


PRAWO W OTOCZENIU WSPÓŁCZESNYCH ZMIAN
DYSKURS NA TLE ROZWOJU PRAWA I EKONOMII

 
 

Redakcja

PAWEŁ FALENTA
ALEKSANDRA WISŁAWSKA 

RAFAŁ STACHYRA







REDAKCJA:

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO: DR PAWEŁ FALENTA

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO: MGR ALEKSANDRA WISŁAWSKA

SEKRETARZ: RAFAŁ STACHYRA

REDAKCJA TECHNICZNA: 

DAWID KOBYLAŃSKI

RAFAŁ MINIERSKI

ALEKSANDRA JANCZAK 

RECENZJA

DR INŻ. RAFAŁ ŚPIEWAK

DR JOANNA SEPIOŁO

KOREKTA REDAKTORSKA I SKŁAD

KAROL ŁUKOMIAK

PROJEKT OKŁADKI 

KAROL ŁUKOMIAK

 
© copyright by authors & ArchaeGraph

ISBN: 978-83-67527-18-7

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:

www.archaegraph.pl

ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe

ŁÓDŹ, WRZESIEŃ 2022



SPIS TREŚCI

Przedmowa 7

Karolina Lasota
Child grooming, czyli dziecko jako ofiara i sprawca nadużyć seksualnych 
w cyberprzestrzeni - prawnokarne i kryminalistyczne środki zwalczania 
zjawiska cyberpedofilii  9

Michał Mrozek
Inflation Phenomenon In The Euro Area 
In The Light Of The 2022 Russian Invasion Of Ukraine 23

Katarzyna Klocek
Użytkowanie jako podstawa timesharingu 41

Agata Pajdo
Niemożliwość świadczenia, za którą nie odpowiada żadna ze stron 55

Karolina Lasota
Instytucja prawa karnego procesowego - res iudicata oraz zakaz ne bis in idem,
w świetle problematyki tzw. Konstrukcji ciągłości przestępstwa     65

Michał Mrozek
Inflation In Poland: Global Supply Chain Problems, Credit, Money, 
Public Finances  79





7

PRZEDMOWA

Otaczający nas świat prawa i gospodarki podlega nieustannym zmianom, 
stanowiąc tym samym przyczynek do naukowych analiz i dyskusji. Celem 
podniesienia świadomości Czytelników na zachodzące wyzwania, podjęliśmy 
się w niniejszej monografii pt. „Prawo w otoczeniu współczesnych zmian. 
Dyskurs na tle rozwoju prawa i ekonomii” analiz aktualnych i najbardziej 
istotnych zagadnień tematyki prawa karnego i cywilnego, a także z zakresu 
ekonomicznej analizy prawa i zjawisk makroekonomicznych. 

Monografię naukową otwiera artykuł pt. „Child grooming, czyli dziecko 
jako ofiara i sprawca nadużyć seksualnych w cyberprzestrzeni – prawnokar-
ne i kryminalistyczne środki zwalczania zjawiska cyberpedofilii”. Kolejny  
z autorów podjął się niezwykle aktualnej analizy zjawiska inflacji w publi-
kacji pt. „Inflation phenomenon in the euro area in the light of the 2022 
Russian invasion of Ukraine”. W trzecim artykule autorka zaprezentowała 
tematykę pt. „Użytkowanie jako podstawa timesharingu”. Następnie został 
przedstawiony artykuł pt. „Niemożliwość świadczenia za którą nie odpowiada 
żadna ze stron”. Z kolei kolejna autorka podjęła się omówienia tematyki pt.  

„Instytucja prawa karnego procesowego – res iudicata oraz zakaz ne bis in 
idem, w świetle problematyki tzw. konstrukcji ciągłości przestępstwa”. Mono-
grafię zamyka artykuł pt. „Inflation in Poland: global supply chain problems, 
credit, money, public finances”.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces 
powstawania niniejszej monografii, tj. Wydawnictwu, recenzentom, autorom 
oraz pozostałym członkom komitetu redakcyjnego.
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WPROWADZENIE

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia naukowa, będąca owocem pracy 
wielu autorów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa, będzie stanowić 
przyczynę do dyskusji, jak również do dalszych badań naukowych.

REDAKCJA NAUKOWA:
dr Paweł Falenta

mgr Aleksandra Wisławska
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UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

CHILD GROOMING,  
CZYLI DZIECKO JAKO OFIARA  

I SPRAWCA NADUŻYĆ SEKSUALNYCH 
W CYBERPRZESTRZENI - 

PRAWNOKARNE  
I KRYMINALISTYCZNE ŚRODKI 

ZWALCZANIA ZJAWISKA 
CYBERPEDOFILII 

Streszczenie: Uwodzenie dzieci w Sieci to jedna ze szczególnie niebezpiecz-
nych społecznie odmian cyberprzestępczości, której potencjalnymi ofiarami  
są dzieci. Zjawisko groomingu polega na nawiązywaniu relacji z nieletnimi 
poniżej 15. roku życia przy pomocy Internetu w celu doprowadzenia do kon-
taktu z nimi w świecie realnym i seksualnego wykorzystania. Niniejsze opra-
cowanie koncentruje się na ujęciu problematyki child-groomingu w polskim 
Kodeksie karnym z 1997 r. Ponadto, uwypuklono istotny problem nie tylko 
w zakresie regulacji prawno-karnej, ale także ten, związany ze ściganiem cyber-
pedofili wynikający z braku jasnej i precyzyjnej wykładni terminu „pedofil”. 
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia, sylwetki sprawcy oraz 
ustawowych znamion przestępstwa groomingu.

Słowa kluczowe: grooming, cyberpedofilia, przestępczość w Internecie, nie-
letnie ofiary, pedofilia 

WPROWADZENIE

Wraz z rozwojem Internetu zaczęły pojawiać się i rozwijać zagrożenia  
o charakterze przestępczym związane z dostępem do treści pornograficznych 
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i ich rozpowszechnianiem, a także nawiązywaniem kontaktów z dziećmi dla 
celów seksualnych w tym propagowanie lub pochwalanie zachowań o cha-
rakterze pedofilskim (Kijanka i Lipska 2012: 34-42). Dzieci stają się bardzo 
łatwym celem cyberprzestępców poprzez uzależnianie ich od siebie. Jest to 
przestępstwo najczęściej określane angielskim terminem grooming, którego 
polskim wykładnikiem terminu będzie „uwodzenie dzieci w sieci” (których 
dla celów niniejszego opracowania będę używała zamiennie). Uwodzenie 
dzieci online jeszcze określeniem szczególnej relacji tworzonej w Internecie 
pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem w celu jego uwiedzenia i wykorzystania 
seksualnego, w tym także doprowadzenie do udziału małoletniego w porno-
grafii dziecięcej lub prostytucji (Romańczuk-Gracka 2013: 55-67). M. Bielski 
w definicji cyberpedofilii wskazuje na manipulacyjny charakter zachowania 
sprawcy polegający na pozorowaniu przyjaźni, wsparcia czy też pocieszenia, przy 
czym nie musi on posiadać żadnej specyficznej wiedzy psychologicznej, aby dopro-
wadzić do pożądanego przez siebie skutku, ponieważ wystarczy jedynie przewaga 
doświadczenia wynikająca z wieku sprawcy w stosunku do jego ofiary (Bielski 
2017: 781). Tego typu zachowania u osób dorosłych określane jest przez sek-
suologów jako typowe dla osób ze skłonnościami do pedofilii (tamże: 782). 
Jest to niewątpliwie działanie z premedytacją, gdyż sprawca musi włożyć wy-
siłek, determinację i przygotować się do samego procesu uwodzenia dziecka 
(tamże: 783). Początkowo sprawca tego typu przestępstw poświęca wiele czasu 
na zdobycie potrzebnych informacji, a następnie szuka odpowiedniej ofia-
ry. Wartym podkreślenia jest to, że grooming nie musi polegać na spotkaniu  
z ofiarą w świecie realnym, może skończyć się na nakłonieniu dziecka do sa-
modzielnego tworzenia pornografii (tamże: 785). 

Władze polskie zaliczają ww. przestępstwo do najistotniejszych zagro-
żeń związanych z cyberprzestrzenią, ponieważ - jak stwierdzono w raporcie 
bezpieczeństwa w Polsce w roku 2013: „Internet umożliwia osobom o skłon-
nościach pedofilskich nie tylko pozyskiwanie i ewentualne rozpowszechnianie 
materiałów zawierających pornografię dziecięcą, ale również nawiązywanie 
kontaktów z małoletnimi w celu doprowadzenia do ich fizycznego spotkania  
i seksualnego wykorzystania” (Filar i Berent 2016: 1241). Zagrożenie, o którym 
mowa w niniejszym opracowaniu, wykazuje tendencje wzrostową. Od wpro-
wadzenia regulacji prawnych w ciągu zaledwie 6 lat liczba stwierdzonych prze-
stępstw wzrosła o blisko 450 procent - z 62 w 2011 roku do 339 w 2016 roku 
(Zmarzlik 2005: 71). W 2021 r. liczba zgłoszonych przestępstw z art. 202  
§ 3, 4, 4a, 4b k.k. wyniosła 2069 incydentów (tamże: 72). Ponadto, Komitet 
Ochrony Praw Dziecka podaje, że w Polsce co piąta dziewczynka (ok. 20%) 
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i co piętnasty chłopiec (ok. 6%) poniżej 15. roku życia przeżywają jakąś formę 
nadużycia seksualnego (Aouil 2014: 202). Jak wynika z ówczesnych badań, już 
przed niespełna dekadą, 45% internautów w wieku 12-17 lat doświadczyło  
w Sieci nakłaniania do rozmów wbrew własnej woli, 68% młodych inter-
nautów przynajmniej raz otrzymało od osoby poznanej w Sieci propozycję 
spotkania, a 44% wzięło udział w takim spotkaniu (tamże: 203-205). 

Odniesienie się do prawnokarnych regulacji dotyczących cyberpedofilii 
wymaga uściślenia pojęć kluczowych dla tego zjawiska, którymi są pedofilia 
i pedofil. 

PEDOFILIA, PEDOFIL -  
STEREOTYPY A NAUKOWA PRECYZJA 

Pojęcie czynu pedofilnego funkcjonuje na gruncie prawnym, które zosta-
ło uregulowane w Kodeksie karnym art. 200 §1 Kto obcuje płciowo z małolet-
nim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej 
lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (Kodeks karny 1997: 80). 
Natomiast termin dotyczący zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią 
pedofilii jest terminem medycznym i nie funkcjonuje w języku prawa (Filar 
2012: 1249). W dyskursie prawniczym, dwa wspomniane powyżej określenia, 
pojawiają się zazwyczaj prezentując skrót myślowy w sposób czytelny odsyła-
jącego do społecznie rozpoznawanego zjawiska. Nierozróżnianie pojęć czynu 
pedofilnego oraz zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii, zda-
jące się zachodzić w potocznym rozumieniu poprzez traktowanie ich zamien-
nie, w konsekwencji niesie to poważne implikacje związane ze stygmatyzacją 
osoby skazanej za czyn pedofilny (tamże: 1250-1251). 

Jak wskazuje literatura oraz najnowsze wydanie DSM-5: Parafilie  
są określane jako atypowe, ale nieszkodliwe zainteresowania seksualne. Natomiast 
zaburzenia parafilne zachodzą w sytuacji, gdy seksualne preferencje powodują 
wyraźne cierpienie psychiczne i zaburzenie funkcjonowania społecznego jednostki 
bądź mają charakter zachowań szkodliwych dla społeczeństwa, a także dotyczą 
aktywności seksualnej z osobami, które nie są w stanie wyrazić świadomej i ważnej 
prawnie zgody (Salter 2008: 44-70). Pedofilia stanowi zatem jedną z odmian 
wspomnianej powyżej parafilii i polega ona na angażowaniu dzieci (przed okre-
sem dojrzewania) w aktywność seksualną przez dorosłych (tamże: 71). Ponadto, 
w tej klasyfikacji pedofilię definiuje się jako: występowanie przez co najmniej  
6 miesięcy fantazji lub zachowań seksualnych związanych z aktywnością seksualną 
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z dziećmi przed okresem dojrzewania (tamże: 72-75). Diagnozując pedofilię bie-
rze się pod uwagę wiek sprawcy oraz różnice wieku pomiędzy nim a ofiarą, co 
w praktyce oznacza, że sprawca musi mieć ukończone 16 lat, a różnica wieku 
powinna wynosić co najmniej 5 lat (GUS, 2019/Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce). Dodatkowo, jak wskazują uczeni, wybór małoletniego jako obiektu 
seksualnego nie może mieć charakteru akcydentalnego, musi to być trwała  
i dominująca tendencja (Filar 2012: 1254). Warto zauważyć, że pedofilii nie 
można określić jako zjawiska jednorodnego, a pierwszym kryterium, które 
jest potrzebne do zróżnicowania jest liczba obiektów, na których koncentruje 
się seksualne zainteresowanie pedofila (Kirwil 2011: 8-10). Osoba dotknięta 
pedofilią może typować dzieci i wykazywać wobec nich silne seksualne zainte-
resowanie jednocześnie nie odczuwając zainteresowania seksualnego osobami 
dorosłymi. W innych przypadkach oczywiście może zdarzyć się, że pedofil 
będzie wykazywał seksualne zainteresowanie zarówno wobec małoletnich, jak 
i osób dorosłych (tamże: 11). Trzecia kategoria pedofili charakteryzuje tych, 
który odczuwają popęd seksualny wyłącznie wobec dzieci na ściśle określo-
nym etapie rozwoju, np. wobec niemowląt czy osób dojrzewających płciowo 
(tamże: 12).  

Pedofilia najczęściej kojarzona jest jako problem występujący  
w tzw. środowiskach patologicznych, w których przestępcy seksualni to osoby 
o niskim statusie społecznym, wykształceniu podstawowym lub zawodowym, 
trudniące się pracami fizycznymi, stanu wolnego i pochodzenia robotnicze-
go (Fundacja „Dzieci Niczyje” 2010). Nic bardziej mylnego! Maciej Rataj-
czak przytoczył wyniki dwóch różnych badań dotyczących przestępczości 
pedofilskiej, z których jasno wynika, że zdecydowana większość przypadków 
seksualnego wykorzystania dzieci dotyczy „normalnych ludzi”, czyli takich, 
których nigdy nie podejrzewano o tego rodzaju skłonności (Ratajczak 2011: 
48). Biorąc pod analizę warstwę statystyczną można zauważyć - pomimo iż 
- wyniki tych badań są dosyć rozbieżne, to dają wystarczającą podstawę do 
stwierdzenia, że zdecydowana większość przestępstw pedofilskich popełnia-
na jest przez osoby niebędące pedofilami w znaczeniu medycznym (tamże: 
49). Profesor Brunon Hołyst skłania do podobnych konkluzji przywołując 
wyniki badań fallograficznych, zgodnie z którymi niewykazujący zachowań 
dewiacyjnych mężczyźni ujawniają podniecenie seksualne na widok ciała nie-
dojrzałych dziewcząt, co oznacza, że biologicznie są gotowi do zrealizowania 
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swoich potrzeb seksualnych poprzez kontakt z nieletnią1 (Hołyst 2004: 487-
488). Jeżeli jednak powstrzymują się od tego typu czynności, to dlatego,  
że prawidłowo funkcjonują u nich naturalne mechanizmy samoobrony przed 
niewłaściwym kierunkiem i formą realizacji potrzeb seksualnych oraz uru-
chamiają w świadomości, zapośredniczone przez normy prawne i kulturowe, 
mechanizmy blokowania szkodliwych – z punktu widzenia kultury i prawa 

- praktyk seksualnych, polegających na realizacji potrzeb seksualnych poprzez 
kontakty z małoletnimi (tamże: 489-491). 

Podsumowując powyższe informacje możemy w sposób ogólny przyjąć, 
że „pedofilia” z punktu widzenia kryminologicznego i prawnego, to podle-
gające penalizacji zachowanie, które polega na seksualnym wykorzystywaniu 
małoletniego w celu zaspokajania swoich niewłaściwie ukierunkowanych 
popędów seksualnych. Podłoże tego typu dewiacji, mimo iż jest istotne  
z punktu oceny czynu, to nie ma jednak większego znaczenia z punktu prawnej 
kwalifikacji (Instytut Badawczy NASK 2016). Uproszczając – sąd orzekający  
w sprawach o przestępstwo pedofilskie (wliczając w to także główny przedmiot 
niniejszego opracowania, czyli grooming) nie wnika w etiologię pedofilskich 
skłonności sprawcy, lecz koncentruje się na ocenie czysto prawno-materialnej. 
Innymi słowy, dla sądu nie jest istotnym, czy sprawca jest pedofilem w znacze-
niu medycznym, czy w sensie klinicznym jest jednostką „zdrową”, a jedynie 

– z jakichś powodów – ma skłonności do zachowań pedofilskich (Kirwil 2011). 

FAZY PRZESTĘPSTWA GROOMINGU 

Ciekawym faktem, jest to, że „cyberpedofilia” w ujęciu społeczno- 
kryminalnym, posiada znacznie dłuższą historię niż sam Internet, natomiast 
w „uwodzeniu dzieci” zaczęto dostrzegać problem społeczny dopiero w latach 
70-tych ubiegłego stulecia (Webster 2012). Dzieci, bez świadomości konse-
kwencji jakie to za sobą niesie, zamieszczają w Sieci wiele informacji na swój 
temat, a przez światowy trend związany z nałogowym korzystaniem ze wszel-
kiego rodzaju komunikatorów trudno jest wyzbyć się nawyku codziennego 
logowania się na dane aplikacje społecznościowe (Hołyst 2004: 489). Są to 
czynności, które szybko i silnie od siebie uzależniają (a szczególnie podatne są 
dzieci), powodują także dekoncentrację oraz odwracają uwagę od spraw bie-
żących. Na tej podstawie sprawca może wyselekcjonować swoją potencjalną 

1 Raport „Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach”  
zrealizowany przez Instytut Badawczy NASK, grudzień 2016 r. [online] [dostęp: 26.08.2022]. 
https://bit.ly/32W8we2.
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przyszłą ofiarę i wyłonić ją z pewnej grupy osób. Tego typu przestępca po-
niekąd utożsamia się z ofiarą poprzez rozpoznanie jej potrzeb emocjonalnych 
oraz zainteresowań, a na podstawie materiałów opublikowanych przez dane 
dziecko w Internecie, sprawca może z łatwością ocenić jego podatność na 
uwodzenie (Webster 2012). Jest to czas, w którym sprawca robi dokładny 
research na temat przyszłej ofiary wyszukując w Sieci wszystkich dostępnych 
informacji na jej temat, w tym także na temat, np. jej rodziców, przyjaciół 
itd (Andrzejewska 2014: 60-66). Znaczącym źródłem informacji dla takiego 
sprawcy mogą okazać się nawet komentarze zamieszczane przez dziecko lub 
jego najbliższych pod zdjęciami lub innymi materiałami udostępnionymi na 
portalach społecznościowych (tamże: 67). 

Cyberprzestępcy, w szczególności ci, których zamiary są skierowane prze-
ciwko dobru dziecka, pozostają w Internecie anonimowi (tamże: 68). Pozwala 
im to na kontrolowanie udostępnianych informacji na swój temat, czyli tylko 
takich, które chcieliby przekazać potencjalnej ofierze. Oczywiście, każde tego 
typu zachowanie jest przemyślane, zaplanowane i ma na celu zmanipulowanie 
ofiary na tyle, aby wzbudzić w niej swoje zaufanie. Jak wskazują uczeni - jed-
nym z ważniejszych elementów budowania więzi miedzy dzieckiem a sprawcą 
w Internecie jest wyobraźnia, gdyż pomaga nam stworzyć wyidealizowany obraz 
drugiej osoby (Budyn-Kulik 2015: 31-35). Wówczas, takie osoby posiadają 
takie cechy charakteru i usposobienia, które odpowiadają sprawcy, bowiem 
sprawca może bardzo szybko wyeliminować swoje wady i przedstawić siebie 
jako osobę idealną oraz odpowiadającą swoim charakterem przyszłej ofierze 
(tamże: 36). 

