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Przedmowa

Prawo publiczne jest jednym z dwóch zasadniczych działów prawa regu-
lujący stosunki, w których występuje element władztwa publicznego, zwłaszcza 
stosunki związane z organizacją i funkcjonowaniem aparatu państwa. Niniej-
sza monografia jest podsumowaniem doświadczeń i przemyśleń autorów do-
tyczących prawa publicznego. Dotyczy szerokiego przekroju dziedzin prawa: 
karnego, administracyjnego czy prawa pracy, jednak nadal ściśle związanych 
z prawem publicznym - skupiającym normy prawne, których zadaniem jest 
ochrona interesu publicznego.

W stosowaniu prawa ważnym elementem jest wykorzystywanie nowych 
zdobyczy naukowych powstałych  dla dynamicznie zmieniającego się świata. 
Autorzy w swoich publikacjach celnie uchwycili liczne zmiany, jakie powstały 
w różnych dziedzinach prawa, tak silnie związanych z prawem publicznym. 
Niezmiernie istotnym jest, aby do powstałych zmian szybko się dostosować 
i wprowadzić rozwiązania prawne, które będą odpowiedzią na problemy 
współczesnego prawa publicznego. Właśnie takie rozwiązania przedstawia 
monografia. 

 Jednym z czynników, który zmusza nas do dostosowania się do pa-
nujących czasów jest pandemia rozpoczęta przez rozprzestrzenianie się wirusa 
Covid-19. Odpowiedzią na zmiany, jakie zaszły w otaczającym nas świecie są 
artykuły dotyczące telemedycyny oraz nauczania zdalnego. Kiedyś sporadycz-
nie wykorzystywane formy porozumiewania się z uczniem oraz pacjentem - 
dziś stały się naszą codziennością. Z problematyką niezmiernie istotną podczas 
walki z pandemią jest dostęp do leków. Z tą tematyką mierzy się artykuł do-
tyczący deficytu leków w Polsce, niezmiernie ważnych dla zdrowia pacjentów 
w dobie pandemii. Autorka wskazuje, problemy, jakie rodzi brak spójności 
ustawodawstwa w tej dziedzinie i wskazuje rozwiązania, których zastosowanie 
pozwoli na wypełnienie luk prawnych w obowiązujących przepisach. 
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PRZEDMOWA

W  zamyśle  autorów  publikacja  ma  w  sposób  przystępny  przybliżyć 
Czytelnikowi skomplikowane zagadnienia prawa publicznego i powstałe na 
jego tle problemy. Warstwa merytoryczna opracowania może też stanowić 
wyjściowy prakseologiczny materiał do dalszych zmian prawa publicznego, 
które stoi na straży niezbędnego  zaufania  społecznego  zarówno  do we-
wnętrznego systemu prawnego, jak i do organów ochrony prawnej. 

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Kinga Mozgiel-Wiecha
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Natalia Pliszka
Akademia Pomorska w Słupsku 

Przeciwdziałanie  
przestępczości nieletnich  
w polskim i amerykańskim 

systemie prawnym

Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie zjawiska przestępczo-
ści nieletnich, ze strony teorii prawa. Prawno-porównawcza analiza 
podjętego tematu ma ukazać zróżnicowanie działań podejmowanych 
przez polski i amerykański wymiar sprawiedliwości, w zakresie ochro-
ny, zwalczania, oraz karania nieletnich. Aby ukazać różnice, w zakresie 
odpowiedzialności karnej nieletnich zabójców, w zakończeniu przywo-
łane zostaną dwie sprawy o morderstwo, do których doszło w Polsce  
i USA. Zwrócenie uwagi na niewykształconą w pełni psychikę młode-
go człowieka, poszukiwanie cech wspólnych u nieletnich sprawców ma 
skłonić do refleksji, nad celowością wprowadzania nowych rozwiązań ́ 
zwalczających ale również̇ wychowujących nieletnich, którzy przejawia-
ją  antyspołeczne zachowania.

