje sportowe [Leciak i in., 2018, s. 58 - 62].

Niezwykle ważnym i jednocześnie specyficznym zagadnieniem dotyczą-
cym sportu jest jego autonomia. Wyrażona jest w dwóch wymiarach. Pierwszy 
z nich jest to wymiar organizacyjny, który dotyczy organizacji sportowych, 
natomiast drugi - normatywny – skupia się na kwestii reguł sportowych. Au-
tonomia sportu ma swoje źródła już w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
[Biliński i in., red. Leciak 2017, s. 11] konkretnie w art. 12, który dotyczy 
gwarancji wolności tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 
społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, in-
nych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji oraz art. 58 zapewniający każde-
mu wolność zrzeszania się. [Dz.U. z 1997 r. poz. 483] Natomiast w ustawie  
o sporcie autonomia sportu wyrażona jest w art. 13, który określa kompeten-
cje zastrzeżone dla polskiego związku sportowego. Należą do nich:

•	 organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa 
sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym 
sporcie;

•	 ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organi-
zacyjnych, i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych 
dotyczących dopingu w sporcie;

•	 powołanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej 
do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, 
mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

•	 reprezentowania tego sportu w międzynarodowych 
organizacjach sportowych. (Dz.U. z 2010 r. poz. 857]

Kolejnym aktem prawnym, który może stanowić źródło autonomii 
sportu jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak 
widać uprawianie sportu należy zaliczyć do wolności obywatelskich i jest ona 
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rezultatem wolności do zrzeszania się. Należy jednak pamiętać, że autono-
mia nie oznacza przyzwolenia na tworzenie norm niezgodnych z przepisami 
 
obowiązującego systemu prawnego i nie jest całkowicie wolna od ingerencji 
prawa. Wyróżniamy dwie granice autonomii sportu:

•	 granica minimalnej autonomii sportu – zostaje na-
ruszona, gdy zagrożona zostaje niezależność, demokratyczny cha-
rakter oraz prawo do samostanowienia związków sportowych;

•	 granica maksymalnej autonomii sportu – do jej 
przekroczenia dochodzi w sytuacji, gdy związek sportowy postępuje 
niezgodnie z powszechnym porządkiem prawnym. 

Zjawisko autonomii sportu jest uznawane i respektowane przez 
większość systemów prawnych na świecie [Biliński i in., red. Leciak, 2017,  
s.12 - 14].

pOdsumOwanie

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sport ma ogromny wpływ na 
wiele obszarów życia. Coraz częściej zaczyna być wykorzystywany do osiąga-
nia celów nawet w dziedzinach, z którymi nie ma bezpośredniego powiązania. 
Kultura, gospodarka, polityka to obszary, które nie mogą pozostać obojętne 
wobec tak ogromnego potencjału drzemiącego w sporcie. Naturalnym wy-
nikiem wpływu sportu na życie jest, więc proces tworzenia się być może na-
wet nowej gałęzi prawa, czyli prawa sportowego. Niewątpliwie dzięki swojej 
specyfice zajmuje ono szczególne miejsce w porządku prawnym i warte jest 

zainteresowania.
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Polskie rozwiązania legislacyjne  
w zakresie zwalczania terroryzmu 

w ujęciu konstytucyjnym  
oraz kryminologicznym

wstęp

Terroryzm stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań w kontek-
ście zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno międzynarodowego, jak i krajowe-
go, a także istotny czynnik wpływający na ustawodawstwo państw na świecie. 
Przełomowe wydarzenia z dnia 11 września 2001 r. stanowiły istotny asumpt 
do podjęcia starań mających na celu skuteczne sprostanie temu wyzwaniu. 
Zjawisko to można zaobserwować również w polskim ustawodawstwie, gdzie 
wprowadzono liczne zmiany mające stanowić nie tylko adekwatną odpowiedź 
do zaistniałej sytuacji, lecz także odpowiednie środki zapobiegające pojawiają-
cym się zagrożeniom w przyszłości. Jednocześnie należy wskazać, iż pomimo 
powszechnego konsensusu co do potrzeby podejmowania skutecznych działań 
mających na celu przeciwdziałanie terroryzmowi, w doktrynie prezentowane 
są także głosy krytyczne odnoszące się do zakresu regulacji. Zakres wprowa-
dzanych zmian rodzi bowiem pytanie o to, czy ustawodawca pod pretekstem 
walki z terroryzmem, oprócz niezbędnych i koniecznych zmian nie wprowa-
dza także takich, które w sposób nieuprawniony i nadmierny ograniczać będą 
prawa i wolności obywatelskie. 

Analiza poczyniona w niniejszym opracowaniu ma na celu w pierwszej 
kolejności zaprezentowanie dotychczasowych rozwiązań prawnych wprowa-
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dzonych w celu walki z terroryzmem do polskiego porządku prawnego, ukazu-
jąc ewolucję zmian legislacyjnych. Następnie obowiązujące rozwiązania zosta-
ną poddane analizie z perspektywy kryminologicznej, by udzielić odpowiedzi 
na pytanie, czy wprowadzone regulacje skutecznie przeciwdziałają omawia-
nemu zagrożeniu. Wnioski tej części stanowić będą niezbędny element oce-
ny rozwiązań z perspektywy zasady przydatności i konieczności stanowiących 
niezbędny fundament do oceny obowiązujących rozwiązań legislacyjnych  
z perspektywy konstytucyjnej. 

Na wstępie warto zaznaczyć, iż zwalczanie terroryzmu, tak w Polsce jak 
i innych krajach na świecie, przyjmuje dwie formy: działań antyterrorystycz-
nych będących działaniami defensywnymi oraz działań ofensywnych – kon-
trterrorystycznych [Trubalska 2016 s. 159]. Zakres działań konrterrorystycz-
nych, jakkolwiek niezwykle istotny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, 
wykracza poza zakres niniejszego opracowania i stanowić powinien przedmiot 
oddzielnej analizy. Z powyższych względów niniejsze opracowanie skupiać bę-
dzie się wyłącznie na działań defensywnych – antyterrorystycznych. 

pOlskie rOzwiązania legislacyjne

Polskie rozwiązania legislacyjne mające na celu przeciwdziałanie ter-
roryzmowi podzielić można na 3 kategorie: rozwiązania odnoszące się bez-
pośrednio do aktów terrorystycznych, rozwiązania dotyczące finansowania 
terroryzmu oraz rozwiązania w zakresie organizacji służb powołanych do 
zwalczania terroryzmu. 

pOlskie rOzwiązania legislacyjne  
w zakresie zwalczania aktów terrOryzmu

Pod wpływem wydarzeń z dnia 11 września 2001 r.  do polskiego po-
rządku prawnego zaczęto wprowadzać regulacje dotyczące terroryzmu. Pier-
wotnie nie zdecydowano się jednak na uchwalenie jednego aktu prawnego 
ujmującego tę kwestię w sposób kompleksowy. Regulacje wprowadzano  
w sposób rozproszony do różnych aktów prawnych. Choć wiele służb i insty-
tucji już wcześniej realizowało zadania związane ze zwalczaniem terroryzmu 
(jako ciekawostkę warto wskazać, iż już ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa, 
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180, w art. 1 ust. 2 pkt 2 wśród zadań UOP wskazy-
wała zapobieganie  i wykrywanie przestępstw szpiegostwa i terroryzmu, choć 
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zarówno wspomniana ustawa, jak również żaden inny akt prawny nie defi-
niował wówczas zarówno pojęcia terroryzmu, jak i przestępstwa terroryzmu), 
dopiero w 2004 r. wprowadzono do polskiego porządku prawnego definicję 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004 
poz. 889]. Wprowadzenie definicji legalnej przestępstwa o charakterze terro-
rystycznym było zarazem dostosowaniem polskiego prawodawstwa do stan-
dardów Unii Europejskiej [Bartosz 2018; s. 33]. Ustawodawca zdefiniował 
wówczas pojęcie na gruncie Kodeksu karnego wskazując w art. 115 §20 k.k., 
iż jest to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu poważnego zastraszenia 
wielu osób, zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej 
lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia 
lub zaniechania określonych czynności lub wywołania poważnych zakłóceń  
w ustroju lub gospodarce Rzeczpospolitej Polskiej, innego państwa lub organi-
zacji międzynarodowej. Ponadto ustawa przewidziała także penalizację groźby 
popełnienia takiego czynu. Omawiana ustawa nowelizująca oprócz zdefinio-
wania przestępstwa o charakterze terrorystycznym penalizowała także zakłada-
nie, kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym 
na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 258 §2  
i 4 k.k.). Kolejną nowelizację Kodeksu karnego mającą na celu przeciwdzia-
łanie aktom terroryzmu stanowiło dodanie do kodeksu art. 255a k.k. pena-
lizującego rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących 
ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, 
aby przestępstwo takie zostało popełnione [Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r.  
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronio-
ne pod groźbą kary, Dz.U. 2011 poz. 1135].

Ponadto definicja zdarzenia o charakterze terrorystycznym zawarta 
była w ustawie o zarządzaniu kryzysowym [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1398]. Zgodnie 
z nowelizacją z 2009 r. [Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2009 poz. 1076] do wspomnianej ustawy 
dodano art. 3 pkt 11, który pod pojęciem zdarzenia o charakterze terrory-
stycznym definiował sytuację powstałą na skutek czynu określonego w art. 
115 §20 k.k. lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić 
do sytuacji kryzysowej.
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Ponadto problematyka reagowania na zagrożenia o charakterze terrory-
stycznym ujęta była również w regulacjach dotyczących stanów nadzwyczaj-
nych, a także innych aktach prawnych obejmujących wybrane aspekty doty-
czące określonego rodzaju zagrożeń. 