W chwili pozyskania przez sprawcę wszystkich istotnych informacji na 
temat małoletniego, jakie udało mu się znaleźć w Sieci, przechodzi do procesu 
groomingu. Jest to etap, który - w niektórych przypadkach - może trwać wiele 
miesięcy, zaś w innych może skończyć się już po zaledwie miesiącu (tamże: 
38-41). Literatura przedmiotu, badając zjawisko groomingu, wyodrębnia po-
szczególne jego etapy: 

a) pierwszy etap polega na zaprzyjaźnieniu się z przyszłą ofiarą i nieustan-
nej obserwacji jej zachowań. Sprawca stara się zyskać zaufanie i wcielić 
w rolę bliskiego przyjaciela. Obie strony zaczynają rozmawiać ze sobą 
coraz częściej i dłużej. Wszystkie zebrane wcześniej informacje o ofierze 
zostają przez sprawcę wykorzystane, np. w trakcie rozmów ze sobą o pro-
blemach dziecka. Sprawca manipuluje dzieckiem prezentując siebie jako 
kogoś, kto je w pełni rozumie, ma podobne problemy i jako kogoś, kto 
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jest zawsze wtedy, kiedy dziecko tego potrzebuje (Bielski 2017: 56-59). 
b) drugi etap polega na rozpoznaniu, czy istnieje zagrożenie ich nakry-

cia. Sprawca wypytuje ofiarę na temat jej rodziców, czy interesują się 
dzieckiem, co dziecko robi na komputerze i w jaki sposób spędza wolny 
czas. Pogłębiając wirtualną znajomość przechodzą do ujawniania sobie 
skrywanych tajemnic, co do których zobowiązują się do przestrzegania 
zasady wzajemności i zaufania. Tworzą się między nimi więzi o bardzo 
intymnym charakterze. Padają pierwsze „niewinne” pytania, np. „czy ca-
łowałaś się już kiedyś?”, stopniowo przekształcając się w coraz bardziej 
intymne dotyczące interesowania się własnym ciałem, czy dziecko się mu 
przyglądało, czy już dotykało się miejscach intymnych itd. Sprawca, by 
dać ofierze poczucie komfortu i wzajemnego zaufania, w trakcie rozmów 
regularnie podkreśla, że w przeszłości też był skrępowany takimi pyta-
niami, że miał wiele wątpliwości i pytań związanych ze sferą intymną, 
jednak nie miał nigdy nikogo bliskiego, z kim mógłby o tym porozma-
wiać. Ma to na celu podkreślenie swojej wyjątkowej roli - powiernika, 
przyjaciela i osoby, dzięki której małoletni ma możliwość zagłębienia się 
w tę tematykę. W tej fazie może dojść do wspólnych masturbacji przez 
Internet, wspólnego przeżywania i dzielenia się opowieściami o tym,  
co się wydarzyło. Cyberpedofil często obdarza dziecko komplementami, 
a niekiedy także zapewnia je o pomocy w przyszłej karierze dzięki swoim 
znajomościom (tamże: 60). 

c) trzecia faza polega na dążeniu do zrealizowania spotkania w świecie re-
alnymi i oswajaniu dziecka z tą właśnie myślą. Z pewnością jest to naj-
niebezpieczniejszy etap, ponieważ podczas spotkania może dość do kon-
taktów seksualnych między sprawcą a ofiarą (tamże: 62). Faza ta zależy  
w dużej mierze od podejścia dziecka i interwencji rodziców. 

Uczeni podkreślają, że występowanie wszystkich faz przestępstwa child-
-groomingu oraz ich długości jest w pełni uzależnione od indywidualnych pre-
ferencji sprawcy i podatności dziecka na uwodzenie (Pyżalski 2018). 

Wyjątkowym jest raport pt.: „European Online Grooming Project”, po-
nieważ wszystkie przedstawione w nim informacje pozyskano w wyniku prze-
prowadzenia wywiadów ze sprawcami groomingu. Oczywiście, należy mieć 
świadomość, że jakiś procent uzyskanych odpowiedzi może być fałszem, co 
mogło mieć na celu uniknięcie pogorszenia swojej sytuacji, np. mówiąc o licz-
bie ofiar, z którymi sprawca nawiązał relację (Webster i in. 2012). Wyłonione  
z tych rozmów wnioski są następujące: najczęściej ofiarami były dziewczynki, 
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a rozpiętość wiekowa wynosiła od 13 do 15 lat (Tamże). Informacje pozy-
skane właśnie w ramach tego badania pozwoliły na stworzenie klasyfikacji 
ofiar na te szczególnie ufne i wrażliwe oraz wykazujące zachowania ryzy-
kowne (Tamże). Na podstawie odpowiedzi sprawców: ofiary odnoszące się do 
pierwszej kategorii, sprawiały wrażenie nieśmiałych, samotnych, potrzebujących 
pomocy, nieszczęśliwych oraz posiadały zaburzenia psychiczne, np. w związku 
z występującymi problemami w życiu rodzinnym (Pyżalski i in. 2018: 3-4). Po-
nadto, cyberprzestępcy określają tego typu osoby jako potrzebujące okazania 
im uczuć oraz pragnące zaspokojenia ich potrzeb w zakresie bliskości, sprawca, 
miłości i kontaktu z drugim człowiekiem (tamże: 5). Często wskazywaną cechą 
charakterystyczną była także niska samoocena wynikająca najczęściej z braku 
akceptacji własnego ciała (Tamże). W treści raportu podkreśla się, że jeden 
ze skazanych zwracał szczególną uwagę na oznaki zaburzeń psychicznych  
u ofiary, opisując wyraźne ślady blizn na jej nadgarstkach powstałych w akcie 
samookaleczenia (Webster i in. 2012). Inni sprawcy child-groomingu przy-
znawali się do tego, że zdarzało im się nawiązywać relacje z dziećmi, które  
w przeszłości doświadczyły już wykorzystywania seksualnego (Tamże). 

Ciekawym fragmentem jest ten, który opisuje sprawców twierdzących,  
iż ich relacja z ofiarami była w pełni „prawdziwa” co może znaleźć potwier-
dzenie w słowach drugiej strony (Wojtasik 2022: 2-3). Częstokroć podkre-
ślali, że łączyła ich emocjonalna więź i wzajemne zrozumienie, a także fakt,  
że w kontaktach z małoletnimi – sami czują się młodzi (Tamże). Powoływa-
li się oni na fundamenty na jakich budowane były tego typu relacje, czyli  
np. dzielenie się swoimi problemami, ich wspólne omawianie, a w dal-
szej kolejności poszukiwanie jak najlepszego sposobu na ich rozwiązanie  
(Tamże). W powyższym raporcie podkreśla się ogromną różnicę pomiędzy 
wiekiem sprawcy (zwykle byli oni w wieku średnim) a wiekiem ofiary (wcze-
sne lata nastoletnie) oraz uwypukla się tutaj wysoki stopień niedojrzałości 
psychicznej sprawców, którzy w zakresie swoich problemów szukali pomocy 
u dzieci. Natomiast rola sprawców w rozwiązywaniu dziecięcych problemów 
przybierała różne formy - od quasi-ojcowskiej po mentorską. 

KIM DOKŁADNIE JEST PEDOFIL W SIECI?

Kryteria klasyfikujące sprawców, z którymi możemy spotkać się najczę-
ściej, to m.in.: intimacy - seeking, adaptable style, sexualised (Tanner i Brake 
2022: 3-4). Ten pierwszy określa sprawcę jako tego, który poszukuje intym-
ności. Jest to grupa mężczyzn, który nie mieli wcześniej żadnych wyroków 
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skazujących za przestępstwa seksualne. Ponadto mają obraźliwe, wspiera-
jące przekonania, które polegają na postrzeganiu kontaktu z młodą osobą jako 
związku z osobą wyrażającą zgodę na daną formę kontaktu (Tamże: 5). Raport  
European Online Grooming Project wskazuje, że mężczyźni z tej kategorii nie 
posiadali jakichkolwiek nieprzyzwoitych zdjęć dzieci i nie utrzymywali kon-
taktu online z żadnym przestępcą seksualnym (Webster i in. 2012). Wysoko 
prawdopodobne jest także, że sprawcy z tej grupy spędzali dużo czasu online 
z małoletnim, zanim spotkali ofiarę w świecie realnym (Tamże). 

Adaptable style, to kategoria sprawców odnosząca się do tych, tzw. „do-
stosowanych w Internecie” (Tanner i Brake 2022: 5). Są to, w wielu przy-
padkach, mężczyźni z uprzednimi wyrokami za dopuszczenie się przestępstwa 
wykorzystania seksualnego nieletnich. Jak wskazuje wcześniej wspomniany 
raport posiadają oni poglądy, które dotyczyły ich własnych potrzeb i postrzegają 
ofiarę jako dojrzałą oraz zdolną do kontaktu seksualnego (Tamże). „Dostoso-
wani przestępcy w Internecie” posiadają zbiory pornografii dziecięcej, mimo 
iż (zazwyczaj) nie posiadali w stopniu znaczącym żadnego kontaktu z innymi 
przestępcami child-groomingu. Jak wskazuje literatura przedmiotu: sympto-
matycznym aspektem mężczyzn w tej kategorii jest to, że mieli zdolność dostoso-
wania swojej tożsamości i stylu rozmowy w zależności od tego, jak młoda osoba 
prezentowała się w Sieci, i jak reagowała na ich pierwszy kontakt (Livingstone  
i in. 2012). 

Trzeci typ cyberpedofila, określany angielskim zwrotem „sexualised” 
to typ, tzw. „przestępcy hiper-seksualizowanego”. Wyróżnia się bardzo za-
awansowanymi zbiorami nieprzyzwoitych wizerunków małoletnich ofiar  
i rozległym kontaktem z innymi przestępcami seksualnymi lub grupami prze-
stępców (Tamże). Podkreśla się, że część z opisywanej grupy mężczyzn, była  
w posiadaniu pokaźnego zbioru ekstremalnej pornografii dla dorosłych, a re-
lacje jakie nawiązywali z dziećmi szybko się intensyfikowały i miały charakter 
mocno zseksualizowany (Livingstone i in. 2012). Jak czytamy w raporcie w 
tej grupie sprawców spotkania osobiste nie były tak bardzo rozpowszechnione jak  
w dwóch poprzednich a także przestępcy z grupy „sexualised” byli ówcześnie ska-
zani za posiadanie pornografii dziecięcej (Webster i in. 2012). 

Warto wspomnieć o poglądzie zaprezentowanym przez Z. Lew-Starowi-
cza, który stwierdził, iż seksualni przestępcy internetowi swoim potencjalnym 
ofiarom objawiają się jako: 

a) „pedofile jawni”, czyli niekryjący się ze swoimi preferencjami seksualnymi;
b) „pedofile dziecięcy”, czyli ci, którzy dzieci udają;
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c) „autopedofile”, czyli pedofile, którzy pragną być traktowani jako dziecko 
(Lew-Starowicz 2000: 6).

Typologia internetowych przestępców seksualnych wskazuje dodatkowe 
aspekty skłonności pedofilskich, którymi - obok nieprawidłowo funkcjonują-
cego popędu seksualnego ukierunkowanego na nieletnich - są także: niedoj-
rzałość emocjonalna oraz skłonność do konfabulacji i autokreacji (Tamże: 7). 

Należy podkreślić, że nie jest możliwym określenie powtarzających się  
u wszystkich sprawców cech osobowościowych, za pomocą których możli-
wym byłoby (już na pierwszy rzut oka) zidentyfikować pedofila, chociażby 
mijając go na ulicy, a tym samym wystrzegać się kontaktu z nim (Dąbrowska 
2018: 80-85). Z pewnością, niezwykle szkodliwym zjawiskiem jest kumulo-
wanie, w niezwykle dużej ilości, liczby stereotypów na stałe zakorzenionych 
w umysłach społeczeństwa i powiązanych z prezencją osób przejawiających 
skłonności seksualne w stosunku do dzieci (Tamże: 86). Jak wskazuje Z. Lew-

-Starowicz krążące w podświadomości rodziców stereotypy, chociażby prezentują-
ce pedofila jako grubego obleśnego faceta, przechadzającego się wokół miejsc, gdzie 
można spotkać dzieci w poszukiwaniu potencjalnej ofiary, często usypiają ich 
czujność (Lew-Starowicz 2000: 8). Ani badania kliniczne ani literatura nie jest 
w stanie określić jak powinien wyglądać pedofil, jakiej może być rasy, w ja-
kim jest wieku, o jakim stopniu wykształcenia, statusu majątkowego, miejsca 
zamieszkania - czy nawet jakiej powinien być płci (Tamże: 9). Próba identyfi-
kacji cyberpedofila jest jeszcze bardziej problematyczna, biorąc pod uwagę ich 
umiejętności związane z dostosowywaniem się do aktualnie zaistniałej sytuacji 
i w zależności od niej przyjmują coraz to nowe tożsamości, które poddają mo-
dyfikacjom w razie takiej konieczności (Tamże: 12). 

PODSUMOWANIE

Podsumowując, przestępstwo określane jako child-grooming zostało skry-
minalizowane w oparciu o przekonanie związane z potrzebą ochrony dzieci 
przed wykorzystaniem seksualnym, którego (nieuniknionym) następstwem 
jest zrodzenie się nieodwracalnych zmian w zdrowiu psychicznym młodego 
człowieka (Fenik 2008: 43). Można wszakże zauważyć, że wraz globalizacją 
Internetu, także i cyberprzestępczość, w tym zjawisko groomingu, zaczęły na-
bierać globalnego charakteru. Jak wskazują uczeni penalizacja takiego zacho-
wania w Kodeksie karnym daje obywatelom ochronę prawną, lecz jest ona jedynie 
elementarnym aspektem prewencyjnym, najistotniejszą kwestią jest uwrażliwienie 
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dzieci oraz ich prawnych opiekunów na niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu 
psychicznemu, a nierzadko też zdrowiu fizycznemu w Internecie powinno być 
realizowane w obrębie szkoły (Tamże: 45-46). Rodzice zdecydowanie bardziej 
powinni angażować się w życie własnego dziecka, w tym także wykazywać 
zainteresowanie, jak ich podopieczny spędza swój wolny czas za pomocą urzą-
dzeń elektronicznych z dostępem do Internetu. Uświadamianie dzieci przez 
ich prawnych opiekunów o istniejących zagrożeniach związanych z Siecią po-
winna stanowić jeden z obligatoryjnych elementów prewencji (Tamże: 47). 

Krajowe środki zwalczania cyberpedofilii okazują się być niewystarcza-
jące i wymagają współdziałania na szczeblu międzynarodowym. Serwis inter-
netowy MOGiS zamieścił opinię, że co prawda 142 kraje podpisały Protokół 
fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dzie-
cięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, a zrzeszający 188 krajów Interpol jako 
jeden ze swoich priorytetów traktuje zwalczanie przemocy seksualnej wobec dzieci, 
to jednak współpraca międzynarodowa w tym zakresie, do której również obliguje 
[…] art. 34 KPD, nie jest zbyt zaawansowana (Aouil 2014: 161). Z pewnością, 
w skutecznej walce z cyberpedofilią, istotne znaczenie będzie ogrywać urucho-
mienie instrumentów międzynarodowego prawa karnego. 
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w szkołach”, [online] [dostęp: 26.08.2022] https://bit.ly/32W8we2.

Webster S. i in.
2012 European Online Grooming Project - Final Report. Prepared for and 

co-funded by the European Commission Safer Internet Plus Programme, 
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CHILD GROOMING, OR A CHILD AS A VICTIM  
AND VIOLETOR OF SEXUAL ABUSE IN CYBER-SPACE - 
LEGAL AND CRIMINALISTIC MEASURES TO COMBAT 

CYBERPEDOPHILIA

Abstract: Seducing children online is one of the most socially dangerous types 
of cybercrime, the potential victims of which are children. The phenomenon 
of grooming is the establishment of relationships with minors under the age of 
15 via the Internet in order to bring them into contact with them in the real 
world and in sexual abuse. This study focuses on the issue of child-grooming 
in the Polish Penal Code of 1997. Moreover, a significant problem has been 
highlighted not only in terms of criminal law regulation, but also the one rela-
ted to the prosecution of cyberpedophiles resulting from the lack of a clear and 
precise interpretation of the term "pedophile pedophile". The purpose of this 
article is to present the concept, profile of the perpetrator and the statutory 
features of the grooming offense.

Keywords: grooming, cyberpedophilia, internet crime, juvenile victims, 
pedophilia
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INFLATION PHENOMENON  
IN THE EURO AREA  

IN THE LIGHT  
OF THE 2022 RUSSIAN 

INVASION OF UKRAINE

Summary: The research regards the selected aspects of inflation in the Euro 
area in the light of the 2022 Russian invasion of Ukraine. The fundamental 
aim of the paper is the assessment of the inflation phenomenon in the Euro 
area in the light of the 2022 Russian invasion of Ukraine. The paper is using 
of statistical, dynamics, comparative, documentation analysis. The discussion 
shows that the economy's prospects have been seriously harmed, owing pri-
marily to Russia's invasion of Ukraine. The conflict is the latest in a series 
of supply shocks to hit the global economy in recent years. Its impacts, like 
seismic waves, will spread far and wide through commodities markets, com-
merce, and financial ties. 

Keywords: inflation, HICP, euro area, 2022 Russian invasion of Ukraine

INTRODUCTION

The global economy's prospects have been seriously harmed, owing 
primarily to Russia's invasion of Ukraine. This catastrophe is unfolding when 
the world economy is still recovering from the epidemic. Even before the 
war, inflation had been growing in many nations due to supply-demand 
mismatches and official assistance during the epidemic, forcing monetary 
policy tightening. The newest Chinese lockdowns may trigger new bottlenecks 
in global supply networks. In this scenario, the conflict will hinder economic 
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development and raise inflation, in addition to its immediate and sad 
humanitarian consequences. Overall economic risks have grown considerably, 
making policy considerations even more difficult. The conflict is the latest 
in a series of supply shocks to hit the global economy in recent years.  
Its impacts, like seismic waves, will spread far and wide through commodities 
markets, commerce, and financial ties. Russia is a key provider of oil, gas,  
and metals, as well as wheat and grain, together with Ukraine. Due to 
dwindling availability, some goods' prices have skyrocketed (Aljazeera, 2022; 
Deloitte.Insights, 2022; Santacreu & LaBelle, 2022; Baffes, 2015; de Soyres 
et. al., 2018). 

The worst hit are commodity importers in Europe, the Caucasus  
and Central Asia, the Middle East and North Africa, and Sub-Saharan 
Africa. However, the increase in food and fuel prices would harm lower-
income people across the world, especially in the Americas and the rest  
of Asia. Eastern Europe and Central Asia have significant direct commercial 
and remittance linkages with Russia and are anticipated to suffer as a result 
of the sanctions. The transfer of around 5 million Ukrainians to neighboring 
nations, particularly Poland, Romania, Moldova, and Hungary, contributes to 
regional economic pressures. The advanced economies' aggregate production 
will take longer to return to pre-pandemic levels. And the disparity that 
emerged in 2021 between advanced, emerging, and developing countries  
is anticipated to endure, implying that the pandemic left some enduring scars. 
Inflation has become a clear and present concern for many governments. 
Even before the conflict, it had risen due to rising commodity prices and 
supply-demand mismatches (CNBC, 2022; Economist, 2022; Arteta et al., 
2018; Blanchard, 2010; Yellen, 2017). 

Many central banks, including the Federal Reserve, had already begun to 
tighten monetary policy. Disruptions caused by war intensify those demands. 
Inflation will continue to rise for a long time. It has risen to its greatest level in 
more over 40 years in the United States and certain European nations, owing 
to tight labor markets. The concern is that inflation expectations may deviate 
from central bank inflation objectives, pushing policymakers to tighten more 
aggressively. In addition, rises in food and fuel prices may raise the likelihood 
of social unrest in impoverished nations. Financial circumstances in emerging 
markets and developing countries tightened immediately following the 
invasion. This repricing has been relatively orderly thus far. Nonetheless,  
a number of financial fragility concerns remain, raising the likelihood  
of a severe tightening of global financial conditions as well as capital outflows. 
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On the fiscal front, the epidemic has already diminished policy space in several 
nations. The withdrawal of special fiscal assistance was expected to continue. 
The rise in commodity prices and global interest rates will further decrease 
budgetary headroom, particularly for rising and developing nations that import 
oil and food. The battle also raises the prospect of a more permanent division 
of the global economy into geopolitical blocs with unique technological 
standards, cross-border payment networks, and reserve currencies. A tectonic 
change of this magnitude would result in long-run efficiency losses, increased 
volatility, and a significant challenge to the rules-based framework that has 
regulated international and commercial interactions for the previous 75 years 
(BSb, 2022; Deutsche Welle, 2022; Auer et al., 2017; Taylor, 2014).

Research questions

The paper regards the selected aspects of inflation in the Euro area in the 
light of the 2022 Russian invasion of Ukraine. The fundamental aim of the 
paper is the assessment of the selected aspects of inflation in the Euro area  
in the light of the 2022 Russian invasion of Ukraine. 

The author presents the following research problems: 

1) What is the diversification of the inflation in the Euro area in the light 
of the 2022 Russian invasion of Ukraine?; 

2) Which of the research aspects of inflation in the Euro area in the light 
of the 2022 Russian invasion of Ukraine have the highest, middle,  
and lowest levels?