Słowa kluczowe: nieletni, przestępcy, prawo karne, zabójstwo, demo-
ralizacja, zbrodnia, wychowanie

Zjawisko przestępczości nieletnich jest aktualnie jedną z najczęściej po-
ruszanych kwestii zarówno przez socjologów, psychologów jak i prawników. 
W ocenie autorki, problematyka przestępczego zachowania nieletnich, nie jest 
„nowym problemem”, a raczej postępującym zjawiskiem, które ściśle wiąże 
się z pojęciem demoralizacji. Demoralizacja to przede wszystkim, wszelkiego 
rodzaju zachowania sprzeczne z normami ustanowionymi w społeczeństwie. 
Zgodnie ze znaczeniem, przyjętym w słowniku języka polskiego, demoralizacja 
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jest procesem odchodzenia od obowiązujących wartości moralnych, przeja-
wiających się w przestępczości, korupcji, wykolejeniu jednostek, stan upadku 
moralności, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności1. Z kolei, w literatu-
rze przedmiotowej, możemy znaleźć definicję demoralizacji, w odwołaniu do 
regulacji prawnych, charakterystycznych przy postępowaniu w sprawach prze-
stępczości nieletnich, postępowania w sprawach dotyczących przeciwdziałania 
przestępczości nieletnich i badań z zakresu nauk społecznych stwierdzają, że 
pojęcie „demoralizacja” wskazuje na zachowania antyspołeczne, których wy-
razem jest trwałe negowanie i odrzucanie wartości, norm, zasad, praw przyję-
tych w społeczeństwie2. Mając na uwadze powyższe rozważania możemy przy-
jąć, że demoralizacja wiąże się̨ ściśle z problematyką pracy, której celem jest 
ukazanie przestępczego działania nieletnich sprawców. Młodzież̇, w sposób 
nieadekwatny, reaguje na zasady nałożone przez społeczeństwo, wykazując 
tym samym lekceważące podejście do przepisów prawa regulujących zasady 
funkcjonowania w państwie. Młodzi ludzie przejawiają̨ różnego rodzaju za-
chowania antyspołeczne, w związku z tym wyodrębnia się: naruszenie zasad 
współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne 
uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie 
alkoholu lub innych środków, w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 
uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych3. 

 W oparciu o powyższe rozważania, powstaje szereg pytań: Dlaczego 
nieletni popełniają czyny karalne? Jakie są podstawowe akty prawne w tej 
materii? Jak ustawodawstwo polskie, czy amerykańskie przeciwdziała demora-
lizacji młodzieży? 

Autorka w swojej pracy skupi się na przedstawieniu zjawiska przestęp-
czości nieletnich ze strony teorii prawa, ukazując tym samym znaczącą po-
trzebę wyodrębnienia wyspecjalizowanej jednostki prawa karnego, dotyczą-
cej tej materii, jak i również wskazując rolę polityki kryminalnej, w zakresie 
przeciwdziałania i definiowana przestępczości nieletnich. Prawnoporównaw-
cza analiza polskich i amerykańskich przepisów, w zakresie postępowania  
w sprawach, ma ukazać zróżnicowanie działań obu państw w: zwalczaniu, kara-
niu i wychowywaniu, przy czynach karalnych, popełnianych przez nieletnich. 
Zwrócenie uwagi na, niewykształcona ̨ w pełni, psychikę ̨ młodego człowieka, 

1  Red. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, wyd. PWN, Warszawa 1978, s. 379.
2  J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych, wyd. Oficyna Wy-
dawnicza IMPULS, Kraków 2001, s. 14.
3  A. Zellma, ks. E. Wiszowaty, Współpraca szkoły z Policją w zakresie przeciwdziałania demo-
ralizacji młodzieży, [w:] „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 16”,  Koszalin 2011, s. 127-144
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ma na celu podkreślenie w jaki sposób ustawodawca chroni, a jak represjonuje 
zachowania przestępcze nieletniego. Aby dokładniej zrozumieć problematykę̨ 
tematu, należy również zdefiniować granice wiekowe, środki karne, popraw-
cze i wychowawcze, jakimi dysponują organy państwowe, w sprawach nielet-
nich. W ujęciu kryminologicznym autorka postara się wskazać, jakie czynni-
ki determinują przestępcze zachowania nieletnich oraz ich skutki, w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem autorki dokładna analiza tego zjawiska,  
w szczególności pod kątem determinantów jej powstania, pozwali prawidłowo 
określić sposób postępowania ze zdemoralizowaną młodzieżą. 