Powyższa analiza prowadzi do konstatacji, iż o ile nie sposób ustawo-
dawcy odmówić podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie 
terroryzmowi, o tyle działania te należy uznać za rozproszone. Brak było 
bowiem jednej nadrzędnej regulacji spajającej całość rozwiązań prawnych.  
W odpowiedzi na tak zaistniałą sytuację zarządzeniem nr 162 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 25 października 2006 r. powołano Międzyresortowy Zespół 
do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Zespół ten stanowi organ pomocniczy 
Rady Ministrów, którego zadaniem jest zapewnienie współpracy administracji 
rządowej w zakresie rozpoznawania terroryzmu, przeciwdziałania mu i jego 
zwalczania, a zwłaszcza monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycz-
nym, przedstawianie opinii i wniosków Radzie Ministrów oraz opracowy-
wanie projektów standardów i procedur w zakresie zwalczania terroryzmu. 
Wspomniane gremium działa do dnia dzisiejszego i zapewnia koordynację 
działań w zakresie przeciwdziałania aktom terroryzmu.

Z biegiem czasu zaczęto dostrzegać potrzebę wprowadzenia jednego 
aktu prawnego regulującego w sposób kompleksowy problematykę związa-
ną z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. W dniach 14-15 maja 
2008 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Emowie odbyła się konferencja pt. 

„Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?” [Mickiewicz 2008, 
s.261]. Ponadto w dniu 10 czerwca 2008 r. na podstawie decyzji nr 5 prze-
wodniczącego wyżej wspomnianego Międzyresortowego Zespołu do Spraw 
Zagrożeń Terrorystycznych powołany został Zespół Zadaniowy do Spraw 
Usystematyzowania Krajowych Regulacji i Rozwiązań Prawnych Dotyczą-
cych Przeciwdziałania Terroryzmowi. We wnioskach końcowych z prac tego 
gremium, wśród rekomendacji, pozytywnie oceniono ideę stworzenia usta-
wy kompleksowo regulującej problematykę dotyczącą terroryzmu [Chorbot 
2017, 63]. 

Próbę systematyzacji omawianej problematyki, a przede wszystkim 
wskazania głównych kierunków polityki antyterrorystycznej stanowił przyjęty 
przez Radę Ministrów Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-
2019 [Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

„Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, M.P. 2014, 
poz. 1218]. Program należy uznać za istotne rozwiązanie mające na celu usys-
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tematyzowanie omawianej problematyki przede wszystkim ze względu na po-
wierzenie zadania koordynatora Programu Ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych, który zgodnie z założeniami Planu stał się podmiotem wio-
dącym w fazie przygotowania, reagowania i odbudowy systemu mającego na 
celu przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym [Cichomski, 
Więcek 2014, 321]. 

Odpowiedzią na zgłaszane postulaty kompleksowego unormowania 
zagadnienia w jednym akcie prawnym był złożony w dniu 16 maja 2016 r. 
rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz zmianie nie-
których innych ustaw. W uzasadnieniu projektu wskazano, iż „projektowana 
regulacja ma charakter integrujący działania podmiotów polskiego systemu 
antyterrorystycznego z jasnym wskazaniem odpowiedzialności w poszczegól-
nych obszarach” [Druk Sejmowy nr 516]. Projekt przeszedł dość pośpiesznie 
prace legislacyjne i już w niecały miesiąc później, tj. 22 czerwca 2016 r. Prezy-
dent RP podpisał ustawę [Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach an-
tyterrorystycznych, Dz.U. 2019 poz. 796]. Ustawa wprowadziła szereg rozwią-
zań legislacyjnych w zakresie zwalczania terroryzmu. Wśród najważniejszych 
regulacji warto wskazać zdefiniowanie w art. 2 ustawy podstawowych pojęć, 
wśród których należy podkreślić uporządkowanie terminologiczne w zakre-
sie omawianej tematyki. Do ustawy przeniesiono bowiem definicję zdarzenia  
o charakterze terrorystycznym, zawartą dotychczas w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym dokonując w ten sposób ujednolicenia terminologicznego. Po-
nadto ustawa definiując zdarzenie o charakterze terrorystycznym nie tworzy-
ła od podstaw nowej definicji, lecz stosowała odesłanie do definicji zawartej 
w art. 115 §20 k.k. Zabieg ten należy uznać za niewątpliwie słuszny i przy-
czyniający się do istotnego uporządkowania regulacji w zakresie omawianej 
materii. Jednocześnie ustawa wprowadziła zmianę definicji przestępstwa  
o charakterze terrorystycznym na gruncie Kodeksu karnego. Ustawa zmodyfi-
kowała bowiem przesłankę górnej granicy wysokości kary, którą zagrożone jest 
dane przestępstwo, by mogło ono zostać uznane za przestępstwo o charakterze 
terrorystycznym z dotychczas obowiązującej granicy 5 lat do 3 lat. Celem 
przedmiotowego rozwiązania było umożliwienie zakwalifikowania jako prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym także czynów zagrożonych niższym 
wymiarem kary, które jednak spełniają pozostałe przesłanki wskazane w art. 
115 §20 k.k. Ponadto ustawa wprowadziła przepis przewidujący karalność 
przygotowania do popełnienia przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości 
oraz przestępstw wojennych takich jak np. wszczęcie lub prowadzenie wojny 
napastniczej (art. 117 k.k.), ludobójstwo (art. 118 k.k.) czy stosowanie środ-
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ków masowej zagłady (art. 120 k.k.). Ustawa przyznała ponadto nadrzędną 
rolę szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania 
zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Również to rozwiązanie należy 
uznać za niewątpliwie słuszne i stanowiące wyraz realizacji zgłaszanych od kil-
ku lat postulatów klarownego uregulowania systemu dowodzenia w zakresie 
przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Ustawa wprowa-
dziła ponadto szereg rozwiązań szczególnych, wśród których warto wskazać 
uprawnienie do prowadzenia niejawnych działań względem cudzoziemców 
(art. 9), możliwość wprowadzenia jednego z czterech stopni alarmowych  
w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycz-
nym (art. 15), przepisy dotyczące zatrzymania oraz przeszukania osoby po-
dejrzewanej o popełnienie albo przygotowanie przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym (art. 25) oraz obowiązek rejestracji tzw. kart pre-paidowych 
(art. 43).

pOlskie rOzwiązania legislacyjne w zakresie  
przeciwdziałania finansOwaniu terrOryzmu

Oprócz wskazanych wyżej rozwiązań dotyczących działań antyterro-
rystycznych na uwagę zasługują również polskie rozwiązania mające na celu 
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Pierwszą ustawą, która regulowa-
ła omawianą materię w tym zakresie była ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Ustawa  
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu, Dz.U. 2017 poz. 1049]. Mimo, iż tekst pierwotny ustawy 
nie poruszał w żadnym zakresie tematyki finansowania terroryzmu [Ustawa  
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu fi-
nansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł, Dz.U. 2000 poz. 1216]. to jednak w drodze nowelizacji usta-
wy jej zakresem objęto także problematykę finansowania terroryzmu. Ustawą 
nowelizującą z dnia 27 września 2002 r. [Ustawa z dnia 27 września 2002 r. 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źró-
deł, Dz.U. 2002 poz. 1500] nie tylko zmieniono tytuł wspomnianej ustawy, 
poprzez dopisanie do tytułu ustawy zwrotu „przeciwdziałania finansowaniu 
terroryzmu”, ale również zdefiniowano pojęcie aktu terrorystycznego wskazu-
jąc, iż pod tym pojęciem należy rozumieć przestępstwa przeciwko pokojowi, 
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ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 i 136 k.k. 

Omawiana ustawa została w dniu 13 lipca zastąpiona przez ustawę 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu [Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy i finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2019 poz. 1115]. Ustawa zawiera nie 
tylko definicję finansowania terroryzmu (art. 2 ust. 2 pkt 6), lecz również za-
wiera rozwiązania w zakresie wstrzymania transakcji i blokowania rachunków, 
które mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu (rozdział 8 ustawy). 

pOlskie rOzwiązania legislacyjne w zakresie  
Organizacji służb pOwOłanych dO zwalczania terrOryzmu

Jak zostało już wyżej wskazane obecnie po wejściu w życie ustawy 
o działaniach antyterrorystycznych nadrzędną rolę w zakresie zapobiegania 
zdarzeniom o charakterze terrorystycznym pełni szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest największą polską 
służbą specjalną powołaną do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego pań-
stwa i jego porządku konstytucyjnego. Agencja została utworzona w 2002 
r. w miejsce dotychczas funkcjonującego Urzędu Ochrony Państwa [Ustawa  
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu, Dz.U. 2020 poz. 27]. Ustawa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a expressis ver-
bis wskazuje, iż do zadań ustawowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa, 
terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejaw-
nych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych przyznała nadrzędną rolę 
w zakresie zwalczania zagrożeń terrorystycznych Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Jednakże formacja ta nie jest jedyną powołaną do zwalczania 
zagrożeń terrorystycznych. Tytułem przykładu warto wskazać, iż w kompe-
tencje do zwalczania terroryzmu wyposażona jest także Policja [Ustawa z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 360], Straż 
Graniczna [Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, tekst 
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 305] oraz wojskowe służby specjalne.
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pOlskie rOzwiązania legislacyjne  
w zakresie zwalczania terrOryzmu w ujęciu kryminOlOgicznym

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych wprowadziła szereg rozwią-
zań mających za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom i w ten sposób wpływać 
na wzrost bezpieczeństwa. Należy jednak rozważyć, czy wszystkie wprowadzo-
ne w ustawie rozwiązania mogą faktycznie w sposób skuteczny spełniać swoją 
rolę.