Methodology

In the theoretical part of the paper are depicted the global inflation 
shocks and growing prices of the commodities vs. crisis 1970s. The studies 
are carried out within the documentation, statistical, comparative, dynamics 
analysis. The results showed that the research. The paper was prepared on the 
basis of the print, digital and electronic sources: reports, data bases, books, 
textbooks, academic and trade journals, scientific papers. The inference 
process took place in a deductive way.
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Theoretical Analysis 
GLOBAL INFLATION SHOCKS

The majority of eurozone inflation reflects shocks created overseas, whether 
through net imports of energy and commodities or the import composition of 
other goods and services. This may be demonstrated by breaking down HICP 
inflation into energy and food, as well as commodities with high and low 
import content. Inflation in low-import-content products, where domestic 
pricing pressures are important, has been substantially lower than in HICP and 
HICPX. In contrast, previous to the pandemic, the shocks driving inflation 
were more evenly distributed and represented both foreign and internal 
variables. Oil and gas costs plummeted during the start of the epidemic. This 
significant decline reflected primarily the pandemic's detrimental impact 
on energy demand. As a result, the annual rate of change of HICP energy 
fell sharply, hitting a bottom of -11,90% in May 2020, levels last seen in 
2009, and HICP energy inflation contributed adversely to headline inflation 
throughout the most of 2020. Since mid-2020, energy prices have begun to 
climb as global demand has rebounded and supply restrictions, particularly 
in the gas market, have increased. As a result, HICP energy climbed from its 
bottom in May 2020 to 28,80% in January 2022, with base effects from the 
previous oil price drop adding about ten percentage points (CNN Business, 
2022; Euobserver, 2022; Boyarchenko and Giannone, 2019).

Data for the first months of 2022 indicate that the proportion of gas 
and electricity prices to HICP energy inflation has grown further, despite the 
fact that prices for electricity and gas are reset in many countries at the start  
of the new year. In February 2022, overall energy inflation accounted for more 
than half of total inflation. The Russian conflict in Ukraine has suggested  
a spike in energy costs and energy inflation to a new historical high of 32,00% 
in February 2022, as well as increasing uncertainty about the future course 
of energy prices and inflation in general. Measures of underlying inflation, 
which predicted low inflation in the eurozone for a lengthy time from 2013 
to 2019, remained sluggish since the start of the pandemic until ramping  
up sharply in recent months (VOA News, 2022; Euronews.next, 2022).

In recent months, headline inflation has risen dramatically, owing 
mostly to a series of energy price shocks, although global supply constraints 
and reopening impacts have also added to inflationary pressures. These 
proved to be more persistent than most forecasts had predicted. Nonetheless, 
these variables are thought to be the consequence of transient instabilities and 
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pandemic-related changes, and hence are likely to disappear in the future years. 
Although Russia's war in Ukraine has increased uncertainty about energy 
costs, oil and gas price future curves indicate a drop in energy prices, which 
suggests dramatic drops in energy inflation in the future. Similarly, global 
supply disruptions may worsen in the short term owing to Russian shortages 
of crucial inputs, only to subside later, relieving pressure on non-energy 
industrial goods inflation. As more containment measures are withdrawn 
across Europe, price pressures in high-contact services are anticipated to 
diminish. The Russian war in Ukraine may lower inflation through the 
negative growth effect on underlying inflation in the eurozone, but this is 
expected to be compensated by indirect effects from increased energy costs 
caused by the conflict. So, though eurozone inflation is forecast to remain 
high this year as inflationary pressures spread and become more persistent, 
inflation is expected to stabilize at 2,00% in the medium run. This is also 
reflected in the most recent ECB staff predictions, which predict inflation 
of 5,10% in 2022, 2,10% in 2023, and 1,90% in 2024. An unfavorable 
scenario and a severe scenario, on the other hand, anticipate significantly 
greater inflation in 2022 and 2023, but a moderation to 1,90% (in the severe 
scenario) or even 1,60% (in the catastrophic scenario) in 2024 (ESTATa, 
2022).

GROWING PRICES  
OF THE COMMODITIES VS. CRISIS 1970s

Global inflation has risen significantly in the last year, as have commodity 
prices. This combo is reminiscent of the 1970s, particularly the aftermath  
of the 1973 and 1979 oil crises. These crises contributed to greater inflation 
and a slowing of global GDP, which fell from an average of 5,50% in the 
decade preceding the 1973 oil crisis to 2,50% in the one that followed. There 
are a few reasons to believe that recent commodity price increases will be less 
disruptive than those of the 1970s: recent price increases are proportionally 
smaller, albeit spread across a broader range of commodities; commodity 
supply has so far held up better; the global economy has become vastly more 
efficient in its use of many commodities; and the inflationary backdrop  
is more benign. However, if policymakers replicate the mistakes of the 1970s, 
negative effects are still conceivable. In some ways, recent commodities market 
changes differ from those of the 1970s. The oil market was the focal point of 
the 1970s problems. Oil prices more than quadrupled in a month during the 



28

MICHAŁ MROZEK

1973 crisis. Prices soared to a comparable level, albeit more gradually, during 
the 1979 crisis. In comparison, recent oil price rises have been minimal. Oil 
prices have risen by roughly 50,00% since the middle of 2021, while they 
momentarily surged much higher with the outbreak of the Ukrainian war 
in late February 2022. In the long run, oil prices are still within the range of 
long-term averages, around the same in nominal (US dollar) terms as they 
were in mid-2014, and about 20,00% lower in real ones. In contrast, the 
1970s crisis drove up oil prices to all-time highs. However, while oil prices 
have climbed less than they did during the 1970s crises, a larger range of 
goods has seen price increases (Boyarchenko & Giannone, 2019; European 
Central Bank, 2022). 

Prices for non-oil energy, some agricultural items, fertilizers, and metals 
have all risen dramatically in the last year, and are now significantly higher than 
pre-pandemic levels. Increases in European natural gas prices were particularly 
dramatic, rising about fourfold between the middle of 2021 and early 2022, 
and eight times from pre-pandemic levels. The 1970s crises, on the other hand, 
were more concentrated on oil and, in the case of 1973, agricultural products. 
Supply interruptions in commodities have had a lower impact in recent price 
spikes than they did in the 1970s. Around the time of the 1973 oil crisis, 
global oil output fell by around 5,00%. Oil consumption in AEs fell even 
more sharply, by roughly 8,00%, owing in part to embargoes. Around the 
1979 crisis, global oil output declined by less, while oil consumption in AEs 
fell significantly again. In contrary, the recent rise in commodity prices has 
been followed by a minor increase in the output of numerous commodities, 
excluding oil. However, supply interruptions may worsen in the following 
year. The Ukraine conflict will reduce worldwide output of agricultural goods 
including wheat and maize, as well as fertilizers. Meanwhile, sanctions on 
Russian oil and gas would effectively reduce supply of both items, with Russia 
accounting for about 12,00% and 17,00% of world output in recent years, 
respectively. Aside from variations in commodities market behaviour, there 
are other grounds to believe that this episode will differ from those of the 
1970s. Rising energy costs, in example, may be less important for growth 
today than in the past. Since the late 1970s, the energy intensity of GDP 
(the amount of energy required to generate a certain amount of goods and 
services) has decreased by roughly 40,00%. The decline has been particularly 
noticeable for oil, where consumption has been cut in half compared to GDP 
(Reis, 2021; ESTATb, 2022). 
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To be fair, some of this represents a change in energy use away from oil 
and toward alternative fuels such as gas, the price of which has lately risen as 
well. Even for gas, however, overall consumption per unit of GDP is currently 
lower than it was in the late 1970s. Today's inflationary climate may also be 
considered more benign. The 1973 crisis, on the other hand, occurred against 
a backdrop of several years of gradually growing global inflation and evidence 
that inflation expectations were deanchoring. In the run-up to the 1979 oil 
crisis, inflation was also typically high, but with significant cross-country 
variation. The 1970s’ high-inflation climate may have contributed to huge 

“spillovers” of growing oil costs to the pricing of other products and services. 
The effects of recent commodity price hikes will be determined by how 
policymakers react. One reason to expect better results is because monetary 
policy frameworks differ greatly. The 1973 crisis occurred shortly after the 
Bretton Woods regulated currency rate regime collapsed. At that time, the 
goals and even instruments of monetary policy were poorly defined in many 
countries. Central banks today have much clearer and more robust institutional 
frameworks. Even so, the path of real interest rates over the past year, at least 
in AEs, bears a striking resemblance to that in the 1970s, with large declines 
in real interest rates in the lead-up to the oil price shock in both episodes.  
In contrast, in the 1979 crisis real interest rates were more stable in the face of 
higher oil prices and then eventually increased substantially as central banks 
sought to bring inflation under control. The conduct of fiscal policy will also 
matter. In AEs, many governments sought to cushion the blow to incomes 
from the 1973 oil crisis with expansionary fiscal measures. The resulting 
increase in aggregate demand added to inflationary pressures. In contrast, the 
fiscal responses to the 1979 oil crisis were generally less expansionary. The 
current crisis has a very different context, with budget deficits expected to 
shrink in most jurisdictions as governments withdraw stimulus implemented 
during the height of the Covid-19 outbreak. Nonetheless, in reaction to 
recent commodity price increases, a number of governments have proposed 
tax cuts or extended subsidies, as occurred during the 1973 oil crisis (Federal 
Reserve Bank of Dallas, 2022).

Quantitative Analysis 
ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, comparative, 
dynamics, documentation analysis. The time scope of the study is the 
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2021-2022, particularly the time of the 2022 Russian invasion of Ukraine. 
The territorial area of the study are the Euro area countries. The structure 
and dynamic analysis are carried out within the selected aspects of inflation 
in the Euro area in the light of the 2022 Russian invasion of Ukraine: Euro 
area annual inflation, June-July 2022, %; Euro area annual inflation and its 
components (in %); Annual Inflation rates (%) measured by the HICP in the 
Euro Area. The results of the carried out study depicts significant variations 
between the research variables in the established research fields. 

Inflation has been running at its highest levels since 1997, when record-
keeping for the euro started, prompting the European Central Bank to hike 
interest rates for the first time in 11 years last week and signaling another increase 
in September. Meanwhile, Eurostat announced that the eurozone's seasonally 
adjusted GDP climbed by 0,70%, while the EU's total GDP increased by 
0,60%, compared to the previous quarter. GDP increased by 0,50% in the 
eurozone and 0,60% overall in the first quarter of 2022. The good figures 
come despite Germany, Europe's largest economy, experiencing lackluster 
growth. France grew by 0,50%, while Italy and Spain grew by 1,10% and 
1,10%, respectively. According to Eurostat, the figures for GDP growth and 
inflation are preliminary flash estimates based on incomplete data that may be 
revised further. According to the Associated Press, which cites area economic 
specialists, a comeback in tourism following the COVID-19 outbreak has 
aided economic growth. However, economists warn that increasing interest 
rates, inflation, and a growing oil crisis are anticipated to push the area into 
recession later this year (Intereconomics, 2022).

Figure 1: Euro area annual inflation, June-July 2022, %

Source: Eurostat. Euro area annual inflation, June-July 2022, %, (access: 22.08.2022)

According to a flash estimate from Eurostat, the European Union's 
statistical agency, annual inflation in the eurozone was predicted to reach 8,90% 
in July 2022, up from 8,60% in June. Looking at the main components of 
eurozone inflation, energy was expected to have the highest annual rate in July 
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(39,70%, up from 42,00% in June), followed by food, alcohol, and tobacco 
(9,80%, up from 8,90% in June), non-energy industrial goods (4,50%, up 
from 4,30% in June), and services (3,70%, up from 3,40% in June) (Fig. 1). 
Belgium, Estonia, Greece, Spain, Cyprus, Latvia, Lithuania, the Netherlands, 
Slovenia, and Slovakia are among the ten countries that utilize the single 
currency. The Eurostat statistic is another worrisome indication for the EU's 
economy, which is progressively declining and heightening the prospect  
of a recession. Prices in most nations rose in July, pushed higher by the 
deepening disruption in global energy markets caused by Russia's invasion  
of Ukraine. The rising trend in petroleum costs has spread to other items, 
such as fresh fruits and vegetables (IMF, 2022; ESTATc, 2022; Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2022; Bordo and Orphanides, 
2013; Sousa and Yetman, 2016).

Table 1: Euro area annual inflation and its components (in %)

Jul 21 Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22 Jul 22

All-items HICP   2.2   5.9   7.4   7.4   8.1   8.6   8.9

All-items excluding:
>energy

  0.9   3.1   3.4   4.1   4.6   4.9   5.4

>energy, unprocessed 
food

  0.9   2.9   3.2   3.9   4.4   4.6   5.0

>energy, food, alco-
hol & tobacco

  0.7   2.7   3.0   3.5   3.8   3.7   4.0

Food, alcohol & 
tobacco

  1.6   4.2   5.0   6.3   7.5   8.9   9.8

>processed food, 
alcohol & tobacco

  1.5   3.5   4.1   5.4   7.0   8.2   9.4

>unprocessed food   1.9   6.2   7.8   9.2   9.0   11.2   11.0

Energy   14.3   32.0   44.3   37.5   39.1   42.0   39.7 

Non-energy indu-
strial goods

  0.7   3.1   3.4   3.8   4.2   4.3   4.5

Services   0.9   2.5   2.7   3.3   3.5   3.4   3.7

Source: European Central Bank, Measures of underlying inflation for the euro area, (access: 
22.08.2022)

The decision, announced on July 21 of 2022, raises additional concerns 
about whether the drive to hike credit costs could send major economies into 
recession at the expense of lower prices for people spending more on food, petrol, 
and everything in between (Tab. 1). This will be followed by another hike in 
September. Germany's inflation rate increased to 8,50% in July 2022, following 
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a modest decline the previous month. France's inflation rate is presently 6,80%, 
while Italy's is 8,40% (The Peterson Institute for International Economics, 
2022; Courthouse News Service, 2022; Carney, 2015).

Figure 2: Annual Inflation rates (%) measured by the HICP in the Euro Area

Source: The World Bank, (access: 22.08.2022)

The Baltic nations have been particularly hard hit, with Estonia seeing 
22,70% of inflation, Lithuania 20,80%, and Latvia 21,00% (Fig. 2). Before 
Russia's invasion of Ukraine in late February 2022, Europe and much of 
the rest of the globe were already experiencing rising energy prices, which 
lead to inflation. The war has compounded the energy crisis by raising 
worldwide concerns of a disruption in Russian oil or natural gas supply. 
Russia has recently been the EU's biggest supplier of oil, natural gas, and 
coal, accounting for about a quarter of its total energy consumption. An EU 
embargo on Russian coal is set to take effect in August, and a voluntary effort 
is underway to cut Russian natural gas usage by two-thirds this year. Many 
commodities, including food, have been rising in price since COVID-19 
pandemic lockdowns were implemented two years ago, putting strain 
on global supply networks, allowing crops to decay, and triggering panic 
purchasing in shops. Russia and Ukraine contribute for about a third of 
worldwide wheat and barley exports, as well as two-thirds of global cooking 
sunflower oil exports. Ukraine is also the fourth-largest corn exporter in the 
world (Trading Economics, 2022; BSa, 2022; Carrière-Swallow, 2016).

The global food crisis, interrupted supply lines, and China's rigorous 
zero-Covid lockdowns are all putting a strain on basic commodities  
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and services. Core inflation, which eliminates volatile products and provides  
a more accurate picture of consumers' actual spending power, was 4,00%, 
the highest level since the euro's inception. In Germany, the EU's industrial 
powerhouse, annual inflation climbed to 8,50%, following a tiny decline 
last month (8,20%) that boosted expectations for reprieve. Prices in France 
increased by 6,80%, while prices in Italy increased by 8,40%. Due to their 
reliance on foreign imports to satisfy their energy demands, the Baltic nations 
remain particularly affected by the rising trend, with Estonia (22,70%), 
Lithuania (20,80%), and Latvia (21,00%) (The World Bank, 2022; Euronews, 
2022; Charnavoki and Dolado, 2014).

CONCLUSIONS

The market reaction to Russia's invasion of Ukraine has been relatively 
orderly. However, commodity and energy prices have remained elevated 
and volatile, causing some stress in these items' derivatives markets. Despite 
recent revisions, several assets remain vulnerable to future declines if the 
GDP outlook weakens more and/or inflation turns out to be much higher 
than forecast. Vulnerabilities may rise as a result of the unpredictable route 
of the Russia-Ukraine war and shifting expectations of policy normalization 
in advanced economies. Other possible global occurrences, such as a larger 
reappearance of the coronavirus (COVID-19) pandemic, vulnerabilities  
in important emerging market countries, or a greater slowdown in Chinese 
economic activity, might all have an impact on growth and inflation concerns. 
Rising input prices and a cloudier economic outlook pose problems for non-
financial firms in the Eurozone. This might lead to an increase in corporate 
defaults, particularly for organizations and industries that have yet to fully 
recover from the epidemic. Furthermore, heavily leveraged enterprises and 
those with worse credit ratings may face difficulties when funding conditions 
tighten. House prices in the Eurozone have continued to rise, and mortgage 
loan growth has accelerated, albeit broad extension of fixed-rate mortgages 
should protect many borrowers from increased interest rates in the short run 
(Ciccarelli and Mojon, 2010; Stock and Watson, 2016).

Following a robust comeback in 2021, European banks’ profitability 
prospects have fallen once more. Rising energy prices, greater inflation, and 
poorer GDP might all have a negative influence on asset quality. At the 
same time, just a few banks have large direct exposure to Russia and Ukraine,  
and the ECB's latest vulnerability study suggests that the eurozone financial 
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system should remain robust even in very unfavorable economic scenarios. 
Significant flows have occurred from corporate bond investment funds  
to sovereign bond investment funds, as well as from growth equity funds to 
value equity funds. These changes have not proved fundamentally disruptive 
thus far, but the sector remains susceptible due to its low liquidity, high 
duration risk, and large exposure to bonds issued by weak corporates. Excessive 
leverage in derivatives or investments in crypto-assets pose significant dangers 
for some funds (Conti et al., 2015).
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ZJAWISKO INFLACJI W STREFIE EURO W ŚWIETLE 
ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINĘ W 2022 ROKU

Streszczenie: Badania dotyczą wybranych aspektów inflacji w strefie Euro  
w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Podstawowym celem 
artykułu jest ocena zjawiska inflacji w strefie euro w świetle rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę w 2022 roku. Artykuł wykorzystuje analizę statystyczną, dyna-
miczną, porównawczą, dokumentacyjną. Dyskusja pokazuje, że perspektywy 
gospodarki zostały poważnie zrewidowane, głównie z powodu rosyjskiej in-
wazji na Ukrainę. Konflikt jest ostatnim z serii wstrząsów podażowych, któ-
re dotknęły światową gospodarkę w ostatnich latach. Jego wpływ, podobnie  
jak fale sejsmiczne, rozprzestrzeni się daleko i szeroko za pośrednictwem ryn-
ków towarowych, handlu i powiązań finansowych.

Słowa kluczowe: inflacja, HICP, strefa euro, Rosyjska inwazja na Ukrainę 
2022
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UŻYTKOWANIE JAKO 
PODSTAWA TIMESHARINGU

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie genezy Timesharingu na 
gruncie prawa cywilnego. W niniejszej publikacji zostanie poruszona kwestia 
użytkowania i jego rodzajów. Bowiem z instytucji użytkowania wywodzi się 
timesharing. Timeshare został uregulowany ustawowo dopiero w 2011 roku. 
Wcześniejszy brak regulacji był przyczyną wielu kontrowersji, zwłaszcza w od-
niesieniu do charakteru prawnego umów dotyczących tej instytucji, dlatego 
wprowadzenie jej do prawa polskiego jest uzasadnione nie tylko ze względu 
na dostosowanie naszego prawa do standardów europejskich, ale także potrze-
bę ochrony słusznych interesów konsumenta (zwłaszcza przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi). Aktualnie w Polsce zawieranie umów timesharingo-
wych w dalszym ciągu nie jest popularne, tak jak w krajach Unii Europejskiej 
albo w Stanach Zjednoczonych. Timeshare posiada dużo zalet m.in. reguluje 
stosunki między przedsiębiorcami i konsumentami, co w konsekwencji ma na 
celu zawarcie umowy o produkt wakacyjny. Owa umowa pozwala z góry zapla-
nować wolny czas w konkretnym miejscu i czasie. Na podstawie przywołanej 
literatury, aktów prawnych i wyroków sądów zostaną przedstawione różnice  
i podobieństwa timesharingu do kodeksowego użytkowania, które mają na 
celu zachęcenie odbiorców do zawierania umów timesharingowych. 