W porównaniu do historii prawa karnego, prawo karne nieletnich jest 
stosunkowo młodą nauką, a jego wyodrębnienie z prawa karnego było spo-
wodowane chęcią ̨ pomocy, przeciwdziałania przestępczości nieletnich, a także 
dokładniejszego rozwiązania problemu resocjalizacji trudnej młodzieży. 

Za początek kształtowania się podstawowych zasad dotyczących 
postępowania, w sprawach nieletnich, można uznać działania VI Kongresu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1980 roku. 

Wtedy też stworzono międzynarodową regulacje o nazwie „konwencja 
o prawach dziecka”4, która to została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. oraz ratyfikowana 
przez Polskę w 1991 roku. W konsekwencji, państwa członkowskie ustaliły, że 
konieczne jest zapobieganie postępującej demoralizacji wśród młodzieży. Pod-
kreślono, iż należy mieć na uwadze ochronę życia i zdrowia nieletnich oraz 
zapewnienie im godnych warunków materialnych i rozwojowych. 

W polskim systemie prawnym nieletniego możemy definiować na pod-
stawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny5 (później w tekście k.k.), 
jak również ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 paździer-
nika 1982 r.6 (później w tekście u.p.s.n.) Warto w tym miejscu wskazać, że  
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwaliło się przekonanie, że za-
sada równości, wyrażona w artykule 32, nie stoi na przeszkodzie przyznania 
wyjątkowego statusu, pewnej kategorii osób, do których należą między innymi 
dzieci7.

Nieletnim, w myśl kodeksu karnego, są osoby poniżej 17 roku życia  
(art. 10 § 1 k.k.), a wśród nich Ci, którzy po ukończeniu lat 5, mogą odpowiadać 

4  Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r., rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ nr 44/25, Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526.
5  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
6  Ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. Dz. U. Nr 35, 
poz. 228.
7  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 1988r., U7/87 OTK 1988, nr 1.
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za popełnienie niektórych przestępstw, na zasadach określonych w kodeksie 
karnym (art. 10 § 2 k.k.). Z kolei według ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich z 26 października 1982 r. możemy wyróżnić: 

a) osoby w wieku do lat 18 wskazujące przejawy demoralizacji (art. 1 § 1 
pkt 1 i art. 2 u.p.s.n.);

b) osoby, które dopuściły się „czynu karalnego” (w rozumieniu u.p.s.n) 
po ukończeniu 13 lat, a nie ukończyły lat 17 (art. 1 § 1 pkt 2 u.p.s.n.);

c) osoby w wieku do 21 lat, wobec których orzeczono środki wychowaw-
cze lub poprawcze (art. 1 § 1 pkt 3 u.p.s.n.) 

Warto podkreślić, że ustawodawstwo polskie przy opisie nieletniego, 
zwróciło uwagę na osoby wymagające resocjalizacji i pomocy ze strony pań-
stwa. Jest to ważne, ze względu na cel ustawy, którym jest dobro dziecka, jego 
wychowanie i przeciwdziałanie w przyszłości zjawisku demoralizacji. 

Polski kodeks karny z 1997 roku nie podaje jasnej definicji przestępstwa. 
Możemy ją jednak wyprowadzić na podstawie kilku artykułów, w tym: 1, 7, 8 
czy 115. Stad tez ̇ za przestępstwo uważa się czyn człowieka, zabroniony przez 
ustawę, obowiązująca ̨ w momencie jego popełnienia, określającą jego znamio-
na pod groźbą kary. Bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu 
wyższym niż znikomy. 

Nieletni uważany jest za osobę nie w pełni dojrzałą, zarówno moralnie 
jak i psychicznie. Idąc tym tropem, ustawodawstwo polskie określiło w ko-
deksie karnym, że przestępstwo może popełnić tylko osoba, która ukończyła 
lat 178. Dzieje się tak ponieważ ̇, osoby poniżej tego wieku nie mają tzw. zdol-
ności do zawinienia, a wina jest uważana za jedno ze znamion przestępstwa. 
Wynika z tego, że nieletni, którzy nie ukończyli wieku wskazanego przez usta-
wę̨ nie popełniają przestępstw, lecz czyny karalne. 