Ustawa w art. 38 pkt 6 wprowadza zmiany w ustawie o Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego. Jedną z wprowadzonych zmian jest upraw-
nienie Agencji do blokowania dostępności w systemie teleinformatycznym 
określonych danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem ter-
rorystycznym. Udzielając odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązanie to może  
w praktyczny sposób spełniać swoją rolę i przyczyniać się istotnie do poprawy 
bezpieczeństwa, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na fakt, iż usta-
wa ma zastosowanie jedynie do serwisów prowadzonych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Oznacza to, iż w przypadku najpopularniejszych świa-
towych serwisów jak np. Facebook, Twitter czy Instagram, przepisy ustawy nie 
będą mogły mieć zastosowania, bowiem są one prowadzone poza granicami 
naszego kraju. Ponadto należy zauważyć, iż wspomniany przepis umożliwia 
zablokowanie określonych danych informatycznych mających związek ze 
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym lub określonych usług teleinfor-
matycznych służących lub wykorzystywanych do spowodowania zdarzenia o 
charakterze terrorystycznym. Jakkolwiek wątpliwości nie budzi blokowanie 
usług służących lub wykorzystywanych do spowodowania zdarzenia o charak-
terze terrorystycznym, o tyle za wysoce kontrowersyjne należy uznać bloko-
wanie danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem o charakterze 
terrorystycznym. Katalog zdarzeń o charakterze terrorystycznym został ujęty 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym [Rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 
katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym, tekst jednolity: Dz.U. 
2017 poz. 1517]. Rozporządzenie wskazuje szereg zdarzeń, określanych na 
gruncie obecnych przepisów jako incydenty o charakterze terrorystycznym, 
wśród których znajdują się takie zdarzenia jak: 

• przygotowanie do popełnienia na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej przestępstwa o charakterze terrorystycznym; 
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• wystąpienie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sytu-
acji, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym; 

• nieprawidłowości w placówkach zagranicznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zakresie wydawania dokumentów umożliwiających 
wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwoleń na tran-
zyt lub pobyt

ale także:
• utrata polskich dokumentów tożsamości przez obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
• kradzież lub zaginięcie ubiorów służbowych, elementów 

umundurowania, oznaczeń formacji mundurowych oraz elementów 
infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem i ochroną 
infrastruktury krytycznej oraz ważnych obiektów użyteczności pu-
blicznej. 

Ponadto należy zauważyć, iż ustawodawca wskazując na zakres danych, 
które mogą podlegać blokowaniu wskazuje, iż są to dane mające związek ze 
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, iż w omawianym 
przepisie ustawodawca nie tyle przeciwdziała samym incydentom o charakte-
rze terrorystycznym, lecz rozpowszechnianiu informacji mających związek ze 
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Przepis ten odnosi się bowiem nie 
do utraty polskich dokumentów tożsamości przez obywatela polskiego, czy 
kradzieży lub zaginięcia ubiorów służbowych, lecz do informacji publikowa-
nych na ten temat. Ustawodawca wprowadza zatem możliwość blokowania 
informacji wyłącznie na tej podstawie, iż mają związek z incydentem o cha-
rakterze terrorystycznym. Ponadto należy zauważyć, iż ustawodawca w żaden 
sposób nie wskazuje na czym wskazany związek z incydentem o charakterze 
terrorystycznym miałby polegać. Wysoce nieprecyzyjna treść przepisu każe 
sądzić, iż na gruncie omawianego przepisu blokowane mogą być doniesienia 
prasowe na temat zaginięcia lub kradzieży wojskowych ubiorów służbowych, 
czy też zamachów terrorystycznych mających miejsce na obszarze objętym 
konfliktem zbrojnym. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, iż organiza-
cje terrorystyczne w celu udostępniania materiałów oraz wymiany informacji 
oraz kontaktu wykorzystują przede wszystkim tzw. darknet (inaczej deep net, 
poziom sieci niedostępny dla przeciętnego użytkownika, wymagający korzy-
stania z określonych narzędzi i ustawień). Powyższe rozważania każą wątpić  
w zasadność oraz skuteczność omawianej regulacji w zakresie poprawy bezpie-
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czeństwa oraz realizacji zamierzonego celu, jakim jest utrudnienie komunika-
cji osób podejmujących działania o charakterze terrorystycznym. Stanowisko 
to potwierdza raport przygotowany przez National Coalition Against Censor-
ship – zrzeszenie amerykańskich organizacji non-profit, mające na celu walkę 
z cenzurą i ochronę wolności słowa; wskazujący, iż blokada treści interneto-
wych nie stanowi skutecznego sposobu przeciwdziałania przestępczości oraz 
poprawy bezpieczeństwa. 

Ponadto istotnym rozwiązaniem wprowadzonym do polskiego po-
rządku prawnego jest wynikający z art. 43 ustawy obowiązek rejestracji usług 
przedpłaconych (pre-paid). Na gruncie omawianego przepisu obowiązkowej 
rejestracji podlegają karty przedpłacone m.in. w usługach telekomunikacyj-
nych. Dokonując oceny tego rozwiązania w ujęciu kryminologicznym należy 
zwrócić uwagę na dwojaki cel wprowadzonej regulacji. W pierwszej kolejności 
cel ten jest związany z kontaktowaniem się osób zaangażowanych w działal-
ność terrorystyczną. Dotychczasowy brak obowiązku rejestrowania usług te-
lekomunikacyjnych przy pomocy kart pre-paid umożliwiał łatwiejszy kontakt 
członkom grup nie tylko w celu prowadzenia działań terrorystycznych, ale 
również w celu prowadzenia szeroko pojętej działalności sprzecznej z prawem. 
Ponadto wprowadzone rozwiązanie ma na celu przeciwdziałanie także zjawi-
sku fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych, których 
celem jest wywołanie działań właściwych służb i doprowadzenie do zakłócenia 
funkcjonowania organów państwa. Odnosząc się w pierwszej kolejności do 
drugiego aspektu należy wskazać, iż obowiązek rejestracji usług pre-paid zna-
cząco wpłynął na ilość zgłaszanych fałszywych alarmów. Zgodnie z informację 
przedstawioną w dniu 19 lipca 2017 r. przez sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w okresie od maja do czerwca 2016 r., 
a zatem jeszcze przed wejściem w życie ustawy, odnotowano 88 powiadomień 
o podłożeniu bomby, podczas, gdy w lipcu i sierpniu 2016 r. – 60 powiado-
mień, we wrześniu i październiku 2016 r. – 37 powiadomień, zaś w listopa-
dzie i grudniu 2016 r. – 32 powiadomienia. Ponadto w I kwartale 2017 r. 
takich powiadomień było 61, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2016 

– 127 powiadomień [Chorbot 2017; s. 77-78]. Dokonując oceny skuteczno-
ści omawianego rozwiązania z punktu widzenia przeciwdziałania zdarzeniom 
terrorystycznym należy zwrócić uwagę na fakt, iż rozwiązanie to jest przyjęte 
w wielu krajach Unii Europejskiej, jednak nie we wszystkich. Obowiązek re-
jestracji kart pre-paidowych nie obowiązuje np. w Czechach. Ze względu na 
brak dodatkowych opłat z tytułu roamingu w Unii Europejskiej nie ma obec-
nie problemu, by w celu wykorzystania usługi telefonicznej przedpłaconej do 
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nielegalnej działalności, czy to w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, 
czy też działalności terrorystycznej zakupić kartę na terenie Czech, a następ-
nie wykorzystać ją wykonując połączenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Działanie takie oczywiście będzie miało sens jedynie w przypadku krótkiego 
korzystania z danej usługi, jednak pokazuje to, jak niedoskonałe jest funkcjo-
nowanie tego narzędzia w obecnym kształcie. Należy jednak zauważyć, iż winy 
za niedoskonałość rozwiązania nie można przypisać polskiemu ustawodawcy. 
Rozwiązanie związane z obowiązkiem rejestracji usług przedpłaconych powin-
no zostać wypracowane na szczeblu Unii Europejskiej, tak, by we wszystkich 
krajach członkowskich wprowadzony został jednolity model działania. Wpro-
wadzenie jednolitych rozwiązań na szczeblu Unii Europejskiej przyczyniło-
by się do jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania omawianych rozwiązań  
w celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. 

pOlskie rOzwiązania legislacyjne w zakresie  
zwalczania terrOryzmu w ujęciu kOnstytucyjnym

Cele przyświecające uchwaleniu ustawy o działaniach antyterrorystycz-
nych należy uznać za słuszne i uzasadnione. Przyznanie właściwych upraw-
nień służbom odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem stanowi realizację 
art. 5 Konstytucji [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., 
przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., 
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 
r., Dz.U. 1997 poz. 483 z późn. zm.] określającego zadania państwa w sferze 
bezpieczeństwa. Wspomniany przepis zalicza do nich, obok strzeżenia nie-
podległości i nienaruszalności terytorium, także zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom oraz ochronę wolności i praw człowieka. Ze wspomnianych 
funkcji wynikają konkretne kompetencje i zadania organów państwowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które przywołuje sama Konstytucja 
[Skrzydło 2013; s. 19]. Należy ponadto zauważyć, iż zgodnie z art. 31 ust. 3 
Konstytucji bezpieczeństwo publiczne jako dobro prawne, może usprawiedli-
wiać ograniczanie przez ustawodawcę korzystania z wolności i praw człowieka 
i obywatela. Obowiązkiem pozytywnym państwa nie jest jednak jedynie za-
bezpieczenie bezpieczeństwa publicznego, lecz uczynienie tego w taki sposób, 
by istota praw podmiotowych była należycie chroniona. Ustawodawca zatem  
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pod hasłem zapewnienia bezpieczeństwa nie może ingerować w prawa i wol-
ności człowieka w sposób nieproporcjonalny i nadmierny. 

