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PRZEDMOWA

Stan współczesnego prawa polskiego budzi wiele kontrowersji – wciąż 
postępujące zmiany legislacyjne nie zawsze uważane są za prawidłowe i racjo-
nalne. Rok 2020 oraz 2021 są pod tym względem jeszcze bardziej wyjątkowe, 
ponieważ trudna sytuacja epidemiologiczna zaskoczyła tak samo jak obywa-
teli, również ustawodawcę. Owocem dyskusji doktrynalnych oraz interpre-
tacji orzeczniczej są przedstawiane Państwu prace magistrów oraz studentów. 
Poruszają one wiele gałęzi prawa: prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo 
pracy, prawo ochrony środowiska czy prawo podatkowe. Ponadto, niezwykle 
ciekawie i wszechstronnie podsumowują współczesne zmiany w polskim usta-
wodawstwie oraz wytyczają nowe kierunki w dyskusji na ten temat. Pragnę 
również gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces 
powstawania niniejszej monografii: Wydawnictwu, recenzentom, autorom 
oraz pozostałym członkom komitetu redakcyjnego. Mam nadzieję, że mono-
grafia „Wybrane problemy współczesnego prawa polskiego” poszerzy wiedzę 
o nieznanych wcześniej czytelnikom problemach oraz będzie krokiem do lep-
szego poznania i odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym pra-
wem polskim. Zapraszam również do zapoznania się z działalnością organizacji 
zrzeszającej studentów prawa, administracji i innych prawniczych kierunków 

„Młodzi dla Prawa”, która patronuje niniejszej publikacji.
    

    Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego,

Iga Bendkowska
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Marzena Zieziula
Uniwersytet w Białymstoku

Ochrona środowiska naturalnego – 
wybrane zagadnienia  

prawnokarne i kryminologiczne

Streszczenie: Zadaniem państwa jest dbanie o środowisko natural-
ne, dlatego też wprowadzono przepisy zawarte w kodeksie karnym  
i innych ustawach normujące tę problematykę. Artykuł porusza zagad-
nienia przestępstw zawartych w art. 181 k. k., art. 182 k. k. Celem 
opracowania jest ukazanie problemów związanych ze stosowaniem tych 
przepisów przez organy procesowe. Dodatkowym celem jest ukazanie 
skali zjawiska przestępstw zniszczenia znacznych rozmiarów w świecie 
przyrody oraz zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach.  
W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dogmatycznoprawnej, 
która pozwoliła na przedstawienie najważniejszych problemów w sto-
sowaniu tych przepisów. Natomiast metoda analizy danych statystycz-
nych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, została wykorzy-
stana, by ukazać skalę i rozmiary tego rodzaju przestępczości.  

Słowa kluczowe: prawo, prawo karne, przestępczość, przyroda

Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych wyzwań jakie są stawiane współcześnie pań-
stwu jest dążenie do utrzymania równowagi ekologicznej, czyli zapewnienie 
ochrony środowiska. Opracowanie porusza problematykę dotyczącą ochrony 
środowiska i penalizacji zachowań, które mogą je zniszczyć lub zanieczyścić. 
Skupiono się na przestępstwach zawartych w kodeksie karnym1 – art. 181 k. 

1  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 (z późn. zm.).
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k. oraz art. 182 k. k. Wybrane przestępstwa stypizowane są w rozdziale XXII  
w części szczególnej kodeksu karnego, jako przestępstwa przeciwko środowi-
sku. W rozdziale tym ustawodawca zawarł osiem przepisów, które można po-
dzielić na dwie kategorie przestępstw. Jedną z nich są przestępstwa związane  
z ochroną przyrody (art. 181 k. k., art. 187 k. k. i art. 188 k. k.) oraz przestęp-
stwa związane z zanieczyszczeniem środowiska, odpadami i promieniowaniem 
(art. 182 k. k., art. 183 k. k., art. 184 k. k., art. 185 k. k. i art. 186 k. k.)2. 

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w polskim systemie prawnym w za-
kres kodeksu karnego włączono przestępstwa przeciwko środowisku3. Ustawa 
kodeks karny nie penalizuje wszystkich możliwych typów przestępstw, któ-
re mogą być popełnione na szkodę środowiska. Wiele z nich zawartych jest  
w pozakodeksowych ustawach, np. w ustawie o zapobieganiu zanieczyszcza-
niu morza4, które penalizuje zanieczyszczanie wód morskich oraz w ustawie 
o ochronie przyrody5, której przepisy określają zasady ochrony gatunków ro-
ślinnych i zwierzęcych, czy chociażby w ustawie o ochronie zwierząt6, która 
zawiera przestępstwa związane z niehumanitarnym i nieuzasadnionym zabija-
niem zwierząt i znęcaniem się nad nimi.

Ze względu na ograniczone ramy tegoż opracowania skoncentrowano 
się na ukazaniu problematyki dotyczącej strony przedmiotowej omawianych 
przestępstw. Poza zakresem artykułu pozostawiono stronę podmiotową i pod-
miot analizowanych przestępstw. Dodatkowo, w celu ukazania skali zjawi-
ska analizie poddano dane statystyczne dotyczące przestępstw z art. 181 k. k.  
i 182 k. k. udostępnione przez Komendę Główną Policji. 

Prawnokarna analiza wybranych zagadnień 
przestępstwa z art. 181 k. k.

Zgodnie z art. 181 kodeksu karnego karane są zachowania powodujące 
zniszczenia znacznych rozmiarów w świecie przyrody. Przedmiotem ochrony 
jest szeroko rozumiany świat roślinny i zwierzęcy oraz ochrona integralności 

2  Zob. W. Radecki, Regulacje penalne w systemie prawa ochrony środowiska, [w:] P. Korze-
niowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2015, s. 85 i n.
3  Zob. M. Gałązka, Komentarz do art. 181 k. k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, (red.) 
Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, (Legalis). 
4  Ustawa z dnia16 marca 1995 r., O zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki, Dz.  
U. 1995 Nr 47, poz. 243 (z późn. zm.).
5  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  O ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880  
(z późn. zm.).
6  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., O ochronie zwierząt, Dz. U. 1997 Nr 111, poz. 724  
(z późn. zm.).
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roślin i zwierząt chronionych gatunkowo lub tych, które znajdują się na te-
renie chronionym. W §2 dookreślony został przedmiot ochrony, czyli świat 
roślin, zwierząt oraz teren objęty ochroną. 

Należy jednakże zauważyć, że ustawodawca nie podaje legalnej defini-
cji, ani w kodeksie karnym, ani w pozostałych ustawach dotyczących ochrony 
środowiska, która miałaby wyjaśnić, co należy rozumieć poprzez „świat roślin-
ny” ani „świat zwierzęcy”7. Jednakże w ustawie o ochronie przyrody znajduje 
się legalna definicja środowiska przyrodniczego, zgodnie z którą środowisko 
przyrodnicze tworzą: „krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz 
naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi 
na nich roślinami, zwierzętami i grzybami”. 

Temat nie jest wyczerpany, ponieważ w ustawie prawo ochrony środowi-
ska8 można odnaleźć w art. 3 pkt. 39 definicję środowiska, którą należy rozu-
mieć, jako  „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych  
w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopa-
liny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodno-
ści biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”. 
Warto zauważyć, że ustawodawca posługuje się określeniem „w szczególności” 
poprzez, co podkreśla, że są to jedynie przykłady i pod pojęciem środowiska 
mogą się znaleźć również inne elementy. Ustalenie, czym jest świat roślinny  
i zwierzęcy pozwoli na odpowiednie stosowanie przepisów, które mają na celu 
zapewnienie im ochrony.  

Przestępstwo penalizowane w art. 181 §1 k. k. brzmi: „kto powoduje 
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. W związku  
z tym przestępstwo to polega na powodowaniu zniszczeń znacznych rozmia-
rów w świecie roślinnym i zwierzęcym. Kluczowym jest ustalenie znaczenia 
słowa „zniszczenie” poprzez, które należy rozumieć uszkodzenie, w taki spo-
sób, że przywrócenie stanu poprzedniego nie jest możliwe9. Należy zauważyć, 
że terminu „zniszczenie” ustawodawca również nie definiuje. W literaturze 
przyjmuje się, że przykładowym zniszczeniem w świecie roślinnym byłoby  
 
 

7  J. Sobczak, Komentarz do art. 181 k. k. [w:] R. Stefański (red.),  Kodeks Karny. Komentarz, 
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, (Legalis).
8  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 
1085 (z późn. zm.).
9  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r., o sygn. III KRN 98/93, OSNKW 
1993/9-10/64.



12

MARZENA ZIEZIULA

przerwanie ich procesów życiowych, a w świecie zwierzęcym – zniszczenie 
zwierząt polegać będzie na pozbawieniu ich życia10.

Najbardziej problematyczną kwestią w odniesieniu do stosowania tego 
przepisu jest sformułowanie „znaczne rozmiary zniszczenia”. Ustawodawca 
nie precyzuje, co należy rozumieć pod tym określeniem, dlatego też powoduje 
to problemy w interpretowaniu tego przepisu i w jego stosowaniu. Ustalenie, 
czy zniszczenia miały znaczne rozmiary jest poddawane ocenie, dlatego też 
w tym przypadku nie mają zastosowania z art. 115 §7, które odnoszą się do 
terminu „znacznej szkody”. Związane jest to z tym, że straty spowodowane w 
środowisku naturalnym nie są możliwe do przeliczenia11. 

W literaturze przyjmuje się, że zniszczenia te powinny być określane 
w odniesieniu do zagrożeń, jakie powodują dla funkcjonowania elementów 
przyrody12. W związku z powyższym sporną kwestią jest ustalenie zakresu, 
który wyznaczałby, które zniszczenia są zniszczeniami znacznych rozmiarów, 
za które grozi odpowiedzialność karna z art. 181 k. k. Przykładami zniszczeń 
o znacznych rozmiarach byłoby zniszczenie kilku hektarów lasu, zniszczenie 
części jeziora lub też odcinka rzeki13. W określeniu, czy zniszczenie przybrało 
znaczne rozmiary należy kierować się rozległością spowodowanych zniszczeń, 
ponieważ popełnione zniszczenia w przyrodzie trudno przeliczyć finansowo14. 
Powodowanie zniszczenia może mieć charakter działania lub zaniechania 
działania, jeśli obowiązek działania spoczywał na sprawcy15. 

Artykuł 181 §2 k. k. brzmi: „kto, wbrew przepisom obowiązującym na 
terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodu-
jąc istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2”. Przepis ten odnosi się do działań podejmowanych 
na obszarach objętych ochroną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody, do form ochrony przyrody zalicza się: „parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Na-
tura 2000, pomniki przyrody i środowiska dokumentacyjne, użytki ekologicz-
ne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe”.

10  R. Łyżwa, Komentarz do art. 181 k. k., [w:] M. Banaś-Grabek, Kodeks karny. Część 
szczególna. Art. 148–251. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck 2020, (Legalis). 
11  J. Sobczak, op. cit., (Legalis)
12  Ibidem.
13  W. Radecki, Znamiona ocenne w rozdziale XXII kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko 
środowisku, Ius Novum 2008, Nr 1, s. 16 i nast.
14  M. Gałązka, op. cit., (Legalis). 
15  Por. J. Sobczak, op. cit., (Legalis); R. Łyżwa, op. cit., (Legalis).
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Dla zaistnienia bytu tego przestępstwa działania sprawcy poza miejscem 
ich popełnienia muszą charakteryzować się wyrządzeniem „istotnej szkody”. 
Ustawodawca tego terminu również nie zdefiniował. Powstanie istotnej szko-
dy nie musi mieć tak daleko idących konsekwencji, jak spowodowanie znisz-
czeń znacznych rozmiarów. Oznacza to, że spowodowanie istotnej szkody nie 
musi być tak uciążliwe dla środowiska naturalnego, jednakże powinno być 
widocznie niekorzystne dla ekosystemu16. Warto także zauważyć, że ustawo-
dawca na zmianę posługuje się wyrażeniami „istotna” oraz „znaczna”, jednakże, 
nie należy terminów tych traktować zamiennie. Zgodnie z dyrektywą Sądu 
Najwyższego, która dotyczy zakazu nadawania innym zwrotom tego samego 
znaczenia. Racjonalny ustawodawca posługuje się różnymi terminami, by w 
drodze wykładni nie przypisywać  im takiego samego znaczenia17.

Artykuł 181 §3 stanowi, że: „karze określonej w §2 podlega także ten, kto 
niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta po-
zostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę”. Ustawodawca 
kryminalizuje niszczenie lub uszkadzanie roślin lub zwierząt, które znajdują 
się pod ochroną. Warto odnieść się do treści art. 46 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody, który stanowi, że celem ustanowienia ochrony gatunkowej jest za-
pewnienie przetrwania i właściwych warunków dla rzadkich lub podatnych 
na zagrożenia, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt, grzybów. 
Zapewnienie ochrony gatunkowej zachowanie różnorodności w środowisku 
naturalnym. W artykule 5 tejże ustawy wyróżniono kilka rodzajów ochrony 
gatunkowej. Od ochrony częściowej, która umożliwia redukcję danej po-
pulacji, przez ochronę czynną, która podejmuje działania ochronne w celu 
przywrócenia naturalnych siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Dodatkowo, wy-
szczególniono tzw. ochronę ochrony ex situ, która polega na ochronie gatun-
ków poza miejscami ich naturalnego występowania oraz ochronę in situ, która 
umożliwia ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów 
przyrody nieożywionej w miejscach ich naturalnego występowania. Ponadto, 
wyróżnia się ochronę krajobrazową, która ma zapewnić zachowanie cech cha-
rakterystycznych danego krajobrazu oraz ochronę ścisłą, poprzez którą należy 
rozumieć całkowite i trwałe zaniechanie ingerencji człowieka w środowisko 
naturalne18. 

16  Zob. J. Sobczak, Komentarz do art. 181 k. k., [w:] R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, 
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018, (Legalis).
17  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., o sygn. I KZP 10/08, OSNKW 
2008/7/53.
18  J. Sobczak, Komentarz do art. 181 k. k. [w:] R. Stefański (red.),  Kodeks Karny. Komentarz, 
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018, (Legalis).
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Przestępstwo z art. 181 ma charakter materialny. Oznacza to, że skut-
kiem przestępstwa jest wystąpienie szkody w świecie roślinnym lub zwierzę-
cym. Istota szkody powinna odnosić się do kryteriów środowiskowych19.

Należy zauważyć, że w §1 omawianego przestępstwa ustawodawca uznał, 
że karalne będzie popełnienie zniszczeń znacznych rozmiarów, pomijając kwe-
stię dokonania uszkodzeń. Uszkodzenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym 
są karane jedynie, jeśli zwierzęta lub rośliny są objęte ochroną gatunkową lub 
jeśli uszkodzenia te są popełniane na terenie objętym ochroną (§2 i § 3 te-
goż przepisu). Problemy interpretacyjne tych przestępstw związane są również  
z pojęciem istotnej szkody, którego ustawodawca nie definiuje20.

Kryminologiczna analiza  
przestępstwa z art. 181 k. k.

W dalszej kolejności należy przedstawić dane statystyczne dotyczące 
przestępstwa z art. 181 k. k. za lata 1999-2019. Dane te zostały udostępnione 
przez Komendę Główną Policji.

Tabela 1 Liczba postępowań wszczętych, liczba przestępstw stwierdzonych i wykry-
tych oraz wskaźnik wykrycia z art. 181 k. k. za lata 1999-2019 w Polsce

Rok
Liczba  

postępowań  
wszczętych

Liczba  
przestępstw 

 stwierdzonych

Liczba  
przestępstw  
wykrytych

Wskaźnik  
wykrycia (%)

2019 60 22 4 18,2

2018 67 14 6 42,9

2017 106 19 5 26,3

2016 68 31 11 35,5

2015 61 17 9 52,9

2014 80 17 4 23,5

2013 59 17 7 41,2

2012 50 13 7 53,8

19  M. Gałązka, op. cit., (Legalis).
20  M. Pająk, K. Urbanowicz, Węzłowe problemy penalnej ochrony środowiska w Polsce. Przyczy-
nek do dyskusji, [w:] M. Pająk, K. Urbanowicz, R. Zawłocki (red.), Odpowiedzialność prawna  
o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu, Wydawnictwo C. H. Beck 
2020, s. 2-3.
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2011 72 17 9 52,9

2010 61 17 6 35,3

2009 50 16 9 56,3

2008 65 20 9 42,9

2007 55 30 22 73,3

2006 81 23 15 65,2

2005 75 29 17 58,6

2004 65 27 6 22,2

2003 89 40 16 40

2002 67 24 9 37,5

2001 87 49 25 51

2000 84 26 16 61,5

1999 72 44 33 75

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Komendę Główną Policji: https:// 
statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/63471,Zniszczenia- 
w-swiecie-roslinnym-i-zwierzecym-art-181.html

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 1 liczba postępowań 
wszczętych w latach 1999-2019 wynosi ok 50-100 przypadków rocznie. Je-
dynie w 2017 r. przekroczyła sto postępowań, osiągając dokładnie 106. Licz-
ba przestępstw stwierdzonych jest zdecydowanie niższa. W badanym okre-
sie wynosiła od 13 przestępstw stwierdzonych w 2012 r. do 49 przestępstw 
stwierdzonych w 2001 r. Trudno w tym przypadku mówić o konkretnej ten-
dencji. Liczba przestępstw wykrytych oscyluje w granicach kilku, kilkunastu 
przestępstw rocznie. Najwięcej przestępstw wykrytych odnotowano w 1999 r.  
(33 przestępstwa wykryte), najmniej w 2014 r. i w 2019 r. (po 4 przestęp-
stwa wykryte). W odniesieniu do wskaźniku wykrycia przestępstwa należy 
stwierdzić, że jest on relatywnie niski w porównaniu do ogólnego wskaźni-
ka wykrycia przestępczości w Polsce, który wynosi 73,1 % w 2019 r21. Naj-
wyższy wskaźnik wykrywalności przestępstwa z art. 181 k. k. wyniósł 73,3 %  
w 2007 r., a najniższy 18,2% w 2019 r. 

21 https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html 
(Dane dostępne 6.03.2021 r.)



16

MARZENA ZIEZIULA

Prawnokarna analiza  
wybranych zagadnień przestępstwa z art. 182 k. k.

Następnie należy przejść do analizy przestępstwa kryminalizującego za-
nieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach. Treść artykułu 182 §1 
k. k. po nowelizacji w 2011 r. otrzymała następujące brzmienie: „kto zanie-
czyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promienio-
waniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić 
życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 
powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub 
zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5”. 

Wprowadzono cztery zmiany w odniesieniu do treści poprzedniego 
przepisu. Uściślono, że chodzi o „powierzchnię ziemi” oraz zmieniono za-
pis, że odpowiedzialność karna grozi za narażenie na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia człowieka, a nie tak jak było dotychczas, „wielu osób”22.  
Ponadto, wprowadzono zapis o możliwości spowodowania istotnego obniżenia 
jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, a także uzupełniono przepis  
o typ przestępstwa umyślnego w §3 i nieumyślnego w §4.

Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od wcześniej analizowanego 
przepisu, w tym przypadku odpowiedzialność karna uzależniona jest od moż-
liwości wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka lub też moż-
liwości wystąpienia zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym z znacz-
nych rozmiarach. Ponadto, przepis ten kryminalizuje zachowanie polegające 
na zanieczyszczeniu wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo 
promieniowaniem jonizującym. 

Dobrem chronionym prawnie w myśl art. 182 k. k. jest środowisko na-
turalne i zapewnienie mu wolności od szkodliwych zanieczyszczeń lub ska-
żeń23. Następnie, jako przedmiot ochrony należy wymienić życie i zdrowie 
ludzi, a także świat roślinny i zwierzęcy. Natomiast, za bezpośredni przedmiot 
ochrony uznaje się stan czystości wody, powietrza i powierzchni ziemi. Jak 
trafnie zauważa M. Kulik, powietrze, woda i powierzchnia ziemi nie stanowią  
 
 

22  J. Sobczak, op. cit., 2021, (Legalis).
23  G. Bogdan, Komentarz do art. 182 k. k., [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.) Kodeks karny. 
Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 
Warszawa 2017, (Lex). 
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dobra samoistnie, jedynie gdy służy odpowiedniemu funkcjonowaniu świata 
roślin, zwierząt lub człowieka24.

W związku z tym, że przepisy kodeksu karnego nie normują, czym jest 
zanieczyszczenie, warto odwołać się do definicji zawartej w art. 3 pkt 49 usta-
wy o ochronie przyrody, która za zanieczyszczenie uznaje: „szkodliwą dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska emisję, która może spowodować szkodę 
w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub może 
kolidować z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska”. 
Słowem kluczowym jest użycie przez ustawodawcę wyrażenia „emisja”, które 
w świetle art. 3 pkt 4 ustawy prawo o ochronie środowiska za emisję uznaje 
wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody lub ziemi 
takie elementy, jak: substancje, energie, spośród których wyróżnia się: ciepło, 
hałas, wibracje lub pole elektromagnetyczne. Podkreślić trzeba, że emisja jest 
wynikiem działania człowieka. 

 Adekwatnie do art. 181 k. k., dla ustalenia rozmiaru szkody znaczenie 
ma przede wszystkim rozległość terenowa, w jakiej zaistniała szkoda, a nie jej 
wymiar materialny. Oznacza to, że przykładami popełnienia przestępstwa z art. 
182 §1 k. k. byłoby spowodowanie zagrożenia na obszarze kilku hektarów lasu, 
zagrożenie dla ryb żyjących w rzece lub jeziorze. 

Należy zwrócić uwagę, że przy ocenie rozmiaru szkody kluczowe są 
obiektywnie stwierdzone rozmiary narażenia na niebezpieczeństwo, któ-
re powstały lub mogłyby powstać w związku z danym zanieczyszczeniem25. 
Kwestie ustalenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń są stale podejmo-
wane przez ustawodawcę, dlatego też powstają akty prawne, które do-
określają poszczególne dopuszczalne normy. Przykładami takich aktów 
normatywnych są np. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stan-
dardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania pa-
liw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów26 oraz rozporządze-
nie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu27,  
 
 

24  M. Kulik, Komentarz do art. 182 k. k., [w:] M. Mozgwa (red.), Kodeks karny. Komentarz 
aktualizowany, Wydawnictwo Wolters Kluwer, (Lex).
25  J. Sobczak, Komentarz do art. 181 k. k. [w:] R. Stefański (red.),  Kodeks Karny. Komentarz, 
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018, (Legalis).
26  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r., ws. standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów, Dz.U. z 2018 r. poz. 680.
27  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., ws. wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2012 r. poz. 1031.
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a także rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku28. 