Słowa kluczowe: użytkowanie, timeshare, prawo cywilne, prawo unijne

WPROWADZENIE

Timesharing to konstrukcja prawna funkcjonująca w polskim syste-
mie prawnym stosunkowo krótko . Wprowadzono ją początkowo w 2000 r.  
w celu implementacji wytycznych wspólnotowych zawartych w dyrektywie 
94/47/WE, jako instytucję z pogranicza prawa rzeczowego oraz prawa zobo-
wiązań. Jej zmiana nastąpiła w 2011 roku, na mocy przepisów ustawy o time-
share . Polski ustawodawca implementował wówczas Dyrektywę Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2008/122/WE do krajowego porządku prawnego. 
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Przyczyniło się to do ujednolicenia kwestii timeshare nie tylko w Polsce, ale 
również w Unii Europejskiej, ponieważ umowy timeshare mają bardzo czę-
sto charakter transgraniczny. Timesharing wiąże się z korzystaniem z rzeczy, 
szczególnie z nieruchomości (np. ośrodka turystycznego, hotelu, pensjona-
tu, apartamentu). Istotną rolę odgrywa kryterium czasu. Timesharing polega  
na tym, że zawierając umowę nabywca uzyskuje prawo do korzystania z rze-
czy w pewnych powtarzających się odstępach czasu. Taką umowę zawiera się 
na minimum rok albo na dłużej - od kilku nawet do kilkudziesięciu lat. Jest 
ona praktykowana wtedy, gdy nabywca nie jest zainteresowany uzyskaniem 
własności rzeczy, lecz jego zamiarem jest uzyskanie prawa do korzystania z tej 
rzeczy w określonym czasie. Nie powinno ulegać wątpliwości, że timesharing 
to przede wszystkim instytucja prawa turystycznego, stanowiąca odpowiedź 
na oczekiwania ze strony przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne 
oraz nabywców tych usług. Jest najczęściej wykorzystywany w celu nabycia 
prawa korzystania z nieruchomości położonych w atrakcyjnych turystycz-
nie miejscowościach. Korzystanie z miejsca zakwaterowania na zasadach ti-
meshare nie obejmuje przy tym wielokrotnych rezerwacji miejsca zakwate-
rowania, np. pokoi hotelowych, ani zwykłych umów najmu (Loranc 2012,  
s. 68-69) - przedmiotem umowy najmu jest korzystanie o charakterze cią-
głym, a nie korzystanie w okresach wielokrotnych; dostęp do miejsca zakwa-
terowania na zasadach timeshare nie wymaga dokonywania rezerwacji – do-
stęp do usług noclegowych we wskazanych okresach wynika dla konsumenta  
z samego faktu zawarcia umowy timeshare. Timeshare, pomimo ustawo-
wej regulacji, nie jest popularny w Polsce  jednak ma sporo zalet i pozwala 
wcześniej zaplanować wolne dni. Na podstawie przywołanej literatury, aktów 
prawnych i wyroków sądów zostaną przedstawione różnice i podobieństwa 
timesharingu do kodeksowego użytkowania, które mają na celu zachęcić od-
biorców do zawierania umów timesharingowych.

UŻYTKOWANIE JAKO PODSTAWA TIMESHARINGU

Spośród ograniczonych praw rzeczowych, którymi są: użytkowanie, słu-
żebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka 
(art. 244 §1 Kodeksu Cywilnego ) to właśnie użytkowanie ustawodawca 
wskazuje na pierwszym miejscu. Użytkowanie daje najszersze uprawnienia 
co do rzeczy i obciąża najmocniej cudze prawo własności (Gniewek 2014,  
s. 232). Prawo użytkowania, zgodnie z art. 252 Kodeksu Cywilnego, pole-
ga na używaniu rzeczy i pobieraniu z niej pożytków. Użytkowanie powstaje, 
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gdy zachodzi konieczność korzystania w szerokim zakresie z cudzej rzeczy 
przez osobę trzecią, nazywaną użytkownikiem (Gniewek 2014, s. 232). Usta-
nowienie użytkowania następuje w celu wypełnienia funkcji społeczno –  
gospodarczej. Najbardziej charakterystycznym przykładem użytkowania 
między osobami fizycznymi, które pełni funkcję alimentacyjną, jest prawo 
dożywocia (art. 908 §2 Kodeksu Cywilnego), gdzie nabywca nieruchomości 
obciąża ją na rzecz zbywcy użytkowaniem jej części. Tutaj użytkowanie służy 
zabezpieczeniu egzystencji osób. 

Polskie ustawodawstwo przewiduje również ustanowienie użytkowania 
dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych osób prawnych. Współ-
cześnie można zauważyć, że zastosowanie użytkowania dla tych podmiotów 
nie występuje zbyt często. W miejsce użytkowania pojawia się raczej dzierżawa 
nieruchomości. Jednak niezmiennie trwa konsumpcyjne przeznaczenie użyt-
kowania w stosunkach między osobami fizycznymi (Gniewek 2014, s. 232).

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWANIA

 Ustawodawca w Kodeksie Cywilnym wyróżnił trzy rodzaje użytko-
wania i poświęcił im trzy odrębne rozdziały, a mianowicie: użytkowanie przez 
osoby fizyczne, użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz 
inne wypadki użytkowania (Gniewek 2014, s. 233).  Zanim jednak przej-
dę do omówienia poszczególnych typów użytkowania, warto zacząć od zasad 
ogólnych, które są uregulowane w art. 252-265 Kodeksu Cywilnego. 

 Użytkowanie powstaje z chwilą zawarcia umowy między właścicie-
lem obciążanej rzeczy, a przyszłym użytkownikiem . Użytkowania nie można 
nabyć w trybie zasiedzenia ani orzeczenia sądowego. Brakuje również pod-
stawy prawnej do ustanowienia użytkowania w trybie decyzji administracyj-
nej. Wyjątkiem jest jedynie wywłaszczenie. Zawarcie umowy (Gólska 2016,  
s. 156) powstaje na skutek złożenia zgodnych oświadczeń woli stron, prze-
strzegając przepisów prawa i treści użytkowania. Strony mogą zawrzeć umowę 
na określony czas, wskazując termin końcowy dla prawa użytkowania. Jednak 
niewskazanie terminu zakończenia użytkowania nie skutkuje nieważnością 
umowy, ponieważ zgodnie z art. 266 Kodeksu Cywilnego użytkowanie wy-
gasa najpóźniej ze śmiercią osoby fizycznej. Warto zaznaczyć, że użytkowanie 
jest niezbywalne  (art. 254 Kodeksu Cywilnego) oraz wygasa wskutek nie-
wykonywania go przez dziesięć lat  (art. 255 Kodeksu Cywilnego). Umowa 
może również określać odpłatność za użytkowanie rzeczy; tutaj ustawodawca 
pozostawia ustalenie kwoty stronom. Zakres użytkowania można ograniczyć 
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przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy oraz wykonywanie użytkowa-
nia nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonych części (art. 253 §1  
i §2 Kodeksu Cywilnego). 

Przedmiotem użytkowania jest rzecz (Gniewek 2014, s. 234). Mogą  
to być rzeczy ruchome jak również nieruchomości (Kozioł, Habdas, Fras 2018, 
s. 605). Użytkowanie obciąża w całości oznaczoną rzecz, tym samym rozciąga 
się na jej części składowe (art. 47 i 48 Kodeksu Cywilnego) oraz przynależ-
ności (art. 52 Kodeksu Cywilnego). Wyjątkiem jest tutaj regulacja z art. 253 
§2 Kodeksu Cywilnego, gdzie użytkowanie można ograniczyć do oznaczonej 
części nieruchomości. Przykładem może być tutaj umowa dożywocia, jednak 
nawet w tym przypadku użytkowanie będzie dotyczyło całej nieruchomości. 

Przedmiotem użytkowania są, co do zasady, rzeczy niezużywalne (Gnie-
wek 2014, s. 235), oznaczone co do tożsamości (Kozioł, Habdas, Fras 2018,  
s. 605), ale ustawodawca wprowadził pewne odstępna od tej zasady.  
W art. 264 Kodeksu Cywilnego znajduje się zapis o tak zwanym użytkowa-
niu nieprawidłowym, to znaczy, że jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze 
lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, użytkownik staje się ich właścicie-
lem z chwilą wydania, a po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do ich 
zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki. Nieprawidłowość polega tutaj 
na uzyskaniu przez użytkownika własności rzeczy oddanych w użytkowanie. 
Drugim specyficznym przedmiotem użytkowania może być zespół środków 
produkcji, unormowany w art. 257 Kodeksu Cywilnego. W tym przypad-
ku użytkownik może, w granicach prawidłowej gospodarki, zastępować po-
szczególne składniki zespołu innymi, a wyłączone w ten sposób składniki stają 
się własnością użytkownika. Jednak §2 stanowi, że jeżeli użytkowany zespół 
ma być zwrócony według oszacowania, użytkownik nabywa jego własność  
z chwilą wydania mu poszczególnych składników, a po ustaniu użytkowania 
ma obowiązek zwrócić zespół tego samego rodzaju i tej samej wartości, chyba 
że postanowiono inaczej. Mamy tutaj do czynienia również z „nieprawidło-
wym użytkowaniem”. Ostatnim szczególnym przepisem jest art. 265 Kodek-
su Cywilnego, który stanowi, że przedmiotem użytkowania mogą być rów-
nież prawa, a do użytkowania praw stosuje się przepisy o użytkowaniu rzeczy.  
Do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy  
o przeniesieniu tego prawa. W powyższym przypadku przedmiotem użytko-
wania mogą być na przykład wierzytelności, akcje, obligacje itp. 

Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami 
prawidłowej gospodarki (Gniewek 2014, s. 236) - art. 256 Kodeksu Cywil-
nego. Obowiązkiem użytkownika jest ponoszenie przez niego ciężarów, które 
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powinny być pokrywane z pożytków rzeczy  (art. 258 Kodeksu Cywilnego). 
Właściciel rzeczy nie ma obowiązków czynienia na nią nakładów , a jeżeli je 
poczynił, może żądać od użytkownika ich zwrotu według przepisów o pro-
wadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 259 Kodeksu Cywilnego). Użyt-
kownik ma obowiązek, wynikający z art. 260 Kodeksu Cywilnego, do do-
konywania napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem  
z rzeczy, na przykład bieżącego remontu budynku. Jednak kiedy chciałby do-
konać innych napraw, na przykład wyremontować kapitalnie budynek, musi 
o swoim zamiarze niezwłocznie powiadomić właściciela, który zezwoli mu lub 
nie na wykonanie robót . Jeżeli mimo zakazu użytkownik poczyniłby nakłady, 
na wykonanie których nie miał pozwolenia, wtedy stosuje się odpowiednio 
przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 

Użytkowanie wygasa (Gniewek 2014, s. 238) w razie zrzeczenia się pra-
wa, konfuzji, śmierci użytkownika albo niewykonywania go przez dziesięć 
lat (art. 255 Kodeksu Cywilnego). Zgodnie z art. 262 Kodeksu Cywilnego, 
po wygaśnięciu prawa do użytkowania powstaje obowiązek zwrócenia rzeczy 
właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do 
przepisów o wykonaniu użytkowania (Kozioł, Habdas, Fras 2018, s. 624).

UŻYTKOWANIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Użytkowanie przez osoby fizyczne określają artykuły 266 - 270 Kodeksu 
Cywilnego. O tych uregulowaniach można powiedzieć, iż mają one charakter 
alimentacyjny, a zatem przepisy gwarantują jedynie taki zakres użytkowania, 
który jest potrzebny celem zapewnienia egzystencji. W nawiązaniu do po-
wyższego ustawodawca uregulował najpierw kwestię wygaśnięcia użytkowania 
(Golat R. 2018, s. 11). Art. 266 Kodeksu Cywilnego stanowi, że użytkowanie 
ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią (Gnie-
wek 2014, s. 238). Konsekwencją takiej regulacji jest, że użytkowanie nie 
wchodzi do spadku i nie jest dziedziczne . 

W przypadku zniszczenia rzeczy, zachodzi możliwość zrealizowania od-
szkodowawczego roszczenia, ponieważ przepisy nakładają na użytkownika 
również specjalne ograniczenia. Ograniczenie zakresu uprawnień wynika z art. 
267 §1 Kodeksu Cywilnego i polega na tym, iż użytkownik może korzystać 
z rzeczy, lecz jest zobowiązany do zachowania tak zwanej substancji rzeczy  
i jej przeznaczenia (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki 2016, s. 703). Istnie-
je również zakaz wznoszenia nowych budynków, wyjątek stanowi sytuacja,  
w której budynek istniejący nie nadaje się do korzystania, zaś jest on niezbędny 
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do wykonywania owego użytkowania, jednakże zakaz nie wyklucza upraw-
nień do zbudowania i eksploatowania urządzeń, służących, na przykład, do 
zgodnego z prawem geologicznym i górniczym wydobywania kopalin (Sza-
chułowicz, Pierzykowski 1997, s. 473) - art. 267 §2 Kodeksu Cywilnego.  
Z §3 wynika obowiązek powiadomienia przez użytkownika właściciela 
przed przystąpieniem do wspomnianych prac. Jeżeli urządzenia zmieniały-
by przeznaczenie gruntu albo naruszały wymagania prawidłowej gospodar-
ki, właściciel może żądać zaniechania działań albo zabezpieczenia roszczenia 
dotyczącego naprawienia szkody. Odnośnie zakładania nowych urządzeń  
w pomieszczeniach, może być ono prowadzone bez ograniczeń na zasadach, 
jakie dotyczą najemcy (art. 268 Kodeksu Cywilnego). Najemca może założyć, 
na przykład, oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, Internet i inne podobne 
urządzenia. Art. 269 Kodeksu Cywilnego daje właścicielowi możliwość żą-
dania od użytkownika zabezpieczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin.  
Po upływie wyznaczonego terminu właściciel może wystąpić do sądu o wyzna-
czenie zarządcy. Dotyczyć to może przypadków, w których właściciel obawia 
się dewastacji rzeczy stanowiącej przedmiot użytkowania. Formą zabezpiecze-
nia może być złożenie kwoty do depozytu sądowego, ustanowienie hipoteki 
lub zastawu itp. Kolejne uprawnienie właściciela wynika z art. 270 Kodeksu 
Cywilnego, który może odmówić wydania przedmiotów objętych użytkowa-
niem nieprawidłowym, dopóki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia 
(Gniewek 2014, s. 239). 

UŻYTKOWANIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIE ROLNICZE

Kwestie użytkowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne określają 
art. 271 - 279 Kodeksu Cywilnego oraz  art. 138-139, 141-154a, art. 178 
oraz art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze . Często 
można spotkać się z poglądem, iż wspomniane użytkowanie jest przeżytkiem 
i należałoby je usunąć z Kodeksu Cywilnego. Niemniej jednak jest to szcze-
gólna regulacja i odnosi się do produkcyjnego przeznaczenia użytkowania, 
którego przedmiotem są grunty. Można wyróżnić dwa rodzaje użytkowania 
gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa albo użytkowanie wkła-
dów gruntowych wniesionych przez członków spółdzielni. 

Art. 271 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż użytkowanie gruntu, jaki jest 
własnością Skarbu Państwa, może zostać ustanowione na rzecz rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej jako prawo terminowe albo bezterminowe i wygasa ono 
w momencie likwidacji takiej spółdzielni. Przekazanie budynków i innych 
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urządzeń, które znajdują się na gruncie Skarbu Państwa, może nastąpić przez 
ustanowienie użytkowania albo na własność spółdzielni (art. 272 §1 Kodek-
su Cywilnego). Natomiast wszelkie budynki oraz urządzenia, jakie znajdują 
się na gruncie Skarbu Państwa, jakie spółdzielnia wzniesie na tym gruncie, 
stanowią jej własność, chyba że w decyzji o przekazaniu gruntu zastrzeżo-
no, że mają się stać własnością Skarbu Państwa (art. 272 §2 Kodeksu Cy-
wilnego). Z kolejnego artykułu wynika, że w przypadku, kiedy użytkowanie 
gruntu Skarbu Państwa wygasło, budynki oraz urządzenia trwale związane  
z gruntem, jakie stanowią własność spółdzielni, przechodzą na własność Skar-
bu Państwa, jednak spółdzielnia może żądać zapłaty ich wartości. Przepisy 
dotyczące własności budynków i innych urządzeń stosuje się odpowiednio 
do drzew i innych roślin. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna może zmienić 
przeznaczenie użytkowanych gruntów albo naruszyć ich substancję  (art. 275 
Kodeksu Cywilnego). 

Użytkowanie gruntu należącego do członków spółdzielni rolniczej zo-
stało określone w art. 141 – 151 Prawa spółdzielczego oraz w art. 277, 278 
oraz 279 Kodeksu Cywilnego. Jego cechami jest, iż jeśli umowa albo statut 
spółdzielni nie stanowi odmiennie, grunty zostają przekazane spółdzielni  
w formie użytkowania, poprzez nabycie na drodze prawnej czynności realnej.  
Co istotne, nie istnieje tu obowiązek zachowania formy aktu notarialnego. 
Grunt może również przekazać posiadacz samoistny, zaś posiadacz zależny 
jedynie za zgodą właściciela, co stanowi odstępstwo od zasady nemo plus iuris, 
jaka stanowi, iż „nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli 
sam posiada”. Natomiast spółdzielnia może zmienić przeznaczenie albo naru-
szyć substancję, lecz jedynie wówczas, gdy tak stanowi jej statut, lecz według 
doktryny owo użytkowanie winno takie uprawnienie spółdzielni dawać, po-
nieważ z zasady jest to niezbędne do efektywnej gospodarki.

Owo użytkowanie obowiązuje jedynie na czas członkostwa (Duraj  
art. 138, Nt 4), jest ono również odpłatne, czego zasady ustala statut. Użyt-
kowanie to jest również prawem niezbywalnym, natomiast budynki oraz inne 
urządzenia, a nawet drzewa i rośliny, jakie zostały wzniesione czy posadzone 
przez spółdzielnię, są jej własnością, zaś użytkowanie wygasa razem z ustaniem 
członkostwa, jednak konieczne jest do tego wycofanie spółdzielni z gruntu, 
którego zasady również określa statut. Taki wkład podlega możliwości zbycia 
oraz dziedziczenia. W przypadku wycofania gruntu członek winien własny 
grunt odzyskać, lecz jeśli wymagają tego potrzeby gospodarki, może otrzymać 
on grunt zamienny (art. 148 §1, §2 i §3 Prawo spółdzielcze). W przypadku 
wygaśnięcia użytkowania gruntu, na jakim zostały posadowione budynki oraz 
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znajdują się inne urządzenia spółdzielni, może on być przez spółdzielnię wy-
kupiony za wartość, jaka miał w momencie wygaśnięcia użytkowania (art. 279 
§2 Kodeksu Cywilnego) (Gniewek 2014, s. 239-242). 

INNE WYPADKI UŻYTKOWANIA

W odniesieniu do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobo-
wości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zasady 
użytkowania określa art. 284 Kodeksu Cywilnego poprzez odesłanie do in-
nych przepisów, dotyczących użytkowania przez osoby prawne, określonych 
bezpośrednio w I oraz pośrednio w II rozdziale Kodeksu Cywilnego, jeśli nie 
zostały one uregulowane w przepisach szczególnych.

Z kolei w odniesieniu do państwowych oraz samorządowych jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie ma mowy o użyt-
kowaniu, lecz o trwałym zarządzie , chociaż cechują go zbliżone uregulowania, 
zaś w przypadku ich braku zastosowanie znajdują przepisy dotyczące użytko-
wania. Trwały zarząd nie stanowi podmiotowego prawa, poprzez założenie, 
iż taka jednostka nie może posiadać jakiegokolwiek prawa podmiotowego,  
z uwagi na brak podmiotowości, lecz określenie sytuacji prawnej, a więc po-
wierzenie organizacyjnej jednostce, jaka nie ma osobowości prawnej wykony-
wania w zakresie oznaczonym w ustawie oraz w decyzji własności przysługują-
cej tym podmiotom. Ów trwały zarząd na drodze decyzji ustanawia właściwy 
organ, zaś polega na zgodnym z wymaganiami prawidłowej gospodarki korzy-
staniu z nieruchomości. Możliwa jest, między innymi, zmiana zabudowy czy 
oddawanie budynków w najem na czas nie dłuższy niż czas, na który został 
ustanowiony trwały zarząd. W tym wypadku obowiązuje również odpłatność, 
jaką stanowi roczna opłata ustanowiona według stawki procentowej od ceny 
nieruchomości. Okres takiego zarządu może być nieoznaczony albo oznaczo-
ny, a wygasa on z upływem czasu, na jaki został ustanowiony, do czego ko-
nieczna jest odpowiednia decyzja organu administracji rządowej albo wójta/
burmistrza/prezydenta miasta czy zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Użytkowanie jest zbliżone również do innych praw, a mianowicie dzier-
żawy, gdzie istnieją duże podobieństwa, lecz także pewne różnice, a mianowi-
cie inna funkcja, ponieważ w tym wypadku jest ona jedynie produkcyjna, nie 
konsumpcyjna. Ponadto dzierżawa każdorazowo jest terminowa, zawierana 
na okres do 30 lat. Dzierżawa jest prawem obligacyjnym. 