Przyjmuje się, że niektóre typy przestępstw wskazane w przepisach,  
w wyjątkowych sytuacjach, spowodują zastosowanie wobec nieletniego od-
powiedzialności karnej, jak w przypadku dorosłego. Stad tez ̇, ustawodawstwo 
polskie postanowiło określić warunkową, wyjątkową odpowiedzialność nie-
letnich. Jest ona odstępstwem od zasady, że zgodnie z kodeksem odpowia-
da osoba, która ukończyła lat siedemnaście. Artykuł 10 k.k. stanowi katalog 
zamknięty, i w wyczerpujący sposób, opisuje odpowiedzialność karna ̨ osób 
powyżej 15 roku życia, a poniżej 17 lat. Nieletni, popełniający jedno ze wska-
zanych przestępstw, ponosi odpowiedzialność karną na zasadach opisanych 

8  Artykuł 10, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póz ́n. 
zm.) 
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w kodeksie. Do podanych przestępstw zaliczymy np. zamach na z ̇ycie prezy-
denta (art. 134 k.k.), zgwałcenie typu kwalifikowanego (art. 197 k.k.), rozbój 
(art. 280 k.k.) czy zabójstwo w typie kwalifikowanym i uprzywilejowanym (art. 
148 k.k.). Nie należy jednak zapominać, że odpowiedzialność nieletnich ma 
charakter fakultatywny. Sąd będzie brał zatem pod uwagę okoliczności sprawy 
oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste. 

Należy jednak podkreślić, że przestępstwo, jak i czyn karalny, w wielu 
wypadkach pozostawia negatywne piętno na psychice człowieka, a szczegól-
nie u osób młodych. Kodeks karny, pomimo swojej szeroko rozbudowanej 
treści, nie wyczerpuje w pełni problematyki popełnianych, przez nieletnich, 
przestępstw. 

Postępowanie w sprawach nieletnich, które znajduje wyraz, w polskim 
systemie prawnym, w postaci „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”, 
która to jest praktycznie nie zmieniona od lat 80 tych. Ustawa o postepowaniu 
w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. jest główną regulacją 
w Polsce, dotyczącą nieletnich przestępców. Ustanowienie jej spowodowało 
wyodrębnienie się nowej gałęzi prawa w Polsce – prawa nieletnich9. 

„W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich  
i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy po-
padli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz  
w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia od-
powiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obo-
wiązków członków społeczeństwa(...)”.10 Preambuła do ustawy ma wyniosłe 
znaczenie, ponieważ ukazuje cele i sposób działania, w postępowaniu z nielet-
nimi, gdyż podkreśla ona jakimi wartościami należy się kierować, aby mieć na 
względzie wychowanie, opiekę i przede wszystkim dobro, nawet zdemoralizo-
wanego nieletniego. 

Ustawa ma nie tylko charakter resocjalizacyjny, lecz także profilaktyczny. 
Świadczy o tym objęcie ochroną osób poniżej 21 lat, wobec których orzeczono 
środki wychowawcze lub poprawcze, oraz osoby 18-letnie, wykazujące prze-
jawy demoralizacji. Zatem ustawodawca dąży nie do tego, aby represjonować 
nieletnich, lecz do stwarzania im warunków do normalnego życia, pomimo 
konfliktów z prawem, czy zasadami współżycia społecznego. 

9  T. Kaczmarek, Psychologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim 
prawie karnym, NP 1990, z. 1-3, s. 16. 
10  Preambuła do Ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 
r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 969)
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Jak wiadomo, we wszystkich postepowaniach, kluczową rolę odgrywają 
organy orzekające, czyli sądy. Na postawie art. 15 ustawy o postepowaniu 
w sprawach nieletnich możemy określić właściwość rzeczowa ̨ sądu rodzinne-
go, w sprawach nieletnich, tj. do rozpoznania sprawy, jak i jej rozstrzygnię-
cia. Jeśli chodzi o właściwość miejscową, to została ona wskazana poprzez art. 
17 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, mianowicie „Właściwość 
miejscowa sądu rodzinnego ustala się według miejsca zamieszkania nieletnie-
go-według miejsca pobytu nieletniego”11. Zatem jak czytamy organem orze-
kającym dla nieletnich sprawców jest sąd rodzinny, jednak z pewnymi wyjąt-
kami wskazanymi w ustawie. 