Przywoływane akty prawne normujące standardy jakości środowiska 
mają na celu dokonanie oceny zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jed-
nakże, jeśli nie doszło do przekroczenia ustalonych w przepisach norm, do 
zagrożenia, w rozumieniu art. 182 k, k., nie może dojść29. 

Niemniej, spowodowanie zanieczyszczeń nie jest wystarczające dla za-
istnienia bytu przestępstwa z art. 182 k. k. Aby pociągnąć sprawcę do odpo-
wiedzialności karnej, należy wykazać, że zanieczyszczenie ze względu na jego 
ilość lub postać mogło narazić życie lub zdrowie przynajmniej jednej osoby, 
bądź spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzch-
ni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach30. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, aby pociągnąć sprawcę do odpo-
wiedzialności karnej nie jest niezbędne wystąpienie obniżenia jakości wody, 
powietrza lub powierzchni ziemi i zniszczeń w świecie roślinnym lub zwie-
rzęcym w znacznych rozmiarach. Wystarczy udowodnić samo niebezpieczeń-
stwo wystąpienia zagrożenia. 

Warto zauważyć, że do odpowiedzialności karnej za to przestępstwo 
może być pociągnięty również podżegacz lub pomocnik. Na podstawie art. 
18 §1 i §2 k. k. osoba, która nakłania inną osobę do popełnienia przestępstwa 
bądź pomaga jej je popełnić również może zostać pociągnięta do odpowie-
dzialności karnej31. 

Artykuł 182 §3 k. k. penalizuje zachowanie polegające na spowodowa-
niu zagrożenia opisanego w §1 w związku z eksploatacją instalacji działającej 
w ramach zakładu w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane 
jest pozwolenie. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy prawo ochrony środowiska, 
pod pojęciem instalacji należy rozumieć urządzenie techniczne (lub zespół 
urządzeń technicznych), względem których jedna osoba (podmiot) dysponu-
je tytułem prawnym, a także budowle niebędące urządzeniami technicznymi, 
które położone są na terenie jednego zakładu i których użytkowanie może 
prowadzić do zanieczyszczeń środowiska. 

28   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2007 r., ws. dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 112.
29  W. Radecki, Komentarz do art. 182 k. k., [w:] M. Filar (red.) Kodeks karny. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (Lex).
30  E. Zębek, N. Kulbacka-Burakiewicz, Odpowiedzialność karna za przestępstwo zanieczyszcze-
nia środowiska – wybrane aspekty, Studia Prawnoustrojowe 2019, Nr 45, s. 
31  Zob. E. Zębek, N. Kulbacka-Burakiewicz, op. cit., s. 385.
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Kryminologiczna analiza  
przestępstwa z art. 182 k. k.

W dalszej kolejności należy poddać analizie dane statystyczne dotyczące 
liczby postępowań wszczętych, liczby przestępstw stwierdzonych oraz liczby 
przestępstw wykrytych.  Dane zostały udostępnione przez Komendę Główną 
Policji i odnoszą się do dwudziestu lat od 1999 r. do 2019 r. Analiza da-
nych statystycznych pozwoli na zobrazowanie skali i rozmiarów tego rodzaju 
przestępczości.

Tabela 2 Liczba postępowań wszczętych, liczba przestępstw stwierdzonych i wykry-
tych oraz wskaźnik wykrycia z art. 182 k. k. za lata 1999-2019 w Polsce

Rok
Liczba  

postępowań  
wszczętych

Liczba  
przestępstw 

stwierdzonych

Liczba  
przestępstw 
wykrytych

Wskaźnik  
wykrycia (%)

2019 134 29 14 48,30

2018 129 31 15 48,40

2017 111 22 7 31,80

2016 109 19 9 47,40

2015 100 16 6 37,50

2014 91 14 2 14,30

2013 99 24 7 29,20

2012 95 8 4 50,00

2011 60 6 0 0,00

2010 68 12 5 41,70

2009 88 14 5 35,70

2008 107 16 5 31,30

2007 98 16 3 18,80

2006 106 21 7 33,30

2005 105 13 5 38,50

2004 108 40 32 78,00

2003 94 32 17 53,10

2002 91 24 12 48,00

2001 119 35 14 40,00
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2000 110 39 21 53,80

1999 92 27 16 57,10

Źródło: Dane statystyczne udostępnione przez Komendę Główną Policji: https://sta 
tystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/63472,Zanieczyszcza 
nie-srodowiska-art-182.html

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 2, liczba postępowań 
wszczętych z art. 182 k. k. w latach 1999-2019 wahała się od 60 w 2011 r. do 
134 w 2019 r. W ostatnich pięciu badanych latach można zauważyć tendencję 
wzrostową liczby powstępowań wszczętych. W badanym okresie dwudziestu 
lat najwięcej przestępstw odnotowano w 2004 r. – 40, najmniej natomiast  
w 2011 – 6. W ostatnich kilku latach (od 2014 do 2018) tendencja liczby 
przestępstw stwierdzonych była wzrostowa. 

Liczba przestępstw wykrytych ukazuje ile spośród przestępstw stwier-
dzonych udało się ustalić podejrzanego i udowodniono mu popełnienie prze-
stępstwa. W badanym okresie w ogóle nie wykryto tego rodzaju przestępstw  
w 2011 r., a najwięcej z nich odnotowano w 2004 – 32 przestępstwa. Jeśli 
chodzi o wskaźnik wykrywalności, podobnie jak przy przestępstwie z art. 181 
k. k., jest on niższy niż ogólny wskaźnik wykrywalności przestępczości w Pol-
sce. Najwyższy wskaźnik w badanym okresie stwierdzono w 2004 r., było to 
78%.

Podsumowanie  

Reasumując rozważania dotyczące przestępstw przeciwko środowisku na-
leży stwierdzić, że udowodnienie przestępstwa spowodowania istotnej szkody 
lub zniszczeń znacznych rozmiarów jest bardzo trudnym zadaniem. Znaczny 
problem w stosowaniu prawa stanowią nieostre wyrażenia ustawodawcy, któ-
ry posługując się pojęciami „istotnej szkody” oraz „zniszczeń znacznych roz-
miarów”. Warto również zauważyć, że ustawodawca wykorzystując znamiona 
ocenne wymaga wykorzystania specjalistycznej wiedzy w odniesieniu do sie-
dlisk danych gatunków roślin i zwierząt oraz wpływu zachowania sprawcy na 
nie. Tak sprecyzowane ujęcie przepisu niejednokrotnie wymaga powołania 
biegłego specjalisty, ponieważ nie sposób wymagać, by sędzia posiadał wyma-
ganą wiedzę specjalistyczną w tym zakresie. 

Generalnie podmiot omawianych przestępstw jest powszechny. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności podmiotów 
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zbiorowych z 2002 r. do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za prze-
stępstwa przeciwko środowisku ( z art. 181-184 oraz z art. 186-art. 188 k. k.) 
może być również osoba prawna32.

W odniesieniu do kryminologicznej analizy omawianych przestępstw na-
leży stwierdzić, że prowadzonych postępowań jest niewiele. Przestępstwa prze-
ciwko środowisku charakteryzują się niewielką liczbą przestępstw wykrytych. 
W części spraw w trakcie postepowania okazuje się, że doszło do wykroczenia. 
Niemniej, postępowania są także umarzane ze względu na brak wystarczają-
cych dowodów lub z powodu niewykrycia sprawcy33.

Pomimo niewielu wykrytych przestępstw przeciwko środowisku, popeł-
nianych rocznie w Polsce, problemu nie wolno bagatelizować. Działania na 
szkodę środowiska mają bardzo negatywne i długotrwałe konsekwencje, dlate-
go ważne są działania podejmowane, by przeciwdziałać tego rodzaju przestęp-
czości i ograniczać skutki już popełnionych przestępstw34.

Należy zgodzić się z R. Zawłockim, który stwierdza, że ochrona śro-
dowiska w Polsce na gruncie kodeksu karnego jest pozorna. Ze względu na 
treść przepisów ograniczone jest praktyczne ich wykorzystywanie przez organy 
ścigania35. 

Bibliografia

Bogdan G., Komentarz do art. 182 k. k., [w:] Wróbel W., Zoll A. (red.) Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, (Lex)

Gałązka M., Komentarz do art. 181 k. k., [w:] Grześkowiak A., Wiak K., (red.) 
Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, (Legalis)

https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-o-
golem.html Dane dostępne 6.03.2021 r.

Kulik M., Komentarz do art. 182 k. k., [w:] Mozgwa M. (red.), Kodeks karny. 
Komentarz aktualizowany, Wydawnictwo Wolters Kluwer, (Lex)

32  Zob. W. Radecki, Odpowiedzialność osób prawnych w niemieckim, czeskim, słowackim  
i polskim prawie karnym środowiska, Prawo i Prokuratura 2020, Nr 7-8, s. 62 i n.
33  E. Zębek, N. Kulbacka-Burakiewicz, op. cit., s.  s. 386.
34  Zob. D. Solodov, Przestępstwa przeciwko środowisku w Polsce i Rosji – problemy prawa, ściga-
nia i dowodzenia, Studia Prawnoustrojowe 2019, Nr 43, s. 297.
35  Zob. R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, Przegląd Prawa Karnego 
2014, Nr 1, s. 145-146.



22

MARZENA ZIEZIULA

Łyżwa R., Komentarz do art. 181 k. k., [w:] Banaś-Grabek M., Kodeks karny. 
Część szczególna. Art. 148–251. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck 2020, 
(Legalis).

Pająk M., Urbanowicz K., Węzłowe problemy penalnej ochrony środowiska w 
Polsce. Przyczynek do dyskusji, [w:] Pająk M., Urbanowicz K., Zawłocki R. 
(red.), Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko 
środowisku naturalnemu, Wydawnictwo C. H. Beck 2020

Radecki W., Komentarz do art. 182 k. k., [w:] Filar M. (red.) Kodeks karny. 
Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (Lex)

Radecki W., Odpowiedzialność osób prawnych w niemieckim, czeskim, słowac-
kim i polskim prawie karnym środowiska, Prawo i Prokuratura 2020, Nr 7-8

Radecki W., Regulacje penalne w systemie prawa ochrony środowiska, [w:] Ko-
rzeniowski P. (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Radecki W., Znamiona ocenne w rozdziale XXII kodeksu karnego. Przestępstwa 
przeciwko środowisku, Ius Novum 2008, Nr 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. ws. standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urzą-
dzeń spalania lub współspalania odpadów, Dz.U. z 2018 r. poz. 680

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2007 r., ws. dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 112

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., ws. wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2012 r. poz. 1031

Sobczak J., Komentarz do art. 181 k. k. [w:] Stefański R. (red.),  Kodeks Karny. 
Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, (Legalis)

Sobczak J., Komentarz do art. 181 k. k. [w:] Stefański R. (red.),  Kodeks Karny. 
Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018, (Legalis)

Solodov D., Przestępstwa przeciwko środowisku w Polsce i Rosji – problemy pra-
wa, ścigania i dowodzenia, Studia Prawnoustrojowe 2019, Nr 43

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., o sygn. I KZP 10/08, 
OSNKW 2008/7/53

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  O ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92, 
poz. 880 (z późn. zm.)



23

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ...

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., O ochronie zwierząt, Dz. U. 1997 Nr 111, 
poz. 724 (z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 Nr 
100, poz. 1085 (z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 
(z późn. zm.)

Ustawa z dnia16 marca 1995 r., O zapobieganiu zanieczyszczania morza przez 
statki, Dz. U. 1995 Nr 47, poz. 243 (z późn. zm.)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r., o sygn. III KRN 98/93, 
OSNKW 1993/9-10/64

Zawłocki R., Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, Przegląd Prawa 
Karnego 2014, Nr 1

Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Odpowiedzialność karna za przestępstwo 
zanieczyszczenia środowiska – wybrane aspekty, Studia Prawnoustrojowe 2019, 
Nr 45

Environmental protection -  
selected criminal and criminological issues

Abstract: The task of the state is to take care of the environment, there-
fore the provisions contained in the Criminal Code and other laws nor-
malizing this issue were introduced. The article deals with the problem 
of crimes contained in Article 181 of the Criminal Code, Article 182 of 
the Criminal Code. The aim of the article is to show the problems as-
sociated with the application of these provisions by the trial authorities. 
An additional purpose is to show the scale of the crime of destruction of 
significant size in the world of nature and pollution of significant size. 
The study uses the method of dogmatic-legal analysis, which allowed 
to present the most important problems in the application of these 
provisions. On the other hand, the method of analysis of statistical data 
made available by the Police Headquarters, was used to show the scale 
and size of this type of crime.  

Keywords: law, criminal law, crime, nature
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Instytucja wiktymizacji ubocznej 
jako zjawisko oddziaływania 

przestępstwa na bliskich 
sprawców – studium przypadku.

Streszczenie: Artykuł ma za zadanie ukazać, jak ważne znaczenie na 
funkcjonujące zjawisko wiktymizacji ma jej aktualność względem obec-
nie funkcjonujących podmiotów oraz zjawisk, a ponadto podjętych me-
todyk określania paralelności względem wyzwań świata, wobec których 
ofiara konkretnego, nielegalnego zdarzenia prawnego ma zagwaranto-
waną ochronę poprzez przymiot procesu wiktymizującego, niezależnie 
od jej uczestnictwa względem danego czynu. Poprzez zastosowaną w ar-
tykule metodę obserwacyjną, można jednoznacznie określić, czy obec-
nie panujące, zawężone co do pokrzywdzonych oraz świadków, zjawi-
sko stanowi kluczowy, czy marginalny element jego funkcjonowania 
we współczesnym, demokratycznym państwie prawa, ukierunkowując 
tym samym problem od sfery bliskich samego sprawcy jako pośrednich 
pokrzywdzonych danym czynem zabronionym. Dzięki temu, niniejsza 
praca podejmuje tematykę często pomijaną, jednak niebagatelną wzglę-
dem przyszłości nauk penalnych, jak i społeczeństwa, które musi wraz  
z  nimi funkcjonować. 

Słowa kluczowe: prawo, obywatel, państwo, wiktymizacja, ofiara.

Wstęp

Dotychczasowe zjawisko wiktymizacji jest kluczowym elementem dys-
kursu naukowego pod kątem oddziaływania popełnienia typu czynu zabro-
nionego na samych pokrzywdzonych konkretnym przestępstwem, jak też 
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świadków takich zdarzeń (Kulesza 1995, s. 26). Wiktymizacja jako uboczny 
skutek popełnionego, nielegalnego zachowania jest bardzo długofalowym  
a zarazem negatywnym aspektem dalszego obcowania pokrzywdzonego  
w świecie w chwili samego czynu, ale również po jego zakończeniu. Dotych-
czasowa doktryna nauk penalnych wypracowała utrwalony od lat schemat, 
który zakłada, iż wiktymizacja jest synonimem do procesu „ofiarności” po-
krzywdzonego, a to należy tłumaczyć jako swoiste uznawanie siebie jako ofiary 
konkretnego typu czynu zabronionego (Davis, Francis, Jupp 2004, s. 19). 
Teoretyczne, materialne rozważania na tej płaszczyźnie wskazują, że zjawisko 
to skupia się na zawężonym katalogu podmiotów, które mogą mu podlegać, 
włączając w go jedynie osoby pokrzywdzone, ich bliskich, jak również świad-
ków zdarzeń, których zeznania stanowią lub mogą stanowić kluczowy do-
wód w konkretnej procedurze karnej (Siemaszko 2008, s. 52). Pomijanymi 
podmiotami są jednak bliscy samych sprawców czynów zabronionych. Choć 
można utożsamiać ich wraz z osobą dokonującą konkretnych zdarzeń, to prze-
stępstwo w znacznej mierze wywołuje liczne problemy natury egzystencjalnej 
na osobach najbliższych samego podejrzanego, oskarżonego, czy nawet skaza-
nego. Ci bliscy są zatem osobnym podmiotem, który w procesie zabezpiecze-
nia ochrony pokrzywdzonego nie został włączony w poczet osób, które mogą 
ulegać swoistej wiktymizacji, która wychodząc z samego popełnionego czynu, 
przeradza się w to, iż sami (nie będąc pokrzywdzonymi konkretnym przestęp-
stwem) stają się ofiarami konkretnego zdarzenia na równi, bądź bardziej niż 
pokrzywdzony, jego bliscy, czy nawet świadkowie samego czynu. Artykuł jest 
zatem rozprawą na temat znaczenia wiktymizacji we współczesnym świecie, 
jak również ma za zadanie ukazać, iż dotychczasowe postrzeganie katalogu 
podmiotów wiktymizujących jest zbyt zawężone, a to natomiast skutkować 
winno pochyleniem się nad omawianym zjawiskiem i usystematyzowaniem 
funkcjonowania nowego podziału zjawiska wiktymizacji, dzielącą się przykła-
dowo na zjawiska wiktymizacji głównej oraz ubocznej.

Wiktymizacja pierwotna i wtórna

Zjawisko szeroko pojętej wiktymizacji, na cele niniejszego artykułu, 
warte jest podkreślenia pod względem jej zastosowania co do konkretnych 
podmiotów, które mogą ulegać pod działaniem licznych czynników wikty-
mizujących. Teoria nauk penalnych, takich jak wiktymologia, kryminolo-
gia, kryminalistyka, a ponadto materialne oraz procesowe prawo karne, wy-
kształciła w swoim pierwotnym założeniu, iż ofiara przestępstwa, będąc osobą 
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pokrzywdzoną, może ulegać dodatkowemu utożsamianiu jej osoby z podległą, 
gorszą oraz słabszą istotą pod względem samego sprawcy, jak również innych 
podmiotów, obywateli żyjących w danym społeczeństwie, który może posia-
dać przymiot lokalności, ale też ogółu krajowego i międzynarodowego (Da-
vis, Francis, Greer 2010, s. 32-37). Zjawisko wiktymizacji wymagało zatem 
odpowiedniego podziału doktrynalnego, który został utrwalony jako kryte-
rium momentu, który wzbudzał w osobie pokrzywdzonej stawanie się ofiarą 
już na gruncie jej świadomości (Siemaszko 2008, s. 57). Założenie to skupiało 
się na podziale zjawiska wiktymizacji na pierwotną oraz wtórną, a chwilą jej 
konstytuowania na płaszczyźnie aksjologiczno – poznawczej miała być realnie 
zaistniejąca przesłanka w postaci wydarzenia, które musiało mieć miejsce na 
gruncie rzeczywistości, a ponadto, być realnie związanym i konfrontującym, 
co do osoby pokrzywdzonego, konkretnym przestępstwem jako typem czynu 
zabronionego. Ten właśnie czynnik, realnie mających miejsce zdarzeń, stwo-
rzył podwaliny pod konstytuowanie zjawiska wiktymizacji, a ponadto określe-
nia katalogu podmiotów wiktymizujących wraz z etapami, które określałyby 
w jakim momencie, pod względem czasu, osoba staje się ofiarą konkretnego 
przestępstwa i skutków, jakie z nim mają powiązanie (Davis, Francis, Greer 
2010, s. 68). Choć zjawisko wiktymizacji nie posiada skodyfikowanej definicji 
legalnej, to wykreowana została substytucyjnie przez doktrynę jaka funkcjo-
nuje. Uogólniając, podział, jaki został skonstruowany określa pozaustawowo 
możliwość stawania się ofiarą nie w sposób stricte fizyczny, lecz metaforyczny 
oraz psychologiczny, a same zjawiska, jakim są wiktymizacje pierwotna, jak  
i wtórna odpowiadają na kluczowe, pod względem doktryny nauk penalnych, 
pytania, takie jak: kto, w którym momencie, po jakich wydarzeniach swojego 
życia oraz w jakim związku przyczynowo – skutkowym względem zdarzeń, ja-
kie miały miejsce może stać się ofiarą danego czynu zabronionego? Ów podział 
wiktymizacji był jednak zjawiskiem nieuniknionym, gdyż określając katalog 
podmiotów wiktymizujących, koniecznym procesem było określenie chwili 
występowania tego zjawiska z uwzględnienie podziału na wyłączność pier-
wotną i wtórną (Bieńkowska 1993, s. 43 – 45). Uogólniając, każdy człowiek, 
będąc pokrzywdzonym mógł stać się w swojej świadomości ofiarą w chwili 
czynu, niedługo po jego dokonaniu, jak również w chwili zgłaszania go, czy 
przeprowadzania czynności przez konkretne organy wymiaru sprawiedliwości, 
takie jak składanie zeznań, wyjaśnianie okoliczności, jak również każdo krotne 
zachowania względem podmiotów przez funkcjonariuszy, którzy przeprowa-
dzają owe czynności. 
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Wiktymizacja pośrednia i bezpośrednia

Choć powszechnie utrwalony model instytucji nauk penalnych w po-
staci wiktymizacji pierwotnej i wtórnej zakłada jej skuteczność na polu inter-
pretacyjnych konkretnych zachowań wobec pokrzywdzonych, jak też samych 
ofiar przestępstw to doktryna zmuszona była z czasem poszerzyć funkcjonu-
jącą klasyfikację tego zjawiska o dodatkowe podziały. Na tym konkretnym 
etapie analizy wiktymologicznej teoretycy, tak samo jak i praktycy, podjęli 
się stworzenia dodatkowego podziału, który wynikałby z wiktymizacji pier-
wotnej. Uogólniając, zjawisko wiktymizacji pierwotnej stało się „punktem 
wyjścia” dla kolejnego podziału tej instytucji, w tym konkretnym znaczeniu, 
na wiktymizację pośrednią oraz bezpośrednią. Pośredniość lub jej, co do za-
sady,  całkowity brak jednoznacznie konstytuował nowy katalog podmiotów 
wiktymizujących, który mógł stawać się swego rodzaju zbiorem pokrzywdzo-
nych, nie będąc jedynie ofiarami konkretnych zjawisk, takich jak typy czynów 
zabronionych. W swoim fundamentalnym założeniu zjawisko pierwotne było 
skierowane, tak jak wcześniej zostało to omówione, wobec ofiar konkretnych 
przestępstw, gdzie osoby posiadały przymiot bycia pokrzywdzonym czynem 
zabronionym (Kulesza 1995, s. 91). Drugi z elementów podziału wykształcił 
jednak nowy katalog osób objętych wiktymizacją, przypisując tym samym 
stawanie się ofiarą przestępstwa wobec świadków zdarzeń, jak też najbliż-
szych osób w stosunku do samego pokrzywdzonego. Proces ten wskazał jed-
noznacznie, że ofiarami przestępstw mogą być liczne podmioty, które jak-
kolwiek związane są konkretnymi wydarzeniami ze swojego życia, działając  
w konkretnym zdarzeniu czynnie i bezpośrednio (pokrzywdzony), jak również 
pośrednio (naoczni świadkowie zdarzenia oraz bliscy ofiary) (Hermann, Kro-
toszyński, Zwierzykowski 2019, s. 61 – 82). Model ten, choć nastawiony jest 
na ciągłą analizę swojej skuteczności w realnym świecie, zmuszony jest do 
nieustannej kontroli, a przez to swojej aktualności, która z biegiem czasu wy-
musza na twórcach doktryny próby precyzowania, a ponadto dalszego konsty-
tuowania szczególnych norm, które uzupełniałyby ewentualne braki, mogące 
zaistnieć w realnym świecie. Wiktymizacja bezpośrednia i pośrednia są wpisa-
ne i ugruntowane w zjawisko pierwotne, co należy tłumaczyć jako, co do zasa-
dy, funkcjonowanie jedynie na gruncie relacyjnym co do samego przestępstwa 
jako czynu, który ma lub miał miejsce, nie natomiast na płaszczyźnie proce-
duralnej (Koman, Szyszka 2020, s. 94). W ten sposób fundamentalną grupą 
podmiotów, którym zagraża zjawisko wiktymizacji zostało zakreślone co do 
bezpośrednich ofiar przestępstw i pośrednio do świadków tego zdarzenia, jak 
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również bliskich pokrzywdzonych. Choć jest to dość zupełna analiza nie traci 
ona na swej aktualności pod względem licznych przemian i pogłębiania twier-
dzeń samego, „pierwotnego” zjawiska wiktymizacji pierwotnej. 