Kolejnym podobnym prawem jest użytkowanie wieczyste, jakie stano-
wi osobną kategorię praw rzeczowych i jakiego przedmiot stanowić mogą 
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jedynie grunty Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego. Jego treść jest 
szersza aniżeli samego użytkowania. Następnym przykładem jest tak zwane 
bezczynszowe użytkowanie gruntów, określone w art. 708 Kodeksu Cywilne-
go stanowiące prawo obligacyjne, jakie powstaje na podstawie umowy ustnej 
oraz podlega swobodnemu wypowiedzeniu. 

Nierzadko, nawet w aktach normatywnych , przede wszystkim niższe-
go rzędu, termin „użytkowanie” jest stosowany podobnie jak „posiadanie”, 
celem określenia faktu eksploatacji gospodarstwa albo przedsiębiorstwa bez 
względu na tytuł prawny (Gniewek 2014, s. 242-243).

UŻYTKOWANIE W RAMACH TIMESHARINGU 

Możliwość użytkowania nieruchomości istnieje w ramach umowy time-
sharingu (art. 20 Ustawy o timeshare) . Osoba fizyczna może zawrzeć umowę 
z przedsiębiorcą i nabyć prawo do korzystania z lokalu lub z części budynku 
w każdym roku w określonym przez umowę czasie, uiszczając odpowiednie 
wynagrodzenie. Przedmiotem umowy jest zawsze nieruchomość, ponieważ 
nie można ustanowić użytkowania w ramach timesharingu na rzeczy rucho-
mej. Czasowe użytkowanie wiąże się z umożliwieniem udostępnienia urlopo-
wiczom pomieszczenia na okres wakacji przez określony czas. Należy również 
zaznaczyć, że umowy timesharingu mają charakter umów konsumenckich. 

Nabywane prawo jest prawem do podzielonego w czasie korzystania  
z miejsca zakwaterowania. Prawo do korzystania z miejsca jest podzielone, po-
nieważ dzieli się je z innymi osobami. Ustawodawca nie określił istoty prawnej 
timesharingu, ale można zauważyć, że najbardziej zbliżoną formą jest użytko-
wanie. Można rozważyć jeszcze formę służebności oraz najem. Ustawodawca 
w Ustawie o timeshare uregulował timesharing podobnie do użytkowania, ale 
w art. 20 (Kozioł, Habdas, Fras 2018, s. 615) skorygował przepisy Kodeksu 
Cywilnego i wyłączył stosowanie pięciu artykułów dotyczących: 

1) niemożności zbycia użytkowania (art. 254 Kodeksu Cywilnego); 
2) skutku niewykonywana użytkowania (art. 255 Kodeksu Cywilnego);
3) nakładów właściciela na rzecz obciążoną użytkowaniem (art. 259 Ko-

deksu Cywilnego); 
4) nakładów użytkownika na rzecz obciążoną użytkowaniem (art. 260 Ko-

deksu Cywilnego);
5) terminu wygaśnięcia użytkowania (art. 266 Kodeksu Cywilnego) (Gnie-

wek 2014, s. 243).
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Podsumowując – timesharing jest szczególną odmianą użytkowania 
przez osoby fizyczne, ponieważ użytkownikiem timeshare może być tylko 
konsument (osoba fizyczna). W przeciwieństwie do uregulowanego w Kodek-
sie Cywilnym użytkowania, wobec timesharingu nie stosuje się niektórych 
przepisów, na przykład timesharing jest prawem zbywalnym , czego można 
dokonać przez czynność prawną albo ex lege. Jest to również prawo dzie-
dziczne (Kozioł, Habdas, Fras 2018, s. 615), w odróżnieniu do kodeksowego 
użytkowania. Wątpliwość budzi jedynie nabycie prawa timesharingu przez 
zasiedzenie, ale wydaje się to możliwe. Różnica między timeshare a użytkowa-
niem jest taka, że w przypadku korzystania z prawa timeshare nie ma możli-
wości czerpania pożytków z rzeczy, co ma miejsce w przypadku użytkowania.  
Nie obowiązuje również zasada, że użytkowanie wygasa przez niewykonywa-
nie go przez dziesięć lat.

PODSUMOWANIE

System timeshare w Polsce nie jest popularny  pomimo, iż pozwala z góry 
zaplanować wolny czas w konkretnym miejscu i czasie. Zawieranie umów jest 
uregulowane ustawowo, co dodatkowo gwarantuje bezpieczeństwo i legalność 
takiej czynności. Pomimo małej popularności timesharingu w Polsce, można 
się jednak spotkać z zawieraniem takich umów. Możliwe jest także, że w prze-
konaniu konsumentów przedsiębiorca sprzedający usługi timeshare może nie 
wzbudzać takiego zaufania jak biuro podróży. Nie każdemu może również 
odpowiadać opcja wyboru konkretnej nieruchomości na określony czas. Wy-
godniej jest zorganizować podróż każdego roku w zupełnie inne miejsce na 
świecie i zwiedzić zupełnie nowe terytoria. Dom w systemie timeshare, mimo 
iż jest „własnością wakacyjną”, staje się nią ostatecznie tylko na kilka dni.

Jak można zauważyć prawo timeshare ma dużo podobieństw do ko-
deksowego użytkowania. Wcześniejszy brak regulacji timesharingu był przy-
czyną wielu kontrowersji, zwłaszcza w odniesieniu do charakteru prawne-
go umów dotyczących tej instytucji (Loranc 2012, s. 68-69). Sądy polskie, 
rozstrzygając spory z zakresu timesharingu, wykazywały dużą rozbieżność  
w ocenach prawnych tego zjawiska. Dlatego wprowadzenie tej instytucji do 
prawa polskiego jest uzasadnione nie tylko ze względu na dostosowanie na-
szego prawa do standardów europejskich, ale także potrzebę ochrony słusz-
nych interesów konsumenta (zwłaszcza przed nieuczciwymi praktykami ryn-
kowymi). Ponadto wprowadzenie tej instytucji do prawa polskiego należy 
uznać za spełnienie obowiązku konstytucyjnego, gdyż w art. 76 Konstytucja 
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zobowiązuje ustawodawcę do wydania ustaw, których celem będzie ochro-
na konsumenta przed działaniami zagrażającymi życiu, zdrowiu, prywatno-
ści, bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Fakt 
uchwalenia ustawy mającej na celu ochronę konsumentów w zakresie umów 
timesharingu zasługuje zatem na aprobatę.
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USAGE AS A TIMESHARE BASIS

Abstract: The aim of the article is to present the genesis of Timesharing under 
civil law. This publication will address the question of usage and its types. Be-
cause timesharing comes from the institution of use. Timeshare was regulated 
by law in 2011. The previous lack of regulation was the cause of many contro-
versies, especially with regard to the legal nature of contracts relating to this in-
stitution, which is why introducing it into Polish law is justified not only due 
to the adaptation of our law to European standards but also the need to pro-
tect the consumer's right interests (especially against unfair market practices). 
Currently, concluding timesharing contracts in Poland is still not popular, as 
in the European Union countries or in the United States. Timeshare has many 
advantages including regulates the relations between entrepreneurs and con-
sumers which consequently aims to conclude a contract for a holiday product. 
This contract allows you to plan your free time in advance in a specific place 
and time. It will be presented differences and similarities of timesharing to 
usage on the basis of the quoted literature, legal acts and court judgments the 
which are intended to encourage recipients to conclude timesharing contracts.

Keywords: usage, timeshare, civil law, european law 
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II W LUBLINIE

NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA 
ZA KTÓRĄ NIE ODPOWIADA 

ŻADNA ZE STRON 

Streszczenie: W swojej pracy przedstawiłam w jaki sposób w okresie, kiedy 
pandemia koronawirusa paraliżowała życie właściwie na każdej płaszczyźnie 
przepisy prawa cywilnego chroniły strony stosunków zobowiązaniowych. 
Punktem wyjścia dla moich rozważań będzie art.475 KC, który stanowi,  
że zobowiązanie wygasa, jeżeli świadczenie stało się niemożliwe do realiza-
cji skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.  
w szczególności zaś zwróciłam uwagę na zagadnienie niemożliwości świadczenia,  
za którą nie odpowiada żadna ze stron, natomiast strona, która miała to świad-
czenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy 
już je otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstaw-
nym wzbogaceniu. Kwestia ta została uregulowana w art.495 KC. Ponadto 
poruszone zostało również zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej,  
a także kar umownych wynikających ze specyfiki umów zawieranych między 
stronami. w tekście uwzględniono także w jaki sposób należy stosować art.5 
KC, który nie może stanowić samoistnej podstawy prawnej, a stosowany może 
być jedynie w związku z innymi regulacjami prawnymi.

Słowa kluczowe: prawo cywilne, zobowiązania, siła wyższa, COVID-19

WPROWADZENIE 

Epidemia koronawirusa, która przez długi czas paraliżowała prawidłowe 
funkcjonowanie społeczeństwa dotknęła właściwie każdą płaszczyznę naszego 
życia. Szczególne komplikacje wywołała w systemie prawnym, co nie zmienia 
faktu, że ustawodawca przygotował rozwiązania dla tej, jakże bezpreceden-
sowej sytuacji. Co prawda w polskim Kodeksie cywilnym nie spotkamy się 
z rozwiązaniem zaproponowanym, np. we Francji, gdzie tamtejszy art. 1218 
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Code Civil dozwala na generalne rozwiązanie umów, których realizacja zosta-
ła uniemożliwiona przez siłę wyższą, tym niemniej wśród rozwiązań prawnych, 
które okazały się w zasadzie kluczowe na przestrzeni ostatnich dwóch lat znaj-
duje się art. 495 Kodeksu cywilnego. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy 
występuje niemożliwość świadczenia, za którą nie odpowiada żadna ze stron.  
Niewątpliwie epidemia koronawirusa, jako że powodowana była siłą wyższą, 
zalicza się do grona tych, podczas których wdrożenie rozwiązań, które posta-
ram się przedstawić poniżej była jak najbardziej zasadna. Pojęcie siły wyższej 
nie posiada definicji ustawowej. Jednak w orzecznictwie i doktrynie powszech-
nie przyjmuje się, że siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub pra-
wie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Są to 
różnego rodzaju klęski żywiołowe, powodzie, huragany, susze jak też jeszcze  
do niedawna panująca pandemia. Powaga sytuacji jest dodatkowo podkre-
ślana sugestiami dotyczącymi wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a kon-
kretniej stanu klęski żywiołowej. Poza Kodeksem cywilnym takową sytuację 
reguluje również Kodeks pracy, Prawo przewozowe, Ustawa o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, specustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a po-
nadto regulacje europejskie.

NIEMOŻNOŚĆ ŚWIADCZENIA,  
ZA KTÓRĄ NIE ODPOWIADA ŻADNA ZE STRON

Przechodząc do meritum postaram się przybliżyć sytuację prawną pod-
miotu znajdującego się w okolicznościach na jakie wskazuje art. 495 KC. 
w przypadku gdy strony powiązane są stosunkiem prawnym, z którego wy-
nikają świadczenia wzajemne, a vis maior spowodowała niemożność realizacji 
jednego z nich, podmiot ten nie może żądać realizacji świadczenia względem 
siebie, a gdyby zdarzyło się, że już je otrzymał, spoczywa na nim obowiązek 
zwrotu. Znajduje tu zastosowanie instytucja bezpodstawnego wzbogacenia 
(Gutowski.2022, Legalis). Natomiast w sytuacji, gdy świadczenie staje się 
niemożliwe w pewnym zakresie, podmiot traci uprawnienie tylko do analo-
gicznej części świadczenia wzajemnego. Jeśli jednak wykonanie części świad-
czenia dla drugiej strony okaże się pozbawione znaczenia, na co może mieć 
wpływ specyfika zobowiązania bądź skutek jaki miała wywrzeć w praktyce 
umowa, o którym jest wiadomo jedynie tej stronie umowy, dla której jest ono 
częściowo niemożliwe, wtedy druga strona ma prawo odstąpienia od umowy 
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(Załucki.2020). Za przykład może posłużyć kontrakt na dostawę, którego re-
alizację już na wstępie uniemożliwił wybuch epidemii. w takim wypadku stro-
na ma prawo odstąpienia od umowy, jeśli przez wzgląd chociażby na cel umo-
wy, zaprzestanie jego wykonywania uniemożliwi realizację tego celu. Warte 
uwagi jest jednak, że niemożność świadczenia musi mieć charakter trwały  
i w dużej mierze będzie uzależniona od indywidualnych okoliczności. Po-
wyższa instytucja jest przykładem na to, jak wiele możliwości pozwalających 
uniknąć problemów wywołanych epidemią zapewnia prawo cywilne. Zanim 
jednak zdecydujemy się sięgnąć do tego rodzaju rozwiązań prawnych należy 
dokładnie przeanalizować umowę, gdzie często strony zabezpieczają się na wy-
padek nieprzewidzianych okoliczności. Ogólne warunki umów i regulaminy 
często również mogą okazać się najbardziej oczywistym i skutecznym anti-
dotum wobec komplikacji wywołanych wybuchem pandemii. Wiele umów, 
szczególnie gospodarczych jest wyposażonych w tzw. „klauzule siły wyższej.” 
Zazwyczaj składają się na nią dwa elementy i tak w pierwszym z nich jest 
mowa o wyłączeniu odpowiedzialności stron w wyniku działania siły wyższej. 
Druga zaś to wyliczenie konkretnych wypadków działania vis maior. Samo 
w sobie wystąpienie okoliczności niezależnych od czynnika ludzkiego nie 
jest wystarczającą ochroną przed realizacją świadczenia. Siła wyższa wymaga 
wykazania i udowodnienia. i o ile w warunkach epidemii jej wykazanie nie 
stanowi problemu, o tyle udowodnienie, że wpłynęła ona na możliwość reali-
zacji zobowiązania zgodnego z postanowieniami umowy może stanowić już 
większe wyzwanie. Należy zwrócić uwagę, że niedbałość lub lekkomyślność 
prowadzą do eliminacji siły wyższej jako przyczyny niewywiązania się z okre-
ślonego zobowiązania. Onus probandi zgodnie z art. 6 KC spoczywa na osobie, 
która powołuje się na skutki prawne zaistnienia siły wyższej. 

Należy sobie zdawać sprawę, że wobec zagrożenia, z którym przyszło nam 
się zmierzyć jako społeczeństwu, warunki dyktował koronawirus, którego na-
tężenie i siła działania były trudne do przewidzenia nawet dla specjalistów 
w zakresie medycyny. Groźba zakażenia wirusem to jeden z czynników. Jednak 
wystarczająco już skomplikowaną sytuację pogarszał nałożony przez instytucje 
państwowe i samorządowe reżim prawny. Jakie więc pole manewru ma w ta-
kim wypadku kontrahent, którego zobowiązanie jest niemożliwe do realizacji 
chociażby w wyniku zamknięcia granic, znacznie wydłużonej odprawy granicz-
nej, a co za tym idzie niemożności dostarczenia określonego towaru drugiej 
stronie, problemów z uzyskaniem zezwolenia z powodu zamkniętych urzędów 
bądź z organizacją wydarzenia w wyniku zakazu organizacji imprez masowych? 
De lege lata z art. 475 § 1 KC możemy wywnioskować, że w przypadku, gdy 
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świadczenie stało się niemożliwe w wyniku okoliczności, za które dłużnik nie 
ponosi odpowiedzialności, ulega ono wygaśnięciu. Powyższe uregulowanie 
jest naturalnym następstwem wygaśnięcia zobowiązania w tejże sytuacji. 
Dalszy byt stosunku zobowiązaniowego, chociaż pojęciowo niewykluczony, 
w razie niemożliwości jednego ze świadczeń, za którą żadna ze stron nie 
odpowiada, wydaje się być co najmniej nieuzasadniony. Zobowiązanie wygasa 
w całości. Oznacza to, że aktualność traci nie tylko obowiązek spełnienia 
świadczenia niemożliwego, ale także świadczenia wzajemnego. Gdyby było 
inaczej, strona, której świadczenie stało się niemożliwe do spełnienia, będąc 
zwolniona od obowiązku, sama mogłaby się domagać spełnienia świadczenia 
wzajemnego, co niechybnie prowadziłoby do niczym nie usprawiedliwionego 
jej wzbogacenia. Zobowiązanie wygasa ex tunc (https://www.russellbedford.
pl/o-nas/rb-biuletyn/item/1703-niezawiniona-oraz-zawiniona-nastepcza-nie-
mozliwosc-swiadczenia.html (dostęp na dzień 04.09.2022 r.).

Należy jednak podkreślić, że aby przepis art. 475 § 1 KC znalazł zastoso-
wanie dany stan faktyczny musi spełnić pewne kryteria. w pierwszej kolejności 
niemożliwość świadczenia musi posiadać charakter niemożliwości zupełnej co 
w praktyce oznacza, że niemożność realizacji świadczenia występująca jedynie 
po stronie dłużnika nie jest wystarczająca, chyba, że mamy do czynienia z su-
biektywną niemożliwością świadczenia osobistego, czyli ze zobowiązaniem, 
które nie może zostać zrealizowane przez inną osobę. Co do zasady jednak, 
świadczenie powinno być niemożliwe do spełnienia obiektywnie co oznacza, 
że powinno odnosić się do wszystkich, a nie tylko do konkretnego dłużni-
ka. Kolejnym czynnikiem determinującym uznanie świadczenia za niemoż-
liwe do realizacji jest kwestia trwałości sytuacji, która powoduje, że stosunek 
prawny, z którego wynika świadczenie nie może zostać sfinalizowany. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania nie po-
siada cech trwałości, a więc nie może zostać uznane za przesłankę do uznania 
świadczenia za niemożliwe do spełnienia (Pietrzykowski.2021).

Zauważalne jest dość wyraźnie, że art. 495 KC stanowi niejako mo-
dyfikację przytoczonego przeze mnie powyżej przepisu. Ważne jest jednak 
mimo zapewnionej przez ustawodawcę ochrony prawnej, aby zwrócić uwagę 
na kwestię dochowania należytej staranności. Jako przykład można wskazać, 
że w wypadku, gdzie niektórzy dostawcy już w połowie stycznia 2020 roku 
zdawali sobie sprawę, że dostarczenie towarów np. z Chin będzie niemożli-
we, powinni podjąć właściwe działania znacznie wcześniej. Znajduje tu za-
stosowanie art. 387 KC, który przewiduje sankcję nieważności dla umów za-
wartych o świadczenie niemożliwe do spełnienia. Dodatkowo strona wiedząc 



59

NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA...

od początku o niemożności realizacji świadczenia i świadomie wprowadzając 
drugą ze stron w błąd, jest obowiązana do naprawienia szkody, która została 
poniesiona przez drugą stronę w wyniku jej nieświadomości o niemożności 
realizacji świadczenia (Rzetecka-Gil.2011).