Zgodnie z art. 30 u.p.s.n., w postępowaniu występują strony procesowe, 
takie jak: nieletni, rodzice nieletniego lub jego opiekun oraz prokurator. Ich 
udział jest ważny, ponieważ podmioty te mają interes prawny, w korzystnym 
dla siebie, rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu. Mogą występować we wła-
snym imieniu lub działać przez swojego przedstawiciela. 

Warto jest zwrócić uwagę na udział prokuratora w postepowaniu  
w sprawach nieletnich. W opinii autorki, jest to ciekawa kwestia, ponieważ 
w odróżnieniu od spraw karnych,  jego rola odmienna. Również w tego typu 
sprawach, prokurator jawi się jako strona, w odróżnieniu od postępowania 
karnego w sprawach nieletnich, gdzie prokurator nie występuje w charak-
terze oskarżyciela publicznego, lecz jako rzecznik interesu społecznego. Nie 
znajdziemy w ustawie informacji o roli i zadaniach prokuratora w sprawach 
nieletnich. Jednak doktryna wyjaśnia, że jego obecność w procesie wynika z 
czynników wychowawczych, bo pełni on funkcję prewencyjną, pomaga zo-
brazować efekty i skutki działań nieletniego w przyszłości12. 

Wobec nieletniego, zgodnie z ustawa ̨ o postepowaniu w sprawach nie-
letnich, stosuje się środki wychowawcze, poprawcze, środki lecznicze, środki 
opiekuńczo–wychowawcze, zaś kara może być orzeczona tylko w wypadkach 
prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocja-
lizacji nieletniego (art. 5 u.p.s.n). Jak można zaobserwować środki te maja ̨ 
charakter resocjalizacyjny, a nie karny, a celowość takiego działania wynika, 
jak czytamy w art. 65. § 1, z chęci wychowania nieletniego na świadomego i 
uczciwego obywatela. 

11 Art 17 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 969)
12  S. Korcecki, Postępowanie w sprawach nieletnich cz. I, wyd. Szkoły Policji w Katowicach, 
Katowice 2007, s. 55-56.
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Ustawodawstwo polskie, tworząc postawy odpowiedzialności nieletnie-
go, wyszło zatem z założenia, że młody człowiek, który popadł w konflikt  
z prawem, nie powinien być w pierwszej kolejności karany, lecz wychowywany 
i resocjalizowany. 

Przechodząc do analizy amerykańskiego systemu prawnego, w zakresie 
przeciwdziałania przestępczości nieletnich, należy wskazać kiedy pojawiła 
się inicjatywa do stworzenia szczególnych regulacji prawnych dla nieletnich 
sprawców. Urbanizacja, migracja ludności ze wsi, czy małych miejscowości, do 
miast spowodowały nasilenie się przestępczości w większych miastach Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Chicago stało się jednym z najbardziej dotkniętych 
falą urbanizacji, uprzemysłowienia, napływu imigrantów z krajów Europy, 
miastem. Dynamiczna rozbudowa tego ośrodka spowodowała przekształcenie 
się, spokojnego do lat 50 XIX w. miejsca, w siedlisko chaosu, demoralizacji 
i szerzącej się przestępczości nawet wśród dzieci. To właśnie w Chicago, na 
skutek wskazanych powyżej przemian, powstaje w 1899 r., pierwszy na świecie, 
sąd dla nieletnich. 

Barbara Stańdo-Kawecka, w swojej książce pt. „Prawo karne dla nie-
letnich. Od opieki do odpowiedzialności”, przy analizie rozwoju sadownic-
twa dla nieletnich w USA, powołuje się na działania wybitnej Juli Lathorp, 
działaczki na rzecz poprawy sytuacji dzieci i młodzieży. Lathorp zbudowała 
program swoich działań na założeniu, że ochrona nieletnich przestępców, czy 
dzieci zdemoralizowanych, jest w interesie państwa13. Tezą, która przyświecała 
jej działaniom, była myśl iż: „O ile dziecko jest materiałem, z którego powstają 
mężczyźni i kobiety, to zaniedbane dziecko jest materiałem, z którego powstają 
biedacy i przestępcy”. 