Novum – Wiktymizacja główna oraz uboczna 

 Podejmując się szczegółowej oraz pogłębionej analizy wiktymizacji 
pierwotnej oraz wtórnej, wraz z podziałem na zjawisko pośrednie i bezpośred-
nie uniesposób dostrzec, iż ofiarami konkretnego przestępstwa jako typu czynu 
zabronionego nie są jedynie pokrzywdzeni, świadkowie, czy osoby związane 
bliskimi relacjami z samymi pokrzywdzonymi, ale również krąg podmiotów 
powiązanych z osobą sprawcy, którzy również w sposób pośredni wpisują się, 
co do zasady, w zjawisko wiktymizacji. Klasyfikacja osób bliskich sprawcy jako 
paralelnych oraz pośrednich ofiar takich czynów bezprawnych, karalnych, ka-
rygodnych oraz zawinionych jest po dziś dzień tematem pomijanym w sferze 
rozważań nad dotychczas postrzeganym zjawiskiem wiktymizującym konkret-
ne podmioty, które padają ofiarą sprawcy. W tym miejscu należy postawić 
jednakże pytania, czy osoby bliskie dla sprawcy stają się pokrzywdzonymi, gdy 
sprawcy dokonują czynu zabronionego na innych podmiotach oraz jak moż-
na dostrzec, że wobec nich dochodzi do zjawiska wiktymizacji? Odpowiedź 
na powyższe pytania nie jest prosta i oczywista. Wymaga ona zagłębienia się  
w strukturę poznawczą bliskich samego sprawcy, a co za tym idzie, należy 
dostrzec jakie więzi łączyły ich z człowiekiem dokonującym przestępstw oraz, 
czy ów nielegalne zachowanie mogło mieć realny, negatywny wpływ na krąg 
takich osób. Pierwszym elementem odpowiedzi na powyższe pytanie jest pró-
ba zagłębienia się w relację sprawcy konkretnego czynu zabronionego a inny-
mi osobami, które mogą być z nim blisko związane emocjonalnie/uczuciowo, 
finansowo/gospodarczo, czy pozostając jedynie w relacji znajomości, koleżeń-
stwa lub przyjaźni. 

Poznanie osoby samego sprawcy przestępstwa pozwoliłoby przeanalizo-
wać powiązania, jakie posiada ów podmiot z innymi ludźmi na przykład, po-
przez przesłuchanie lub opiniowanie biegłych w toku czynności. Jest to proces 
niezbędny na drodze nie tyle sprawdzenia powiązań z innymi osobami, co 
wskaże emocje, które posiada sam przestępca względem kręgu tych ludzi, a to 
z kolei pozwoli udoskonalić proces jego resocjalizacji na dalszym etapie postę-
powania, głównie wykonawczego. Gdy proces określenia katalogu osób bli-
skich sprawcy dobiegnie końca, można powziąć kolejne działania, które swym 
zasięgiem określą, czy poprzez nielegalne postępowanie krewnego/przyjaciela/
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kolegi można wykazać, iż stają się oni ubocznie ofiarami tych bezprawnych 
działań, nie będąc w rzeczywistości bezpośrednimi uczestnikami konkretnych 
sytuacji, takich jak uczestnictwo w konkretnym zdarzeniu stanu faktycznego 
wchodząc w rolę pokrzywdzonego, świadka, czy bliskich osoby ofiary (Bień-
kowska, Mazowiecka 2009, s. 76). Współczesna teoria nauk penalnych bar-
dzo szczegółowo zagłębia się w poznawanie i reagowanie na negatywne za-
chowania ludzi, związane z przestępstwami, które są ich realnym, fizycznym 
następstwem (Falandysz 1979, s. 51). Teoria ta jest jednak niekonsekwentna 
względem panującego wówczas poglądu, który wpisuje w katalog podmiotów 
wiktymizujących pokrzywdzonych, ich bliskich oraz świadków, pomijając 
tym samym najbliższych osób, które dokonują sprawstwa sprzecznego z obo-
wiązującym porządkiem prawnym. Jest to jednak, i powinien być, kluczowy 
element badań wiktymizacyjnych, dzięki którym możliwe jest dostrzeżenie, 
iż ofiarami konkretnych czynów są dwie strony temidowskiej wagi. Pierwsza 
szala zawieszona jest wobec osób ściśle powiązanych ze zdarzeniami oraz ich 
następstwami, gdzie katalog zawęża pokrzywdzonych, czy świadków czynów, 
lecz z drugiej strony, w sposób równie ważny, wobec bliskich sprawcy, któ-
rzy nie są współsprawcami, uczestnikami lub podżegaczami, a jedynie prze-
strzegającymi norm prawnych obywatelami, którzy tak samo jak druga strona 
przestępstw, stają się pokrzywdzonymi, nie z ich realnego, bezpośredniego po-
wiązania z czynem zabronionym, lecz z osobą sprawcy, gdzie pomiędzy nimi 
istnieje emocjonalna więź, często przechylając szalę na stronę bliskich samego 
przestępcy. W tym miejscu należy postawić jednak kolejne pytanie: dlaczego 
ów szala temidowskiej wagi przechylać się może bardziej wobec bliskich, niż 
realnej ofiary czynu? Co do zasady, bliscy ofiary mogą znacząco przeżywać sam 
fakt nielegalnego postępowania swojego krewnego, czy przyjaciela, a poza tym, 
wywoływać liczne problemy na płaszczyźnie jego dalszego funkcjonowania, 
gdy pomiędzy bliskimi sprawcy a nim samym nastąpią zmiany na płaszczyź-
nie odpowiedzialności karnej, przykładowo w postaci izolacji penitencjarnej, 
co znacząco może ograniczyć dotychczasową formę życia omawianych osób 
pod względem ekonomicznym, a także emocjonalnym (Mazowiecka 2012,  
s. 87). Aby jednak skutecznym okazał się wprowadzenie nowego podziału 
warto podkreślić fakt, iż dotychczas funkcjonujący schemat zjawiska wikty-
mizacji nie jest całkowicie nieskuteczny, lecz swym zasięgiem jest zbyt ogra-
niczony co do podmiotów, które z biegiem czasu mogą znaczniej oddziały-
wać względem konkretnego czynu, pomimo braku ścisłego związku z samym 
zdarzeniem, a jedynie z jego wykonawcą. Podział wiktymizacji stanowiłby, iż 
instytucja ta dzieliłaby się na dwie formy: główną oraz uboczną. Do pierwszej 
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z nich wchodziłyby natomiast kolejno omawiane w poprzednich akapitach ele-
menty pośredniości, bezpośredniości, pierwotności, czy wtórności. Swoistym 
novum, a zarazem residuum nowych klasyfikacji byłaby wiktymizacja uboczna, 
która powiększałaby katalog podmiotów wiktymizujących o najbliższe osoby 
wobec sprawcy, pomijane w uprzednio sklasyfikowanym, a do dziś obowiązu-
jącym, schemacie. 

Zdarzenia oddziałujące na konstytuowanie 
nowego podziału wiktymizacji

Bardzo ważnym aspektem na konstruowanie, a następnie konstytuowa-
nie nowego systemu wiktymizacji jest zaznajomienie się z różnymi zdarzenia-
mi, które mają miejsce w rzeczywistości i są pośrednio efektem działań spraw-
cy jako sprawstwa czynu zabronionego, jak również skutkiem ich następstw,  
w związku z postępowaniem karnym, jaki może mieć  miejsce (Kuć 2010,  
s. 112). Pierwszym elementem tej składni jest fakt, iż osoby bliskie wobec 
sprawcy konkretnego czynu zabronionego są często osobami uzależnionymi 
od niego finansowo, psycho – emocjonalnie i to właśnie z tego tytułu stają się 
swoistymi ofiarami konkretnych przestępstw oraz rezultatów z nimi związa-
nych. Aspekt finansowy/gospodarczy może ugruntowany być w sytuacji, gdy 
sprawca typu czynu zabronionego jest głównym darczyńcą co do pozostałych 
podmiotów, takich jak małżonek, dzieci, wnuki lub rodzice, czy rodzeństwo. 
Popełnienie nielegalnego zachowania przez człowieka, na którym spoczywa 
opieka finansowa lub obowiązek alimentacyjny, niezależnie od jego inten-
sywności, jak również formy, stanowi element, który pośrednio może ulec 
drastycznej zmianie w wyniku prowadzonych czynności procedury karnej –  
postępowania przygotowawczego, sądowego, a przede wszystkim wykonaw-
czego (Mielnik 2020, s. 132). Zastosowanie różnych środków zapobiegaw-
czych, takich jak tymczasowe aresztowanie (będący środkiem w pełni izolacyj-
nym), jak również dozoru Policji (stanowiący środek zupełnie wolnościowy) 
mogą znacząco wpływać na budżet osoby sprawcy, a poprzez to osób mu 
bliskich, stanowiąc fakt, iż najbliżsi przestępcy są pośrednimi ofiarami jego 
sprawstwa, który wynika dopiero na gruncie ponoszenia z tego tytułu swoistej 
odpowiedzialności karnej. Negatywne konsekwencje czynności procesowych 
znacząco wpływają ponadto na światopogląd nieletnich, który kształtował 
się w cieniu funkcjonowania wraz ze sprawcą przestępstwa. Brak rozwijania 
więzi, jaka mogła funkcjonować pomiędzy takimi osobami, jak również, co 
do zasady, panowanie negatywnej opinii wobec konkretnych przestępców na 
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forum publicznym staje się swoistym algorytmem poznawczym oraz behawio-
ralnym dla bliskich sprawcy, wywołując u takich osób negatywne odczucia 
do osób z nimi związanych. Analizując powyższą kwestię zdarzeń, które stają 
się czynnikami kształtowania oraz konstytuowania zjawiska wiktymizacji, na-
leży podkreślić na tej płaszczyźnie, że dotychczas panujący pogląd doktryny 
oraz praktyki nie akcentował negatywnych skutków przestępstwa względem 
bliskich samego sprawcy, skupiając się jedynie na stronie pokrzywdzonej 
oraz świadkach czynu zabronionego (Bieńkowska 1992, s. 93). Jest to jed-
nak pogląd nie tyle błędny, co niepełny. Ogranicza on możliwości pomocy 
takim osobom, wywołując u kręgu pominiętych podmiotów kreowanie się 
zjawiska wiktymizacji, która poprzez jej brak semiotyczny oraz aksjologiczny 
jest procesem nieopisanym w dotychczasowej formule postrzegania konkret-
nych osób kategoriami wiktymologicznymi. Niebagatelne znaczenie zaczyna 
tu zatem odgrywać ukształtowanie spójnej struktury zjawiska wiktymizacji 
poszerzając jej dotychczasową postać o kolejne rozgałęzienie – uboczne, która 
byłaby elementem spoza dotychczas ukształtowanego zjawiska wiktymizują-
cego konkretne osoby, tym samym określając dotychczasową klasyfikację wik-
tymizacją główną.

Zakończenie

Podsumowując, obecna konstrukcja doktrynalna zjawiska wiktymizacji 
stała się przez ostatnie lata kluczowym elementem dyskursu naukowego pod 
kątem oddziaływania popełnienia typu czynu zabronionego na samych po-
krzywdzonych konkretnym przestępstwem, jak też świadków takich zdarzeń, 
co wymusiło niejako wprowadzenie nowej klasyfikacji wiktymizacji pierwot-
nej, która od tego czasu kształtowała się wobec wiktymizacji pośredniej i bez-
pośredniej, stając się elementami całego zjawiska (Davis, Francis, Greer 2010, 
s. 96 – 98). Wiktymizacja jako uboczny skutek popełnionego, nielegalnego 
zachowania, będącego naruszeniem dotychczas obowiązującego porządku 
prawnego jest bardzo długofalowym a zarazem negatywnym aspektem dal-
szego obcowania pokrzywdzonego w świecie w chwili samego czynu, jak też 
po jego zakończeniu. Dotychczasowa doktryna nauk penalnych wypracowała 
utrwalony od lat schemat, który zakłada, iż wiktymizacja jest synonimem do 
procesu „ofiarności” pokrzywdzonego, a to należy tłumaczyć jako uznawanie 
podmiotu jako ofiary danego przestępstwa, który jest zatem czynem o charak-
terze materialnym (skutkowym) (Siemaszko 2008, s. 113). Teoretyczne, ma-
terialne rozważania na tej płaszczyźnie wskazują, że zjawisko to skupia się na 
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zawężonym katalogu podmiotów, które mogą mu podlegać, włączając w go je-
dynie osoby pokrzywdzone, ich bliskich, jak również świadków zdarzeń. Z bie-
giem czasu, a zarazem funkcjonowania dotychczas ukształtowanego schematu 
wiktymizacji, doktryna oraz praktyka środowisk prawniczego, psychologicz-
nego, kryminologicznego oraz wiktymologicznego stwierdziła nieskuteczność 
ów zjawiska co do dalszych podmiotów, takich jak bliscy samych sprawców 
czynów zabronionych. Choć są oni często utożsamiani z osobą dokonującą 
konkretnych zdarzeń (sprawcy), to przestępstwo w znacznej mierze wywołuje 
liczne problemy natury egzystencjalnej na osobach najbliższych samego podej-
rzanego, oskarżonego, czy nawet skazanego. Krąg tych osób, określa, że osoby 
te mogą stać się ofiarami konkretnego zdarzenia na równi, bądź bardziej niż 
pokrzywdzony, bliscy, czy nawet świadkowie samego czynu. Wiktymizacja  
i jej właściwa klasyfikacja we współczesnym świecie ma za zadanie ukazać, iż 
dotychczasowe postrzeganie katalogu podmiotów wiktymizujących jest zbyt 
zawężone, a to natomiast skutkować może problematyką na gruncie określenia 
kto może zostać „ofiarą” danego czynu, nie mając przymiotu pokrzywdzonego. 
W tym miejscu warto zatem wskazać, iż regularna oraz szczegółowa analiza 
zjawiska wiktymizacji wymaga od podmiotów nadzorujących (tu: doktryny 
oraz praktyki orzeczniczej) szczególnego zaangażowania, ponieważ zmieniający 
się świat określa konkretne wyzwania oraz zagrożenia, które przed laty mogły 
być elementem nieosiągalnym na tej płaszczyźnie, a z upływem czasu, wpisuje 
się w to zjawisko. Kontrola czynników wiktymizujących jest więc kluczowym 
aspektem na gruncie właściwego wyciągania wniosków odnośnie podmio-
tów, które mogą utożsamiać się z ofiarą czynu zabronionego, niezależnie od 
tego, czy są oni związani ze sprawcą, a nawet czy są oni bezpośrednio związani  
z konkretnym przestępstwem sensu strice. 
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The institution of collateral victimization  
as a phenomenon of the impact 

 of a crime on close perpetrators - a case study.

Summary: The article aims to show how important the current phe-
nomenon of victimization is its topicality in relation to the currently 
functioning entities and phenomena, as well as the methodologies un-
dertaken to determine parallelism to the challenges of the world, in re-
lation to which the victim of a specific, illegal legal event is guaranteed 
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protection through the attribute of the victimization process, regardless 
of on her participation in the act in question. Through the observation 
method used in the article, it is possible to clearly determine whether 
the current, limited as to the victims and witnesses, the phenomenon 
is a key or a marginal element of its functioning in the modern, demo-
cratic state ruled by law, thus directing the problem from the sphere of 
the perpetrator's relatives as intermediate victims. a given prohibited 
act. Thanks to this, this work takes up a topic that is often overlooked, 
but not insignificant in relation to the future of penal sciences, as well 
as the society that must function with them.

Key words: law, citizen, state, victimization, victim.
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Marzena Zieziula
Uniwersytet w Białymstoku

Problem bezpośredniego 
stosowania Konstytucji 

przez sądy powszechne

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie problemów związa-
nych z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji przez sądy powszechne. 
Opracowanie porusza odmowę zastosowania danej normy prawnej przez 
sądy powszechne rozróżniając je od działania Trybunału Konstytucyjne-
go, do kompetencji którego należy wiążące uznanie normy za niekonsty-
tucyjną. Wykorzystanie metody analizy dogmatycznoprawnej pozwoliło 
na ukazanie linii orzeczniczej i stanowiska judykatury w poruszanym za-
gadnieniu. W opracowaniu odniesiono się do roli sądów powszechnych, 
a także podkreślono rozgraniczenie kompetencji sądów powszechnych  
i Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, omówiono również pro-
cedurę pytania prawnego, które można skierować do Trybunału 
Konstytucyjnego.

Słowa kluczowe: prawo, Konstytucja, art. 8 Konstytucji, stosowanie 
Konstytucji

Wprowadzenie

Działalność sądów w Polsce jest możliwa za sprawą podziału władz wyra-
żonego w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 stanowiącym o ustroju 
państwa, który opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, 
władzy wykonawczej oraz władzy sądowniczej. Dodatkowo, art. 173 Konsty-
tucji określa rozdział sądów i trybunałów, podkreślając, że „są władzą odrębną 

1  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 2009 Nr 114 
poz. 946.
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i niezależną od innych władz”. Należy zauważyć, że rocznie sądy rozpatrują 
ok. 15 milionów spraw. Liczba sędziów w Polsce wynosi ok. 10 tysięcy, zatem 
na jednego sędziego przypada statystycznie ok. 1,5 tysięcy spraw rocznie, co 
daje ok. 6 spraw dziennie2. Z przedstawionych danych wynika, że sędziowie 
mają wiele spraw do rozpatrzenia, dlatego też trudne jest rzetelne wypełnianie 
obowiązków służbowych. 

Współczesnym wyzwaniem dla sądów jest rozstrzyganie sporów na pod-
stawie obowiązującego prawa i zgodnie z zasadami sprawiedliwości procedu-
ralnej. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji „każdy ma 
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Oznacza to, 
że zadaniem państwa jest zapewnienie warunków do zagwarantowania spra-
wiedliwego procesu. W związku z tym państwo powinno zorganizować struk-
turę sądów w taki sposób, by zapewnić sprawność funkcjonowania i dostęp 
dla obywateli. 

Ponadto, należy uwzględnić również szereg gwarancji, których realizacja 
ma zapewnić sprawiedliwość orzeczenia, są nimi m.in. jawność procesu i do-
mniemanie niewinności oskarżonego, bezstronność i niezawisłość w odniesie-
niu do sędziów oraz rozpoznanie sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”.

W niniejszym opracowaniu skupiono się na ukazaniu problemów, ja-
kie wiążą się z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji przez sądy powszech-
ne. Kluczowe jest rozróżnienie dwóch pojęć – odmowy zastosowania normy 
prawnej przez sądy powszechny oraz wiążącego uznania normy za niekon-
stytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny. Jeszcze w latach 80. XX wieku  
w orzecznictwie NSA dominował pogląd, że sąd nie może odmówić zastoso-
wania ustawy ze względu na jej sprzeczność z Konstytucją, a jedynie w kompe-
tencji Trybunału Konstytucyjnego leży ustalenie niekonstytucyjności ustawy3. 
Problem bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji wiąże się z  rolą 
tego aktu w  systemie prawa i  praktyce jego stosowania. Ze względu na ogra-
niczone ramy opracowania, autorka skupia się na Konstytucji i jej roli jako 
nadrzędnego aktu prawnego oraz na problemach związanych z bezpośrednim 
jej stosowaniem, odwołując się do orzecznictwa, pozostawiając poza ramami 
opracowania szczegółową analizę instytucji Trybunału Konstytucyjnego.

2  Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019, s. 164., por. A. Siemaszko,  
P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, Tendencje wpływu spraw do polskich sądów powszech-
nych, Warszawa 2019, s. 7 i nast.
3  R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2, s. 12-13.
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Stosowanie prawa

Stosowanie prawa konstytucyjnego w bezpośredni sposób związane jest 
z przypisaniem prawom i wolnościom zawartym w Konstytucji charakteru 
pierwotnego, ponieważ odwołują się one do prawa naturalnego. Konstytucja 
deklarując te prawa nadaje im normatywny charakter i umożliwia bezpośred-
nie ich stosowanie4. Warto jednak nadmienić, że zasada ta nie ma charakteru 
bezwzględnego, np. normy programowe, jak również art. 81 Konstytucji unie-
możliwiają bezpośrednie zastosowanie norm konstytucyjnych. 

Warto odnieść się również do samego pojęcia „bezpośredniego stosowa-
nia prawa”. Nie zostało ono legalnie zdefiniowane5, jednakże w literaturze 
przyjmuje się, że stosowanie prawa: „polega na: a) wiążącym ustalaniu praw 
lub obowiązków osób lub stanu prawnego w decyzji stosowania prawa lub  
b) wykorzystywaniu kompetencji do działań polegających na wydaniu określo-
nego rodzaju decyzji lub c) wykonywaniu uprawnień i spełnianiu obowiązków 
nałożonych przez reguły prawne”6.