Nie bez znaczenia w tym trudnym dla każdego z nas położeniu był art. 
5 KC uwzględniający zasady współżycia społecznego. Co prawda nie jest on 
samodzielną podstawą powództwa, ale może okazać się ratunkiem dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej spowodowanej utratą pracy bądź 
innym zdarzeniem losowym, w którym przyszło im się odnaleźć. Ustawodaw-
ca zatroszczył się również o przedsiębiorców, których działalność oparta jest 
na wykorzystaniu sił przyrody. Art. 435 KC ex lege wyłącza odpowiedzialność 
za szkody na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przed-
siębiorstwa bądź zakładu z zastrzeżeniem, że było to efektem, za który odpo-
wiedzialna jest siła wyższa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Odpowiedzialność odszkodowawcza kontrahentów to również warte 
uwagi zagadnienie regulowane przez art. 471 KC. Mowa tu o odpowiedzial-
ności ex contractu. Za szkodę powstałą w wyniku niewykonania bądź nienale-
żytego wykonania zobowiązania dłużnik nie jest odpowiedzialny, jeżeli nie po-
wstała ona z jego winy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której strony postanowiły 
inaczej, czemu podstawę prawną daje art. 473 § 1 zgodnie z którym dłużnik 
może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależy-
te wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na 
mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. w obliczu pandemii należałoby 
w tym kontekście przyjrzeć się sytuacji turystów, którzy dokonali rezerwacji 
w biurach podróży zanim rozprzestrzenianie się koronawirusa przybrało na 
sile aż do takiego stopnia, że podróżowanie przestało być możliwe. z pomocą 
przychodzi Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tu-
rystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. regulująca sytuację obu stron umo-
wy. w art. 47 ust. 4 powyższa ustawa daje możliwość odstąpienia od umowy 
podróżnemu w wyniku nieuniknionych okoliczności występujących w doce-
lowym miejscu imprezy turystycznej lub jego najbliższym sąsiedztwie mają-
cych wpływ na odbycie się imprezy bądź przewóz osób na miejsce wydarzenia.  
Te same uprawnienia przysługują organizatorowi na podstawie art. 47 ust. 5 
pkt. 2 tejże ustawy. Ustawodawca zastrzega jednak, że podróżny nie ma pod-
staw prawnych, aby rościć sobie prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia 
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w tym zakresie, oczywiście poza zwrotem kosztów z tytułu imprezy turystycz-
nej. Do całej sprawy odniósł się 2 marca 2020 roku UOKiK, który podając 
za podstawę wyżej wspomniane nadzwyczajne okoliczności opowiedział się 
przy stanowisku sprzyjającym konsumentowi, który ma prawo odstąpić od 
umowy z biurem podróży. Każda umowa jednak powinna być traktowana 
indywidualnie. Dodatkowo ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 13 ust. 1 dała przedsiębiorcy 
turystycznemu możliwość odzyskania pieniędzy wpłaconych na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny. Miał na to nie dłużej niż 60 dni od dnia odstąpienia 
od umowy lub jej rozwiązania.

Występującym na szeroką skalę podczas kwarantanny całego społeczeń-
stwa problemem był również fakt odwołania wszelkich zajęć, np. w szkołach 
językowych, żłobkach czy przedszkolach. Tu również przyszedł z pomocą art. 
495 KC, w świetle którego usługodawca nie ma prawa żądać zapłaty za usługę, 
a jeśli już została ona uiszczona ma obowiązek ją zwrócić w myśl przepisów 
o bezpodstawnym wzbogaceniu. Kolejny problem wielu osób to kredyty za-
ciągnięte w bankach, których spłatę wielu pożyczkobiorcom utrudniła nagła 
strata pracy bądź znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej spowodowane 
np. utrudnieniami w działalności prowadzonego przedsiębiorstwa. Banki zde-
cydowały się na udogodnienia wobec swoich klientów chociażby w postaci 
odroczenia spłaty rat na późniejszy termin.

W odniesieniu do kar umownych zasady przedstawiają się nieco inaczej. 
w ich wypadku wierzyciel nie ma obowiązku wykazywania szkody. Unormo-
wania dotyczące tej kwestii reguluje art. 483 KC. Odpowiedzialność dłużnika 
cały czas opiera się na zasadzie winy, czyli zastosowanie znajdują zasady ogól-
ne (471 k.c.). Skoro tak, to brak winy skutkuje brakiem powstania roszczenia 
o zapłatę kary umownej. Powyższe znajduje potwierdzenie w zaprezentowa-
nym niżej orzeczeniu. Zgodnie zaś z § 2 art. 483 dłużnik bez zgody wierzy-
ciela nie może sam zwolnić się poprzez zapłatę kary umownej z wykonania 
zobowiązania. Jednak w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego “odpowie-
dzialność dłużnika w zakresie kary umownej, bez względu na przyczynę nie-
wykonania zobowiązania, powinna być w umowie wyraźnie określona, nie 
ma bowiem podstaw do dorozumienia jego rozszerzonej odpowiedzialności” 
(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.10.2010 r., sygn. akt. II CSK 180/10). 

Jeśli więc w umowie zostały zastrzeżone kary za niewykonanie bądź 
nienależyte wykonanie zobowiązania, jednak nie zostało zawarte wyraźne 
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wskazania, że dłużnik poniesie odpowiedzialność bez względu na przyczynę, 
z powodu której zobowiązania nie dopełnił, a główny zainteresowany, w tym 
wypadku dłużnik udowodni, że opóźnił się wskutek pandemii, stanie się to 
dla niego podstawą do uniknięcia zapłaty kary. w świetle art. 484 KC wierzy-
ciel ma prawo do uiszczenia na jego rzecz kary umownej w ustalonej wcześniej 
wysokości bez względu na rozmiar szkody. Niedopuszczalne jest natomiast 
żądanie odszkodowania przewyższającego kwotą wysokość kary, jeśli postano-
wienia takiego strony nie zawarły uprzednio w umowie. Jeśli chodzi o sytuację 
dłużnika to przepis ten daje mu możliwość ubiegania się o zmniejszenie kary 
umownej pod warunkiem, że zobowiązanie częściowo spełnił bądź kwota wy-
nosząca karę jest rażąco wygórowana. Nie może on jednak w myśl art. 355 
KC zapominać o dochowywaniu należytej staranności, której specyfika jest 
uzależniona od rodzaju działalności gospodarczej jaką się zajmuje.

Art. 506 KC pozwalający na dokonanie nowacji może okazać się dla 
dłużnika bardzo rozsądnym „kołem ratunkowym” na usatysfakcjonowanie 
wierzyciela w sytuacji, gdy siła wyższa uniemożliwi realizację świadczenia 
w pierwotnym brzmieniu umowy. Przepis ten wprowadza do polskiego po-
rządku prawnego kolejną instytucję, która pozwala na przyspieszenie obrotu. 
Jej cel przejawia się też w tym, by strony mogły dokonywać modyfikacji ist-
niejących pomiędzy nimi stosunków prawnych zmierzających do wykonania 
świadczenia przez dłużnika na warunkach uzgodnionych z wierzycielem. Ma 
też funkcję egzekucyjną. Zastosowanie odnowienia może bowiem prowadzić 
do wykonania przez dłużnika obowiązku, co prawda innego niż pierwotny, 
ale też satysfakcjonującego wierzyciela (Ciszewski.2014).

ZAKOŃCZENIE

Mimo tej wyjątkowej, niewątpliwie bardzo niekorzystnej z punktu wi-
dzenia stosunków zobowiązaniowych sytuacji, z którą przyszło się mierzyć 
kontrahentom na całym świecie bardzo ważne jest zachowanie zdrowego 
rozsądku oraz racjonalna analiza wszelkich zysków \i strat wynikających z ja-
kichkolwiek poczynionych przez nas działań. Ważne było przede wszystkim, 
aby stale pozostawać w kontakcie ze swoim kontrahentem, a w razie sporu 
usiłować polubownie go rozwiązać, gdyż wkraczanie na drogę sądową było 
w tamtym okresie zbyt skomplikowanym sposobem rozwiązania konfliktów 
z uwagi na to, że również funkcjonowanie sądów zostało sparaliżowane przez 
epidemię. Należało mimo to pamiętać, aby w razie naruszania postanowień 
umownych i niewywiązywania się z zobowiązań gromadzić dokumentację, 
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która może stanowić środek dowodowy w celu odzyskania swoich należności. 
Ustawodawca zapewnia kompleksową ochronę prawną w zakresie niemożno-
ści realizacji świadczeń, za którą nie odpowiada żadna ze stron, więc panika 
i podejmowanie nieprzemyślanych decyzji z pewnością nie sprzyjały wystar-
czająco już skomplikowanej sytuacji, a mogły ją jedynie pogorszyć. Stąd też 
podczas epidemii koronawirusa bardzo istotna była dla każdego z nas świa-
domość prawna odnośnie do przysługujących nam uprawnień wywołanych 
pandemią koronawirusa.
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NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA...

IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE  
FOR WHICH NEITHER PARTY RESPONDS

Abstract: In my work, I presented how, during the period when the coro-
navirus pandemic paralyzed life at virtually every level, civil law regulations 
protected the parties to contractual relations. The starting point for my con-
siderations will be Art. 475 of the Civil Code, which states that the obliga-
tion expires if the performance has become impossible to perform as a result  
of circumstances for which the debtor is not responsible. In particular, I drew 
attention to the issue of the impossibility of performance, for which neither  
of the parties is responsible, while the party who was to provide that per-
formance cannot demand consideration and, if it has already received it,  
is obliged to return it in accordance with the provisions on unjust enrichment. 
This issue is regulated in Article 495 of the Civil Code. In addition, the issue 
of liability for damages was also raised, as well as contractual penalties resulting 
from the specificity of contracts concluded between the parties. The text also 
takes into account how Article 5 of the Civil Code should be applied, which 
cannot constitute an independent legal basis, and can only be used in connec-
tion with other legal regulations.

Keywords: civil law, obligations, force majeure, COVID-19
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UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

INSTYTUCJA PRAWA KARNEGO 
PROCESOWEGO - RES IUDICATA 

ORAZ ZAKAZ NE BIS IN IDEM, 
W ŚWIETLE PROBLEMATYKI 

TZW. KONSTRUKCJI 
CIĄGŁOŚCI PRZESTĘPSTWA

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu zostaje umówiona instytucja prawa 
karnego procesowego – res iudicata oraz zakaz ne bis in idem, w świetle pro-
blematyki tzw. konstrukcji ciągłości przestępstwa. W artykule zaprezentowano 
poglądy doktryny i orzecznictwa, które określają zakres prawomocności me-
rytorycznego osądu w stosunku do czynów popełnionych w warunkach cią-
głości, a także autorka wspomina o ewolucji poglądów Profesora Władysława 
Woltera. 

Słowa kluczowe: res iudicata, ne bis in idem, przestępstwo ciągłe, ciąg 
przestępstw

WPROWADZENIE

Problematyka ciągłości przestępstwa już od przeszło półtora wieku spę-
dza sen z powiek plejadzie teoretyków, a praktyka prawa karnego natrafia na 
liczne przeszkody permanentnie się powtarzające. Wiąże się to z niemożliwo-
ścią ich usunięcia, czego najlepszym potwierdzeniem jest fakt, że powyższa 
konstrukcja zrodziła się poza granicą pozytywnych przepisów prawnych i cha-
rakteryzuje się niesłabnącą żywotnością, mimo iż nie jest subsydiowana przez 
żaden przepis prawny. Przykładem jest Kodeks karny z 1932 r., który całkiem 
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przemilczał powyższą kwestię, natomiast Kodeks karny z 1969 r. suponował 
zaledwie pewną regułę związaną z wymiarem kary, jednak bez zdefiniowania 
samego pojęcia czym jest „przestępstwo ciągłe”. 

Skrupulatne przedłożenie materiału z zakresu wyznaczania granic czynu, 
w tym także zagadnienia tożsamości czynu, znacząco wykroczyłoby poza gra-
nice niniejszego artykułu, to należy jednak zahaczyć o terminologię i wyjaśnić, 
co należy rozumieć przez słowo „czyn” na gruncie prawa karnego. Bowiem 
odnalezienie desygnatów pojęcia czynu jest niezbędne do prawidłowego ustalenia, 
w jakich warunkach zachodzi ciągłość czynu, a co za tym idzie, jaki jest zakres 
prawomocności orzeczenia (Krawczyk 2021: 2). Art. 115 § 1 KK definiuje ten 
zwrot jako zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej (Kodeks 
karny 1997). Wspomniane „zachowanie” należy zatem interpretować jako 
działanie niepożądane, wymagające penalizacji, definiujące mianem przestęp-
stwa. Urzeczywistnieniu ustawowej znamionowości czynu osoby fizycznej, 
materializuje realizacja form stadialnych i zjawiskowych. J. Śliwowski określił 
ten stan rzeczy następujących kolejno po sobie ogniw jako proces określany 
terminem „pochód przestępczy” bądź „iter delicti” lub „iter criminis” (Śliwow-
ski 1975: 234). 

Konkludując, czyn na gruncie prawa karnego jest pojęciem prawnym 
i języku prawniczym jest inaczej interpretowany niż w języku potocznym 
(mimo że pojęciowo są bardzo do siebie zbliżone). Działanie osoby fizycznej, 
aby mogło zostać przyjęte za czyn w rozumieniu prawa karnego, musi być 
zewnętrznym zachowaniem się zależnym od woli człowieka - musi być sterowane 
jego wolą (Tamże: 240). Z tego powodu, nie każde działanie człowieka będzie 
mogło zostać nazwane czynem na gruncie prawa. Jak wskazuje trafnie litera-
tura w szczególności, czynem w rozumieniu prawnym, nie będzie zachowanie się 
człowieka pod wpływem przymusu bezwzględnego (tzw. vis absoluta), któremu 
ten nie mógł się oprzeć, i wobec tego nie było ono sterowane jego wolą (Patryas 
1988: 10-11). Należy jednak pamiętać, że na odpowiedzialność człowieka da-
nego czynu nie mogą wpływać jego zamiary w formie jego myśli i poglądów. 
Koronna w tym zakresie staje się ustawowa określoność, czyli spowinięcie czy-
nu formalnym zakazem karnym wyrażonym w formie dyspozycji i sankcji 
zawartej w normatywnej jednostce redakcyjnej tekstu prawnego (Także: 70). 
Aparat prawa karnego determinujący wiek sprawcy, poczytalność, działanie  
w błędzie bądź w zakresie kontratypu na zasadach w nich określonych tę usta-
wowo stypizowaną bezprawność wyłączają (Andrejew 1988: 71). 

W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba zaprezentowania 
problematyki tzw. przestępstwa ciągłego wobec instytucji prawa karnego 
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procesowego - res iudicata i zakazu ne bis in idem opierając się na ewolucji 
poglądów Profesora Władysława Woltera. Bazując na doktrynie, licznych glo-
sach i komentarzach, należy przyznać, że problematyka przestępstwa ciągłego 
należy do najbardziej kolizyjnych zagadnień w nauce prawa karnego, a wie-
loletnia ewolucja poglądów w tej materii czyni tę dyscyplinę jeszcze bardziej 
interesującą. W niniejszym opracowaniu posłużę się najbardziej prekursorski-
mi przykładami bazując na orzecznictwie Sądu Najwyższego, które traktuje 
w przedmiocie ciągłości czynu zabronionego oraz zakresu prawomocności 
orzeczenia za przestępstwo popełnione w warunkach ciągłości, a także doko-
nam wszelkich starań do oceny stopnia obecnie wypracowanych rozwiązań 
niwelujących spór naukowy, a w jakim jeszcze stopniu zaskarbione rezultaty 
w związku z dokonywaniem analizy tzw. przestępstwa ciągłego nie są zadowa-
lające (Cieślak 1994: 34). 

PRZEGLĄD HISTORYCZNY 

Zdaniem jednego z twórców Kodeksu karnego z 1932 roku Juliusza Ma-
karewicza, w okresie obowiązywania tegoż Kodeksu, eksplikacja stosowania 
konstrukcji ciągłości przestępstwa była czysto utylitarna - stosowanie tej kon-
strukcji prawa karnego materialnego miało ułatwić wyrokowanie (Makare-
wicz 1938: 150). Dopiero po zakończeniu się drugiej wojny światowej niektó-
rzy uczeni zaczęli dowodzić, że ratio legis instytucji przestępstwa ciągłego leży 
w postulatach słuszności i stopniowania intensywności reakcji prawnokarnej 
w stosunku do stopnia winy sprawcy (Śliwiński 1946: 408).

Utylitarną argumentację stosowania w/w konstrukcji ciągłości prze-
stępstwa eksponował także Sąd Najwyższy, który w licznych orzeczeniach  
(dla przykładu: IIIK 43/57 z 25 lutego 1958 roku) zademonstrował pogląd, 
że przestępstwo ciągłe nie może zostać wprowadzone w sytuacji, gdy dokładne 
określenie każdego poszczególnego działania przestępnego sprawcy jest możliwe 
i stanowi odrębne przestępstwo (Dyl 2007: 22). SN wskazał, że w takiej sytu-
acji powinno nastąpić skazanie za każdy z czynów przestępnych, a podobny 
pogląd został wyrażony w następnym orzeczeniu (IV KRN 936/56 z dnia 
24 stycznia 1957 roku), w którym Sąd Najwyższy przyznał, że konstrukcja 
przestępstwa ciągłego jest wynikiem praktycznych trudności w ustaleniu czynów 
przestępnych (Tamże: 23). 

Doktryna w częściowym procencie była przychylna zaprezentowanemu 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowisku. W szczególności praktyczna 
i proceduralna rola stosowania konstrukcji ciągłości przestępstw, stanowiąca 
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pewnego rodzaju alternatywę dla uprzednio przyjmowanego realnego zbie-
gu przestępstw, była aprobowana przez dogmatyków prawa karnego. Profe-
sor Wolter utrzymywał pogląd, że podstawa stosowania konstrukcji ciągłości 
przestępstw nie tkwi wyłącznie w jego praktycznych walorach (Wolter 1959: 
910). Również wielu dogmatyków prawa karnego podkreślało, że uzasad-
nieniem stosowania przedmiotowej konstrukcji (która de facto dalece prze-
kształca zasady przypisywania sprawcy popełnienia przestępstwa) nie mogą 
być wyłącznie racje procesowe (Tamże: 913-915). Powyższe poglądy znalazły 
odzwierciedlenie w głosie do orzeczenia z 1959 roku (sygn. II K 481/59), któ-
re zostało rozpatrzone przez Sąd Najwyższy w wyniku wniesienia rewizji do 
wyroku Sądu Wojewódzkiego i dotyczyła ona skazania lekarza za wielokrotne 
przestępstwo z art. 286 k.k. z 1932 roku (Dyl 2007: 23). Lekarz, przyjmując 
pacjentów w poradni gastrologicznej, nakłaniał ich do wykonywania odpłat-
nych badań w jego prywatnym gabinecie i laboratorium prowadzonym przez 
małżonkę, mimo iż pacjenci byli w pełni uprawnieni do bezpłatnego leczenia 
(Tamże: 24). Opierając się na ustaleniach stanu faktycznego i treści wydanego 
orzeczenia Prof. Wolter zwrócił uwagę, że przestępstwo ciągłe w odróżnieniu od 
realnego zbiegu przestępstw jest w pewien sposób wewnętrznie powiązane (Wol-
ter 1959: 920). Bowiem, przyjęty w wyżej wspomnianym orzeczeniu zbieg 
przestępstw, nie daje możliwości na pochwycenie wewnętrznej jedności kom-
pleksu działań sprawcy, gdyż stanowi jedynie techniczną metodę łączenia kar 
za kilka oddzielnych przestępstw (Tamże). Ponadto, chcąc zastosować kon-
strukcję realnego zbiegu przestępstw, nie udałoby się wówczas dokonać kom-
pleksowej oceny stopnia społecznego niebezpieczeństwa wartościowanych za-
chowań (Wolter 1982: 31). W uzasadnieniu wspomnianego orzeczenia Sąd 
Najwyższy wyraził pogląd, że przyjęcie instytucji ciągu przestępstw wypadłoby 
machinalnie na niekorzyść oskarżonego (zakaz reformatonis in peius, wobec 
braku rewizji oskarżyciela). Profesor Wolter zakwestionował jednak treść uza-
sadnienia najwyższej instancji argumentując, że niekoniecznie występuje tu 
czynnik dający pewność, że tak się właśnie stanie, gdyż niemożliwym jest tego 
ocenienie in abstracto zważywszy na fakt, że kara łączona wymierzana za realny 
zbieg przestępstw może wyjść poza granice ustawowego zagrożenia, co z kolei 

- mówiąc o przestępstwie ciągłym - jest wykluczone (Wolter 1959: 910). 
Konstrukcja ciągłości przestępstw funkcjonowała aż do uchwalenia  

w 1997 roku Kodeksu karnego. Ówcześnie praktyczne stosowanie przedmio-
towej konstrukcji charakteryzowało się niejednolitością, a nierzadko dopro-
wadzała do pełnej przypadkowości jej stosowania (Zoll 1989: 100). Jak wska-
zuje doktryna – ustawodawca, bazując na wypracowanych w dogmatyce prawa 



69

INSTYTUCJA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO...

koncepcjach, postanowił konstrukcję ciągu przestępstw rozbić, biorąc pod uwagę 
specyficzne cechy obejmowanych nią dotychczas przypadków (Wąsek 1999: 184). 
W taki oto sposób ukształtowała się regulacja dwóch przepisów – art. 12 i art. 
91 Kodeksu karnego, która - z założenia - miała w znacznie większym stopniu 
spełniać stawiane jej zadanie, polegające w szczególności na uporządkowaniu 
prawnych konsekwencji określonych działań sprawcy, a tym samym miała 
ułatwić i ujednolicić wyrokowanie (Zoll 1994: 50-51). 