Podstawą oceny rozwiązań legislacyjnych w zakresie zwalczania terro-
ryzmu z perspektywy konstytucyjnej jest zapisana w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
zasada proporcjonalności. Nakazuje ona porównywanie w każdym przypad-
ku stosowanych ograniczeń z zamierzonym celem ograniczenia. Negatywne 
skutki wynikające z wprowadzanych ograniczeń nigdy bowiem nie powinny 
przeważać i muszą zawsze pozostawać w rozsądnej proporcji do zamierzone-
go celu i treści gwarantowanych przez normy konstytucyjne wolności i praw 
[Sarnecki 2014, 100]. W przeciwnym razie środki ochrony bezpieczeństwa 
publicznego w postaci legalnie dopuszczalnej działalności organów ścigania 
oraz służb specjalnych będą same w sobie stwarzać zagrożenie dla tych wolno-
ści. Zasada proporcjonalności składa się z trzech zasad szczegółowych, które 
tworzą tzw. test proporcjonalności. Pierwszą z nich jest zasada konieczności, 
w myśl której ograniczenie praw konstytucyjnych jest dopuszczalne tylko 
przy użyciu środków prawnych, za pomocą których można zrealizować celu 
usprawiedliwiający ograniczenie. Drugą z nich jest zasada najłagodniejszego 
środka, zwana też zasadą przydatności, która zakłada, że jeśli istnieje kilka 
możliwych sposobów ograniczenia danego prawa konstytucyjnego ze względu 
na konstytucyjnie usprawiedliwiony cel, należy wybrać środek jak najmniej 
uciążliwy. Przede wszystkim trzeba unikać sytuacji, gdy środek prawny ogra-
niczający w sposób uzasadniony wolność lub prawo konstytucyjne osoby 
powoduje równocześnie ograniczenie innych praw. Trzecim elementem za-
sady proporcjonalności jest zasada proporcjonalności sensu stricto. Polega ona 
na ważeniu dwóch lub więcej kolidujących ze sobą zasad i wskazaniu, która  
z nich w danych okolicznościach faktycznych i prawnych ma pierwszeństwo 
[Tuleja 2019, teza 2]. Ponadto z punktu widzenia oceny konstytucyjności 
rozwiązań legislacyjnych ograniczających prawa i wolności należy pamiętać, 
iż wprowadzane ograniczenia nie tylko muszą być proporcjonalne do po-
tencjalnych zagrożeń, lecz ponadto ich stosowanie musi podlegać kontroli,  
w szczególności kontroli sądowej. Jest to niezbędne, by w konkretnej sytuacji 
niezależny organ mógł dokonać oceny, czy wprowadzone ograniczenie i za-
stosowane do konkretnej sytuacji pozostaje w zgodzie z opisaną wyżej zasadą 
proporcjonalności [Garlicki 2014, 116]. Ocena polskich rozwiązań w zakresie 
przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu wymaga zatem nie tylko dokonania 
oceny, czy wprowadzane rozwiązania w sposób efektywny spełniają swoją rolę 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, lecz ponadto udzielenie odpowiedzi 
 



1577

POLSKIE ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA TERRORYZMU ...

na pytanie, czy efektywne zapewnienie bezpieczeństwa nie pociąga za sobą 
nadmiernej ingerencji w prawa i wolności obywatelskie. 

Fundamentalnym z punktu widzenia obecnych regulacji antyterrory-
stycznym jest zawarte w art. 2 pkt 7 ustawy o działaniach antyterrorystycz-
nych pojęcie „zdarzenia o charakterze terrorystycznym”. Pojęcie to ma zna-
czenie kluczowe, gdyż jest ono elementem składowym zawartej w art. 2 pkt 
1 ustawy definicji „działań antyterrorystycznych”. Uznanie, iż dane zdarzenie 
ma charakter terrorystyczny jest zatem warunkiem niezbędnym do podjęcia 
działań antyterrorystycznych na gruncie omawianej ustawy. Wspomniana 
definicja wskazuje, iż przez zdarzenie o charakterze terrorystycznym należy 
rozumieć sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 
k.k. Należy zauważyć, iż omawiana definicja pozbawiona jest precyzji i pozwa-
la na bardzo szeroką interpretację pojęcia. Kształt definicji legalnej zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym opiera się na przesłankach ocennych przez co 
stwarza zagrożenie arbitralnej ingerencji w sferę wolności i praw człowieka. 
Pojęcie zostało sformułowane w sposób bardzo szeroki, a jednocześnie ustawo-
dawca w żaden sposób nie wskazał, jaki organ, w jakiej procedurze ma stwier-
dzać, iż istnieje podejrzenie, co do zaistnienia sytuacji w skutek przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym. W związku z tym nie można mieć pewności, 
iż środki przewidziane w ustawie zostaną wykorzystane wyłącznie w sytuacji, 
gdy będzie to faktycznie niezbędne i uzasadnione. Sposób sformułowania 
omawianego przepisu stoi zatem w sprzeczności z zasadą poprawnej legislacji 
wynikającej z zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie 
prawa, dekodowanej z określonej w art. 2 Konstytucji zasady demokratyczne-
go państwa prawnego. Omawiana zasada nakłada na ustawodawcę obowiązek 
tworzenia przepisów prawa możliwie najbardziej określonych w danym przy-
padku, zarówno pod względem ich treści, jak i formy [Garlicki 2014, 64]. Z 
zasady demokratycznego państwa prawnego wynika obowiązek, by przepisy 
prawne formułowane były w sposób poprawny, jasny i precyzyjny, zwłaszcza 
wówczas, gdy dotyczą praw i wolności jednostki [K 7/99; por. K 24/00]. Try-
bunał Konstytucyjny w sposób ugruntowany w swoim orzecznictwie wska-
zuje, iż ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu prze-
pisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy 
ustalaniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń 
konstytucyjnych wolności i praw jednostki [por. K 28/02; por. K 6/02; por.  
K 33/00]. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż prawidłowa i precyzyjna treść 
omawianych przepisów ma fundamentalne znaczenie dla zakresu ograniczania 
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praw i wolności. Tytułem przykładu warto wskazać, iż zaistnienie zdarzenia  
o charakterze terrorystycznym stanowi przesłankę dla wprowadzenia okre-
ślonego stopnia alarmowego (art. 15 ustawy o działaniach antyterrorystycz-
nych). Wprowadzenie zaś trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego może 
skutkować ograniczeniem prawa do zgromadzeń (art. 21 ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych). Z powyższych względów omawiane przepisy powinny 
charakteryzować się daleko posuniętą precyzją, co do której w odniesieniu 
do obecnie obowiązujących przepisów w omawianym zakresie można mieć 
uzasadnione wątpliwości.

Kolejne kontrowersje związane są z unormowanym w art. 25 ustawy 
o działaniach antyterrorystycznych przeszukaniem pomieszczeń lub zatrzy-
maniem osoby podejrzewanej o popełnienie lub przygotowanie przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym. Główne kontrowersje związane z omawianym 
przepisem wzbudza fakt, iż wystarczającą przesłanką do dokonania przeszuka-
nia oraz zatrzymania jest podejrzenie popełnienia przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym lub też podejrzenie jego przygotowania. Przepis nie wymaga 
zatem uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa lub też jego przygoto-
wania, gdyż wystarczającą przesłanką będzie podejrzenie. Ponadto kontrower-
sje wzbudza fakt, iż zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy przeszukania i zatrzy-
mania można dokonywać o każdej porze doby. Należy jednak zauważyć, iż  
w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prowadze-
nie postępowań odnoszących się do przestępstw o charakterze terrorystycznym 
uzasadnia dokonanie przeszukania lub zatrzymania na podstawie przesłanek 
określonych szerzej niż w innych przypadkach [wyrok ETPCz z 20.10.2015, 
5201/11]. Trybunał stoi na stanowisku, iż prowadzenie takiego postępowania 
jest tym bardziej możliwe, jeśli obwarowane jest środkami zaskarżenia na do-
konanie czynności. Odnosząc się zaś do przeszukania i zatrzymania o każdej 
porze doby, należy wskazać, iż przepisy Kodeksu postępowania karnego jesz-
cze przed wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych w nad-
zwyczajnych przypadkach, w wypadkach niecierpiących zwłoki, umożliwiały 
przeszukiwanie pomieszczeń w ciągu całej doby [Ustawa z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks postępowania karnego, tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 30].

Podobne zastrzeżenia zgłaszane są w stosunku do art. 26 ustawy o dzia-
łaniach antyterrorystycznych, który umożliwia zastosowanie tymczasowego 
aresztowania na podstawie uprawdopodobnienia popełnienia, usiłowania 
lub przygotowania do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycz-
nym. Na uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy przesłanka 
ta jest przesłanką samoistną i wystarczającą do zastosowania tymczasowego 
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aresztowania. Nie dokonując powtórzeń dotychczas poczynionych rozważań 
należy jedynie wskazać, iż decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 
pozostaje w gestii sądu. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy w zakresie 
nieuregulowanym w art. 26 ustawy, do tymczasowego aresztowania stosuje się 
przepisy rozdziału 28 Kodeksu postępowania karnego. Prowadzenie postępo-
wania jest zatem obwarowane środkami zaskarżenia na dokonanie czynności, 
a osoba wobec której toczy się postępowanie ma możliwość obrony swoich 
praw. Z powyższych względów zastrzeżenia co do konstytucyjności omawia-
nego przepisu należy uznać za nieuzasadnione.