Piotr Tuleja zwraca uwagę na rozróżnienie aktów stanowiących prawo  
i aktów stosujących prawo. Sprowadza to, upraszczając, do aktów zawierają-
cych normy o charakterze generalnym, abstrakcyjnym, które stanowią prawo 
oraz do aktów składających się z norm szczegółowych, o indywidualnym cha-
rakterze, których zadaniem jest stosowanie prawa7. Należy podkreślić, że wy-
różnia się dwa ujęcia stosowania prawa: szerokie i wąskie. W ujęciu szerokim 
stosowaniem prawa jest m.in. realizowanie kompetencji przyznanych przez 
konstytucyjną normę kompetencyjną upoważnionemu podmiotowi. Nato-
miast, w węższym znaczeniu, stosowanie normy konstytucyjnej oznacza uzy-
skanie z mocy samej Konstytucji kompetencji do dokonywania aktów praw-
nych, a także w sytuacji gdy akt organu władzy publicznej dokonywany jest na 
podstawie normy konstytucyjnej (bezpośrednio)8. 

4  Zob. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności. Wybrane problemy, 
Zakamycze 2003, s. 85 i n. 
5  Zob. A. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji RP,  [w:]  
L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspi-
racje, Warszawa 2003, s. 33-34.
6  J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 8.
7  P. Tuleja, op. cit., s. 69-70.
8  P. Tuleja, op. cit., s. 72-73.
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Konstytucja jako nadrzędny akt prawny

Konstytucja jest ustawą zasadniczą, która ma najwyższą moc obowią-
zywania w Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na szczególną treść, formę  
i moc Konstytucji zachodzi  konieczność stosowania zasady nadrzędności 
Konstytucji nad innymi aktami prawnymi9. Z założenia głównym zadaniem 
ustawy zasadniczej jest zdefiniowanie podstaw ustroju i jego zasad, zdefinio-
wanie suwerena, podział i organizacja władzy, a także wskazanie systemu 
wartości, który stanowi podstawę systemu prawa. Zasady prawa wyrażone  
w Konstytucji są dookreślone w innych aktach prawnych. 

Aktualnie obowiązuje Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która proklamu-
je Monteskiuszowski podział władzy i niezależność sądownictwa od władzy 
ustawodawczej oraz od władzy wykonawczej. Należy zauważyć, że Konstytu-
cja może być stosowana dwutorowo. Przede wszystkim, stanowi samodziel-
ny element systemu prawa – suprema lex, stanowiąc podstawę innych aktów 
normatywnych. Natomiast, z drugiej strony Konstytucja, jako jeden z wielu 
aktów prawnych może być stosowana bezpośrednio  i może stanowić podsta-
wę rozstrzygnięć sądowych. 

Rola sądów powszechnych

Należy podkreślić, że udzielenie sądom możliwości odmowy zastosowa-
nia danego przepisu, który uznają za niezgodny z Konstytucją jest kontynuacją 
praktyki, z jakiej korzystał NSA jeszcze przed powołaniem Trybunału Kon-
stytucyjnego10. Dodatkowo,  art. 178 Konstytucji, który brzmi: „sędziowie  
w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji 
oraz ustawom”, sprowadza się do przyznania sędziom solidnej podstawy do 
niestosowania sprzecznego z Konstytucją aktu podustawowego11. Oznacza 
to, że w sytuacji, gdy sędzia stwierdzi, że normy prawne zawarte w ustawie 
są sprzeczne z normami konstytucyjnymi, powołując się na zasadę nad-
rzędności Konstytucji, ma obowiązek zastosowania norm konstytucyjnych  
w orzeczeniu12. 

9  Zob. P. Tuleja, op. cit., s. 13-17.
10  Zob. R. Hauser, J. Trzciński, op. cit., s. 16.
11  R. Hauser, J. Trzciński, op. cit., s. 16.
12  Zob. R. Balicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa 2016,  
nr 4, s. 17-19.
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Zgodnie z art. 1 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych13, są-
dami powszechnymi są: sądy rejonowe, sady okręgowe oraz sądy apelacyjne. 
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach nienależących 
do właściwości sądów administracyjnych, wojskowych oraz Sądu Najwyższego, 
co wynika z założeń art. 177 Konstytucji, który stanowi, że sądy powszechne 
sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw 
ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. 

Problemy związane ze stosowaniem Konstytucji 
przez sądy powszechne

Zgodnie z art. 8 ust. 2  ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
„przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi 
inaczej”. Należy stwierdzić, że przepisy Konstytucji są powszechnie obowią-
zujące. Norma ta stanowi podstawę, do której odwołują się sądy w swoich 
rozstrzygnięciach, gdy bezpośrednio opierają je na normach konstytucyjnych. 

Wobec powyższego zachodzi konieczność ustalenia granic, jak daleko  
w swoich rozstrzygnięciach sądy mogą powoływać się jedynie na zapisy norm 
konstytucyjnych, które są bardzo ogólne. Zdaniem Trybunału Konstytucyjne-
go, jest on jedynym organem przewidzianym przez Konstytucję (na podstawie 
art. 188 pkt. 1), który ma możliwość kontroli konstytucyjności obowiązujące-
go ustawodawstwa, jednocześnie odmawiając tej kompetencji sądom i innym 
organom powołanym do stosowania prawa14. 

Natomiast w literaturze i zgodnie ze zdaniem sądów – dominuje prze-
konanie, że przyjęta forma i treść art. 8 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji umożliwiły 
powoływanie się na przepisy Konstytucji, a także – bezpośredniego stosowa-
nia jej przepisów. Warto przytoczyć aktualną tezę Sądu Najwyższego, zgodnie  
z którą: „sąd powszechny może dokonywać oceny konstytucyjności przepisów 
mających zastosowanie w sprawie, bowiem nie prowadzi to do naruszenia kon-
stytucyjnie utrwalonego podziału kompetencji między sądami a Trybunałem 
Konstytucyjnym”15. Jak widać spore problemy interpretacyjne budzi relacja są-
dów z Trybunałem Konstytucyjnym, który jako jedyny, na podstawie art. 188 
Konstytucji, ma kompetencje do orzekania o hierarchicznej zgodności norm 
ustaw z Konstytucją. 

13  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. 2001 Nr 98 
poz. 1070.
14  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r., o sygn. K. 36/01. Dz.U. 
Nr 138, poz. 1567.
15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1998 r., o sygn. I PKN 90/98. (Lex nr 38576).
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Sąd Najwyższy zauważył, że to Trybunał Konstytucyjny właściwie zaj-
muje się analizowaniem kwestii zgodności przepisu aktu normatywnego  
z Konstytucją, o czym Trybunał rozstrzyga w formie orzeczenia ze skutkami 
przewidzianym w ustawie. Jednakże sąd powszechny nie orzeka o zgodności 
przepisu prawa z Konstytucją. Zdaniem Sądu Najwyższego sąd powszech-
ny  może odmówić zastosowania przepisu prawnego niezgodnego, jego zda-
niem, z Konstytucją. W dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy podkreśla,  
że uznanie, że „sądy powszechne nie są uprawnione do badania zgodności 
ustaw z Konstytucją, a w konsekwencji do zajmowania stanowiska w kwestii 
ich zgodności, jak też niezgodności z Konstytucją, jest wyraźnie sprzeczne  
z przepisem art. 8 ust. 1 Konstytucji, który zobowiązuje do bezpośredniego 
stosowania jej przepisów, przy czym pod pojęciem „stosowanie” należy rozu-
mieć w pierwszym rzędzie sądowe stosowanie prawa”16.

W kolejnym wyroku Sąd Najwyższy skupił się na podkreśleniu, że za-
sada bezpośredniego stosowania Konstytucji oznacza obowiązek orzekania 
w zgodzie z priorytetami ustanowionymi w Konstytucji. W sytuacji poja-
wienia się wątpliwości i zastrzeżeń, co do zgodności ustawy z Konstytucją, 
zdaniem SN, należy skorzystać z trybu przewidzianego w art. 188 Konstytu-
cji, który pozwala na wyeliminowanie z systemu prawnego norm prawnych 
niekonstytucyjnych17.

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem A. Józefowicza, który w glosie do 
wyroku SN z dnia 7 kwietnia 1998 r.18, zauważa, że „sądowe badanie zgło-
szonego w toku procesu zarzutu niekonstytucyjności normy ustawowej nie 
jest tożsame z badaniem konstytucyjności ustaw przez TK, którego wynik jest 
przedmiotem orzeczenia TK, ale nie orzeczenia sądowego. Inny jest bowiem 
przedmiot orzeczenia sądu i TK. TK rozstrzyga w orzeczeniu o zgodności 
aktu normatywnego niższej rangi z aktem hierarchicznie wyższej rangi i usuwa  
z obrotu prawnego niezgodności między nimi”.19 Oznacza to, że w jego opinii, 
wyraźnemu rozdzieleniu podlegają kompetencje TK i sądów powszechnych. 
Orzeczenie sądowe jedynie rozstrzyga w indywidualnej sprawie na podstawie 
przepisów prawnych w odniesieniu do ustalonego stanu faktycznego sprawy.

Z kolei M. Jasiński podkreśla, że wyrażona w art. 8 Konstytucji RP za-
sada bezpośredniego stosowania Konstytucji nie uzasadnia poglądu, który 

16  Ibidem.
17  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2002 r., o sygn. V CKN 1493/00. (Lex  
nr 57238).
18  A. Józefowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98, Prz.Sejm. 2001, 
nr 2, s. 88 
19  Ibidem.
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uznaje, że na tej podstawie sąd rozpoznający konkretną sprawę może odmówić 
zastosowania przepisu ustawy, uznanego przez niego za sprzeczny z Konsty-
tucją20. Sąd zatem ma możliwość albo samodzielnie podjąć się rozstrzygnię-
cia zagadnienia niekonstytucyjności przepisów lub zwrócenia się z pytaniem 
prawnym do Trybunału Konstytucyjnego21. 

Natomiast J. Podkowik podkreśla, że sądy nie potrzebują ponownego 
powtórzenia w ustawie przyznanych w Konstytucji praw i wolności22. Dodat-
kowo, należy zauważyć, że powołując się na regułę lex superior derogat legi 
inferiori sądy mają obowiązek stosowania ustawy o wyższej mocy prawnej, je-
śli przepisy obu ustaw są kolizyjne. W sytuacji przekonania o niezgodności  
z Konstytucją sąd ma możliwość przedstawienia pytań prawnych na podstawie 
art. 193 Konstytucji RP. Niezbędnym podkreślenia jest fakt, że jednorazowe 
odmówienie ze skorzystania z danego przepisu nie zobowiązuje innych sądów 
orzekających na podstawie tych samych przepisów do niestosowania ich.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego bezpośrednie stosowanie 
Konstytucji nie jest jednoznaczne z przyznaniem sądom kompetencji do kon-
troli  konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa. Właściwie, jedynie  
w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego leży ustalenie zgodności ustawy 
z Konstytucją. Ponadto, związanie sędziego ustawą obowiązuje dopóki sama 
ustawa ma moc obowiązującą23. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreśla, że chociaż ustawa zasadni-
cza nie rozgranicza, jakie organy mają bezpośrednio stosować jej normy to 
organy administracji publicznej nie mają przymiotu niezawisłości. Organy te 
są związane wykładnią pochodzącą od ich organów nadrzędnych. W związ-
ku z tym organy te zobowiązane są do przestrzegania przepisów obowiązu-
jących ustaw, poza tym nie mają możliwości zadawania pytań prawnych do 
Trybunału Konstytucyjnego24. Organy administracji publicznej są zobowią-
zane do działania zgodnie z przepisami prawa administracyjnego i związane  
 
 

20  M. Jasiński, Bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy powszechne. Glosa do wyroku SN  
z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CKN 291/03, GSP 2005, nr 4, s. 163-170.
21  W. Kręcisz, Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 
[w:] K. Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2005, s. 112 i n.
22  J. Podkowik, Sądy wobec niekonstytucyjnych aktów normatywnych u progu trzeciej dekady obo-
wiązywania Konstytucji RP, PS 2018, nr 5, s. 5-22.
23  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2004 r., o sygn. I CK 291/03. (Lex nr 103769).
24  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2018 r.,  
o sygn. I SA/Po 1003/17. (Lex nr 2448945).
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są wykładnią pochodzącą od ich organów nadrzędnych. Nie mogą więc wydać 
decyzji administracyjnej, opierając się tylko na normie konstytucyjnej25.

Wśród problemów związanych z bezpośrednim stosowaniem Konstytucji 
należy wymienić przede wszystkim ogólność jej postanowień. Bezpośrednie 
stosowanie przepisów Konstytucji możliwe jest – zdaniem Sądu Najwyższego 

– jeśli norma ta jest skonkretyzowana w takim stopniu, który pozwala na jej 
samoistne zastosowanie26. Podobne stanowisko zajął również Trybunał Kon-
stytucyjny w wyroku, który uznał, że w sytuacjach, w których zapisy konstytu-
cyjne są sformułowane wystarczająco precyzyjnie i jednoznacznie, by odnieść 
je do konkretnych sytuacji, należy powoływać się na normy konstytucyjne27. 
Oznacza to, że możliwość stosowania postanowień Konstytucji jako wyłącznej 
podstawy rozstrzygnięć sądowych pojawi się tylko wtedy gdy dane postano-
wienie sformułowane będzie w sposób na tyle precyzyjny i jednoznaczny, że 
możliwe będzie rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej tylko na jego podsta-
wie. Następnie, bezpośrednie stosowanie Konstytucji nie może prowadzić do 
pomijania obowiązujących regulacji ustawowych28. Należy zauważyć, że Try-
bunał Konstytucyjny podkreśla, że zapis zawarty w art. 8 ust. 2 Konstytucji 
jest swoistym nakazem skierowanym do organów administracji państwowej. 
Oznacza to, że sądy powinny odwoływać się do norm prawnych zawartych  
w Konstytucji w tych sytuacjach, w których jest to możliwe i potrzebne29.   

Należy również zauważyć, że bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez 
sądy powszechne rodzi pytania dotyczące pozycji aktów prawnych niższego 
rzędu w procesie stosowania prawa przez sądy. Dodatkowo, trzeba wskazać 
na problemy odnoszące się do współstosowania aktów hierarchicznie zróżni-
cowanych30. O współstosowaniu przepisów przez sądy mowa wtedy gdy, sądy 
komplementarnie stosują normy konstytucyjne z normami konkretyzującymi, 
zawartymi w ustawach31. Stosowanie ustawy zasadniczej może przyjąć formę 
samoistnego stosowania. Oznacza to stosowanie norm prawnych zawartych  
w Konstytucji, jako jedynych, które stanowią wyłączną podstawę  
 

25  Ibidem.
26  Wyrok SN z 8 stycznia 2009 r., I CSK 482/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 85; wyrok SN  
z 9 maja 2003 r., V CK 344/02, OSNC 2004, nr 7–8, poz. 119.
27  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., o syng. U. 5/97. Dz. U. 1998 
Nr 67 poz. 444.
28  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2000 r., o sygn.. P 12/98.
29  Ibidem.
30  Zob. M. Gutowski, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym, Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, z. 1, s. 97 i n.
31  W. Kręcisz, op. cit., s. 117-118.
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rozstrzygnięcia. Drugą formą jest stosowanie norm Konstytucji oraz norm 
prawnych zawartych w innych ustawach – tzw. współstosowanie Konstytucji32. 

Ponadto pojawia się również problem związany ze stosowaniem ustaw 
niezgodnych z Konstytucją. Z praktycznego punktu widzenia należy podkre-
ślić, że pomimo odmowy zastosowania przepisów danego aktu prawnego przez 
sąd, nie wiąże się to z unieważnieniem obowiązywania danego aktu prawnego, 
a co za tym idzie, przepisy nadal obowiązują. W związku z powyższym, dopóki 
nie zostanie uchylony dany akt prawny, to organy administracji publicznej 
będą musiały na jego podstawie wydawać decyzje administracyjne. Warto za-
uważyć, że organy te nie mają możliwości odmowy zastosowania aktu podu-
stawowego, powołując się na jego niezgodność z ustawą. W zasadzie, jedyną 
możliwością jest zaskarżenie takiej decyzji do NSA, i dopiero w takiej sytuacji 
pojawi się możliwość niestosowania wadliwego aktu prawnego33.

W związku z wydawaniem przez sądy powszechne orzeczeń, w których 
odwołują się bezpośrednio do norm konstytucyjnych, niektórzy dopatrują się 
ingerencji sądów w kompetencje ustawodawcy. Dopatrując się przy tym za-
grożenia dla realizowania zasady podziału władzy i wykonywania właściwych 
działań w ramach swoich kompetencji przez organy władzy publicznej. Zwią-
zane jest to również ze wspomnianym bezpośrednim stosowaniem Konstytucji, 
która w przywoływanym art. 8 stwarza warunki do dokonywania wykładni 
prawa sądom (również powszechnym)34. W związku z tym zachodzi obawa  
o dokonywanie takich zabiegów interpretacyjnych przez sądy powszechne, 
które uznane byłyby za działania prawotwórcze, do których sądy nie są legi-
tymowane. Taka sytuacja wiązałaby się ze wzmocnieniem władzy sądowniczej 
kosztem władzy ustawodawczej, co mogłoby doprowadzić do zachwiania trój-
podziału władzy w państwie. Jednakże należy podkreślić, że sądy nie ingerują 
w kompetencje ustawodawcy, ponieważ jedynie odmawiają zastosowania prze-
pisu w jednostkowym przypadku z uwagi na niekonstytucyjność, jaka mogłaby 
zaistnieć w przypadku zastosowania go.

Warto również zaznaczyć, że Konstytucja nie wymienia w żaden spo-
sób, które spośród jej norm można lub nawet należałoby stosować samoistnie,  
a które w oparciu o inne ustawy. Warto jednak wspomnieć między innymi 
o art. 81 Konstytucji, w którym wyznaczono zakres dochodzenia praw kon-
stytucyjnych. W związku z powyższym warto podkreślić, że sądy nie tworzą 
wówczas nowego prawa, więc nie wchodzą w kompetencje ustawodawcy. 

32  Por. A. Chmielarz-Grochal, op. cit ., s. 71-72.
33  R. Hauser, J. Trzciński, op. cit., s. 20.
34  Por. P. Tuleja, op. cit., s. 96-97.
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Z kolei, należy zauważyć, że najczęstszym modelem stosowania norm 
konstytucyjnych jest stosowanie ich wraz z innymi aktami normatywnymi 
(głównie ustawami). Warto odnieść się do uwag poczynionych przez P. Tuleję 
który zauważa, że w kwestii praktycznego bezpośredniego stosowania norm 
konstytucyjnych przez sądy powszechne zachodzi niebezpieczeństwo naru-
szenia (ograniczenia) konstytucyjnych praw jednostki. W sytuacji, gdy sąd 
powołuje się w orzeczeniu jedynie na normy konstytucyjne (z pominięciem 
norm ustawowych) sąd decyduje jednocześnie o ograniczeniu praw konstytu-
cyjnych jednej ze stron. Sąd jest zobowiązany ustalić podstawę rozstrzygnięcia 
danej sprawy, a biorąc pod uwagę fakt, że w większości spraw strony w postę-
powaniu sądowym domagają się realizacji swoich praw kosztem praw innych 
podmiotów, w konsekwencji prowadzi to do wyżej opisanej sytuacji. Jednak-
że, należy podkreślić, że na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji sądy nie po-
siadają kompetencji, aby ograniczać prawa konstytucyjne jednostki, mogą być 
one ograniczone jedynie na podstawie ustawy35. 

Podsumowanie

Podsumowując rozważania dotyczące bezpośredniego stosowania norm 
prawnych zawartych w Konstytucji przez sądy powszechne należy zauważyć, 
że problematyka ta jest wielowymiarowa i dotyczy nie tylko treści, ale również 
zakresu stosowania norm konstytucyjnych. Po raz pierwszy zasada bezpośred-
niego stosowania przepisów zawartych w Konstytucji została wyrażona w art. 
8 ust. 2  ustawy zasadniczej, jednakże sam pomysł nie był całkowicie nowy.  
Z jednej strony nie ma zgody co do tego, czy norma konstytucyjna może 
być materialnoprawną podstawą orzeczenia sądu, z drugiej zaś strony, wysoce 
spornym problemem jest kwestia kompetencji sądów do odmowy zastosowa-
nia niekonstytucyjnej regulacji ustawowej (zdaniem sądu).

Podkreślić należy fakt, że orzeczenia sądów powszechnych nie są orze-
czeniami, których celem jest wiążąca interpretacja przepisów, a ponadto orze-
czenia te nie mają mocy powszechnie obowiązującej. W związku z tym uwi-
dacznia się granica pomiędzy sądowym stosowaniem norm konstytucyjnych,  
a stosowaniem ich przez Trybunał Konstytucyjny. Nie sposób pominąć istot-
nej kwestii wpływania wyroków Trybunału Konstytucyjnego na formułowa-
nie kierunków interpretacji norm konstytucyjnych, które w znacznym stop-
niu wpływają na orzecznictwo sądowe. 

35  P. Tuleja, op. cit., s. 314-316.
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Należałoby również zwrócić uwagę na procedurę zastosowania pytania 
prawnego, kierowanego do Trybunału Konstytucyjnego. Spór również od-
nosi się do tego zagadnienia w kwestii ustalenia, czy jest to możliwość, czy 
obowiązek nałożony na sądy, aby wyeliminować nadużywanie bezpośredniego 
stosowania norm konstytucyjnych. Procedura ta ma istotne praktyczne zasto-
sowanie, w szczególności, jeśli chodzi o realizację zasady jednolitości orzecz-
nictwa36. Jednocześnie, należy pamiętać, że zgodnie z art. 190 ust. 4 ustawy 
zasadniczej negatoryjne orzeczenie TK może stanowić podstawę wznowienia 
postępowania.

Należy pamiętać, że w praktyce Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgod-
ności z Konstytucją normy ustawowej, ale w rozumieniu generalnym i abs-
trakcyjnym, sąd natomiast, wypowiada się o zgodności z Konstytucją normy 
ustawowej w rozumieniu indywidualnym i konkretnym37, w odniesieniu do 
konkretnego stanu faktycznego. 

Podsumowując należy podkreślić, że bezpośrednie stosowanie ustawy 
zasadniczej jest możliwe jedynie w odniesieniu do uregulowań konstytucyj-
nych, przy czym – tylko przy rozstrzyganiu o treści i zakresie uprawnień oraz 
obowiązków, które bezpośrednio i wystarczająco można normować prze-
pisami Konstytucji. Ponadto, możliwe jest to jedynie, gdy okoliczności fak-
tyczne i prawne sprawy pozwalają na bezpośrednie stosowanie danej normy 
konstytucyjnej38.
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The direct problem application  
of the Constitution by common courts

Summary: The aim of this article is to present problems related to the 
direct application of the Constitution by ordinary courts. The paper 
discusses the refusal of application of a given legal norm by common 
courts of law, distinguishing it from the action of the Constitutional 
Tribunal, whose competences include binding recognition of the norm 
as unconstitutional. Using the method of dogmatic-legal analysis allo-
wed to show the line of jurisprudence and the position of jurisprudence 
in the discussed issue. The study refers to the role of common courts, 
as well as emphasizes the separation of powers between the common 
courts and the Constitutional Court. Moreover, the procedure of legal 
question, which can be directed to the Constitutional Tribunal, has 
been discussed.