ZAKAZ NE BIS IN IDEM W PRAWIE POLSKIM

Niektórzy badacze przedmiotu niniejszego opracowania wyrażają opi-
nię, że omawiana zasada (zakaz) ne bis in idem znajduje swoje źródło w prawie 
rzymskim, w którym utożsamiana była z inną negatywną przesłanką procesową,  
a dokładniej z rei iudicatae (Schroeder 1997: 228). Bowiem, owa zasada łą-
czona była przez Ulpiana z prawomocnością orzeczeń. Jej słuszność wywodziła 
się z zasady res iudicata pro veritate accipitur, co w tłumaczeniu oznacza „to, co 
osądzone, winno zostać uznane za prawdę”. Ulpian przypisywał wyrokom unie-
winniającym przymiot powagi rzeczy osądzonej (Rogalski 2018: 115 i nast.). 

Zasada ne bis in idem znajdująca swe odzwierciedlenie w systemie com-
mon law z kolei wiąże się w sposób ścisły z instytucją zwaną double jeopardy, 
polegającą na uniemożliwieniu postawienia w stan oskarżenia tej samej osoby 
w ponownym procesie o ten sam czyn, nawet jeśli wyszły na jaw fakty, które 
pozwalałyby powątpiewać w niewinność sprawcy, który za niewinnego został 
uznany we wcześniejszym procesie (McDermott 1999: 205). Wielu krytyków 
tejże konstrukcji podkreśla, że nie spełnia ona swej funkcji, ponieważ sprawcy 
przestępstwa wykorzystują ją w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej za 
dokonane czyny (Comley 1926: 681-682). Istotnym faktem jest także to, że 
sądy oraz organy ścigania są w wysokim stopniu obciążone pracą, a nierzadko 
zdarza się, że ich działalność jest w sposób niedostateczny finansowana, czego 
konsekwencjami mogą być wydawane orzeczenia niosące znamiona błędów 
(Resnik 1942: 723). Warto jednak mieć na uwadze, że przedmiotowa instytu-
cja chroni jednostkę przed wszechwładztwem państwa, pomimo iż obciążona 
jest pewnymi wadami (Sigler 1969: 194). 

W systemie polskiego prawa karnego zakaz (zasada) ne bis in idem okre-
ślany jest jako zasada powagi rzeczy osądzonej i został ujęty w dwóch przepi-
sach - art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k, który ma charakter procesowy i zakazuje wszczy-
nać postępowanie, a wszczęte nakazuje umorzyć, gdy postępowanie karne 
co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone 
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(Buchała i Zoll 1999: 1380). W takiej sytuacji wydawane orzeczenie stanowi 
tzw. bezwzględna przyczynę odwoławczą na mocy art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. 
Drugim przepisem, który ujmuje zasadę ne bis in idem jest art. 114 k.k, który 
charakteryzuje się naturą materialno-prawną i odnosi się do prawa między-
narodowego. Co istotne, w sposób odmienny reguluje zakres obowiązywania 
zasady res iudicata w stosunkach międzynarodowych - stanowi, że orzeczenie 
zapadłe poza granicami terytorium RP, nie jest przeszkodą do wszczęcia lub 
prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem 
polskim (Buchała i Zoll 2004: 1371-1372). Co w praktyce daje możliwość 
prowadzenia spraw przed własnymi sądami, pomimo zapadłych wyroków za-
granicznych (Tamże). Literatura wskazuje, że takie sformułowanie jest wyni-
kiem braku jednoznacznego przekonania o obowiązywaniu zakazu ne bis in 
idem w prawie miedzynarodowym (Gardocki 1979: 50). 

Ciekawym wątkiem jest to, że zarówno doktryna, jak i orzecznictwo nie 
mają zgodnych poglądów w kwestii zakresu zastosowania zasady ne bis in idem 
w sytuacji popełnienia przestępstw o charakterze ciągłym. W wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 24 października 1935 roku (I K 675/33), że osądzenie 
czynu popełnionego w ciągłości pokrywa jego elementy, bez względu na to, 
czy były one znane sądowi czy też nie. Tym samym, SN uznał, że obligatoryj-
nym jest rozróżnienie konsekwencji wydawania wyroków uniewinniających 
od konsekwencji wyroków skazujących, a także: 

[…] przy skazującym wyroku zasada rzeczy osądzonej dotyczy wszystkich, na-
wet nie ujawnionych fragmentów działania. Przy uniewinniającym wyroku 
działanie rozdziela się na szereg pojedynczych czynów, co do których stosuje 
się zasada ne bis in idem tylko o tyle, o ile zostały osądzone jako samodzielne 
przestępstwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby inne, przy pierwszym sądzeniu 
nieznane czyny stały się przedmiotem nowego postępowania, przy którym sąd 
może ustalić, ale tylko miedzy nimi, ciągłość działania. 

Powyższy pogląd spotkał się jednak ze sporą krytyką doktryny (Grün-
wald 1974: 115). W szczególności zwracano uwagę na nieścisłość odnoszącą 
się do tego, że bez znaczenia jest finał sprawy, jeśli – zarówno wyrok unie-
winniający, jak i skazujący – opierają się na deliberacji sądu dot. zdarzenia 
faktycznego stanowiącego przestępstwo ciągłe. Bowiem, w obu rozwiązaniach 
sąd ma możliwość objęcia tylko tych elementów, które stanowiły fragmenty 
czynu ciągłego, a pozostałe może zatrzymać poza zasięgiem swego orzekania 
(Kaftal 1962: 36-38). 
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ZASADA RES IUDICATA WOBEC CIĄGŁOŚCI 
PRZESTĘPSTW 

Analizując problematykę instytucji ciągłości przestępstwa i związania jej 
przedmiotową zasadą res iudicata, można zauważyć, że utrwalane zarówno  
w doktrynie, jak i orzecznictwie rozwiązania związane one były z opowiedze-
niem się za jedną z konkurencyjnych koncepcji ciągłości (Kardas 1994: 177). 
Koncepcja „jednoczynowego przestępstwa ciagłego” miała swych zwolenni-
ków, którzy konsekwentnie reprezentowali pogląd, że zakres powagi rzeczy 
osądzonej wyznaczany jest przez czas popełnienia przestępstwa ciągłego określony 
w prawomocnym rozstrzygnięciu (Papierkowski 1967: 810). Drugim rozróż-
nieniem było „ujęcie wieloczynowe”, którego zwolennicy przyjmowali, że za-
sada ne bis in idem ukierunkowany jest wyłącznie na poszczególne zachowania 
objęte znamieniem ciągłości (Bojarski 1995: 177). 

Upraszczając, można zatem uznać, że zakres zespolenia powagą rzeczy 
osądzonej w sytuacji występowania ciągłości przestępstw uzależniony był od 
wyboru jednej z koncepcji przyjmowanych w prawie materialnym (Tamże). 

Zasada res iudicata stanowi gwarancję dla jednostki polegający na nie-
możności ponownie postawienia jej w stan oskarżenia w związku z tym samym 
czynem tożsamym w sensie podmiotowo-przedmiotowym, co ma na celu za-
pobiegnięcie bezzasadnemu wszczynaniu procesu o ten sam czyn (Tylman 
2011: 193). Nie powinno to jednak stanowić „pomocy” dla sprawcy czynu 
do uniknięcia przez niego odpowiedzialności. Sąd Najwyższy 8-go kwietnia 
1966 roku wydał uchwałę (VI KO 42/62) zasadzającą się przede wszystkim 
na poglądzie, że instytucja ciągłości przestępstw nie posiada unormowania  
w obowiązującym (ówcześnie) Kodeksie karnym, w związku z czym obligato-
ryjnym było, ażeby to doktryna i judykatura podjęły się nadania jej takiej postaci, 
jaka najlepiej odpowiada społecznemu poczuciu sprawiedliwości i umożliwia re-
alizację celów, dla których ta konstrukcja została stworzona (Kaftan 1964: 33). 
We wspomnianej uchwale uwypuklono także fakt przybierania, przez czyny 
przestępne, coraz to bardziej skomplikowanych form, co powodowało, że uję-
cie zagadnienia ciągłości przestępstw przestało spełniać swoją rolę (Tamże). 

Sąd Najwyższy w 2001 roku stanął także przed wyzwaniem ustosunko-
wania się do zadanego mu pytania: 

Czy prawomocne osądzenie części zachowań wchodzących w skład czynu ciągłe-
go, o którym mowa w art. 12 k.k. zawsze stanowi ujemną przesłankę procesową  
w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. odnośnie pozostałych zachowań składa-
jących się na ten czyn, które nie były przedmiotem wcześniejszego osądzenia, czy 
też jest to uzależnione od stosunku stopnia społecznej szkodliwości zachowań już 
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osądzonych do stopnia społecznej szkodliwości zachowań, które osądzone jeszcze 
nie zostały? (Rogalski 2005: 584). 

Następnie, dnia 21 listopada 2001 roku SN wydał uchwałę (I KZP 
20/01), w której ustosunkował się do zadanego powyżej pytania, a jego odpo-
wiedź została oparta na następującej tezie:

Prawomocne skazanie za czyn ciągły (art. 12 k.k.) stoi na przeszkodzie, ze wzglę-
du na treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., ponownemu postępowaniu o później ujaw-
nione zachowania, będące elementami tego czynu, które nie były przedmiotem 
wcześniejszego osądzenia, niezależnie od tego, jak ma się społeczna szkodliwość 
nowo ujawnionych fragmentów czynu ciągłego do społecznej szkodliwości za-
chowań uprzednio w ramach tego czynu osądzonych (Wąsek 1999: 166-168). 

A zatem, najwyższa instancja odrzuciła w całości pogląd ukształtowany 
na gruncie judykatu Sądu Najwyższego z 1966 roku, który wiązał uzależnienie 
związania powagą rzeczy osądzonej w zależności od stopnia społecznej 
szkodliwości czynów nowo ujawnionych (Rogalski 2005: 586). Ponadto,  
SN wskazał również, że granice zachowań unormowane w art. 12 k.k. wyzna-
czają początek pierwszego czynu przestępnego sprawcy oraz koniec ostatniego, 
co w praktyce oznacza, że wszystkie zachowania popełnione przez sprawcę dane-
go czynu będące w związku z nim, wykryte podczas wydawania wyroku lub nie, 
powinny zostać objęte powagą rzeczy osądzonej (Por. Uzasadnienie do Uchwały 
SN z dn. 21.11.2001 r. I KZP 29/01). 

Kontrowersyjną stała się uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 
2007 roku (I KZP 15/07), która przedstawia dość interesujący obraz dotyczą-
cy prawomocności materialnej związanej z zastosowaniem instytucji ciągłości 
zachowań przestępczych. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zadał wówczas nastę-
pujące pytanie: 

Czy prawomocne skazanie za ciąg przestępstw określony w art. 91 § 1 k.k. (a nie 
za czyn ciągły, o którym mowa w art. 12 k.k.), przy istnieniu przesłanek pozwa-
lających ocenić w toku aktualnie rozpoznawanej sprawy zachowania wchodzące 
w skład tego ciągu oraz zachowania później ujawnione (które nie były przedmio-
tem wcześniejszego osądzenia) jako jeden czyn ciągły (art. 12 k.k.) z uwagi na  
z góry powzięty zamiar wykonania wszystkich tych przestępczych zachowań oraz  
z uwagi na krótkie odstępy czasu oddzielające owe zachowania, stoi na przeszko-
dzie umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. co do później 
ujawnionych zachowań, będących obiektywnie – wraz z zachowaniami prawomoc-
nie osądzonymi jako ciąg przestępstw – elementami tego samego czynu ciągłego?

Sąd Najwyższy w/w uchwale postawił wówczas następująca tezę: 

Prawomocne skazanie rodzi powagę rzeczy osądzonej tylko w takim zakresie, w 
jakim sąd orzekł o odpowiedzialności karnej za za- chowania będące przedmiotem 
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zarzutu. Jedynie wówczas, gdy sąd uznał, że objęte jednolitym zamiarem zacho-
wania oskarżonego stanowią jeden czyn zabroniony w rozumieniu art. 12 k.k., 
zakres powagi rzeczy osądzonej wyznaczony jest ustalonym w wyroku skazującym 
lub warunkowo umarzającym czasem jego popełnienia.

Największą przyczyną sporu okazał się być dychotomiczny podział czy-
nów (wskazany przez SN) dzielący się na te istniejące obiektywnie (a zatem, 
wyróżniające się niezależnością od jakichkolwiek ocen zachowania sprawcy) 
oraz na te, które są sztucznym konstruktem (Wojtaszczyk i Zontek 2007: 112 
i nast.). SN wskazał w uzasadnieniu do uchwały, że orzeczenie zostało wydane 
w zgodzie z zasadą skarbowości procesu karnego i w granicach skargi uprawnio-
nego oskarżyciela - art. 14 § 1 k.p.k - a także, że zakres owej skargi wyznacza wy-
darzenie historyczne, które stanowi czyn w znaczeniu naturalnym, co nie oznacza 
jednak związania sądu kwalifikacją przyjętą przez oskarżyciela (Giezek 2007: 
83). Wskazano także na sztuczność konstrukcji wynikającej z art. 12 k.k. 
kreowanej przez prawo, która nie znajduje swojego odzwierciedlenia w rze-
czywistości (tamże). Sąd Najwyższy uznał, że „iluzja jedności czynu” została 
wymuszona przez ustawodawcę, który zdecydował się na złączenie zachowań 
łańcuchem ciągłości, po spełnieniu wymaganych do tego przesłanek, w je-
den czyn (Kardas 2007: 65). Doktryna odniosła się krytycznie do stanowiska 
Sądu Najwyższego argumentując, że w systemie prawa w znaczeniu sensu largo, 
istnieje bardzo duży procent czysto-prawnych konstrukcji nieposiadających 
swojego ontologicznego odpowiednika, co nie stanowi jednak przeszkody  
w uznaniu ich za istniejące faktycznie (Majewski 2006: 43). Upraszczając,  
na podstawie w/w wyrażonego poglądu SN, można by było wysnuć wniosek, 
że jeśli dana konstrukcja posiada jedynie charakter prawny (a zatem widnieje 
tylko dzięki woli ustawodawcy) to - z bliżej nieuzasadnionej przyczyny – znaj-
duje się znacznie niżej w hierarchii wobec innych konstrukcji „namacalnych” 
(Tamże: 45). Literatura podkreśla, że niepozostawiającym złudzeń, jest uzna-
wanie instytucji ciągłości przestępstw za sztuczny twór (chociażby biorąc pod 
uwagę sam fakt czasu oddzielającego elementy czynu ciągłego), to z pewno-
ścią nie daje to pozwolenia na swobodne dysponowanie powyższą instytucją 
(Tamże). Rolą sądu nie jest zatem przesądzanie o tym, czy dana konstrukcja 
istnieje w sensie faktycznym ani przesądzanie o jej charakterze – jeśli zachodzą 
przesłanki wskazane przez ustawodawcę, to tym samym obliguje się sąd do ich 
zastosowania i nie stanowi to tematu do głębszej deliberacji (Majewski 2006: 
95). Ponadto, jak trafnie zauważył P. Krawczyk – wskazana instytucja czynu 
ciągłego w art. 12 k.k. – jest przeznaczona wyłącznie do określania ciągłości 
przestępczej działalności sprawcy, która to już z uwagi na jej ustawowy kształt 
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może być zrealizowana „jednoczynowo”; nie odnosi się natomiast do tych typów 
czynu zabronionego, które już w strukturze znamion opisanych w przepisie 
części szczególnej zawierają element wielokrotności. (Krawczyk 2021: 11). 

Konstatacja ta ma istotne znaczenie, biorąc pod uwagę konsekwencję 
wynikającą z prawomocnego ujęcia instytucji ciągłości czynu w zakresie powa-
gi rzeczy osądzonej, oznacza to wówczas, że jest nałożony obligatoryjny nakaz 
rozstrzygania ich w oparciu o te same zasady i kryteria, jakie zostały przyjęte 
w odniesieniu do przestępstw trwałych, zbiorowych, wielokrotnych (Dąbrow-
ska-Kardas 2007: 199-200). 

PODSUMOWANIE

Zaprezentowane w niniejszym artykule dywagacje odnoszące się do pro-
blematyki powagi rzeczy osądzonej wobec instytucji czynu ciągłego pozwala-
ją wysnuć wniosek, że – pomimo akceptacji określonego sposobu wykładni 
przedmiotowej konstrukcji w art. 12 k.k. – kumuluje dość spore wątpliwości 
w sferze prawno-procesowej (Kardas 2007: 97). Jak wskazał P. Kardas ciężko 
nie zgodzić się, że konstrukcja czynu ciągłego ma służyć racjonalizacji karania, 
nie zaś destrukcji wymiaru sprawiedliwości, z tym tylko obligatoryjnym dopeł-
nieniem, że racjonalizacja karania opartego o tę konstrukcję uwzględniać musi 
treść przepisów ustawy oraz konsekwencje wynikające z ich wykładni w oparciu 
o powszechnie obowiązujące dyrektywy interpretacyjne (Tamże). 

Zgadzam się z powszechnie uzasadnionym wnioskiem, że wypadałoby 
postrzegać instytucje odnoszące się do ciągłości czynów w sposób znacznie 
szerszy, aniżeli wyłącznie odnosząc się do zapisów ustawowych, a także, że 
ważnym jest koncentrowanie się – nieco bardziej intensywnie - na poszukiwa-
niu uzasadnienia inaugurowania ich w otaczającej nas rzeczywistości (Ćwią-
kalski 2007: 37). Bowiem, należy pamiętać, że konieczność redukcji wielości 
ocen uzasadniona jest wymogiem ukonstytuowania ramowych podstaw usta-
wowych do jak najbardziej szczegółowego ujęcia czynu za pomocą ustawo-
wych instytucji (Tamże). 

Niezależnie od wszystkich przedstawionych powyżej uwag należy jednak 
przyznać, że problematyka związana z zakresem stosowania zasady res iudicata 
oraz zasady (zakazu) ne bis in idem w stosunku do przestępstw powstałych  
w wyniku złączenia ich konstrukcją ciągłości - w zgodzie z ustawowymi 
przesłankami - staje się powodem wielu kontrowersji, które - pomimo upły-
wu wielu lat - pozostają nierozwiązanym problemem (Krawczyk 2021: 25).  
Pozostaje jednak mieć nadaremne nadzieje, ażeby w najbliższej przyszłości 
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udało się wypracować na tyle wspólne stanowisko, które usatysfakcjonowało-
by – choć w częściowym procencie - wszystkich. 
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Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K.
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RES IUDICATA AND THE NE BIS IN IDEM,  
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Abstract: This study sets out the institution of criminal procedural law -  
res iudicata and the prohibition of ne bis in idem, in the light of the so-called 
continuity of crime construction. The article presents the views of the doctrine 
and jurisprudence that define the scope of validity of the substantive judgment 
in relation to acts committed under conditions of continuity, and the author 
mentions the evolution of the views of Professor Władysław Wolter.
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INFLATION IN POLAND:  
GLOBAL SUPPLY CHAIN PROBLEMS, 
CREDIT, MONEY, PUBLIC FINANCES

Abstract: The research regards the selected aspects of inflation in Poland 
in terms of the global supply chain problems, credit, money, and public 
finances. The paper's fundamental aim is to assess Poland's inflation within 
the global supply chain problems, credit, money, and public finances.  
The paper uses statistical, dynamics, comparative, and documentation analysis. 
The discussion shows that According to Eurostat's flash numbers, Eurozone 
inflation reached a new high of 9,10% in August 2022, with rising energy 
costs being the primary driver. Poland has reduced the value-added tax  
on essential food goods to zero as part of two sets of anti-inflationary measures, 
including cash handouts to suffering people and tax cuts on fuel, gas, and 
electricity. 

Keywords: inflation, global supply chain, credit, money, public finances, 
Poland

INTRODUCTION

In Poland, as in many other economies worldwide, consumer price 
increases accelerated in the first half of 2022. According to a flash estimate 
from Statistics Poland, CPI inflation was 16,10% year on year in August 
2022. The recent increase in inflation was caused mainly by the rapid rise 
in global commodity prices, which accelerated following Russia's armed 
operations against Ukraine at the end of February 2022. Greater commodity 
prices indicated, in particular, quicker increases in food and energy prices, but 
they also led to higher company operating expenses. The favorable domestic 
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economic conditions made it easier for increased expenses to be passed on to 
consumers. As a consequence, core inflation grew even more. Furthermore, 
the ongoing global supply chain disruptions raised inflation. At the same time, 
the Anti-inflationary Shield slowed CPI inflation rise. Poland's economy 
grew rapidly in the first quarter of 2022. GDP growth advanced to 8,50% 
year on year, with inventories making a significant positive contribution. 
At the same time, consumption and investment growth slowed, while net 
exports' negative contribution worsened (STAa, 2022; The first news, 2022; 
Brukwicka and Dudzik, 2021; Arias et al., 2015).