Kolejnym wzbudzającym kontrowersje przepisem jest art. 38 pkt 6 
ustawy o działaniach antyterrorystycznych, wprowadzający zmianę w usta-
wie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polegające m.in. na dodaniu 
art. 32c, dopuszczającego blokadę dostępności w systemie teleinformatycz-
nym określonych danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem 
terrorystycznym lub usług teleinformatycznych służących lub wykorzystywa-
nych do spowodowania zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W pierwszej 
kolejności należy zauważyć, iż ustawodawca w treści przepisu posługuje się 
pojęciem „danych informatycznych” nie definiując jednak w żaden sposób 
co należy rozumieć pod wskazanym pojęciem. Pojęcie to może być bardzo 
szerokie i może dotyczyć zarówno poszczególnych treści, jak również funk-
cjonowania całych portali informatycznych. Nie jest zatem jasne, czy w przy-
padku zakwalifikowania danego komentarza zamieszczonego pod artykułem 
na portalu internetowym jako mającego związek ze zdarzeniem o charakterze 
terrorystycznym blokada będzie dotyczyła jedynie konkretnego komentarza, 
artykułu, pod którym komentarz został zamieszczony, czy też całego portalu. 
Użycie w tym zakresie niejasnych i nieprecyzyjnych pojęć nakazuje ocenić 
omawianą regulację jako sprzeczną z art. 2 Konstytucji. Stanowisko to po-
twierdza także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który 
wskazuje, iż blokowanie treści w Internecie jest dopuszczalne wyłącznie wów-
czas, gdy odbywa się na podstawie maksymalnie precyzyjnych przepisów pra-
wa krajowego oraz w sytuacji, gdy jest stosowane w możliwie wąskim zakresie, 
niewykraczającym poza niezbędne minimum [wyrok ETPCz z 18.12.2012 r., 
Yildirim przeciwko Turcji, 3111/10]. Niezależnie od poczynionych wyżej roz-
ważań warto dokonać oceny omawianej regulacji z punktu widzenia propor-
cjonalności. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca przyznaje szerszą 
ochronę w przypadku zdarzeń związanych z finansowaniem terroryzmu niż  
w przypadku umieszczenia treści związanych z incydentami o charakterze ter-
rorystycznym. Omawiana na gruncie niniejszego opracowania ustawa z dnia 
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16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finan-
sowaniu terroryzmu wskazuje w art. 18, że w sytuacji, gdy transakcja, któ-
ra ma być przeprowadzona może mieć związek z popełnieniem przestępstwa,  
o którym mowa w art. 165a k.k. (finansowanie terroryzmu) lub art. 299 k.k. 
(pranie brudnych pieniędzy), Generalny Inspektor może w ciągu 24 godzin 
od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 16 
ust. 2 (przyjęcie zgłoszenia o podejrzanej transakcji) przekazać instytucji obo-
wiązanej pisemne żądanie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku 
na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanych w tym po-
twierdzeniu. Równocześnie Generalny Inspektor zawiadamia właściwego pro-
kuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje 
i dokumenty dotyczące wstrzymanej transakcji lub blokowanego rachunku. 
Zgodnie zaś z art. 32c ustawy o ABW, blokada treści mających nawet luźny 
związek z incydentem o charakterze terrorystycznym może być prowadzona 
bez zgody sądu przez nawet 5 dni (w przypadkach „niecierpiących zwłoki”  
z godnie z art. 32c ust. 4 ustawy o ABW). Dopuszczalne terminy stosowania 
blokady w przypadku przepisów dotyczących przeciwdziałania finansowaniu 
terroryzmu są zatem znacząco krótsze. Ponadto zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu strona transakcji ma 
prawo uczestniczyć w każdym stadium postępowania, a w przypadku, gdy za-
blokowanie transakcji nastąpiło z naruszeniem prawa, może uzyskać odszko-
dowanie. Takich uprawnień nie przewidziano w przypadku blokowania tre-
ści mających związek z incydentem o charakterze terrorystycznym. Zgodnie  
z art. 32c ustawy w posiedzeniu sądu dotyczącym blokowania treści mających 
związek z incydentem o charakterze terrorystycznym oprócz sądu może wziąć 
jedynie prokurator oraz szef ABW. Zatem ani usługodawca, ani podmiot pu-
blikujący treść nie może wziąć udziału w posiedzeniu sądu oraz przedstawić 
swoich argumentów. Należy zatem uznać, iż omawiany przepis stwarza ryzyko 
arbitralnego wykorzystywania ze względu na zbyt ogólny sposób formułowa-
nia przesłanek, nieprecyzyjne określenie możliwego zakresu jego zastosowania 
oraz sposób ukształtowania procedury niezapewniający wystarczających gwa-
rancji.   

Kolejne kontrowersje wzbudza wynikający z art. 43 ustawy wprowa-
dzający zmianę w ustawie – Prawo telekomunikacyjne [Ustawa z dnia 16 
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 
2460] polegającą m.in. na dodaniu art. 60b, obligującego do rejestracji usług 
przedpłaconych poprzez podanie danych abonenta będącego osobą fizyczną 
imienia, nazwiska, numeru PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i nu-



1581

POLSKIE ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA TERRORYZMU ...

mer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca 
numer paszportu lub karty pobytu. Wątpliwości konstytucyjne związane  
z omawianym przepisem dotyczą zgodności omawianej regulacji z zagwaran-
towaną w art. 47 Konstytucji ochroną prywatności oraz zagwarantowaną w art. 
49 Konstytucji tajemnicą komunikowania się. Warto zauważyć, iż analogiczny 
przepis został również uchwalony na gruncie niemieckiego prawa telekomu-
nikacyjnego. Również u naszych zachodnich sąsiadów przepis ten wzbudzał 
kontrowersje i był przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Ostatecznie przepis 
sekcji 111 niemieckiego prawa telekomunikacyjnego został zaskarżony do Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zgodnie z przytoczonym przepisem 
niemieckiego prawa telekomunikacyjnego przy zawarciu umowy zakupu te-
lefonicznych kart typu pre-paid wymagane jest podanie nazwiska, numeru 
telefonu, adresu i daty urodzenia. Skarżący (obywatele Niemiec) wskazywali, 
iż przepis narusza prawo do ochrony życia prywatnego i korespondencji oraz 
anonimowej komunikacji. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku 
z dnia 30 stycznia 2020 r. [wyrok ETPCz, z 30.01.2020 r. Breyer przeciw-
ko Niemcom, 50001/12] uznał, iż wprawdzie doszło do ingerencji w prawo 
do prywatności, natomiast ingerencja ta nie była poważna. Zbierane dane 
nie pozwalały bowiem określić z jakiego miejsca ani w jakim czasie odbywała 
się rozmowa. Umożliwiały jedynie ustalenie tożsamości użytkownika telefo-
nu. Trybunał ponadto stwierdził, iż przepisy nakładające na użytkowników 
obowiązek podania danych należy interpretować w powiązaniu z przepisa-
mi, umożliwiającymi dostęp do danych podanych przez użytkowników. Jako 
zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka [Konwencja o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r. zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł-
niona Protokołem nr 2, Dz.U. 1993 poz. 284] należy uznać przepisy, które 
wprowadzają ograniczenia w dostępie do danych – wskazują podmioty, które 
mogą uzyskać do nich dostęp, nakładają na upoważnione organy obowiązek 
podania powodu uzyskania dostępu do gromadzonych danych a także limi-
tują okres przechowywania danych. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka tak ukształtowane przepisy należy uznać za zgodne z Europejską 
Konwencją Praw Człowieka. Przytoczony wyrok Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka każe stanąć na stanowisku, iż zmiany w ustawie – Prawo 
telekomunikacyjne wprowadzone poprzez ustawę o działaniach antyterrory-
stycznych powinny zostać uznane za konstytucyjne i nie naruszające prawa do 
prywatności oraz tajemnicy komunikowania się. 
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pOdsumOwanie

Podsumowując należy stwierdzić, iż w ciągu ostatnich 20 lat w polskim 
ustawodawstwie wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu skuteczne 
zwalczanie zagrożeń terrorystycznych. Jako niewątpliwie słuszne należy uznać 
kompleksowe uregulowanie problematyki na gruncie ustawy o działaniach an-
tyterrorystycznych połączone z ujednoliceniem terminologicznym. Ponadto 
za niewątpliwie słuszne należy uznać określenie jasnego podziału kompetencji 
i przyznanie nadrzędnej roli w zakresie zwalczania zagrożeń terrorystycznych 
szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozwiązania legislacyjne 
wprowadzone na gruncie omawianej ustawy stanowią adekwatną odpowiedź 
na zagrożenia współczesnego świata w zakresie zwalczania terroryzmu. Jako 
słuszne należy ocenić rozwiązanie obligujące do rejestracji kart pre-paido-
wych szczególnie z punktu widzenia przeciwdziałania fałszywym alarmom 
bombowym. W tym zakresie warte rozważenia jest przedstawienie na forum 
Unii Europejskiej inicjatywy mającej na celu ujednolicenie regulacji w obrę-
bie wszystkich państw członkowskich, by rozwiązanie to jeszcze skuteczniej 
mogło przeciwdziałać również zagrożeniom terrorystycznym. Należy istotnie 
zwrócić uwagę na potrzebę nowelizacji ustawy w zakresie definicji zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym. Pojęcie to jest fundamentalne dla stosowania 
rozwiązań na gruncie omawianej ustawy i w celu efektywnego wykorzystywa-
nia instrumentów w niej przewidzianych należy wyeliminować wątpliwości 
interpretacyjne na gruncie podstawowych pojęć ustawowych. Jako niesłuszne 
i niewpływające na wzrost bezpieczeństwa należy zarazem uznać rozwiązania 
umożliwiające blokowanie określonych danych informatycznych. Wprowa-
dzone rozwiązania w tym zakresie nie tylko budzą uzasadnione wątpliwości 
z punktu widzenia konstytucyjnego, lecz również każą wątpić w zasadność 
i efektywność tych rozwiązań legislacyjnych. Ustawa we wskazanym zakresie 
wymaga niewątpliwie przemyślanej nowelizacji. 
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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