Key words: law, Constitution, art. 8 of the Constitution, dissolution 
of the Constitution
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PRACA ZDALNA  
W CZASIE PANDEMII COVID-19 – 

 ASPEKTY PRAWNE

Streszczenie: Artykuł przedstawia temat pracy zdalnej, wyjątkowej for-
my wykonywania pracy polegającej na spełnianiu zadań, które zostały 
powierzone pracownikowi przez pracodawcę poza stałym miejscem 
wykonywania pracy. Głównym celem artykułu jest przedstawienie 
przyczyn popularności pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 
oraz reakcji ustawodawcy na to zjawisko. Zaprezentowane zostaną więc 
wydawane w ostatnim roku, tak zwane tarcze antykryzysowe, przysto-
sowujące stan prawny do wyzwań epidemiologicznych a także pyta-
nia i wnioski, do jakich prowadzi wykładnia ich przepisów prawnych.  
W celu uściślenia tematyki, omówiono także inną formę wykonywania 
pracy – telepracę, która w odróżnieniu od pracy zdalnej, została uregu-
lowana w Kodeksie pracy z 1974 r. Z tego względu nakreślono krótkie 
porównanie obu form wykonywania pracy. 

Słowa kluczowe: prawo pracy, praca zdalna, pandemia COVID-19, 
telepraca, tarcze antykryzysowe.

Wstęp

Praca zdalna jest wyjątkową formą wykonywania pracy. Polega na speł-
nianiu zadań, które zostały powierzone pracownikowi przez pracodawcę poza 
miejscem stałego wykonywania pracy. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 
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1320) nie zawiera definicji pracy zdalnej oraz nie reguluje tej instytucji. Do-
piero stan epidemiologiczny, utrzymujący się w Polsce od 2020 r., narzuca-
jący trudne wyzwania pracownikom oraz pracodawcom wywarł na ustawo-
dawcę presję określenia stanów rzeczy dotychczas nienazwanych. Obecnie ta 
forma świadczenia pracy pozwala z jednej strony zapewnić dystans społeczny, 
a z drugiej – możliwość kontynuowania działalności przez pracodawcę. Stąd 
zapotrzebowanie na gruntowne uregulowanie pracy zdalnej (Mitrus 2020a,  
s. 4.). 

Telepraca

By zrozumieć istotę pracy zdalnej, należy jednak zaznaczyć, że ustawą 
z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288) dodano do Kodeksu pracy 
Rozdział IIb o zatrudnianiu pracowników w formie telepracy. Art. 675 §1 
K.p. stanowi o możliwości „wykonywania pracy regularnie poza zakładem 
pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”. Można za-
tem wyróżnić dwa najważniejsze elementy tej instytucji: wykonywanie pracy 
poza zakładem pracy oraz wykorzystanie w tym celu środków komunikacji 
elektronicznej (Makowski 2020, s. 12). Art. 676  K.p. stanowi, że „warunki 
stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawiera-
nym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową” oraz określa, co 
w przypadku, gdy brak takiej organizacji lub występuje trudność w ustale-
niu wspólnego stanowiska. Kolejne przepisy warunkują moment uzgodnie-
nia takiej formy wykonywania pracy między stronami oraz sposób rezygnacji  
z warunków. Wykonywanie pracy w warunkach telepracy wymaga wspól-
nego uzgodnienia pracownika i pracodawcy, nie może być narzucone przez 
pracodawcę. Istotna jest treść art. 679 K.p., który stanowi, że „brak zgody 
pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy, w przypadku okre-
ślonym w art. 677 § 3 K.p., a także zaprzestanie wykonywania pracy w for-
mie telepracy na zasadach określonych w art. 678  K.p., nie mogą stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę”. 
Z punktu widzenia pracownika duże znaczenie ma przepis, który stanowi  
o obowiązku pracodawcy dostarczenia telepracownikowi sprzętu niezbędnego 
do wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczenia sprzętu, pokrycia 
kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją, konserwacją sprzę-
tu oraz zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnego 
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szkolenia w zakresie obsługi sprzętu (art. 6711 K.p.). Kodeks pracy nakazuje, by 
telepracownika traktować nie mniej korzystnie niż innych pracowników za-
trudnionych przy takiej samej pracy lub podobnej w zakresie nawiązania, roz-
wiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do 
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oczywiście uwzględ-
niając wszelkie odrębności wynikające z formy w jakiej wykonywana jest praca 
(art. 6915 §1 K.p.). Należy wspomnieć także, że taka forma wykonywania pracy 
nie zwalnia pracodawcy z innych obowiązków wobec pracownika, „w zakresie 
wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy”, określonych w dzia-
le dziesiątym – wyróżniono jednak trzy wyjątki (art. 6717 K.p.).  

Tarcze antykryzysowe

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość także w zakresie 
prawa pracy. Jedną z większych zmian jest wprowadzenie pracy zdalnej, czyli 
pracy wykonywanej poza miejscem jej stałego wykonywania. Tak zwane tar-
cze antykryzysowe – ustawy zmieniające poszczególne inne akty prawne oraz 
wprowadzające określone rozwiązania prawne - zostały uchwalone, by sprostać 
wyzwaniom niezwykle szczególnych okoliczności. Jak zostało wskazane przez 
Pisarczyka oraz Boguską: „Tworzą one rozwiązania dostosowane do szczegól-
nych okoliczności, jakie wytworzyły się w związku z pandemią. Zazwyczaj 
[…] tworzą one leges speciales wobec Kodeksu pracy i innych ustaw z zakre-
su indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy” (Pisarczyk i Boguska 2020,  
s. 8). Należy wyróżnić dwa zasadnicze cele takiej regulacji: zastosowanie szcze-
gólnych rozwiązań w celu przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawodawca zdecydowanie miał na 
względzie szeroko rozumianą ochronę,  w przypadku uregulowania pracy zdal-
nej – zdrowia i życia pracowników. Innym dobrem chronionym są interesy 
ekonomiczne pracodawców, którzy dzięki zastosowaniu tej instytucji mają 
szansę zachować ciągłość prowadzenia swojej działalności gospodarczej. 

Pracę zdalną uregulowano już w pierwszej tarczy antykryzysowej z marca 
2020 r. - tj. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).  
To moment, w którym po raz pierwszy wprowadzono do polskiego prawa pra-
cy legalną definicję pracy zdalnej: „w celu przeciwdziałania COVID-19 praco-
dawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy 
określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania”, czyli 
pracę zdalną (art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy). Przepis ten określa bardzo 
istotną przesłankę zastosowania pracy zdalnej – przeciwdziałanie COVID-19. 
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Legalna definicja tego pojęcia znajduje się w art. 2 ust. 2 tej ustawy: „przez 
przeciwdziałanie COVID-19 rozumie się wszelkie czynności związane ze 
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką 
oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby, o któ-
rej mowa w ust. 1 (zakażenie i choroba zakaźna wywołana wirusem SARS-

-CoV-2)”. Żaden inny cel niż przeciwdziałanie tej jednostce chorobowej nie 
powinien być odczytywany jako zgodny z ustawą. Jak wskazuje Mitrus: „dy-
stansowanie społeczne w tej formie niewątpliwie jest narzędziem profilaktyki 
i zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa” (Mitrus 2020b, s. 4). Do-
datkowo, jak wskazuje Brzostowski: „Badania naukowe wykazują, iż nawet 
fakultatywne wprowadzenie pracy zdalnej ma mierzalny wpływ na poziom 
zakażeń chorobami układu oddechowego” (Brzostowski 2020, komentarz do 
art. 3, teza 1). 

Miejsce wykonywania pracy to jeden z materialnych składników umowy 
o pracę, wymagany zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2 K.p., zatem wspomniana re-
gulacja modyfikuje jeden z elementów umowy (Makowski 2020, s. 11). Choć 
w ustawie nie wskazano, że miejscem wykonywania pracy zdalnej powinien 
być dom pracownika, podkreśla się, że właśnie w ten sposób należy rozumieć 
istotę pracy zdalnej, szczególnie w obliczu pandemii i celów, dla których stwo-
rzono te przepisy (Mitrus 2020a, s. 6).

Następną tarczą antykryzysową 2.0 - tj. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
(Dz.U. 2020 poz. 568 z późn. zm.).  dodano zapis o tym, że przepisy dotyczą-
ce pracy zdalnej stosuje się odpowiednio do wymienionych rodzajów funkcjo-
nariuszy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, art. 3 ust. 2). Nie są oni bowiem pracow-
nikami, a więc przepis ten miał na celu wypełnienie luki (Mitrus, 2020b, s. 5).

Tarcza antykryzysowa 4.0. –  
uzupełnienie legalnej definicji pracy zdalnej

Dopiero tarcza antykryzysowa 4.0. - tj. ustawa z dnia 19 czerwca  
2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1086 z późn. zm.) uzupełniła dotychczasową re-
gulację pracy zdalnej w art. 77 zmieniającym brzmienie art. 3 pierwszej tar-
czy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. Uregulowano kwestie kiedy i w jakich 
przypadkach można skierować pracownika do pracy zdalnej: „Wykonywanie 
pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i moż-
liwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na 
to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
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dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych” (art. 77 
Tarczy 4.0.). Wspomnianych „umiejętności” nie należy utożsamiać z kwalifi-
kacjami formalnymi, czyli określonym poziomem wykształcenia, potwierdzo-
nym dyplomem lub świadectwem. Wykonywanie pracy zdalnie może jednak 
wymagać od pracownika dodatkowych, nie branych pod uwagę przy rekrutacji, 
umiejętności praktycznych, przede wszystkim związanych z obsługą urządzeń 
elektronicznych. „Możliwości techniczne i lokalowe” wydają się przesłanką su-
biektywną, należącą do oceny przez samego pracownika – czy jego warunki 
domowe odpowiadają wymogom pracy zdalnej? Zastosowanie sformułowa-
nia „w szczególności” prowadzi do wniosku, że użycie nowoczesnych środków 
łączności i komunikacji przy wykonywaniu pracy zdalnej nie jest warunkiem 
koniecznym. Praca zdalna może zatem dotyczyć każdego rodzaju pracy, któ-
ry może być podejmowany poza miejscem jej stałego wykonywania, nieko-
niecznie przy użyciu komputera czy laptopa. Rozwinąć należy sformułowa-
nie „środki bezpośredniego porozumiewania się”, czyli przykładowo telefon, 
a „wspomniane wykonywanie „części wytwórczych” czy też świadczenie usług 
materialnych, może oznaczać pracę na dokumentach, przygotowywanie do-
kumentów czy grafik, ale również analiz (w tym analizy i obróbkę danych 
dotyczącą konkretnego procesu), weryfikację informacji, kontakty z klientami 
i współpracownikami itp. Jest to również związane z bardzo szerokim pojęciem 

"usług", którą można określić jako dowolne działanie, jakie jedna strona może 
zaoferować innej” (Marciniak 2020). Nietrudno zauważyć, że brak dostatecz-
nego dookreślenia tej kwestii może prowadzić do wykładni rozszerzającej tych 
pojęć. Wydaje się, że w rzeczywistości jednak to pracownik i pracodawca są  
w stanie najtrafniej ocenić, jaki rodzaj pracy może być według nich wykony-
wany zdalnie. 

Ten sam artykuł stanowi też, że „narzędzia i materiały potrzebne do 
wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia 
pracodawca”, w czym można odnaleźć podobieństwo do art. 6711 k.p. do-
tyczącego wspomnianej telepracy. W kwestii obsługi logistycznej należy się 
domyślać, że ustawodawca nawiązuje do powinności ułatwienia czy nawet 
umożliwienia pracownikowi zorganizowania pracy zdalnej (Mitrus 2020b, s. 
7). Dalej art. 77 przewiduje, że „Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik 
może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod 
warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i 
innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub 
danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę”. Oprócz tego, pracownik ma obowiązek prowadzenia 
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ewidencji wykonywanych czynności na polecenie pracodawcy, zawierających 
w szczególności: opis wykonywanych czynności, datę oraz czas ich wykonania. 
To pracodawca decyduje w jaki sposób i jak często taka ewidencja powinna 
być mu przekazywana. Zastanawiające jest, czy taki przepis rzeczywiście był 
potrzebny, jako że pracodawca posiada uprawnienia kierownicze, a jednym  
z jego praw w tym zakresie jest wydawanie pracownikowi poleceń. Prowadze-
nie ewidencji wykonywanych czynności ma za zadanie umożliwić kontrolę 
czasu oraz efektów pracy na odległość. Jest to niezwykle istotne, gdyż to na 
podstawie ewidencji czasu pracy wyłania się możliwość obliczenia nadgodzin 
czy rozstrzygnięcie kwestii prawa do odpoczynku. Kluczowym jest również 
art. 3 ust. 8, dodany do pierwszej tarczy antykryzysowej, który stanowi, że 
pracodawca w każdej chwili może odwołać pracownika z pracy zdalnej – jest 
to więc czynność jednostronna, na którą pracownik nie ma wpływu, zgodnie 
bowiem z art. 100 § 1 Kodeksu pracy „pracownik ma obowiązek stosować się 
do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepi-
sami prawa lub umową o pracę”. Prowadzi to do wniosku, że takie polecenie 
może zostać wydane w jakikolwiek sposób, również ustnie, a niezastosowanie 
się do niego rodzić skutki w postaci nałożenia kary porządkowej z art. 108 
Kodeksu pracy (Marciniak 2020).

Kwestiami, pośrednio wynikającymi z przepisów tarczy antykryzysowej 
i budzącymi liczne wątpliwości w stosunkach pracy, są przykładowo bez-
pieczeństwo i higiena pracy. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy oraz istotnym 
obowiązkiem pracodawcy. Kwestia ta jest uregulowana w Kodeksie pracy  
(m.in. art. 207 i n.), natomiast brak jej przystosowania do realiów pracy zdal-
nej. Nasuwają się pytania czy pracodawca powinien kontrolować warunki  
w domu pracownika oraz co w przypadku wypadku przy pracy? Jednym  
z pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest uregulowanie kwestii bhp  
w regulaminach zakładowych, dostosowanych odpowiednio do warunków pracy 
zdalnej (Pisarczyk i Boguska 2020, s. 13). Jeszcze inną wątpliwością powstającą  
w trakcie analizy instytucji pracy zdalnej jest ochrona danych osobowych pra-
cownika. Pytań jest wiele, a na niektóre doktryna już próbuje odpowiadać. 
Przykładowo: czy praca zdalna jest możliwa z miejsca pracy usytuowanego 
poza granicami kraju? Jak się okazuje nie ma co do tego formalnych przeciw-
wskazań wynikających z przepisów normujących pracę zdalną w celu przeciw-
działania COVID-19. Najważniejszym wymogiem w zakresie pracy zdalnej 
jest to aby była ona wykonywana poza miejscem jej stałego wykonywania. 
Tym samym zmiana strefy czasowej nie wydaje się okolicznością utrudniającą 
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wykonywanie pracy zdalnej. Nie istnieją jednak przepisy, które regulowałyby 
w sposób precyzyjny zagadnienia związane postępowaniem powypadkowym, 
leczeniem a także transportem poszkodowanego pracownika zdalnego. Z tych 
względów oraz w kontekście zapewnienia pracownikowi zdalnemu właściwych 
warunków pracy, umożliwienie wykonywania pracy zdalnej poza granicami 
kraju nie jest zalecanym rozwiązaniem. Innym przykładem jest pytanie, czy 
dyrektor szkoły jest uprawniony do samodzielnego decydowania o podjęciu 
przez siebie pracy zdalnej? W tym wypadku dyrektor szkoły prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego nie jest ma uprawnień do samodzielnego 
decydowania o podjęciu przez siebie pracy zdalnej. Polecenie to dyrektorowi 
szkoły może wydać odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta 
czy marszałek województwa. Jest tak bowiem dyrektor takiej szkoły jest rów-
nież jej pracownikiem. 

Telepraca a praca zdalna

Analizując powyższe przepisy pojawia się pytanie, o relacje pomiędzy tele-
pracą, od kilkunastu lat obecną w Kodeksie pracy, a pracą zdalną. Wspólnym 
mianownikiem jest wykonywanie pracy poza zakładem pracy (w pracy zdalnej 
poza miejscem stałego wykonywania pracy), lecz nie są to pojęcia tożsame – 
w innym wypadku nie istniałaby potrzeba regulacji pracy zdalnej. Telepraca 
wymaga zgodnej woli obu stron, w szczególności odpowiednich postanowień 
zawartych w umowie o pracę, natomiast praca zdalna zostaje wprowadzona 
jednostronnym poleceniem pracodawcy. Telepracę odróżnia od pracy zdal-
nej również to, że jednym z warunków jej zastosowania jest wykorzystanie 
środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca nie wskazał także żad-
nych przesłanek zezwalających na zastosowanie telepracy, co jest odmiennie 
ukształtowane w wypadku pracy zdalnej. Dodatkowo, rozwiązanie jakim jest 
praca zdalna, ma charakter tylko czasowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, art. 3 
ust. 1), natomiast instytucję telepracy można nazwać stałą formą zatrudnie-
nia, nieograniczoną czasowo. Praca zdalna w tym wypadku wydaje się formą 
bardziej elastyczną, szczególnie dla pracodawcy i stanowi idealne rozwiązanie  
w obecnych trudnych czasach, gdy sytuacja epidemiologiczna w Polsce wyma-
ga nowoczesnych rozwiązań pracowniczych. 
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Ocena regulacji

Nie sposób nie zauważyć, że regulacja zawarta w tarczach antykryzyso-
wych nie jest wyczerpująca i wymaga doprecyzowania w kolejnych przepisach. 
Na chwilę obecną zadanie to leży jednak w gestii pracodawcy, który powinien 
w odpowiedni sposób ustalić szczegółowe zasady pracy zdalnej poprzez wyda-
nie np. regulaminu czy instrukcji (Janik 2020). Do kwestii organizacyjnych, 
które powinien rozwinąć pracodawca należą przykładowo: zasady kontakto-
wania się, przekazywania wyników pracy. Nie można zapomnieć o tym, że 
obecna regulacja pracy zdalnej w tarczy antykryzysowej jest przejściowa, bo-
wiem dotyczy okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz okresu 3 miesięcy 
po ich odwołaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, art. 3 ust. 1). Choć regulacja 
pracy zdalnej w tarczach antykryzysowych miała mieć charakter doraźny, a ta 
forma pracy raczej incydentalny, wielu pracodawców oraz pracowników doce-
niło takie rozwiązanie (Dolot 2020). Jak zauważa Makowski „dotychczasowe 
doświadczenia związane ze stosowaniem pracy zdalnej potwierdziły uniwersal-
ne zalety takiej organizacji pracy i jej przydatność nie tylko w czasie pandemii” 
(Makowski 2020, s. 10). Tym samym wydaje się, że skodyfikowanie pracy 
zdalnej w Kodeksie pracy stanowiłoby ogromne ułatwienie dla pracodawców 
oraz unowocześnienie stosunków pracy. „Można się spodziewać, że jeśli tylko 
pozwoli na to rodzaj pracy, z tereotycznoprawnego punktu widzenia praca 
zdalna stanie się formułą aktywności zarobkowej równorzędną ze „stacjonar-
ną” pracą w zakładzie”, a praca wykonywana w domu nie będzie uznawana 
za odstającą od innych form” (Mitrus 2020a, s. 8). Jest to oczywiście jeden  
z poglądów doktryny – dyskusja co do przyszłego modelu pracy zdalnej wciąż 
jest w toku. 

Obecnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem tego zagadnienia 
w kodeksie pracy – zgodnie z zapowiedziami projekt noweli Kodeksu będzie 
uzgodniony społecznie w I kwartale 2021 r. Można się spodziewać, że uregu-
lowanie pracy zdalnej w kodeksie dałoby pracodawcy szansę na wszechstronną 
i długoterminową zmianę modelu funkcjonowania zakładu pracy.
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REMOTE WORK  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC –  

LEGAL ASPECTS

Summary: The article presents the topic of remote work, an unique 
form of work consisting in fulfilling tasks that have been entru-
sted to the employee by the employer outside the permanent place  
of work. The main purpose of the article is to introduce the reasons 
for the popularity of remote work during the COVID-19 pandemic  
and the polish legislator's response to this phenomenon. Therefore,  
there will be presented so-called anti-crisis shields issued last year, adapting 
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the legal status to epidemiological challenges, as well as questions and 
conclusions to which the interpretation of their legal provisions leads.  
In order to clarify the subject, another form of work was also discussed - 
teleworking, which, unlike remote work, was regulated in the polish 
Labor Code of 1974. For this reason, a brief comparison of both forms 
of work is outlined.

Key words: labor law, remote work, COVID-19 pandemic, telewor-
king, anti-crisis shields. 
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Wymiary konstytucyjnych,  
ustawowych i praktycznych 

ograniczeń wolności zgromadzeń. 
Rola samorządów i policji  

w egzekwowaniu artykułu 20 
ustawy Prawo o Zgromadzeniach

Streszczenie: Wolność zgromadzeń to jedna z kluczowych wartości 
konstytucyjnych. W praktyce doznaje różnych ograniczeń, co wywołu-
je debatę publiczną wokół narzędzi delegalizowania zgromadzeń łamią-
cych prawo. Wśród nich należy zwrócić szczególna uwagę na narzędzia 
samorządów: zakazy prewencyjne przed rozpoczęciem zgromadze-
nia oraz możliwość rozwiązania zgromadzenia w trakcie jego trwania.  
Artykuł, analizując orzecznictwo z lat 2018-2019 oraz publiczne uza-
sadnienie decyzji dokonywanych przez organy wykonawcze samorzą-
dów gminnych, odpowiada na pytanie o nieskuteczność mechanizmu 
z artykułu 20 ustawy Prawo o zgromadzeniach. Artykuł ma na celu 
wypracowanie rozwiązań de lege ferenda, dzięki którym samorządowcy 
nie będą się uciekali do niekonstytucyjnych zakazów prewencyjnych 
demonstracji.