Działania na rzecz nieletnich przestępców, podjęte w Chicago, stały się 
czynnikiem zapalnym dla pozostałych stanów Ameryki, które podążały za 
przykładem tego miasta, tworząc kolejne sądy dla nieletnich i ustawodawstwo 
w tej dziedzinie. 

Warto wskazać, że trudno jest opisać obszerne sadownictwo USA przez 
fakt, iż jako państwo stanowią oni federację. Każdy stan ma swoją wewnętrzną 
politykę, kierunek działania jak i ustawodawstwo. Dlatego też autorka skupi 
się na cechach wspólnych, dominujących w większości stanów Ameryki. 

Sądy dla nieletnich, które pojawiły się w Ameryce, na wzorzec pierwsze-
go z nich założonego w Chicago, skupiały się przede wszystkim na interesie 

13  B. Stan ́do-Kawecka, Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer 
Polska, Kraków 2007.
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dziecka. Zrezygnowano w tym celu z formalizmu sądowego, z zawiłej termi-
nologii, upraszczając tym samym język stosowany podczas rozpraw. Sądy dla 
nieletnich korzystają z władztwa, które pozwala im jednostronnie kształtować 
sposób pomocy dziecku. Niezwykle istotnym aspektem postępowania w spra-
wach nieletnich jest wizja sędziego. Uważa się, że jego zadaniem jest wycho-
wywanie i otaczanie opieką młodego, zagubionego człowieka. 

Ciekawą, w opinii autorki, kwestia ̨ jest, że w większości stanów, kata-
log czynów zabronionych jest inny dla nieletnich i dorosłych. Ten dla dzieci  
i młodzieży jest bardziej rozbudowany. Poza czynami stanowiącymi przestęp-
stwa, według prawa karnego dorosłych, poszerzony został o "przestępstwa sta-
tusowe" (status offenses). Stanowią one grupę̨ czynów zabronionych tylko dla 
pewnej kategorii osób. Wynikają z indywidualnych cech sprawcy, np. mogą 
być popełniane tylko przez osoby poniżej 18 roku życia. Oznacza to, że to 
samo zachowanie osoby powyżej 18 lat będzie uznane za legalne. Do prze-
stępstw statusowych należą min.: spożycie alkoholu, wagarowanie, czy uciecz-
ka z domu. 

Pierwszą regulacją dotyczącą osoby nieletniego, która pojawiła się na te-
rytorium USA jest „The Illinois Juvenile Court Act” z 1899 r., zgodnie z którą, 
za nieletniego uważa się „młodego człowieka, poniżej szesnastego roku życia, 
który narusza jakiekolwiek prawo tego stanu, miasta, lub prawa miejscowe.” 

Późniejsza regulacja „Uniform Juvenile Court Act”, która weszła w życie 
w 1968 r. tłumaczona na polski „Ustawa o nieletnich” doprecyzowała pojęcie 
nieletniego jako: 

a) jednostkę̨ w wieku poniżej 18 lat,
b) lub poniżej 21, która popełniła czyn niezgodny z ustawa przed ukoń-

czeniem lat 18, 
c) lub osobę, która popełniła przestępstwo po ukończeniu 18 lat, jednak 

przed ukończeniem lat 21, jeżeli sąd wyda takie orzeczenie. 

Dodatkowo, określa jakie zachowanie pozwala zakwalifikować nieletnie-
go jako przestępcę, a mianowicie jest nim nieletni, który popełnia czyn zabro-
niony przez prawo tego stanu, innego stanu i prawo federalne. 