DOWÓD Z POMÓWIENIA  
W POLSKIM PROCESIE KARNYM

wprOwadzenie

Niniejszy artykuł poświęcony będzie zagadnieniom teoretycznym 
związanym z wyjaśnieniami współoskarżonego, których treść zawiera cechy 
pomówienia. Opierając się na jednolitym stanowisku judykatury w zakre-
sie dowodu z pomówienia wskazano najważniejsze cechy, którymi powinny 
kierować się organy postępowania przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego 
przy przeprowadzeniu dowodu z wyjaśnień osoby pomawiającej. Analiza tej 
problematyki została przeprowadzona w oparciu o wspomniane orzecznictwo, 
literaturę tematu, komentarze oraz opracowania naukowe. Celem opracowa-
nia jest wskazanie istotnych aspektów, w których zasada swobodnej oceny 
dowodów powinna ustąpić miejscu jakościowemu zróżnicowaniu dowodów 
na pełne oraz niepełne (tj. pełnowartościowe i niepełnowartościowe), a tak-
że uwypuklenie możliwych rozwiązań prawnych czyniących zadość realizacji 
podstawowych zasad procesu karnego.

zasada swObOdnej Oceny dOwOdów

Podstawą zrozumienia problematyki poruszanego zagadnienia jest 
zdefiniowanie zasady swobodnej oceny dowodów w postępowaniu karnym. 
Reguluje ją artykuł 7 kodeksu postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 



1588

IDA WIŚNIEWSKA

555 z późn. zm.), dalej jako: „k.p.k.”. Zgodnie z nim: „organy postępowania 
kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych do-
wodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozu-
mowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.” Zasada ta określa 
wzorce, jakimi powinna posługiwać się policja, prokuratura oraz sąd zarówno 
w postępowaniu przygotowawczym, jak również jurysdykcyjnym. Rozstrzy-
gnięcie danego postępowania powinno stanowić podsumowanie wszystkich 
przedstawionych w tej sprawie dowodów, jednak zważywszy na to, iż ocena 
tych dowodów winna być swobodna. Swoboda ta łączy się ze wszechstronną 
analizą zebranego materiału oraz z uwzględnieniem wszystkich zgromadzo-
nych w sprawie dowodów w sposób subiektywny, zindywidualizowany in 
concreto. Organy postępowania nie są więc związane żadnymi wytycznymi 
dotyczącymi oceny zebranego materiału dowodowego, ani nie istnieje żadna 
zasada przyznająca prymat jednym dowodom, umniejszając tym samym rolę 
drugich. To organy procesowe powinny samodzielnie podejmować decyzje 
dotyczące oceny dowodów i konkretyzować je każdorazowo w odniesieniu do 
danej sprawy (Szymczykiewicz 2010).

Ważnym jest jednak, aby w trakcie swobodnej oceny dowodów nie 
przekroczyć granic dowolnej oceny materiału dowodowego, dlatego na orga-
ny postępowania karnego nałożony został obowiązek kierowania się zasadami 
prawidłowego rozumowania, wskazaniami wiedzy oraz życiowym doświad-
czeniem. Uwzględnienie zasad prawidłowego rozumowania odnosi się przede 
wszystkim do czynienia zadość zasadom wykładni prawa (językowej, systemo-
wej oraz funkcjonalnej), a także zasadzie sprzeczności. Oznacza to więc, iż na-
leży dążyć do jak najdokładniejszego ustalenia znaczenia danego przepisu oraz 
zrozumienia treści norm prawnych w nim zawartych, a dokonanie tych ustaleń 
powinno być niesprzeczne. Sprzeczności w ustaleniach faktycznych przyjętych 
za podstawę oceny dowodów godzą bowiem w zasadę prawidłowego rozumo-
wania. Przesłankę wiedzy wskazaną w art. 7 k.p.k. rozpatrywać trzeba z kolei 
dwojako – jako ogólnie posiadaną przez organ postępowania karnego wiedzę 
(aspekt subiektywny) oraz jako zasób wiedzy z określonej dziedziny, m.in. wie-
dzy prawniczej (aspekt obiektywny). Połączenie tych dwóch aspektów wiedzy 
ma dawać organom odpowiednie narzędzia umożliwiające swobodną ocenę 
dowodów w granicach prawa. Pragmatycznie zakłada się jednak, że organy 
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te nie muszą dysponować wiedzą specjalistyczną we wszystkich dziedzinach 
naukowych i wówczas zasięgnąć powinny opinii biegłego. Ostatnie pojęcie, 
które ustawodawca zobligował uwzględniać przy swobodnej ocenie materiału 
dowodowego, zatytułowane jako życiowe doświadczenie, jest pojęciem nie-
ostrym. Odnosi się głównie do ogólnej wiedzy osiąganej wraz z wiekiem, na 
podstawie obserwacji oraz różnorodnych przeżyć. Jest to wiedza zdobyta dzię-
ki długoletniej praktyce oraz na podstawie umiejętności wyciągania wniosków 
z różnych zdarzeń (Skorupka 2019).

Z zasadą swobodnej oceny dowodów wiąże się również zakaz prefe-
rowania bądź dyskwalifikowania jednych dowodów na rzecz drugich. Organy 
procesowe powinny oceniać zebrany materiał dowodowy swobodnie, nie bio-
rąc więc pod uwagę etapu, na którym dany dowód został uzyskany czy tego, 
który dowód jest dla oskarżonego korzystniejszy. Ocena ta ma być albowiem 
wszechstronna i wnikliwa oraz zgodna z zebranymi w sprawie dowodami. Tak 
więc to, którym dowodom w postępowaniu jurysdykcyjnym sąd da wiary-
godność, a którym nie, nie powinno być związane z wartościowaniem czy 
hierarchizowaniem dowodów. Procedura karna nie przewiduje bowiem zasady 
preferowania dowodów odciążających oskarżonego lub dowodów uzyskanych 
w trakcie postępowania przygotowawczego. W związku z tym sąd ma prawo, 
dla przykładu, dać wiarę wyjaśnieniom złożonym w trakcie rozprawy sądowej, 
a odrzucić wyjaśnienia złożone w trakcie trwania śledztwa, o ile należycie uza-
sadni swoje stanowisko i nie będzie godzić to w zasadę sprzeczności (Sakowicz 
2018).

dOwód z pOmówienia – definicja

W prawie rzymskim istniała zasada twierdząca, iż jeden świadek, to 
żaden świadek (łac. unus testis, nullus testis). Paremia ta nie znajduje jednak 
odzwierciedlenia w dzisiejszym postępowaniu karnym. Zgodnie z zasadą swo-
bodnej oceny dowodów możliwe jest wydanie wyroku skazującego na podsta-
wie zeznań tylko jednego świadka, gdyż ocenie podlega treść dowodu, a nie 
przedmiot bądź podmiot danego środka dowodowego (Sakowicz 2018).

Pojawia się w tym miejscu problem zasygnalizowany w temacie ni-
niejszej pracy, a mianowicie ocena dowodu z pomówienia. Pomówienie stano-
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wi przestępstwo stypizowane w art. 212 kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 
553 z późn. zm.), dalej jako: „k.k.”. W literaturze oraz orzecznictwie okre-
ślane często jako zniesławienie, z kolei wcześniej używanym pojęciem była 

„potwarz”, czyli kalumnia. Przepis tego artykułu przewiduje odpowiedzialność 
karną za pomówienie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowa-
nie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia-
łalności. Przedmiotem ochrony jest, w rozumieniu treści tego artykułu, cześć, 
którą pojmować należałoby jako godność człowieka, jego dobre imię, honor, 
czy reputację (Stefański 2019).

Warto wskazać, iż istnieje alternatywny reżim cywilnoprawnej ochro-
ny dóbr osobistych, przewidziany w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (Dz.U. 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej jako: „k.c.”. Powszechnie jednak uznaje się, 
że sankcje cywilne w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia są mniej 
dotkliwe niż sankcje przewidziane w prawie karnym, tj. ograniczenie wolno-
ści czy pozbawienie wolności. Również sama odpowiedzialność cywilna jest 
dużo lżejsza od odpowiedzialności karnej, która wiąże się z daleko idącymi 
konsekwencjami dla jednostki w społeczeństwie. Skonstatować należy zatem, 
że naruszenie czci osoby stanowi nie tylko sprawę indywidualną osób zainte-
resowanych, ale jest również zamachem na państwowy porządek prawny i ład 
społeczny (Lewandowski-Malec 2012). 

Możliwa jest jednocześnie sytuacja, w której osoba pomawiająca wy-
pełni znamiona dwóch typów czynów zabronionych – zarówno z art. 212  
§ 1 k.k., jak również z art. 234 k.k., którego przepis penalizuje przestępstwo 
fałszywego oskarżenia przed organem powołanym do ścigania lub orzekania 
o popełnienie czynów zabronionych lub przewinień dyscyplinarnych. Uznać 
należy jednak ten zbieg przepisów ustawy za pozorny i niewłaściwy, gdyż fał-
szywe oskarżenia zawiera w sobie pomówienie, wyczerpując tym samym zna-
miona przestępstwa z art. 212 k.k. Jak zostało słusznie wskazane w doktrynie 

– pomiędzy zakresami znamion przytoczonych przestępstw zachodzi stosunek 
wykluczania oparty o zasadę lex consumens derogat legi consumptae, stanowiącą 
jedną z reguł wyłączania wielości ocen. W konsekwencji, w oparciu o powyż-
szą zasadę, następuje konsumpcja przepisu art. 212 k.k., a sprawca podlegać 
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będzie odpowiedzialności karnej wyłącznie za przestępstwo z art. 234 k.k. (III 
KK 356/17). 