Słowa kluczowe: ustawa o zgromadzeniach, prawo konstytucyjne, 
wolnosć zgromadzeń

Wstęp

Wolność zgromadzeń to jedna z podstawowych wolności politycz-
nych wynikających z Konstytucji RP. Nie jest jednak wartością absolutną. 
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Dopuszczalne ograniczenia tej wartości wynikają z Konstytucji i ustaw, ale ze 
względu na ogromne jej znaczenie dla fundamentów państwa demokratycz-
nego niezbędne wydaje mi się zwrócenie uwagi na praktykę i stosowanie tych 
przepisów w praktyce właśnie, w szczególności przez samorządy.

Celem niniejszego artykułu jest analiza obecnego ustawodawstwa  
i linii orzeczniczych sądów powszechnych oraz wyciągnięcie wniosków de 
lege ferenda dotyczących możliwości działania przez samorządy w przypad-
ku zgromadzeń publicznych łamiących prawo. Szereg wątpliwości budzi 
wybór ustawowego sposobu działania przez samorządowców w stosunku do 
demonstracji uważanych przez opinię publiczną za kontrowersyjne i łamiące 
prawo. Celem artykułu jest w szczególności odpowiedź na pytanie, dlaczego 
szereg samorządów stosuje wobec takich demonstracji zakazy prewencyjne, 
które następnie są uchylane przez sądy, zamiast skorzystać z ustawowej moż-
liwości rozwiązania zgromadzenia zgodnie z art. 20 ustawy Prawo o zgroma-
dzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku.

Materiałem badawczym będą orzecznictwo oraz materiały prasowe do-
tyczące organizacji wydarzeń tego typu w latach 2018-2019, to jest od inten-
syfikacji zgromadzeń nacjonalistów w polskich miastach do końca ostatniego 
roku przed wybuchem pandemii COVID-19, kiedy to wprowadzone ograni-
czenia wolności zgromadzeń wzbudzają wątpliwości konstytucyjne zupełnie 
innego rodzaju. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na orzeczenia sądów  
z Warszawy i Wrocławia, dotyczące zarówno prewencyjnych zakazów marszy 
z ostatnich lat, w tym Marszu Niepodległości z 11 listopada 2018 roku oraz 
rozwiązania marszy z 1 sierpnia i 15 sierpnia 2018 roku w Warszawie oraz  
11 listopada we Wrocławiu z 2018 i 2019 roku. Bowiem to właśnie zgroma-
dzenia skrajnej prawicy na przestrzeni lat wzbudzały najwięcej kontrowersji 
ze względu na, z jednej strony, masowe łamanie prawa przez ich uczestników,  
a z drugiej – na brak skuteczności działań samorządów w obliczu powtarzają-
cych się problemów.

Wymiary wolności  zgromadzeń

Zaczynając od zarysu konstytucyjnych uregulowań wolności zgromadzeń, 
należy podkreślić, ze zgodnie z artykułem 57 Konstytucji RP wszelkie ograni-
czenia wolności zgromadzeń mogą mieć jedynie podstawę ustawową. Przepis 
ten ma szczególne znaczenie w kontekście restrykcji COVIDowych, które 
znacznie ograniczyły wolność zgromadzeń mimo braku podstawy ustawowej.
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Wolność zgromadzeń to jedna z absolutnie podstawowych wolności poli-
tycznych jednostki, która umożliwia kształtowanie poglądów przez inne osoby 
uczestniczące w życiu publicznym i w ten sposób wpływające na przebieg pro-
cesów demokratycznych i zmiany społeczne.

Co istotne, wolność zgromadzeń gwarantują również akty prawa między-
narodowego gwarantujące wolność zgromadzeń, takie jak (w kolejności chro-
nologicznej):  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku (art. 20), 
Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 roku (art. 11) i Międzynaro-
dowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku (art. 21). Wielo-
krotnie w tej sprawie wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu, w sprawach takich jak rozpędzanie wieców opozycji demokra-
tycznych w Rosji, zakaz Parady Równości w Polsce czy ograniczenia kontrde-
monstracji na Węgrzech.

Rozwiązywanie zgromadzeń w trybie art. 20 ustawy 
Prawo o zgromadzeniach

Problem zgromadzeń łamiących prawo może być rozwiązany na dwa 
sposoby: poprzez ich prewencyjne zakazywanie lub rozwiązywanie już w mo-
mencie, gdy łamią prawo. W niniejszej pracy skupię się na zgromadzeniach 
skrajnej prawicy, które elektryzowały w ostatnich latach opinię publiczną i na 
czynnikach, które wpływają na rozwiązanie takiego zgromadzenia przez przed-
stawiciela miasta.

Prewencyjny zakaz zgromadzenia jest znacznie dalej idąca sankcją niż jego 
rozwiązanie w trakcie trwania zgromadzenia, gdyż nie daje jego uczestnikom 
(co do którego z powodu np. ekscesów na tej samej demonstracji rok wcze-
śniej jest spodziewana duża możliwość ponowienia aktów łamania prawa, jak 
np. używanie materiałów pirotechnicznych czy akty wzywania do nienawiści) 
możliwości nawet próby wpasowania się w demokratyczne standardy poprzez 
zmianę formy wyrazu. Dlatego należy stosować to jako ultima ratio, zwłaszcza 
że mogłoby to prowadzić do faktycznej cenzury pewnych niekoniecznie tota-
litarnych, a jedynie sprzecznych z poglądami władzy czy większości społeczeń-
stwa, co jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.  

Jednakże, samo rozwiązanie zgromadzenia w jego trakcie może w znaczący 
sposób naruszać podstawowe wolności konstytucyjne. Dlatego w art. 20 usta-
wy Prawo o zgromadzeniach mowa jest o następujących przesłankach nieroz-
wiązania zgromadzenia przez przedstawiciela gminy (miasta) - alternatywnie:
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1) przebieg zgromadzenia zagraża:

• życiu ludzi lub
• zdrowiu ludzi lub
• mieniu w znacznych rozmiarach

lub

2) zgromadzenie narusza przepisy niniejszej ustawy,

lub

3) zgromadzenie narusza przepisy karne,

przy czym do zastosowania tego artykułu niezbędne jest, aby przewodniczący 
zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczno-
ści rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązał go sam wcześniej.

Kontrowersyjne zgromadzenia – prawo a praktyka

Jednym z ważniejszych przypadków skorzystania przez samorząd  
z mechanizmu z artykułu 20 Prawa o zgromadzeniach było rozwiązanie  
Marszu 1 sierpnia 2018 roku przez Prezydent Miasta Warszawy Hannę 
Gronkiewicz-Waltz. O znaczeniu tego wydarzenia dla opinii publicznej może 
świadczyć już sam fakt, że do 27 sierpnia 2018 roku do Rzecznika Praw Oby-
watelskich wpłynęło 5290 skarg w tej sprawie i w związku z tym podjął on 
odpowiednie czynności.

Prezydent Gronkiewicz-Walt rozwiązała Marsz Powstania Warszawskiego 
organizowany przez środowiska nacjonalistyczne, podając dwa powody, które 
i pojedynczo uzasadniałyby taką decyzję. Były to, po pierwsze, rozpalanie 
flar, a po drugie używanie symboliki propagującej ustrój totalitarny1. Wystar-
czyłby tylko pierwszy powód. Materiały pirotechniczne na manifestacjach są 
zakazane. Organizator publicznie ogłosił, że ratusz nie dochował procedury 
związanej z poinformowaniem organizatora o złamaniu prawa.

Marsz ten został objęty obserwacją przez Amnesty International. Wśród 
„Głównych wniosków Amnesty International z obserwacji Marszu Powstania 

1  Flis Daniel, „Marsz narodowców. Stołeczny ratusz miał prawo go rozwiązać. Dziw-
ne, że nie robił tego wcześniej”, 2 sierpnia 2018. Pobrane z: https://oko.press/mar 
sz-narodowcow-stoleczny-ratusz-mial-prawo-go-rozwiazac-dziwne-ze-nie-robil-tego 

-wczesniej/
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Warszawskiego”2 jest to, że zgromadzenie miało charakter pokojowy. Zgodnie 
z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, należy wskazać, że zgro-
madzenie nie traci pokojowego charakteru w wyniku agresywnego zachowania 
kilku osób w nim uczestniczących. Rozwiązanie zgromadzenia wyłącznie na tej 
podstawie stanowiłoby zatem nieproporcjonalną ingerencję.  W takim rozu-
mieniu przed decyzją o rozwiązaniu zgromadzenia policja powinna zastosować 
wszelkie inne możliwe i uzasadnione środki w celu ochrony przed zachowa-
niem osób agresywnych. Biorąc jednak pod uwagę, że zabrakło jej motywacji 
do faktycznego rozwiązania zgromadzenia (po poinformowaniu organizatora 
nacjonalistycznego marszu o jego rozwiązaniu), trudno mieć nadzieję, że po-
licja zastosowałaby takie środki. Dlatego też nie ma co się dziwić, że miasto 
zdecydowało się na rozwiązanie zgromadzenia, licząc na to, że policja choć 
spróbuje wcielić tę decyzję w życie. Policja zajęła się legitymowaniem kon-
trdemonstrantów, przyzwalając nacjonalistom na odbycie, w ich mniemaniu, 
zgromadzenia spontanicznego.  

Wydaje się, że jednym z głównym problemów dla władz miasta jest rola 
policji. Efektywne korzystanie z art. 20 Prawa o zgromadzeniach będzie nie-
możliwe tak długo, jak interwencje policyjne wobec skrajnej prawicy będą 
przesadnie łagodne i nie będą wykorzystywać nawet podstawowych instru-
mentów prawnych w imię „niewszczynania burd”, a już zwłaszcza gdy funk-
cjonariusze policji, wyjątkowo brutalnie traktujący demonstrantów antyfaszy-
stowskich (np. łamiąc im ręce), a czasami wręcz sami wskazują swoje skrajnie 
prawicowe poglądy polityczne. Symbolem był tutaj Mieczyk Chrobrego na 
klapie policjanta biorącego udział w interwencji 15 sierpnia 2019 roku3.

Zarówno w przypadku warszawskim, jak i omówionym później wro-
cławskim policja nie była w stanie wyegzekwować przestrzegania prawa przez 
uczestników zgromadzenia.  Zatem niezbędne są głębokie zmiany w Poli-
cji. Nie jest to nawet kwestia ściśle prawna, a raczej edukacyjna i polityczna. 
Trudno uznać za przypadek, że  upolityczniona obecnie prokuratora umorzyła 
śledztwo w sprawie brutalnego skopania przez nacjonalistów grupy odważnych 
kobiet, aktywistek prodemokratycznych, które znane są szerzej jako „Kobiety 
z mostu”. Uzasadnienie odnoszące się do tego, że napastnicy nie celowowali  

2  „Raport z obserwacji zgromadzenia 1 sierpnia 2018”, Amnesty International, 
14 sierpnia 2018. Pobrane z:https://amnesty.org.pl/raport-z-obserwacji-zgroma 
dzenia-1-sierpnia-2018.
3  Rutkiewicz Paweł, „Marsz narodowców w Warszawie. Antyfaszystów spisywał policjant  
z nacjonalistycznym symbolem w mundurze”, 16 sierpnia 2019. Pobrane z: https://warszawa.wy-
borcza.pl/warszawa/7,54420,25091225,marsz-narodowcow-oslanial-policjant-z-mieczykiem-

-chrobrego-w.html
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w najbardziej wrażliwe punkty ciała, zszokowało opinię publiczną. Kwestią de-
cyzji politycznej było także usunięcie przez wiceministra spraw wewnętrznych 
i administracji Jarosława Zielińskiego falangi z materiałów szkoleniowych dla 
policjantów dotyczących zwalczania nienawiści i ksenofobii, co zostało po-
wszechnie odebrane jako znak pobłażliwości władzy wobec środowiska skraj-
nej prawicy i jej faszystowskiej symboliki.

Należy w tym miejscu od razu zaznaczyć, że brak skuteczności policji 
w zakresie egzekwowania prawa wobec skrajnej prawicy jest niezależny od 
konkretnej władzy.  Najradykalniejsze środowiska (jak np. Szturmowcy) 
mają wskutek działań m. in. służb specjalnych w ostatnich latach utrudnione 
możliwości działania. Jednak bardziej „mainstreamowe” środowiska skrajnej 
prawicy typu Obóz Narodowo-Radykalny i stowarzyszenie Marsz Niepodle-
głości mają to pole działania poszerzone. Wydaje się, że działania i nacjonali-
styczne narracje rządzących policja odbiera jako przyzwolenie na pobłażliwość 
dla łamania prawa na masową skalę podczas np. Marszy Niepodległości (tu 
wyjątkowo ponurym symbolem stały się race i dym z rac zakrywający prak-
tycznie Prezydenta Andrzeja Dudę podczas marszu 11 listopada 2018 roku, 
co było wyjątkowym pokazem nieefektywności państwa, biorąc pod uwagę, 
że używanie środków pirotechnicznych podczas zgromadzeń jest zakazane). 
Gminy, w tym miasta, z kolei, wiedząc, że nie mogą liczyć na Policję, uciekają 
się do zakazów prewencyjnych i nieefektywność Prawa o zgromadzeniach się 
pogłębia.

15 sierpnia 2018 roku odbyła się ostatnia manifestacja środowisk 
nacjonalistycznych  rozwiązana przez miasto stołeczne Warszawa w trybie 
artykułu 20 Prawo o zgromadzeniach (pozostałe rozwiązane demonstracje 
były zgromadzeniami uproszczonymi i jako takie regulował je artykuł  
25 Ustawy).  Natomiast marsz 11 listopada 2018 roku spotkał się  
z prewencyjnym zakazem wydanym przez prezydent Warszawy Hannę 
Gronkiewicz-Waltz. Jej decyzja spotkała się z ogromną krytyką, nie tylko na 
prawicy, ale także wśród zdecydowanie antynacjonalistycznych komentatorów 
i komentatorek. Wśród nich można wyróżnić m. in. Ewę Siedlecką, która 
wskazała, że „wolności zgromadzeń nie można ograniczać, powołując się na 
potencjalne zagrożenie łamaniem prawa”4. Oba zostały zakazane prewencyjne, 
zakazy zostały uchylone przez sądy w obu instancjach. Sędzia Sądu Okręgo-
wego Michał Jakubowski stwierdził, że „Prezydent winien wykazać, że istnieje 

4  Siedlecka Ewa, „Rozwiązywać, nie zakazywać”, 7 listopada 2018, polityka.pl. Pobrane  
z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1770728,1,rozwiazywac-nie-zakazywac.read
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wysokie prawdopodobieństwo, że w trakcie zgromadzenia może być zagrożone 
zdrowie, życie lub mienie. Naszym zdaniem organowi się to nie udało”5. Pod-
stawy prawne działań warszawskiego ratusza były wątpliwe, a w przypadku 
11 listopada uzasadnienie było wręcz słabo przygotowane. Hanna Gronkie-
wicz-Waltz odwoływała się w swoim stanowisku do potępiającego nacjona-
lizm listu Episkopatu Polski, którego nawet nie załączyła Sądowi. Podobnie 
postąpił następca pani prezydent Rafał Trzaskowski, który marszu Konfede-
racji w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2019 roku zakazał 
prewencyjnie i także przegrał w sądzie.

W obu przypadkach po uchyleniu prewencyjnego zakazu nie miało 
miejsca rozwiązanie zgromadzenia w jego trakcie, co podważyło argumentację 
ratusza na przyszłość. 11 listopada 2018 roku tę bierność można było uzasad-
nić specyficznym statusem Marszu Niepodległości. Prezydent i rząd naprędce 
zorganizowali na tej samej trasie defiladę wojskową i w praktyce, tworząc wraz 
z nacjonalistami wspólny marsz,  ogłosili publicznie, że nie podlega on Prawu 
o zgromadzeniach i Hanna Gronkiewicz-Walt nie może go rozwiązać – co nie 
zostało przesądzone, gdyż sądy, niestety, nie miały okazji wypowiedzieć się  
w tej kwestii.

Inne istotne manifestacje – 1 marca (z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych), 15 sierpnia 2019 roku nie spotkały się z sankcjami ze strony 
miasta. Miasto nawet nie próbowało rozwiać zgromadzeń podczas ich trwania. 
Wydaje się naturalne, że za takimi działaniami jak incydentalne rozwiązanie 
zgromadzenia powinna iść spójna komunikacja i strategia władz miasta, której 
jednak zabrakło. Takie pojedyncze „zrywy” i brak konsekwencji w działaniach 
prowadzą do obniżania szacunku do prawa w społeczeństwie.

Dla zwrócenia uwagi na inne działania niż warszawskie, należy przyjrzeć 
się  Wrocławowi, gdzie nowy prezydent miasta od roku 2018 Jacek Sutryk 
obiecywał w kampanii samorządowej skuteczne działania przeciwko skrajnej 
prawicy, która w tym mieście jest wyjątkowo  silna. Już w 2018 roku rozwiązał 
marsz 11 listopada ze względu na  przesłanki z artykułu 20 ustawy Prawo 
o zgromadzeniach. Chociaż wrocławski sąd okręgowy uchylił tę decyzję, to 
Wrocław w drugiej instancji wygrał przed Sądem Apelacyjnym w sprawie 
rozwiązania marszu z 2018 roku. Jak wskazała sędzia Małgorzata Lamparska:  
 
 

5  Flis Daniel, „Sąd uchylił zakaz Marszu Niepodległości. Uzasadnienie kompromitujące dla 
prezydent Warszawy”, 08 listopada 2018. Pobrane z: https://oko.press/sad-uchylil-zakaz-mar 
szu-niepodleglosci-uzasadnienie-kompromitujace-dla-prezydent-warszawy/
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„Sąd apelacyjny uznał, że rozwiązanie marszu było zgodne z prawem; inaczej 
niż sąd pierwszej instancji ocenił też przebieg tego zgromadzenia”6

Także w 2019 roku Urząd Miasta Wrocławia rozwiązał 11 listopada 
„Marsz Polaków”.  Także i w tym wypadku organizatorzy odwołali się do Sądu 
Okręgowego, który w 2020 roku przyznał im rację. Sędzia Sławomir Urbaniak 
zwrócił uwagę na fakt, że wystąpiła „rozbieżność pomiędzy rzeczywistymi 
przyczynami decyzji wydanej w formie ustnej przez przedstawiciela organu 
gminy w dniu zgromadzenia, a treścią pisemnego uzasadnienia tej decyzji” 
7. W opinii sądu przedstawicielka miasta nie dopełniła swoich obowiązków. 
Miasto zaskarżyło wyrok, natomiast efekty apelacji nie są jeszcze znane. Jed-
nak ze względu na konsekwentną linię orzeczniczą sądu apelacyjnego można 
stwierdzić, że podtrzymanie wyroku Sądu Okręgowego nie jest oczywiste.  

Ubocznym dla głównej tematyki tego artykułu skutkiem decyzji władz 
miasta zdaje się być słabnąca pozycja środowisk ekstremistycznych w tym 
mieście, co może jednak mieć równie dobrze związek z coraz większymi 
podziałami wśród liderów tego środowiska w stolicy Dolnego Śląska. 
Jednocześnie, sam prezydent  stał się celem zmasowanych ataków ze strony 
nacjonalistów.

Z zainteresowaniem docenić należy dostrzec rolę Bartłomieja 
Ciążyńskiego, prawnika i pełnomocnika prezydenta Wrocławia ds. tolerancji 
i przeciwdziałania ksenofobii, który monitoruje środowiska nacjonalistyczne  
i bierze udział jako przedstawiciel miasta w tego typu demonstracjach, decydując 
w praktyce o momencie rozwiązania zgromadzenia. Należy zarekomendować 
innym miastom wojewódzkim w Polsce wprowadzenie tego stanowiska, aby 
stale – a nie tylko dorywczo i przypadkowo, jak wydają się to robić władze 
Warszawy, kontrolować rozwój zarówno środowisk ekstremistycznych, jak  
i każdej kolejnej demonstracji skrajnej prawicy.

Podsumowanie

Należy uznać, że samorządy stosunkowo chętniej sięgają po prewencyjne 
zakazy zgromadzeń niż po rozwiązanie takiego zgromadzenia, gdy łamie ono 
prawo już w jego trakcie. Wynika to z dwóch zasadniczych przyczyn: obawy 

6  „SA: Rozwiązanie marszu 11 listopada ub.r. we Wrocławiu zgodne z prawem”, www. 
gazetaprawna.pl, 18 listopada 2019. Pobrane z: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/
artykuly/1440217,sa-we-wroclawiu-rozwiazanie-marszu-11-listopada-zgodne-z-prawem.html
7   „Wrocław. Sąd przyznał rację narodowcom. Rozwiązanie Marszu Polaków było nielegalne”,  
www.wroclaw.wp.pl, 28 lipca 2020. Pobrane z: https://wroclaw.wp.pl/wroclaw-sad-przyznal-

-racje-narodowcom-rozwiazanie-marszu-polakow-bylo-nielegalne-6537051625785473a
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przed wywołaniem zamieszek/starć uczestników demonstracji z Policją pod-
czas skorzystania przez przedstawiciela urzędu miasta ze swojego uprawnienia 
oraz niepewności co do skuteczności działań policji, która często nie egzekwuje 
rozwiązania demonstracji. Wydaje się, że odrzucanie przez sądy prewencyj-
nych zakazów takich zgromadzeń jest faktycznie podstawowym zabezpiecze-
niem wolności zgromadzeń.

Sądy skutecznie stoją w tym obszarze na straży konstytucyjnych wolno-
ści, jednocześnie nadal nie tworząc konsekwentnych, spójnych linii orzeczni-
czych. Zbyt często ich rozważania dotyczą jedynie strefy faktów (dla przykła-
du prawidłowości działania przedstawiciela urzędu miasta), a za rzadko samej 
istoty artykułu 20, którego doktryna i judykatura powinny uszczegółowić  
w zakresie znaczenia przesłanek ustawowych, aby także zwiększyć pewność 
prawa.

Obecna praktyka samorządowców wydaje się z gruntu patologiczna 
i szkodliwa. O ile ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia funkcji prezy-
denta miasta/burmistrza miasta, dla którego priorytetem jest bezpieczeń-
stwo lokalnej społeczności, to ich działania zbyt często sprzeczne są jednak 
z duchem Konstytucji i Prawa o zgromadzeniach. Jedynym rozwiązaniem 
wydaje się wzmocnienie roli przedstawiciela gminy (zwykle miasta) podczas 
zgromadzenia oraz zmiana zachowania Policji, tak aby skutecznie egzekwowała 
decyzje samorządowego organu wykonawczego.
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Dimensions of constitutional, statutory and 
practical restrictions on the freedom of assembly. 