Consumption increase was aided by an excellent labor market condition, 
as seen by    a further reduction in unemployment and robust pay growth,  
as well as increased demand produced by the influx of refugees from Ukraine. 
However, a dramatic decline in consumer mood following Russia's military 
intervention against Ukraine acted in the other way. In turn, rising domestic 
demand and relatively high capacity utilization aided investment expansion, 
which was hampered by considerable increases in costs and supply-side 
issues. Imports grew faster than exports due, among other things, to high 
import prices, particularly for commodities and energy. At the start of 2022, 
there was a further increase in demand for labor amid a solid resurgence in 
economic activity in Poland. The number of employed people in the economy  
and employment in the business sector increased, while the seasonally adjusted 
unemployment rate decreased to historic lows. Wages have risen significantly 
due to employees' strong position in the labor market, particularly in the firm 
sector. Government bond rates in Poland climbed sharply in the first half of 
2022, as they did in many other nations worldwide. This was primarily due to 
monetary policy tightening and predictions of more interest rate hikes, as well 
as a downturn in mood in the world's financial markets. International market 
volatility also led to a significant dip in Warsaw Stock Exchange share prices. 
Following a substantial decline at the start of March 2022 due to Russia's 
military aggressiveness, the zloty exchange rate recovered significantly in the 
following months (Bloomberg, 2022; STAb, 2022; The World Bank, 2022; 
Bańbuła et al., 2011).

Research questions

The paper's research regards the selected aspects of inflation in Poland. 
The paper's fundamental aim is to assess Poland’s inflation within the global 
supply chain problems, credit, money, and public finances. 
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The author presents the following research problems: 
1) What is the diversification of the inflation in Poland regarding the global 

supply chain problems, credit, money, and public finances?; 
2) Which research aspects of inflation in Poland have the highest, middle, 

and lowest levels?

Methodology

The paper's theoretical part depicts the inflation overview in Poland, 
inflation and global supply chain problems, credit, and money. The studies 
are carried out within the documentation, statistical, comparative, and 
dynamics analysis. The results showed that the analyzed aspects had different 
tendencies in the research period. The paper was prepared based on print, 
digital and electronic sources: reports, databases, books, textbooks, academic 
and trade journals, and scientific papers. The inference process took place in 
a deductive way.

Theoretical Analysis 
INFLATION OVERVIEW IN POLAND

Consumer price increases in Poland continued to climb in the first half 
of 2022, as they did in many other economies worldwide. CPI inflation 
was 16,10% year on year in August 2022 (compared to 9,40% year on 
year in January 2022). Higher commodity costs were reflected, for instance,  
a quicker increase in food and energy pricing, but it also contributed to higher 
operational costs and enterprise expenses. The favorable domestic economic 
conditions made it easier for increased expenses to be passed on to consumers. 
As  a result, core inflation accelerated. The persistent global supply chain 
disruptions also fuelled inflation. At the same time, the anti-inflationary 
shield kept CPI inflation under control. Food and non-alcoholic beverage 
price inflation increased to 13,50% year on year in May 2022, up from 
9,30% year on year in January 2022, led by faster increases in unprocessed 
and processed food costs. The faster price growth was primarily due to the 
rise in global prices of the bulk of agricultural commodities following Russia's 
war on Ukraine. The growth in production expenses, specifically nitrogen and 
potassium fertilizers, energy, and labor costs, worked in the same direction. 
Energy price growth has also increased in recent months, hitting 32,80%  
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year on year in May 2022, up from 21,20% year on year in January 2022 
(BneIntelliNews, 2022; NBPc, 2022). 

This was primarily due to increased rises in the prices of fuels for personal 
transport equipment, as well as liquid and solid fuels and liquid gas, which 
was fueled by the continued rise in global energy commodity prices following 
Russia's aggression. The rise in electricity and natural gas costs, due to rising 
levies on the sale and distribution of these energy carriers beginning in January 
2022, has also contributed to energy price inflation. In May 2022, inflation 
excluding food and energy prices increased to 8,50% year on year (from 
6,10% year on year in January 2022), led by growing company expenses, 
which could be passed on to final product prices amid favorable economic 
circumstances and robust demand. Higher yearly growth in non-food goods 
and services prices led to inflation, excluding food and energy costs. This was 
accompanied by a rise in the remaining core inflation indicators. Inflation 
forecasts of financial industry experts polled by Refinitiv and participants  
in the NBP Survey of Professional Forecasters have risen considerably since 
the last Inflation Report. However, according to the analysts polled, inflation 
will begin to fall gradually in 2023, while it will stay over the upper limit 
for deviations from the inflation target until at least the middle of 2024. 
Following a sharp transitory surge in March 2022, they were immediately 
following the initiation of Russia's armed activity against Ukraine, consumer 
inflation expectations as indicated by balance data in 2022 Q2 close to the 
January 2022 level. Similarly, after an increase in 2022 Q1, enterprise attitudes,  
as indicated by balance statistics, changed towards lower inflation in 2022 Q2 
and were close to the level reported in 2021 Q4 (China-CEE Institute, 2022; 
WIIW, 2022).

INFLATION AND GLOBAL SUPPLY CHAIN PROBLEMS

Global supply chain disruptions are one of the most critical causes now 
driving up global inflation (also known as international supply chains). The 
epidemic, followed by Russia's armed intervention against Ukraine, caused 
these disturbances. Their influence on inflation was more significant and more 
prolonged than anticipated. This modifies the influence of globalization, which 
was previously considered moving in just one way, on pricing products and 
services. Globalization processes have consistently lowered inflation in recent 
decades, owing to the growth of global supply networks. The liberalization 
of capital and trade flows, as well as the advancement of information and 
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communications technology (ICT), resulted in worldwide fragmentation  
of production, affecting the capital goods market and the consumer goods 
sector. It entailed splitting the industrial processes into highly specialized 
segments in economies with comparative advantages (e.g., labor-intensive 
stages were located in countries with low labor costs). The increased availability 
of ICT technology permitted more effective production and logistics network 
management, which was critical for the operation of firms within global 
supply chains and for adopting the so-called just-in-time model. The following 
highly specialized multinational output lowered worldwide inflation through 
at least three avenues. The first of them was connected to rising rivalry 
among intermediate product providers. Businesses that provide standardized 
intermediate items and operate in the so-called middle regions of the supply 
chain, in particular, may face intense competition. These enterprises reduce 
their margins to retain price competitiveness in export markets, causing 
material and component costs to fall (Credit-Agricole, 2022).

Lower intermediate product costs can then be passed on to the following 
stages of the international manufacturing process, lowering the price of the 
final product. The second route via which globalization processes influence 
inflation is trade openness, defined as the higher intensity of trade flows 
between economies, resulting in the broader diversity of available completed 
goods. This makes it easier for customers to choose cheaper replacements and 
may increase producer competition. The third channel is linked to technical 
advancement, fueled by the increased free movement of direct investment, 
human capital, and intangible assets. The COVID-19 pandemic, on the 
other hand, significantly disrupted global supply chains, owing to the impact 
of temporarily severe supply limitations and a swift rebound in demand for 
intermediate and final goods following an extraordinary drop in economic 
activity in 2020 Q2. The hygienic limitations established at the time began 
to replace the demand for services with the demand for consumer products. 
Given the high demand, delays in the early phases of manufacturing, caused, 
among other things, by production stoppages in China, were critical. These 
interruptions were accompanied by significant imbalances in the marine 
freight market, which is critical for the efficient operation of global supply 
chains. Globally, this was reflected in solid rises in freight rates, which 
increased the costs of using intermediate products, resulting in a reduction 
in supply chain efficiency, as seen by a significant drop in the GSCPI (Global 
Supply Chain Pressure Index). Supply chain issues also resulted in lengthier 
delivery times recorded by Polish enterprises, as seen by the SDTI (Suppliers' 
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Delivery Time Index) for Poland falling to historically low levels. As a result, 
there were shortages of intermediate items, as demonstrated by the all-time 
high percentage of enterprises reporting supply issues (ERSTa, 2022; NBPb, 
2022; Čaklovica and Efendic, 2020). 

Global supply chain disruptions have an inert pro-inflationary influence 
on the economy. These interruptions might be understood as a negative supply 
shock in macroeconomic terms. Shortages of intermediate commodities used 
in manufacturing result in higher costs for various reasons. To begin, when 
confronted with a lack of the previously utilized intermediate products, firms 
swap parts and materials with their more expensive counterparts to maintain 
manufacturing. Second, material shortages might be caused by logistics issues, 
which would need increased transportation expenses. Apart from the supply-
side character of these disruptions, the influence of the price adjustment 
mechanism cannot be ruled out, as firms may raise their product pricing in 
the face of limited production capacity and strong demand. Producer prices 
are the most sensitive to interruptions in the supply chain, which is directly 
related to the type of shock and its transmission mechanism. Higher material 
and import intensity of industrial goods production stem from the increased 
involvement of intermediate products in their manufacture, which raises 
the cost of the offered industrial goods the most. This shock is then passed 
to subsequent phases of the manufacturing process, driving, in particular, 
consumer product price rises. Prices of services are substantially less responsive 
to the shock since the effect of supply chain disruptions is apparent with  
a delay (European Commission, 2022; TVN24b, 2022). 

The worldwide supply chain disruptions are projected to dramatically 
accelerate price rise in the Polish economy in the future quarters.  
The projected effect of the disruptions implies a somewhat inertial influence 
on inflation, with the most considerable impact occurring after 4-6 quarters 
on average. This suggests that the impact of the historically worst supply 
chain difficulties witnessed in 2022 may continue to drive up inflation in the 
first half of 2023. Second, the results of additional modeling of the impact  
of these shocks on CPI and PPI growth show the strongly inert character of the 
disruptions experienced thus far. According to these estimates, supply market 
disruptions witnessed till the end of 2021, and thus before Russia's military 
assault against Ukraine, will dramatically enhance CPI and PPI throughout 
2022. Third, the war in Ukraine alone lowers the efficacy of global supply 
networks and serves as a further pro-inflationary drive. For example, the PPI 
increase in December 2021 was 14,50%, whereas the top limit for the expected 
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contribution of interruptions at this time was 10,70%. In turn, CPI inflation 
was 8,60% in December 2021, with supply chain disruptions contributing  
to a maximum of 3,80 percentage points. Global supply chain disruptions 
that occurred by the end of 2021 are also leading to more significant inflation 
in 2022. In the meantime time, further severe disruptions occurred in the first 
half of 2022, including those related to Russian military aggression against 
Ukraine, sanctions imposed on Russia, and China’s so-called “zero Covid” 
policy, which could exacerbate and prolong the inflationary effects of global 
supply chain interruptions (ERSTb, 2022; NBPa, 2022; Reuters, 2022).

CREDIT AND MONEY

The broad money growth rate (M3) fell to 7,50% in 2022 Q1 (from 
8,90% in 2021 Q4). Meanwhile, due to the increased uncertainty generated 
by Russia's assault against Ukraine, households withdrew some cash from 
banks in February and March 2022, resulting in a shift in the structure  
of the M3 aggregate. The rise in cash in circulation (which increased to 
13,20% in 2022 Q1 from 11,80% in 2021 Q4) was mirrored in a decrease  
in the annual growth rate of household deposits (which fell to 4,00% in 2022 
Q1 from 6,90% in 2021 Q4). Corporate deposit growth has also slowed 
(it was 6,80% in 2022 Q1 compared to 9,10% in 2021 Q4). The growth 
rate of all significant M3 competitors was positive in 2022 Q1. Loans and 
claims increased significantly in multiple quarters and contributed the most 
to overall money growth. In the face of declining consumer mood, rising 
loan interest rates, and stricter lending policy, the growth rate of household 
loans is slowing, reaching 4,20% in 2022 Q1 (compared to 4,90% in 2021 
Q4). Lending for both home and consumer loans is slowing. Demand for 
house loans, in particular (in terms of both the number of loan applications 
and the value of loans issued), fell dramatically. Consequently, home loan 
growth fell to 6,00% in 2022 Q1 (from 6,80% in 2021 Q4). Simultaneously, 
consumer loan growth fell to 3,10% in 2022 Q1 (from 3,30% in 2021 Q4). 
In turn, the annual growth rate of business loans grew significantly in 2022 
Q1 (to 6,70% from 2,20% in 2021 Q4). The main contributing factor was  
a significant acceleration of current loan growth (to 17,00% in 2022 Q1 from 
9,00% in 2021 Q4) due to an increase in large enterprises’ financing needs 
for inventories and working capital as a result of rising global commodity and 
some goods prices, as well as ongoing supply chain disruptions. The pace of 
growth of investment loans increased substantially as well, albeit it remained 
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somewhat negative on average in 2022 Q1 (-0,10% in 2022 Q1 compared 
to -2,30% in 2021 Q4) (Focus Economics, 2022; Politico, 2022; Buszko and 
Krupa, 2015; Kim, 2014).

Quantitative Analysis 
ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, comparative, 
dynamics, and documentation analysis. The time scope of the study is 2020-
2021, but in some aspects, it was broadened. The territorial area of the study is 
Poland. The structure and dynamic analysis are carried out within the selected 
aspects of inflation in Poland. The study's results depict significant variations 
between the research variables in the established research fields. In Poland, 
prices for consumer goods and services climbed by 16,10 percent in August 
2022 compared to the same month last year and by 0,80 percent compared to 
the previous month (Fig. 1) (Macrobond, 2022).

Figure 1: Monthly consumer price index (CPI) change of goods and services in Poland from 
2018 to 2022 (in %)

Source: Statista, (access: 22.08.2022)

Poland and Hungary had one of the highest inflation rates in the Central 
and Eastern European areas in 2021. The average price rise for EU nations that 
year was 2,60 percent. Higher transportation prices had the most significant 
influence on the total consumer price index. Compared to the previous year, 
transportation prices climbed by about 23,00% in December 2021. Food and 
non-alcoholic beverage costs climbed 8,60 percent in December 2021. Food 
prices have already started to rise gradually in 2020. In comparison, fruit 
costs jumped by roughly 18,00% over this period, while cured meat prices 
increased by 9,50%. The average shopping basket price at brick-and-mortar 
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retailers was 221,71 zloty in the fourth quarter of 2021, 38,00 zlotych 
less than when purchasing online. Despite rapidly growing prices, Poland  
is one of the few European nations where necessary goods are much cheaper 
than in the European Union. In comparison, food prices in 2020 were 
32,00% lower than the EU average, while Poles spent more than 61,00% 
less on household upkeep (Investing.com, 2022; Polish Press Agency, 2022; 
TVN24a, 2022; Boranova et al., 2021; Gürer and Weichenrieder, 2020).

The overall government deficit (in ESA 2010 figures) was 1,90% of GDP 
(PLN 49.0 billion) in 2021, down from 6,90% of GDP (PLN 161.7 billion) 
in 2020. The significant improvement in sector performance was mainly due 
to the phase-out of anti-crisis support for people and businesses associated 
with the COVID-19 epidemic and the economic recovery, which increased 
tax collections (Macrobond, 2022; PolskieRadio.pl, 2022). The general 
government's outcome in proportion to GDP last year was one of the most 
solid in the EU, in 2021, the mean deficit in the EU was 4,70% of GDP (Fig. 
2).

Figure 2: General government balance in ESA 2010 terms (in percent of GDP)

Source: Eurostat, (access: 22.08.2022)

According to preliminary figures from the Ministry of Finance, the state 
budget surplus was 12.1 billion zlotych from January to May 2022, and tax 
collections were 18,10% higher yearly. This occurred despite modifications 
implemented under the Polish Deal beginning in 2022, which reduced 
budget tax collections from PIT36 and reduced excise duty and VAT rates 
(on selected essential commodities) under the Anti-inflationary Shield 
(Macrotrends, 2022; OECD, 2022; Castillo, 2014; Goczek and Mycielska, 
2013; Juselius and Takats, 2015).
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Figure 3: General government balance in ESA 2010 terms in EU countries in the years 2020 
and 2021(in %)

Source: Eurostat, NBP

The increase in tax income to the state budget was driven by favorable 
economic conditions in the face of rising inflation. Despite the strong state 
budget position in the early months of 2022, the general government deficit in 
2022 is expected to rise to 4,30% of GDP, according to the administration's 
projections stated in the April 2022 update of the Convergence Programme 
(Fig. 3). The worsening in the sector's performance reflects, in particular,  
the expense of the government's anti-inflationary policies and the help offered 
to Ukrainian refugees. Furthermore, the tax adjustments implemented  
as part of the Polish Deal are a factor limiting the sector's tax collections.  
The government's projected drop in the lower PIT rate (from 17,00%  
to 12,00%) beginning in July 2022 would result in a further permanent fall in 
tax revenues for the industry. The general government debt to GDP ratio fell  
to 53,80% of GDP in 2021 (from 57,10% at the end of 2020), owing primarily 
to the sharp rise in nominal GDP. According to the government's predictions, 
the debt-to-GDP ratio will fall in 2022 and future years (Macrotrends, 2022; 
Notes from Poland, 2022; Czerkas, 2016; Eggertsson and Krugman, 2012).

CONCLUSIONS

Poland's economy began the year on a high note, with real GDP 
increasing by 2,50% year on year in the first quarter. Due to increased 
unpredictability and global supply chain challenges, organizations gradually 
shift from just-in-time manufacturing to stock buildup. Outsized industrial 
equipment investment increased investment to 11,50% yearly. Meanwhile, 
despite many individuals fleeing Ukraine, private consumption grew 
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minimally, suggesting that rising prices and deteriorating consumer confidence 
are already negatively influencing family spending decisions. Economic 
growth is expected to slow during the rest of 2022 due to Russia's assault 
against Ukraine, tightening monetary policy, declining economic mood,  
and a weaker external environment. The need for requirements of displaced 
individuals from Ukraine and continuous fiscal expansion is expected to 
increase private spending. Nonetheless, heightened uncertainty and recent 
monetary policy tightening will constrain consumption growth, increasing 
household incentives to save and weighing on disposable income, especially 
given Poland's significant percentage of mortgages with variable interest rates. 
Cost challenges, increased uncertainty, and stricter financing conditions are 
projected to cause enterprises to postpone investment projects, especially 
those in the construction sector. Externally, the collapse of trade with Russia 
and Ukraine and a decline in demand from Poland's key trading partners are 
expected to weigh on export performance in 2022, resulting in a negative 
contribution to growth from net exports in 2022 (Edwards, 2014).

However, when global supply chain bottlenecks fade and economic 
activity picks up, export growth should return, and the trade balance should 
improve, particularly by the end of 2023. GDP growth is predicted to reach 
5,20% in 2022, largely thanks to a particularly robust first quarter. Quarterly, 
GDP growth rates are predicted to stay below historical norms until the 
second half of 2023. Despite a pick-up in growth rates, a low carryover  
is predicted to keep annual GDP growth at 1,50% in 2023. Rising commodity 
prices, brisk demand, and supply-side constraints have led to a steady and 
noticeable increase in inflation in recent months, reaching 16,10% in August 
2022. Due to rising global energy and food costs and rising core inflation, 
these strong price dynamics are likely to last the rest of 2022. Increasing 
energy prices, labor shortages, and supply constraints drive price rises for 
services and industrial products, and core inflation should stay persistently 
high throughout the predicted horizon. Nonetheless, a slowing of growth 
momentum and a gradual fall in global supply chain pressures and energy 
costs would almost certainly contribute to a drop in inflation at the end of the 
prediction horizon. As a result, HICP inflation is expected to fall to 9,00% in 
2023 (Trading economics, 2022).
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INFLACJA W POLSCE: PROBLEMY GLOBALNEGO 
ŁAŃCUCHA DOSTAW, KREDYTY, PIENIĄDZE,  

FINANSE PUBLICZNE

Streszczenie: Badania dotyczą wybranych aspektów inflacji w Polsce w od-
niesieniu do problemów globalnego łańcucha dostaw, kredytów, pieniądza  
i finansów publicznych. Podstawowym celem artykułu jest ocena zjawiska in-
flacji w Polsce w ramach problemów globalnego łańcucha dostaw, kredytów, 
pieniądza i finansów publicznych. W artykule wykorzystano analizę statystycz-
ną, dynamiki, porównawczą i dokumentacji. Dyskusja pokazuje, że według 
wstępnych danych Eurostatu inflacja w strefie euro osiągnęła nowy najwyższy 
poziom 9,10% w sierpniu 2022 r., przy czym głównym impulsem były ro-
snące koszty energii. Polska obniżyła do zera podatek od wartości dodanej na 
podstawowe artykuły spożywcze w ramach dwóch pakietów działań antyin-
flacyjnych, w tym przekazywania transferów pieniężnych najuboższym oraz 
obniżek podatków na paliwo, gaz i energię elektryczną.

Słowa kluczowe: inflacja, globalny łańcuch dostaw, kredyty, pieniądze, finan-
se publiczne, Polska