W tym opracowaniu skupiono się jednak na definicji pomówienia 
jako jednego z rodzajów wyjaśnień, które osoba zainteresowana w danym pro-
cesie może złożyć w postępowaniu przygotowawczym lub postępowaniu sądo-
wym. Głównym założeniem takiego pomówienia jest zarzucenie innej osobie, 
że popełniła ona określone przestępstwo bądź współuczestniczyła w jego po-
pełnieniu. W doktrynie można spotkać się z rozróżnieniem na pomówienie 
proste i złożone. Pierwsze polega na przerzuceniu całego ciężaru sprawstwa 
na osobę trzecią, którą najczęściej jest współoskarżony, przy jednoczesnym 
nieprzyznawaniu się do popełnienia czynu zabronionego. Osoba pomawia-
jąca chce w ten sposób doprowadzić do ekskulpowania własnej osoby i tym 
samym uniknięcia odpowiedzialności karnej (Skorupka 2019). Pomówienie 
złożone polega na tym, że oskarżony przyznaje się do udziału w popełnionym 
przestępstwie, rozkładając jednak ciężar sprawstwa między siebie a osobę trze-
cią – głównie współoskarżonego. W tej sytuacji osoba pomawiająca zazwyczaj 
umniejsza swoją rolę przy dokonaniu czynu zabronionego, chcąc w ten spo-
sób zminimalizować swoją odpowiedzialność przed prawem, kosztem osoby 
pomawianej (Błoński 2018).

dOwód z pOmówienia – spOsób Oceny

Pomówienie współoskarżonego, w świetle obowiązujących przepisów 
prawa procesowego, może stanowić dowód w postępowaniu karnym. Co wię-
cej, organy postępowania bardzo często z niego korzystają. Powinny mieć one 
jednak na uwadze, iż jest to dowód niejako szczególny, nad którym powinno 
się w znacznym stopniu pochylić oraz skrupulatnie przeanalizować jego wia-
rygodność. Zadania te zostały nałożone na organy procesowe wypracowanym 
przez lata stanowiskiem judykatury. Mając na uwadze dorobek sądowego 
orzecznictwa, za słuszne uważam przytoczyć w tym miejscu najważniejsze tezy 
odnoszące się wprost do dowodu z pomówienia.

Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków (IV KR 249/69) od-
niósł się do powyższej omówionego podziału pomówienia na proste i złożone, 
zaznaczając jednocześnie, iż dowód z pomówienia jest dowodem, który ze 
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wzglądu na zainteresowanie pomawiającego powinien być poddany szcze-
gólnie wnikliwej ocenie. Rozważyć albowiem należy, czy istnieją dowody 
potwierdzające bezpośrednio (lub choćby pośrednio) wyjaśnienia osoby po-
mawiającej. Obowiązkiem sądu orzekającego jest dążenia do wykrycia praw-
dy obiektywnej. Konsekwencją posługiwania się tą naczelną zasadą procesu 
karnego jest fakt, iż sąd powinien rozważyć, niezależnie od głosów stron, czy 
nie ma możliwości przeprowadzenia dowodów, które mogłyby utwierdzić go  
w przekonaniu o prawdziwości wyjaśnień dotyczących współoskarżonego.

W nieco aktualniejszym wyroku (II KKN 506/97) Sąd Najwyższy 
dookreślił cechy dowodu z pomówienia współoskarżonego wskazując, że jest 
to dowód szczególny, a jego przeprowadzenie wymaga ponadprzeciętnej skru-
pulatności w jego ocenie, tak aby nie nasuwała ona żadnych zastrzeżeń. Należy 
mieć jednak na względzie to, że sąd analizując i oceniając materiał dowodowy 
w sprawie ma prawo jednym świadkom dać wiarę, a innym odmówić wiary-
godności. Może zatem jednemu z oskarżonych dać wiarę, a wyjaśnienia dru-
giego uznać za niewiarygodne. Taka ocena materiału dowodowego nie będzie 
stanowiła naruszenia swobodnej oceny dowodów.

Orzeczenie Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z 2012 roku (WA 
24/12) odniosło się natomiast do logiki wyjaśnień współoskarżonego. Do-
wód z pomówienia staje się bowiem dowodem popełnienia przestępstwa 
dopiero wówczas, gdy jest logiczny, konsekwentny oraz zgodny z ustaloną 
logiką zdarzeń. Orzekając, sąd powinien więc zwrócić uwagę na wyjaśnienia 
pomawiającego w kontekście ich chwiejności. Logicznym jest natomiast, że 
drobne sprzeczności, zwłaszcza kiedy wynikają one ze znacznej odległości cza-
sowej składanych wyjaśnień, nie mogą dyskredytować dowodu z pomówienia 
współoskarżonego.

Ostatnim przytoczonym orzeczeniem będzie wyrok Sądu Apelacyjne-
go w Łodzi (II AKa 199/12). Wymienione zostały tam wprost reguły postępo-
wania w przypadku dokonywania oceny dowodu z pomówienia współoskarżo-
nego. Jako kryteria oceny należy uznać przede wszystkim fakt, czy pomówiony 
potwierdza informacje uzyskane w wyjaśnieniach współoskarżonego oraz czy 
pomawiający jest osobą bezstronną, czy może jednak zainteresowany obcią-
żeniem osoby pomawianej. Ważna jest również spontaniczność wypowiedzi  
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pomawiającego oraz okoliczności stanowiące o tym, czy jest on osobą niepo-
szlakowaną, czy jednak obeznaną z mechanizmem procesu karnego.

dOwód z pOmówienia a zasada swObOdnej Oceny dOwOdów

Może się wydawać, że przywołane powyżej orzecznictwo rodzi po-
ważne wątpliwości w zakresie ograniczenia zasady swobodnej oceny dowodów. 
Organy postępowania procesowego odnosić się bowiem mają jedynie do swej 
wiedzy, doświadczenia życiowego oraz racjonalizmu. Nie powinny zatem oce-
niać wiarygodności określonego dowodu na podstawie wskazówek interpreta-
cyjnych, a jedynie oprzeć wiarę na własnym przekonaniu. Takie postępowanie 
doprowadzić mogłoby jednak do chaosu prawnego i z pewnością godziłoby  
w zasadę pewności prawa. Niedopuszczalnym jest bowiem każdorazowe przy-
jęcie, iż jedyny dowód w sprawie, będący dowodem z pomówienia, choćby 
był nielogiczny oraz miał na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności karnej 
przez pomawiającego, jest dowodem pełnowartościowym, który może stano-
wić wyłączną podstawę wyroku skazującego. Wartościowania tego dowodu 
nie powinno poczytywać się za przekroczenie granicy swobodnej oceny ma-
teriału dowodowego, a za dołożenie wszelkich starań, przez organy postępo-
wania karnego, w dążeniu do ustalenia prawdy materialnej (Skorupka 2019).

W tym miejscu zasadnym wydaje się rozpatrzyć okoliczności, w któ-
rych ewidentnie zasada swobodnej oceny dowodów powinna ustąpić miejscu 
jakościowemu zróżnicowaniu dowodów na pełne i niepełne (pełnowartościo-
we i niepełnowartościowe).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na artykuł 424 § 1 pkt 1 
k.p.k., który zobowiązuje sąd do tego, by w uzasadnieniu wyroku wskazał 
zwięźle, jakie fakty uznał za udowodnione lub nieudowodnione oraz na ja-
kich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego odrzucił dowody przeciwne. 
Stosując wykładnię językową należy zwrócić uwagę na liczbę mnogą słowa do-
wód. W ten sposób prawodawca starał się uniknąć sytuacji, w której mogłoby 
dojść do wyroku skazującego na podstawie tylko jednego dowodu. Niestety, 
wieloletnia praktyka sądowa pokazuje, że organy postępowania karnego bar-
dzo często opierają swoje racje procesowe jedynie na dowodzie z pomówienia, 
który stanowi wyłączny dowód w danym postępowaniu. Tak przyjęty stan-
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dard zasługuje na daleko idącą krytykę. Ustawodawca w wyżej wskazanym 
przepisie wprost wskazuje bowiem by sąd, wydając wyrok, opierał swoją wiarę 
na przynajmniej dwóch dowodach przemawiających za danym stanowiskiem. 
Niemożliwością jest zresztą przyznanie wiarygodności jednemu tylko dowo-
dowi, bez porównania go z innymi. Tylko zestawienie ze sobą kilku dowodów 
w przedmiotowej sprawie daje pełny obraz zaistniałej sytuacji i umożliwia oce-
nę, który dowód zasługuje na przymiot prawdziwości, a któremu winno się 
wiarygodności odmówić (Babski 2005).

Zgodnie ze wskazaniami judykatu najwyższej instancji, które zostały 
wcześniej przytoczone w niniejszym opracowaniu, dowodowi z pomówienia 
można przyznać walor wiarygodności wówczas, gdy jest on zgodny z do-
tychczas ustaloną logiką zdarzeń. Nie powinno zatem dochodzić do sytuacji,  
w której w trakcie procesu występuje dwóch współoskarżonych nie składają-
cych spójnych dyspozycji, a wręcz przeciwnie – jeden z oskarżonych obciąża 
w swoich wyjaśnieniach drugiego. Co więcej, wysoce naganne wydaje się być 
w tej sytuacji stanowisko przyznające prawdziwość dowodu z pomówienia, 
bez jego wnikliwej analizy oraz wbrew odmiennym wyjaśnieniom drugiego 
oskarżonego. Najodpowiedniejsze w niniejszych okolicznościach wydaje się 
być dążenie do przesłuchania osoby pomawiającej na rozprawie. Sytuacja ta 
daje możliwość kształtowania przez sąd swojego przekonania na podstawie 
dowodu bezpośredniego i pierwotnego, co pozwala lepiej ocenić wiarygod-
ność takich wyjaśnień (Lenartowicz 2019). Pomocne w tym kontekście wyda-
je się być również przeprowadzenie czynności procesowej nazwanej konfron-
tacją, która uregulowana została w art. 172 k.p.k., a polega na bezpośrednim  
i jednoczesnym przesłuchaniu przynajmniej dwóch osób kolejno wypowiada-
jących się na ten sam temat, w zakresie którego uprzednio wystąpiły sprzecz-
ności. Ta czynność dowodowa umożliwia wyeliminowanie rozbieżności  
w dowodach osobowych, które stanowią wyjaśnienia współoskarżonych i tym 
samym pozwala na stwierdzenie, czy dany dowód jest na tyle logiczny, konse-
kwentny i zgodny z ustaloną logiką zdarzeń, by móc uznać go za pełnowarto-
ściowy (Skorupka 2019).