The role of local governments and the police in 
enforcing article 20 of the Law on Assemblies

Summary: Freedom of assembly is one of the key constitutional va-
lues. In practice, it is subject to various restrictions, which gives rise 
to a public debate on the tools for banning assemblies that break 
the law. Among them, special attention should be paid to the tools  
of local governments: preventive bans before the start of an assembly 
and the possibility to dissolve an assembly while lasting. The article, 
by exploring the case law of 2018-2019 and the public justification  
of the decisions made by the executive bodies of municipal govern-
ments, answers the question of the ineffectiveness of the mechanism  
of Article 20 of the Law on Assemblies. The article aims to deve-
lop de lege ferenda solutions to ensure local government officials 
that they do not have to resort to unconstitutional preventive bans  
on demonstrations.

Słowa kluczowe: wolność zgromadzeń, Prawo o zgromadzeniach,  
zakaz prewencyjny, rozwiązywanie zgromadzeń.
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Uniwersytet w Białymstoku

Podatek cyfrowy – kolejny 
przejaw fiskalizmu czy 

niezbędna konieczność?

Streszczenie: Sektor cyfrowy jest jednym z najszybciej rozwijających 
się sektorów gospodarki. Specyfika działalności przedsiębiorstw z tej 
branży wymusza podjęcie działań mających na celu stworzenie jedno-
litego ponadnarodowego systemu opodatkowania dochodów przez nie 
osiąganych. W związku z powyższym na poziomie Unii Europejskiej 
i OECD trwają dyskusje nad wprowadzeniem daniny od niektórych 
usług cyfrowych, tzw. podatku cyfrowego (digital tax). Z uwagi jednak 
na fakt, że prace nad regulacjami z zakresu przedmiotowego podatku 
na arenie międzynarodowej ciągle się przedłużają, niektóre państwa de-
cydują się na samodzielne wprowadzenie takich uregulowań do swoich 
porządków prawnych. Również w Polsce po raz kolejny rozgorzała dys-
kusja na temat uregulowania kwestii opodatkowania dochodów tech-
nologicznych gigantów. Wprowadzenie takiej daniny z jednej strony 
zasiliłoby budżet państwa, który na skutek pandemii COVID-19 znacz-
nie ucierpiał, z drugiej jednak strony nie brakuje głosów krytycznych, 
negujących zasadność wprowadzenia takiego podatku. W niniejszym 
artykule autorki dowodzą, że kwestia opodatkowania niektórych usług 
cyfrowych nie jest ani tak oczywista, ani tak prosta jak by się mogło 
wydawać. Z analizy obwiązujących i planowanych regulacji prawnych 
z zakresu podatku cyfrowego w Polsce i wybranych krajach unijnych 
oraz analizy argumentacji zwolenników i przeciwników przedmioto-
wego podatku wynika, że wprowadzenie podatku cyfrowego prędzej 
czy później będzie konieczne. O wiele więcej wątpliwości budzi jednak 
sposób, w jaki należałby to uczynić.

Słowa klucze: podatek cyfrowy, technologiczni giganci, podatek 
GAFA, opłata od mediów
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Wprowadzenie

Na wstępie zaznaczyć należy, że prace nad opodatkowaniem niektórych 
usług cyfrowych prowadzone są na arenie międzynarodowej, tj. na szcze-
blu Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), już od kilku lat - Rada Europejska wydała konkluzje o opodatko-
wywaniu działalności cyfrowej dnia 19 października 2017 r.1 W Polsce in-
tensywne prace nad przedmiotowym podatkiem rozpoczęto się w 2018 roku, 
jednakże w tym samym roku zostały zakończone, m.in. z uwagi na stanow-
czy sprzeciw Stanów Zjednoczonych. Dyskusja na temat podatku cyfrowego 
uległa w ostatnim czasie intensyfikacji. Ma to związek m. in. z faktem, że 
poszczególne państwa szukają sposobów na zwiększenie wpływów do nad-
wyrężonych na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 budżetów. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki podatku 
od niektórych usług cyfrowych oraz próba odpowiedzi na pytanie postawio-
ne w tytule, tj. czy wprowadzenie podatku cyfrowego stanowi konieczność 
związaną z rozwojem współczesnego świata i postępem technologicznym, czy 
też próba jego nałożenia jest kolejnym przejawem fiskalizmu. W pierwszym 
rozdziale niniejszego artykułu autorki przedstawią genezę podatku cyfrowe-
go, tj. jak argumentowana jest potrzeba jego wprowadzenia oraz szacunkowe 
wpływy jakie może on przynieść polskiemu budżetowi. Kolejne dwa rozdziały 
traktować będą o rozwiązaniach prawnych z zakresu opodatkowania usług 
cyfrowych. W pierwszej kolejności omówione zostaną rozwiązania planowane 
i funkcjonujące w Polsce, a następnie regulacje proponowane bądź obowiązu-
jące na szczeblu ponadnarodowym, w tym w wybranych państwach europej-
skich. W przedostatnim rozdziale autorki rozważą argumentację zwolenników 
i przeciwników wprowadzenia podatku cyfrowego w ogóle, jak i jego wpro-
wadzenia na poziomie krajowym. Podsumowanie stanowić zaś będzie ocena 
podatku cyfrowego w kontekście postawionego w tytule pytania.

Zagadnienia ogólne

Obecnie sektor cyfrowy postrzegany jest jako jedna z coraz ważniejszych 
stref życia – pandemia COVID-19 tylko pogłębiła ten stan rzeczy. Dzięki 
postępowi technologicznemu oraz osiągnięciom rewolucji internetowej rynek 

1  Rada Europejska Rada Unii Europejskiej, https://www.consilium.europa.eu/media/31263/
19-euco-final-conclusions-en.pdf [dostęp: 26.03.2021 r.].
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cyfrowy stanowi podstawowy obszar świadczenia wielu różnorodnych usług2. 
Współcześnie sektor cyfrowy jest jedynym z najdynamiczniej rozwijających 
się działów gospodarki, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W Polsce usłu-
gi cyfrowe w 2016 r. tworzyły 6,2 % PKB3, co odpowiadało wartości ok.  
112 miliardów złotych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii4 do 2025 r. wartość ta się podwoi5. Zastosowanie rozwiązań 
wynikających z nowych technologii cyfrowych pozwala na tworzenie platform 
sprzedażowych czy pozyskiwanie w ten sposób finansowania. Usługi cyfrowe 
pozwalają także na zmianę bądź wprowadzanie nowych modeli biznesowych, 
co przyczynia się do maksymalizacji zysków oraz rozszerzania działalności6. 

Aktualnie obowiązujące modelowe rozwiązania prawne dotyczące przy-
chodów osiąganych przez podatników w znacznej części opracowywane były 
na początku XX w. W swoich założeniach dotyczą one tradycyjnych przed-
siębiorstw i nie uwzględniają złożoności i specyfiki rynku cyfrowego. Rozwią-
zania te oparte są bowiem na fizycznej obecności przedsiębiorstwa na terenie 
danego państwa, co powoduje, iż zasadniczo nierezydenci podlegają opodat-
kowaniu na terenie danego państwa, o ile posiadają na jego terytorium stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pojawia się jednak coraz więcej 
głosów (tak m.in. Komisja Europejska), iż uregulowania te nie uwzględniają 
globalnego zasięgu działań cyfrowych. Świadczenie usług cyfrowych nie wy-
maga fizycznej obecności przedsiębiorstwa na danym terytorium7. Ponadto 
podmioty świadczące usługi cyfrowe opierają swoją działalność na wartościach 
niematerialnych i prawnych, które bardzo trudno jest wycenić. Co więcej  
u źródeł tworzenia wartości przez przedsiębiorstwa z sektora cyfrowego leżą 

2  Warsaw Enterprise Institute, Unijny podatek cyfrowy. Analiza propozycji opodatkowania rynku 
cyfrowego, Warszawa 2018, https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Unijny-podatek-

-cyfrowy.-Analiza-propozycji-opodatkowania-rynku-cyfrowego-1.pdf [dostęp: 20.03.2021 r.], 
s. 4.
3  Produkt Krajowy Brutto. Jedna z podstawowych miar w ekonomii. Łączna wartość dóbr  
i usług wytworzonych w danym kraju, regionie, najczęściej przedstawiana za dany rok. PKB 
jest w praktyce najczęściej używaną miarą wielkości gospodarki. Wskaźnik jest przedstawiany  
w ujęciu nominalnym, realnym oraz potencjalnym. W Polsce dane dotyczące PKB publikowane 
są przez Główny Urząd Statystyczny.
4  Obecnie: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
5  Puls Biznesu, Emilewicz: do 2025 r. ponad 12 proc. PKB z usług cyfrowych, https://www.pb.pl/emile-
wicz-do-2025-r-ponad-12-proc-pkb-ma-pochodzic-z-uslug-cyfrowych-957042 [dostęp: 20.03. 
2021 r.].
6  A. Marton, Nowy podatek cyfrowy uderzy w konsumentów, https://podatki.gazetaprawna.pl/ar-
tykuly/1497089,podatek-cyfrowy-konsumenci-rynek-gospodarka-cyfrowa.html [dostęp: 22.03. 
2021 r.].
7  Europejska agenda cyfrowa, https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-so 
ciety_pl [dostęp: 12.11.2018].
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treści generowane przez ich użytkowników8. Oznacza to, że międzynarodo-
we korporacje wykorzystując postęp w dziedzinie technologii informacyjnych 
zdolne są do światowej ekspansji ponosząc przy tym minimalne koszty krań-
cowe9. Powyższe skutkuje poszukiwaniem nowych i bardziej optymalnych 
rozwiązań prawnych dotyczących opodatkowania usług cyfrowych. Rozmowy 
na ten temat podejmowane są nie tylko na szczeblach poszczególnych państw, 
ale także na szczeblu Unii Europejskiej czy OECD. W raporcie dotyczą-
cym erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) opublikowanym  
w 2015 r. przez OECD cyfryzacja oraz wynikające z niej modele prowadze-
nia działalności gospodarczej zostały uznane za wyzwanie na międzynarodo-
we opodatkowanie10. Komisja Europejska szacuje z kolei, że przedsiębiorstwa 
cyfrowe płacą niższą efektywną stawkę podatkową niż przedsiębiorstwa dzia-
łające w oparciu o tradycyjne modele biznesowe11. Na poziomie unijnym 
problematyka ta została opisana w komunikacie Komisji Europejskiej „Spra-
wiedliwy i skuteczny system podatkowy w Unii Europejskiej dla jednolitego 
rynku cyfrowego”, który przyjęty został 21 września 2017 r.12 W związku  
z powyższym, pojawiła się koncepcja wprowadzenie tzw. podatku cyfrowe-
go (z ang. digital tax). Najprościej ujmując można powiedzieć, że ma być 
to danina pobierana od obrotów największych technologicznych podmiotów 
dostarczających usługi cyfrowe. 

Niewątpliwie, również pandemia COVID-19 i związane z nią obostrze-
nia przyczyniły się do wzmożonych dyskusji na temat wprowadzenia podatku 
cyfrowego. Z uwagi bowiem na ograniczenia w przemieszczaniu się czy za-
mykanie centrów handlowych istotnie ograniczona została sprzedaż stacjo-
narna wskutek czego wiele przedsiębiorstw przeniosło swoją działalność do 

8  Komisja Europejska, Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnego systemu podatku od 
usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, od 
przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych, https://ec.europa.eu/transpa-
rency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-148-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF, [dostęp: 25. 
03.2021 r.].
9  Instrat, Podatek cyfrowy od gigantów. Ekspertyza w zakresie wprowadzenia w Polsce podatku cy-
frowego (DST), https://instrat.pl/wp-content/uploads/2020/05/Podatek-cyfrowy-od-gigantow 

-Instrat-Policy-Paper-02_2020-1.pdf, [dostęp: 27.03.2021 r.], s. 8.
10  OECD, „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1 – 2015 Final Re-
port”, OECD 2015.
11  M. Szczepański, Digital taxation State of play and way forward, https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649340/EPRS_BRI(2020)649340_EN.pdf, [dostęp: 25.03. 
2021 r.], s. 2.
12  Communication from the Commission the European Parliament and Council. A Fair 
and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market, COM(2017)547 
final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:547:FIN, [dostęp: 
25.03.2021 r.].
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Internetu. Powyższe spowodowało z kolei coraz wyższe zyski największych 
przedsiębiorstw cyfrowych (tzw. gigantów technologicznych). Przeniesienie 
firm do sieci przełożyło się na zwiększoną sprzedaż usług streamingowych  
i reklam internetowych13. Dla zwiększenia skuteczności oraz zapewnienia 
jednolitości stosowania przepisów dotyczących podatku cyfrowego prace nad 
opodatkowaniem technologicznych gigantów mają charakter międzynarodo-
wy. Planowo OECD miało do końca 2020 r. wypracować ostateczny kształt 
propozycji rozwiązań dotyczących opodatkowania takich podmiotów. Na ten 
moment dalej brak jednak jest jednolitego stanowiska i wiążących uregulowań 
międzynarodowych w tej kwestii. 

Z oszacowania dokonanego przez analityków Fundacji Warsaw Enter-
prise Institute opracowanego w 2018 r. wynika, że podatek cyfrowy zasiliłby 
budżet Polski wpływami na poziomie 380-470 mln zł rocznie14. W tym miej-
scu należy podkreślić, że szacunki te pochodzą z roku 2018, tj. z okresu sprzed 
pandemii, która przyczyniła się do skokowego rozwoju rynku cyfrowego. Do-
chody budżetowe z tytułu przedmiotowego podatku niewątpliwie pozwoliłyby 
na poprawę stanu finansów publicznych naszego państwa, które dodatkowo 
ucierpiały na skutek pandemii i związanych z nią obostrzeń. 

Regulacje w Polsce

Zgodnie z pierwotnymi założeniami podatek cyfrowy15 miał zacząć 
obowiązywać w Polsce od początku 2020 r. Prace legislacyjne zostały jednak 
wstrzymane do czasu osiągnięcia wspólnego rozwiązania przez Unię Europejską  
i OECD16. Z uwagi jednak na przedłużające się prace, a także poszukiwanie 
nowych źródeł dochodów w obliczu panującej pandemii, w ramach tzw. Tar-
czy Antykryzysowej 3.017 polski ustawodawca zdecydował się na nowelizację 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii18. Na mocy przedmioto-
wych przepisów wprowadzona została tzw. opłata audiowizualna w wysokości 

13  W. Samborowski, Podatek cyfrowy, https://www.pwc.pl/pl/artykuly/podatek-cyfrowy.html 
[dostęp: 22.03.2021 r.].
14  Warsaw Enterprise Institute, Unijny podatek cyfrowy  (op. cit). [dostęp: 20.03.2021 r.],  
s. 30.
15  Tzw. Podatek GAFA, od pierwszych liter następujących podmiotów: Google, Amazon, Fa-
cebook i Apple, więcej: Money.pl, Podatek cyfrowy. Przymierza się do niego coraz więcej krajów. 
Polska czeka, https://www.money.pl/podatki/podatek-cyfrowy-przymierza-sie-do-niego-coraz-

-wiecej-krajow-polska-czeka-6474981498898561a.html [dostęp: 26.03.2021 r.].
16  W. Samborowski, Podatek cyfrowy, op.cit. [dostęp: 23.03.2021 r.].
17  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych  
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.).
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 2199 oraz z 2020 r. poz. 568
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1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych 
publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Wpływy z tytułu 
przedmiotowej opłaty oszacowano na ok. 15 mln zł w 2020 r. oraz 20 mln zł 
w latach kolejnych. Główny ciężar wprowadzenia owej opłaty w Polsce ponie-
sie Netflix, HBO GO oraz IPLA19. Wprowadzenie powyższych regulacji uza-
sadniono chęcią pomocy polskiemu rynkowi kinematografii, który niewątpli-
wie ucierpiał wskutek pandemii COVID-19. Brak możliwość uczęszczania 
do kin spowodował bowiem znaczący wzrost korzystania z oferty podmiotów 
dostarczających audiowizualne usługi medialne (VOD)20.

Wprowadzenie ww. opłaty audiowizualnej nie spowodowało jednak, że 
kwestia podatku cyfrowego została odłożona w czasie. Dnia 12 listopada 2020 
r. do Sejmu trafił zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy projekt ustawy 
o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfro-
wych21 - dalej Projekt - co spowodowało, że dyskusja na temat wprowadzenia 
podatku cyfrowego w Polsce rozgorzała na nowo.

Projekt zakłada, po pierwsze wprowadzenie podatku od niektórych usług 
cyfrowych, po drugie określenie szczegółowych obowiązków przedsiębiorstw 
sektora cyfrowego, po trzecie utworzenie Funduszu Technologii Cyfrowych, 
będącego państwowym funduszem celowym finansującym zadania operatora 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) i działalność naukową prowadzoną 
przez publiczne instytuty badawcze i po czwarte włączenie do Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej bibliotek jednostek samorządu terytorialnego. Co się zaś 
tyczy stricte samego podatku od niektórych usług cyfrowych i jego konstrukcji 
to w Projekcie zaproponowano by przedmiotem opodatkowania było świad-
czenie na terenie Polski usług cyfrowych polegających na: 

1) prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych;
2) umożliwianiu wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego 

oraz;
3) przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenero-

wanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Autorzy Projektu podkreślają, że podatek od niektórych usług cyfrowych 

19  W. Samborowski, Podatek cyfrowy (op. cit), [dostęp: 23.03.2021 r.].
20  Uzasadnienie do rządowego Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, https://orka.sejm.gov.pl/
Druki9ka.nsf/0/C684B92443AA2086C1258558002D9D50/%24File/344.pdf, [dostęp: 23. 
03.2021 r.].
21  Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Techno-
logii Cyfrowych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-317-2020/$file/9-020 

-317-2020.pdf  [dostęp: 23.03.2021 r.].
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ma uderzyć przede wszystkim w największych gigantów rynku cyfrowego. 
Zgodnie z założeniami Projektu ciężar podatku mają ponosić przedsiębiorstwa 
sektora cyfrowego, niezależnie od miejsca ich siedziby, o znaczącej obecności 
cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części Projektu 
wskazane zostało, że przedsiębiorstwem sektora cyfrowego posiadającym zna-
czącą obecność cyfrową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest przedsię-
biorstwo, które:

1) dokonało jednej lub więcej transakcji z użytkownikami zlokalizowa-
nymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a skonsolidowana wartość tych 
transakcji przekracza w okresie rozliczeniowym 4 mln euro, oraz

2) jego skonsolidowany przychód brutto w skali światowej przekracza w 
okresie rozliczeniowym 750 mln euro.

Zgodnie z art. 7 Projektu podstawę opodatkowania stanowić ma wartość 
znaczącej obecności cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ile wy-
nosi wskazana powyżej „wartość znaczącej obecności cyfrowej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej” dowiadujemy się z art. 5 ust. 2 Projektu zgodnie, z 
którym wartość znaczącej obecności cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi równowartość przychodów przedsiębiorstwa sektora cyfro-
wego uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym w części odpowiadającej 
świadczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług cyfrowych.

Stawka podatku od niektórych usług cyfrowych miałaby wynosić 7% 
podstawy opodatkowania. Lewica szacuje, że wpływy z tak zaprojektowanego 
podatku mogą wynieść ok. 2 mld złotych rocznie.

Na początku lutego 2021 r. pojawił się z kolei rządowy projekt22 ustawy 
o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego 
Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, który miałby wprowa-
dzać tak zwaną opłatę od mediów, a więc składki od reklamy internetowej i 
konwencjonalnej23. 

Zgodnie z rządowymi założeniami konieczność uiszczania opłaty z tytułu 

22  Projekt rządkowy ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, https://www.gov.pl/web/finanse/media-po 
moga-w-zwalczaniu-skutkow-covid-19-przepisy-o-skladce-reklamowej-w-prekonsultacjach 
[dostęp: 27.03.2021 r., zwany dalej „rządowym projektem”].
23  Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu 
Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, https://www.gov.pl/web/ 
finanse/media-pomoga-w-zwalczaniu-skutkow-covid-19-przepisy-o-skladce-reklamowej-w 

-prekonsultacjach [dostęp: 27.03.2021 r.].
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reklamy internetowej istniałaby w sytuacji, kiedy podmiot świadczący usługi 
cyfrowe spełniałby łącznie warunki:

1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy pod-
miotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, 
przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro; 

2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy pod-
miotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obroto-
wym równowartość 5 000 000 euro24.

Opłata z tytułu reklamy internetowej miałaby wynosić 5% podstawy 
wymiary. Podstawa wymiaru z kolei miałaby być ustalana w oparciu o liczbę 
odbiorców reklam internetowych danego usługodawcy w Polsce. 

W przypadku reklamy konwencjonalnej konieczność uiszczenia opłaty 
zgodnie z założeniami ma zostać nałożona na nadawców i dostawców usług 
medialnych, prowadzących sieci kin, wydawców, świadczących usługi rekla-
my, a także podmioty umieszczające reklamy na nośnikach zewnętrznych. 
Składka ta miałaby być wnoszona przez podmioty, których łączne przycho-
dy z tytułu zamieszczania reklamy w prasie, bez względu na jej przedmiot, 
przekroczyły kwotę 15 mln zł, natomiast w przypadku nadawania reklamy  
w telewizji lub w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania re-
klamy na nośniku zewnętrznym jeżeli łączne przychody z tego tytułu przekro-
czyły kwotę 1 mln zł25.

W przypadku prasy stawki podstawowe mają wynosić 2% dla przycho-
dów nieprzekraczających 30 mln zł i 6% w zakresie przychodów powyżej tej 
kwoty – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem re-
klamy będą towary kwalifikowane stawki te wyniosą odpowiednio 4% i 12%. 
W przypadku mediów innych niż prasa stawki podstawowe ustalono na 7,5% 
od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10% w zakresie przychodów 
przekraczających tą kwotę – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy 
przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane, stawki te wyniosą odpo-
wiednio 10% i 15%26.

Opublikowanie przedmiotowego projektu spotkało się z szeroko zakro-
jonym sprzeciwem mediów. W ramach protestu dnia 10 lutego 2021 r. sta-
cje telewizyjne i radiowe, a także portale informacyjne wstrzymały przekaz 

24  Art. 15 rządowego projektu. 
25  Art. 9 rządowego projektu 
26  Art. 10-11 rządowego projektu.



81

PODATEK CYFROWY ...

wskazując, iż nałożenie podatku od mediów znacząco wpłynie na ograniczenie 
ich niezależności. 