Zrezygnować z zasady swobodnej oceny dowodów na rzecz jako-
ściowego zróżnicowania dowodów na pełnowartościowe oraz niepełnowarto-
ściowe powinno się także wtedy, gdy mamy do czynienia z pomówieniem 
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pozytywnym. Kluczowym jest tutaj przypomnienie definicji pomówienia zło-
żonego, w którym oskarżony rozkłada ciężar sprawstwa między siebie i współ-
oskarżonych. W ramach takiego pomówienia wyróżniamy bowiem dwie sy-
tuacje: pomówienie mające pozytywny wpływ na przyszły wymiar kary osoby 
pomawiającej oraz pomówienie, które nie ma wpływu na wysokość kary lub 
wręcz może mieć skutek obciążający. Podsumowując powyższe, należy dojść 
do konstatacji, iż sytuacja, w której oskarżony wskazuje na udział osób trzecich 
w danym przestępstwie i jednocześnie nie stawia się w roli ubocznej, jest co do 
zasady bardziej wiarygodna. Dla przykładu, jeżeli oskarżony w kontekście po-
staci sprawstwa określa, że działał z pozostałymi współoskarżonymi wspólnie 
i w porozumieniu, co najczęściej stanowi okoliczność obciążającą, przemawia 
za szczerością wyjaśnień i pozwala na przyznanie im przymiotu dowodu peł-
nego. Dla kontrastu należałoby zatem rozważyć a contrario sytuację, w której 
oskarżony umniejsza swoją rolę w procedowanym przestępstwie, liczącym tym 
samym na nadzwyczajne złagodzenie kary bądź nawet na warunkowe zawie-
szenie jej wykonania na podstawie art. 60 § 3 k.k. Taki dowód z pomówienia 
pozytywnego wymaga szczególnej skrupulatności oraz podania krytycyzmowi 
w ocenie. Należy albowiem zwrócić uwagę na to, iż z jednej strony oskarżony 
może składać takie wyjaśnienia w celu uzyskania najkorzystniejszego dla siebie 
rozstrzygnięcia, ale również należy mieć na względzie sytuację, w której osoba 
pomawiająca daje w ten sposób alibi osobie pomawianej, która w tym samym 
czasie i miejscu mogła popełnić inny, poważniejszy czyn zabroniony. Tym sa-
mym pomawiający, zniesławiając współoskarżonego, utrudnia organom po-
stępowania karnego ustalenie prawdy materialnej (Błoński 2018).

Jak już zostało wspomniane, prawdziwość i wiarygodność pomó-
wienia można kwestionować także ze względu na osobiste zainteresowanie 
osoby pomawiającej. Swoimi wyjaśnieniami może ona zmierzać bowiem do 
przerzucenia winy na inną osobę lub nawet do ekskulpowania własnej osoby. 
Oczywiście nie może być przyzwolenia na dyskredytowanie dowodu z pomó-
wienia tylko na tej podstawie, że pomawiający mógł chcieć zminimalizować 
karę za własne czyny w sytuacji, gdy pomówienie to nie jest wynikiem chęci 
fałszywego obciążenia lub przerzucenia odpowiedzialności za własne czyny na 
innych współoskarżonych. Lecz gdy takiego dowodu osobowego nie sposób 
jest potwierdzić innymi dowodami bezpośrednimi bądź nawet pośrednimi, to 
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ze staranną ostrożnością należy podejść do osobowości pomawiającego. Nie-
dopuszczalna jest co prawda ocena wartości wyjaśnień oskarżonego, tylko 
według kryterium jego kryminalnej przeszłości, jednak sąd, przy wymierza-
niu sprawiedliwego wyroku i w trakcie jego uzasadnienia, powinien mieć na 
względzie psychikę człowieka, który kilka lat spędził w zakładzie karnym oraz 
jego obeznanie z mechanizmem procesu karnego (Sakowicz 2018).

OdpOwiedzialnOść karna za pOmówienie

Na końcu uwagę należałoby poświęcić problematyce odpowiedzial-
ności karnej sprawcy przestępstwa za fałszywe pomówienie współoskarżonego 
o udział w tym przestępstwie, która nie doczekała się jednakowo brzmiące-
go stanowiska judykatury. Kiedy sąd ustali, że nie przyznaje przymiotu wia-
rygodności dowodowi z pomówienia, rodzi się problem odpowiedzialności 
przed prawem za zniesławienie lub fałszywe oskarżenie osoby pomawiającej. 
Linia orzecznicza w tym zakresie nie jest spójna i prowadzi do rozbieżnych 
wniosków. Część judykatury stoi na stanowisku, jakoby pomawiający działał 
w ramach prawa do obrony i zniesławiając osobę niewinną o popełnienie za-
rzucanego mu czynu, nie popełniał w ten sposób przestępstwa. Argumentem 
przemawiającym na korzyść tego poglądu jest fakt, iż realizacja przysługują-
cego oskarżonemu prawa do obrony, z którego korzysta w trakcie procesu 
karnego, nie pozwala na uznanie za przestępstwo działania w szeroko poję-
tych granicach tego prawa. Oskarżony może zatem w swoich wyjaśnieniach 
składać takie oświadczenia wiedzy, jakie sam uzna za korzystniejsze dla siebie,  
a więc również oświadczenia nieprawdziwe. Drugie stanowisko określa poma-
wiającego jako sprawcę przestępstwa, jednak tylko w ściśle określonej sytuacji. 
Oskarżony nie poniesie odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie, jeże-
li do zniesławienia doszło w ramach prawa do obrony. Zatem oskarżony, który 
składając wyjaśnienia fałszywie pomawia inną osobę o współudział w danym 
przestępstwie, w celu ukrycia tożsamości rzeczywistych współuczestników, 
wykracza poza granice przysługującego mu prawa do obrony i może ponosić 
odpowiedzialność karną. Ostatni pogląd zaprezentowany przez orzecznictwo 
głosi, iż sprawca, pomawiając osobę niewinną o popełnienie przestępstwa 
jemu zarzuconego – popełnia w ten sposób przestępstwo. Należy bowiem 
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uznać, że świadome złożenie przez oskarżonego fałszywego oskarżenia, celem 
odwrócenia od siebie podejrzenia lub zmniejszenia swej odpowiedzialności, 
stanowi przekroczenie prawa do obrony (Gabriel-Węglowski 2014).

pOdsumOwanie

Dowód z pomówienia w procesie karnym to niewątpliwie proble-
matyka rodząca spór w szeroko rozumianej doktrynie. Dowód ten jest na-
der często wykorzystywany przez organy postępowania przygotowawczego 
oraz jurysdykcyjnego, gdyż niewątpliwie ułatwia dowiedzenie sprawstwa 
gatunkowo najcięższych przestępstw. Na pomówieniach bowiem nierzadko 
opiera się instytucja anonimowego świadka bądź świadka koronnego. Należy 
jednak wyrazić zdecydowany sprzeciw praktyce wyrokowania w oparciu o je-
den dowód, będący pomówieniem współoskarżonego, bez przeanalizowania 
jego wiarygodności. Stanowisko judykatury na przełomie lat jest klarowne: 
ten rodzaj dowodu osobowego wymaga szczególnej skrupulatności w jego 
przeprowadzeniu. Należy mieć na uwadze jego spójność, logikę oraz konse-
kwencję z dotychczas ustalonym przebiegiem zdarzeń. Nie jest dopuszczalne 
przyznawanie przymiotu pełnowartościowego dowodu pomówieniu, które w 
kontekście dokonanych ustaleń jest sprzeczne z innymi dowodami w taki spo-
sób, że relacjonuje inną wersję tego samego zdarzenia. Przy ocenie dowodu z 
pomówienia należy mieć również na względzie nieodzowne w procesie kar-
nym zasady bezpośredniości i kontradyktoryjności, które mają silny związek 
z zasadą swobodnej oceny dowodów. Pamiętać trzeba, że materiałem wyjścio-
wym dla ustaleń faktycznych powinny być zawsze dowody przeprowadzone 
na rozprawie. Jeśli wyjaśnienia pomawiającego dotyczą okoliczności o istot-
nym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy, a przy tym są sprzeczne z innymi 
dowodami, to nieodzownym wydaje się być przeprowadzenie dowodu z tych 
wyjaśnień w trakcie rozprawy głównej (Sakowicz 2018).

Podsumowując powyższe, należy przejść do konstatacji, że w polskim 
procesie karnym powinno dążyć się do wyeliminowania wszczynania oraz 
kontynuowania postępowań opartych na jednym dowodzie – dowodzie z po-
mówienia. Zwłaszcza wówczas, gdy dowód ten jest niezweryfikowany innymi 
bezpośrednimi ani nawet pośrednimi dowodami, jest sprzecznym z ustalenia-
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mi faktycznymi, a jego ocena dokonana została bez zachowania ostrożności 
procesowej i dużej dozy potrzebnego krytycyzmu. Nie należy zapominać, iż 
do oceny dowodu z pomówień stosować należy kryteria omówionej zasady 
swobodnej oceny dowodów, co oznacza, że gdy przy wartościowaniu takiego 
środka dowodowego sąd nie popełni błędu logicznego, ani nie będzie w ten 
sposób czynił ustaleń sprzecznych z własnym życiowym doświadczeniem, to 
ocena takiego dowodu pozostanie pod ochroną art. 7 k.p.k. (II AKa 110/16). 
Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu wskazówki interpretacyjne, 
wypracowane przez lata przez polskie sądownictwo oraz wybitne głosy doktry-
ny, stanowią jedynie swoistego rodzaju wytyczne, którymi sąd może się posłu-
żyć przy ocenie określonego środka dowodowego. Nie został jednak nałożony 
takowy obowiązek na organy postępowania karnego. Tak więc w dalszym cią-
gu jedynym punktem wyjścia przy ocenie zebranego materiału dowodowego 
przez sąd jest zasada swobodnej oceny dowodów.
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