Regulacje dotyczące podatku cyfrowego  
w wybranych państwach Unii Europejskiej

Jak już wskazano na wstępie kwestia podatku cyfrowego od dawna stano-
wi przedmiot międzynarodowych debat. Jednakże dotychczasowe negocjacje 
w sprawie podatku cyfrowego, prowadzone na forum Unii Europejski czy zrze-
szającej 37 państw, w tym Polskę, OECD nie przyniosły wymiernych skutków 
w postaci regulacji prawnych. Głównym czynnikiem blokującym dalsze pra-
ce był zdecydowany sprzeciw Stanów Zjednoczonych27, gdzie siedzibę mają 
największe światowe koncerny cyfrowe28. Powyższe doprowadziło do tego, że 
poszczególne europejskie państwa, nie chcąc dłużej czekać na rezultaty prze-
dłużających się i niepewnych negocjacji, zdecydowały się na wprowadzenie 
różnych form przedmiotowego podatku we własnym zakresie. Nie oznacza to 
jednak, że państwa te nie czerpały z dotychczas wypracowanych na poziomie 
OECD i Unii Europejskiej rozwiązań z zakresu podatku cyfrowego.

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez OECD podatek od nie-
których usług cyfrowych miałby obciążać przedsiębiorstwa, których skonsoli-
dowane przychody za dany rok podatkowy byłyby wyższe niż 750 mln euro. 
Z kolei Komisja Europejska (KE) w przyjętym w 2018 r. projekcie dyrektywy 
dotyczący wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych29 zaproponowa-
ła 3% podatek, który miałby być pobierany przez poszczególne państwa, od 
przedsiębiorstw osiągających globalnie roczne przychody w wysokości 750 
mln euro i co najmniej 50 mln euro w poszczególnych państwach unijnych30.

Państwa które postanowiły nie czekać na finał negocjacji prowadzonych 
w ramach OECD i Unii Europejskiej wprowadziły rozwiązania opierające się 

27  W tym miejscu zaznaczyć należy jednak, że po objęciu władzy w Stanach Zjednoczonych 
przez prezydenta Joe Bidena, stanowisko tego kraju w przedmiotowej kwestii uległo złagodzeniu. 
Dnia 26 lutego 2021 r. sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen powiedziała pod-
czas spotkania ministrów finansów grupy G20, że Waszyngton wycofa część swoich zastrzeżeń 
w stosunku do globalnej reformy zasad podatku cyfrowego. W wypowiedzi tej komentatorzy 
dopatrują się możliwości przezwyciężenia impasu w jakim znalazły się negocjacje prowadzone  
w ramach OECD, po tym, jak administracja byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, sprze-
ciwiła się opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
28  E. Rutkowska, USA kontra reszta świata w sprawie podatku cyfrowego, https://biznes.gaze-
taprawna.pl/artykuly/1482276,podatek-cyfrowy-usa-handel-technologiczni-giganci-facebook-

-google-netflix-amazon.html, [dostęp: 26.03.2021 r]. 
29  Prace nad nim zostały wstrzymane z uwagi na fakt, ze w tym samym czasie toczyły się prace 
dotyczące opodatkowania niektórych usług cyfrowych na poziomie OECD.
30  A. Marton, Nowy podatek cyfrowy uderzy w konsumentów…., op.cit.
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o podatek pobierany od skonsolidowanych przychodów podmiotów świad-
czących usługi cyfrowe, tj. tzw. Digital Services Tax31.32

Na takie rozwiązanie zdecydowała się m.in. Hiszpanii, w której od dnia 
1 stycznia 2021 r. obowiązuje tzw. podatek od "określonych usług cyfrowych" 
nazywany także taksą Google33. Hiszpańska regulacja oparta jest na modelu 
DST, jednocześnie jednak modyfikuje sposób nakładania omawianego po-
datku. Podatek ten płacić mają tylko największe przedsiębiorstwa cyfrowe, 
których globalnie skonsolidowane roczne przychody w danym roku podat-
kowym wyniosą, co najmniej 750 mln euro przy jednoczesnych przychodach 
ze świadczenia usług cyfrowych na terenie Hiszpanii w wysokości co najmniej 
3 mln euro. Podatkiem obłożone zostały m.in usługi reklamowe świadczone 
online, oferowanie użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego czy 
odpłatne transfery danych użytkowników zebranych na podstawie ich aktyw-
ności na platformach. Podatek nałożony został również na platformy, które 
stanowią pośrednictwo pomiędzy innymi platformami e-handlu. Hiszpania 
zdecydowała się na stawkę w wysokości 3%. Podstawę opodatkowania sta-
nowi skonsolidowany przychód z danej transakcji uzyskany przez podmioty 
zobowiązane po odliczeniu podatku od towarów i usług i innych właściwych 
obciążeń. W przeciwieństwie, więc do rozwiązań proponowanych przez KE, 
w Hiszpanii podatek będzie miał pośredni, obrotowy charakter, tj. podatek 
naliczany będzie na bieżąco przy każdej transakcji. W modelu zapropono-
wanym przez KE miał on być naliczany w danym okresie rozliczeniowym34. 
Według szacunków hiszpańskiego rządu, w ciągu roku budżet Hiszpanii zyska 
dzięki nowej daninie ok. 1,2 mld euro35.

We Francji podatek obciążający przedsiębiorstwa czerpiące zyski ze 
świadczenia usług cyfrowych znany jest pod nazwą „podatek GAFA”. Na-
zwa ta stanowi akronim pierwszych liter nazw największych amerykańskich 
koncernów cyfrowych - gdyż to głównie ich dotyczy przedmiotowy podatek 

- tj. Google, Amazon, Facebook i Apple. Podatek GAFA obejmuje przycho-
dy m.in. z reklam online czy sprzedawania danych użytkowników serwisów 
społecznościowych w celach reklamowych36. Stawka podatku wynosi 3% 

31  tzw. model DST.
32  A. Marton, Nowy podatek cyfrowy uderzy w konsumentów…., op.cit.
33  FORSA.PL, W wielu krajach Europy wprowadzono już podatek od reklam w internecie - od 
GAFA, https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/8092876,w-wielu-krajach-europy-wprowadzo 
no-juz-podatek-od-reklam-w-internecie-od-gafa.html, [dostęp: 28.03.2021 r.].
34  Instrat, Podatek cyfrowy od gigantów…, op. cit., s 20.
35  FORSA.PL, W wielu…., op. cit.
36  Ibidem.
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przychodu ze świadczenia opodatkowanych usług cyfrowych, dla firm (tak jak 
w Hiszpanii) których globalne skonsolidowane roczne przychody wynoszą co 
najmniej 750 mln euro i jednocześnie 25 mln euro od przychodów uzyska-
nych na rynku francuskim. 

Również we Włoszech obowiązuje już podatek od przychodów z niektó-
rej działalności prowadzonej przez Internet, m.in. dostarczania reklam online, 
prowadzenia serwisów społecznościowych czy sprzedawania danych użytkow-
ników poszczególnych serwisów. Stawka włoskiej wersji podatku cyfrowego zo-
stała ustalona na poziomie 3% (podobnie jak we Francji i Hiszpanii). Podatek 
nie obciąża wszystkich przedsiębiorstw, a tylko te, których globalne przychody 
z objętej daniną działalności przekraczają 750 mln euro, a roczne przychody 
osiągnięte na rynku włoskim przekraczają rocznie 5,5 mln euro. Podobnie 
jak w przypadku ww. państw, tak i we Włoszech podkreśla się, że tamtejszy 
podatek cyfrowy powstał z myślą o opodatkowaniu największych koncernów 
cyfrowych, tj. Facebook, Google, Microsoft, Amazon i Apple. Argumentu-
jąc zasadność wprowadzenia przedmiotowego podatku Włosi przedstawiali 
wyliczenia zgodnie z którymi w 2019 r. ww. największe światowe koncerny 
cyfrowe z działalności we Włoszech osiągnęły 3,3 mld euro zysku, od którego 
zapłacili łącznie tylko 70 mln euro podatku. Podatek cyfrowy w przyjętym we 
Włoszech kształcie ma zapewnić budżetowi ich państwa dodatkowe 108 mln 
euro rocznie37.

W Wielkiej Brytanii podatek od usług cyfrowych obowiązuje od dnia 
1 kwietnia 2020 r. Został on nałożony na wyszukiwarki, serwisy społeczno-
ściowe i internetowe platformy handlowe. Obejmuje on również przychody 
z reklam w Internecie.38 Wielka Brytania zdecydowała się na ustalenie niższej 
stawki podatku cyfrowego, tj. w wysokości 2%, Podatek ma być pobierany od 
przychodu grup kapitałowych, jeżeli ich roczne przychody wynoszą powyżej 
500 mln funtów, przy jednoczesnym przychodzie ze świadczenia przedmioto-
wych usług na terytorium Wlk. Brytanii w wysokości powyżej 25 mln funtów. 

Co szczególnie ciekawe z punktu widzenia Polski, na wprowadzenie po-
datku cyfrowego zdecydował się również nasz południowo-zachodni sąsiad.  
W Czechach stawka podatku cyfrowego jest wyjątkowo wysoka w skali eu-
ropejskiej, bo wynosi aż 7%. Podstawę opodatkowania ma stanowić skon-
solidowany przychód grup kapitałowych, jeżeli wynosi on, co najmniej  
750 mln euro rocznie i jednocześnie przychód ze świadczenia usług cyfrowych 

37  Ibidem.
38  Podatek cyfrowy na świecie – Wielka Brytania, https://wydawca.com.pl/2021/02/14/podatek- 
cyfrowy-na-swiecie-wielka-brytania/, [dostęp: 28.03.2021 r.].



84

AGNIESZKA MODZELEWSKA, PAULINA GRODZKA

na terenie Czech wynosi nie mniej niż 50 mln koron czeskich, tj. ok 2 mln 
euro39. Czeskie ministerstwo finansów szacuje, że w pierwszym półroczu obo-
wiązywania podatku budżet Czech wzbogaci się o ponad 2 mld koron cze-
skich. Każdy kolejny rok obowiązywania podatku cyfrowego ma przynosić 
czeskiemu budżetowi zysk rzędu 5 mld koron czeskich 40.

Autorzy krajowych wersji podatku cyfrowego podkreślają jednak, że ro-
dzime przepisy mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do czasu, aż 
Unia Europejska bądź OECD ureguluje wspólne prawo, które opodatkuje 
internetowych gigantów. 

Argumenty zwolenników i przeciwników 
wprowadzenia podatku cyfrowego

Samodzielne wprowadzenie podatku cyfrowego, ma zarówno zwolenni-
ków, jak i przeciwników. Zwolennicy wprowadzenia w Polsce podatku od 
niektórych usług cyfrowych podkreślają, że niedopuszczalna jest sytuacja, gdy 
czerpiący ogromne zyski giganci cyfrowi płacą znikomej wysokości podatki, 
niejednokrotnie znacznie niższe niż o wiele mniejsze podmioty mające siedzi-
bę na terytorium Polski. Ponadto  podkreślają oni, że negocjacje na poziomie 
międzynarodowym ciągle się przedłużają i tak naprawdę trudno stwierdzić, 
kiedy się zakończą i czy będą zwieńczone sukcesem w postaci wprowadzenia 
podatku cyfrowego na poziomie Unii Europejskiej czy OECD. W związku 
z powyższym oczekiwanie z wprowadzeniem przedmiotowego podatku na 
poziomie krajowym prowadzi do powstawania wymiernych strat po stronie 
polskiego fiskusa. Adherenci podatku podkreślają również, iż sytuacja, w któ-
rej koncerny cyfrowe osiągające największe zyski z tytułu świadczenia usług 
cyfrowych płacą do budżetu państwa nierzadko niższe podatki, niż polscy 
przedsiębiorcy, stanowi wyraz niesprawiedliwości podatkowej41.

Podnosi się również, że wprowadzenie podatku od niektórych usług cy-
frowych, wynika z konieczności dostosowywania systemu podatkowego do 

39  A Marton, Nowy podatek cyfrowy uderzy w konsumentów…, op. cit.
40  Money.pl, Podatek cyfrowy w Czechach. Rząd jest za, https://www.money.pl/podatki/poda-
tek-cyfrowy-w-czechach-rzad-jest-za-6447538839180929a.html, [dostęp: 28.03.2021 r.].
41  W prawie polskim brak jest wyraźnego wyartykułowania zasady sprawiedliwości podat-
kowej, jednak przyjmuje się, że można wywodzić ja z konstytucyjnej zasady równości i po-
wszechności opodatkowania. O sprawiedliwości opodatkowania można mówić, gdy wysokość 
opodatkowania zależy nie tylko od wysokości osiąganych dochodów, ale także od indywidual-
nych uwarunkowań podatnika. Więcej na ten temat: A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki 
i prawo podatkowe, Warszawa 2016, s. 328-329, P. Grodzka, Danina Solidarnościowa a zasa-
da sprawiedliwości podatkowej, [w:] I. Barwicka-Tylek, P. Dziewiałtowski-Gintowt, K. Zyzik,  
Ł. Łyżwa (red.), Prawo-narzędzie sprawiedliwości czy władzy, Kraków 2020, s. 165-167. 
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realiów gospodarczych XXI wiek i postępującej cyfryzacji. Zdaniem zwolen-
ników wprowadzenia podatku cyfrowego na poziomie krajowym, tylko w ten 
sposób możliwy do osiągnięcia jest cel w postaci sprawiedliwego opodatkowa-
nia uczestników rynku42.

Z drugiej strony nie brak jednak przeciwników opodatkowania niektó-
rych usług cyfrowych w ogóle, jak i wprowadzania tegoż podatku na poziomie 
krajowym. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podkreśla m.in., że wpro-
wadzenie przedmiotowego podatku, zwłaszcza w sposób samodzielny - nie  
w ramach porozumienia na szczeblu OECD czy Unii Europejskiej -, może za-
burzyć, i to na wielu płaszczyznach, konkurencyjność Polski na arenie między-
narodowej. Takich, a nie innych skutków upatruje się w tym, że dodatkowym 
podatkiem obciążone zostaną cyfrowe platformy, niejednokrotnie świadczą-
ce usługi analogiczne do tych świadczonych przez „tradycyjnych” przedsię-
biorców. Przykładem zaburzenia konkurencyjności na skutek wprowadzenia 
przedmiotowego podatku może być sytuacja gdy przedsiębiorca świadczący 
usługi z zakresu reklamy w Internecie zostanie obłożony dodatkowa daniną, 
zaś jego konkurent świadczący tożsame usługi ale w sposób klasyczny, tj. nie 
online, nie będzie ponosił ciężaru omawianego podatku. W podobnie nierów-
nej sytuacji, jak zwraca uwagę Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, znaj-
dą się również unijni eksporterzy sprzedający swoje towary lub usługi za po-
średnictwem platform internetowych, do nabywców spoza Unii Europejskiej. 
Przedsiębiorcy ci, w przeciwieństwie do eksporterów spoza Unii Europejskiej, 
używających tych samych platform internetowych, ale sprzedających spoza ob-
szaru Unii Europejskiej, będą ponosić ciężar nowego podatku43.

Specjaliści przestrzegają, że konsekwencją wprowadzenia podatku cyfro-
wego, może okazać się częściowy odpływ inwestycji z rynku, którego dotyczy 
nowy podatek do państw, gdzie przedmiotowy podatek nie będzie pobierany. 
Poza tym, internetowi giganci, kierując się ochroną własnego interesu, będą 
raczej skłonni do takiego rozwoju prowadzonej działalności, np. rozdrobnie-
nia, aby nie dopuścić do przekroczenia ustawowego progu 1% użytkowników 
szerokopasmowego Internetu w Polsce, niż do płacenia podatku cyfrowego44.

42  Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia  
24 marca 2020 r. w sprawie projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Fundu-
szu Technologii Cyfrowych, https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/9122020_
Stanowisko-IAB_projekt-lewicy-podatek-cyfrowy_final.pdf, [dostęp: 28.03.2021 r.].
43  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Podatek cyfrowy i wynikające z niego zagrożenia, 
Warszawa 2019, https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/11/Podatek-cyfrowy-i-wyni 
kaj%C4%85ce-z-niego-zagro%C5%BCenia.pdf, [dostęp: 28.03.2021 r.], s 37.
44  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Podatek cyfrowy…, op. cit., s. 38.
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Kolejnym kontrargumentem jest fakt, że wprowadzenie podatku cy-
frowego doprowadzi do zwiększenia obciążeń związanych z korzystaniem z 
rozwiązań cyfrowych, a tym samym wpłynie na zahamowanie tempa rozwo-
ju rynku cyfrowego oraz digitalizacji gospodarki. Wprowadzenie podatku 
może mieć też negatywny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego. Eksperci 
obawiają się zwłaszcza, że podatek od niektórych usług cyfrowych może stać 
się faktycznym podatkiem od inwestycji, dodatkowo obciążając działalność  
o charakterze innowacyjnym45. 

Specjaliści zwracają również uwagę, że podatek cyfrowy wprowadzony 
na poziomie krajowym może przyczynić się do utrudnienia działalności ro-
dzimym przedsiębiorcom, a w szczególności tym z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dodatkowo wprowadzenie przedmiotowego podatku na 
poziomie krajowym może doprowadzić do erozji wyników finansowych ww. 
przedsiębiorstw46.

Co nie mniej istotne, wprowadzenie podatku od niektórych usług cyfro-
wych na poziomie krajowym, a nie jak to docelowo ma być, tj. na poziomie 
OECD lub Unii Europejskiej, z pewnością przełoży się na jego stosunkowo 
niewielką skuteczność fiskalną. Cyfrowi giganci o światowym zasięgu z pew-
nością uczynią wszystko by uniknąć płacenia podatku cyfrowego. Wprowa-
dzanie przedmiotowego podatku w poszczególnych państwach tylko ułatwi 
im to zadanie. Opodatkowywanie określonych usług cyfrowych na poziomie 
krajowym przyczyni się do skomplikowania systemu podatkowego. Powyż-
sze, po pierwsze utrudni prowadzenie działalności cyfrowej, zwłaszcza małym  
i średnim przedsiębiorcom, a po drugie, gąszcz różnych, odmiennych regula-
cji z zakresu podatku cyfrowego, obowiązujący w różnych państwach wytwo-
rzy chaos, co tylko uprości cyfrowym gigantom kluczenie i unikanie płacenia 
przedmiotowego podatku47.

Zakończenie

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że opodatkowanie niektórych usług 
cyfrowych jest nieuniknione. Niezależnie od argumentów przeciwników ta-
kiego rozwiązania, trudno oczekiwać, że poszczególne państwa pozwolą sobie 
na utratę tak pokaźnych źródeł dochodów budżetowych. Tym bardziej, że 
sektor cyfrowy cały czas jest w fazie wzrostu. 

45  A. Marton, Nowy podatek…, op. cit.
46  Ibidem.
47  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Podatek cyfrowy…, op. cit., s. 38.
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Fakt, że cyfrowi giganci pozostają praktycznie wolni od opodatkowania 
godzi w podstawowe zasady sprawiedliwości podatkowej48. Z uwagi jednak na 
ich międzynarodowy charakter, ogromny zasięg gospodarczy i znaczenie ich 
opodatkowanie nie będzie jednak łatwe. Giganci cyfrowi będą robić wszyst-
ko, aby uniknąć obłożenia ich nowym podatkiem, a mają ku temu zarówno 
odpowiednie zasoby finansowe, jak i siłę oddziaływania. Dlatego też zamiast 
pytać czy należy wprowadzić podatek cyfrowy, należałoby się raczej zastanowić, 
czy warto to robić na poziomie krajowym. Nie ulega, bowiem wątpliwości, 
że wprowadzenie zharmonizowanego i przede wszystkim jednolitego podatku 
cyfrowego na poziomie OECD czy Unii Europejskiej, byłoby lepszym rozwią-
zaniem. Po pierwsze, aby podatek cyfrowy mógł być rzeczywiście skuteczny,  
a przede wszystkim ściągalny, konieczne są wspólne, połączone działania 
państw na arenie międzynarodowej. Po drugie, wspólna decyzja o opodatko-
waniu cyfrowych gigantów podjęta w ramach organizacji międzynarodowej 
ochroni poszczególne państwa przed retorsjami, nie tyle nawet ze strony ad-
resatów nowego podatku, co ze strony państw, które wspierają ich interesy, 
zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Po trzecie taki sposób wprowadzenia po-
datku z pewnością będzie miał o wiele większa siłę oddziaływania i trudniej go 
będzie zignorować czy ominąć cyfrowym gigantom. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sama idea wprowadze-
nia podatku cyfrowego, zwłaszcza w formie, która rzeczywiście dotknie wy-
łącznie gigantów cyfrowych, jest słuszna. Jednocześnie w szerszej perspek-
tywie, na krytykę zasługują działania polegające na próbach wprowadzaniu 
podatku cyfrowego samodzielnie przez poszczególne państwa. Oczywiście 
nie można dziwić się poszczególnym państwom, że skoro tak trudne okazuje 
się osiągniecie konsensusu na arenie międzynarodowej, wprowadzają one we 
własnym zakresie interesujące ich rozwiązania prawne. Niemniej jednak ana-
liza przedmiotowego tematu prowadzi do wniosku, że podatek cyfrowy, aby 
był rzeczywiście egzekwowalny, powinien zostać wprowadzony na poziomie 
międzynarodowym49.

48  P. Leonarski, Niebezpieczne lekarstwo. Podatek cyfrowy ma w sobie coś z antybiotyku, https://
www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8106327,podatek-cyfrowy-kto-zaplaci- 
co-to-jest-polska-francja-leonarski.html, [dostęp: 29.03.2021 r.].
49  Tak: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Stanowisko IAB Polska ws. 
propozycji podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych, https://
www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/9122020_Stanowisko-IAB_projekt-lewicy-po 
datek-cyfrowy_final.pdf, [dostęp: 28.03.2021 r.].
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Digital tax - 
 another manifestation of fiscalism  

or a indispensable necessity?

Summary: The digital sector is one of the fastest growing sectors of the 
economy. The specific nature of the activities of companies in this sec-
tor makes it necessary to take action to create a uniform supranational 
system of taxation of income generated by them. Therefore, at the level 
of the European Union and the OECD discussions are underway on 
the introduction of a tax on certain digital services, the so-called digital 
tax. However, due to the fact that works on international regulations 
concerning this tax are still protracted, some countries decide to in-
troduce such regulations to their legal systems on their own. Also in 
Poland, the discussion on taxation of income of technological giants 
has flared up again. On the one hand, the introduction of such a levy 
would boost the state budget, which suffered significantly as a result of 
the COVID-19 pandemic, but on the other hand, there is no shortage 
of critical voices denying the legitimacy of such a tax. In this article 
the authors prove that the issue of taxation of certain digital services is 
neither as obvious nor as simple as it may seem. The analysis of existing 
and planned digital tax regulations in Poland and selected EU coun-
tries as well as the analysis of arguments of supporters and opponents 
of this tax show that the introduction of a digital tax will sooner or later 
be necessary.

Key words: digital tax, technological giants, GAFA tax, media fee
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