W praktyce nie istnieje jedna określona granica wieku odpowiedzialności 
karnej w USA, jednak generalnie przyjmuje się, że wynosi ona poniżej lat 16. 
W większości stanów ukończenie 18 lat jest równoznaczne z ponoszeniem 
odpowiedzialności jak osoba dorosła. 
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Sądy dla nieletnich, przy stosowaniu kar, w pierwszej kolejności musza ̨ 
ocenić, czy maja ̨ do czynienia z nieletnim przestępcą, czy tez ̇ może z dzieckiem 
opuszczonym, zaniedbanym. 

Podobnie jak w ustawodawstwie polskim, przy orzekaniu w sprawach 
nieletnich, stosuje się środki wychowawczo-poprawcze. Wśród nich możemy 
wyróżnić chociażby: ostrzeżenie ze strony sądu, nałożenie obowiązku napra-
wienia szkody, poddanie pod opiekę rodzicom z zaleceniem wzmożonej opieki, 
warunkowe skazanie na umieszczenie w zakładzie poprawczym, umieszczenie 
w zakładzie wychowawczym lub w stanowej szkole poprawczej. Po ujednolice-
niu w 1968 r. ustawy o sądach dla nieletnich14 przyjęto, że nieletni może zostać 
poddany izolacji tylko w czterech przypadkach wskazanych w ustawie: 

a)  jeżeli jego zatrzymanie i izolacja są wymagane dla ochrony innych 
osób, cudzej własności lub też samego nieletniego, 

b)  kiedy nieletni może zbiec i ukrywać się lub zostać wyłączony spod 
jurysdykcji sądu (przeniesionym do sądu dla dorosłych), 

c)  jeżeli nie posiada on rodzica, opiekuna, kuratora, czy innej osoby zdol-
nej do sprawowania nadzoru i opieki nad nim i doprowadzenia go do sądu gdy 
będzie to wymagane 

d)  jeżeli jego osadzenie zostało wydane zgodnie z tą ustawą, 

Ciekawym, w opinii autorki, aspektem w polityce postepowania z nielet-
nimi jest to, że nieletni poniżej 12 roku życia, nie może zostać skazany na karę 
pozbawienia wolności, o czym świadczy art. 11 regulacji z Illinois, wcześniej 
już przytaczanej. Dodatkowo analizując orzeczenia Sądu Najwyższego Sta-
nów Zjednoczonych dowiadujemy się, że „żaden nieletni, który jest oskarżony  
o występek lub wykroczenie, nie może zostać, zgodnie z konstytucja ̨, umiesz-
czony w więzieniu dla dorosłych, bowiem stanowi to naruszenie Czternastej 
Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych”. 

Podobnie do polskiej ustawy o postępowaniu w spawach nieletnich, 
ustawodawstwo amerykańskie postanowiło działać nie tylko w sprawach  
o przestępstwa nieletnich, ale również przeciwdziałać takim zachowaniom  
w przyszłości. W tym celu objęto ochroną dzieci opuszczone i zaniedbane, któ-
re zdaniem ówczesnych socjologów i autorów ustawy, mają predyspozycje do 
popełniania czynów zabronionych. The Illinois Juvenile Court Act wymienia 
przypadki nieletnich, którym państwo powinno poświecić szczególna uwagę: 
każde dziecko, które z jakiejkolwiek przyczyny, jest bezdomne lub porzucone; 

14  Zob. Uniform Juvenile Court Act 1968. 
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które nie ma prawidłowej opieki rodziców lub opiekunów, każde dziecko 
poniżej ósmego roku życia, które zostało znalezione zarabiające np. poprzez 
sprzedawanie artykułów, śpiewające na ulicy etc. 

Kolejną cecha ̨ wspólna ̨ jaka ̨ można zauważyć w polskim i amerykańskim 
systemie karnym do spraw nieletnich, jest warunkowa odpowiedzialność nie-
letnich. Jak wcześniej wskazała autorka, niekiedy osoba poniżej 17 roku życia, 
a po ukończeniu 15, w myśl polskiego kodeksu karnego, odpowiada jak osoba 
dorosła. Również Amerykanie postanowili zwrócić uwagę na to, że w niektó-
rych sytuacjach osoby nieletnie powinny być sądzone jak osoby dorosłe. Za-
tem, nawet wtedy gdy prawo danego stanu określa, że nieletni poniżej 18 roku 
życia, czy 16, jest sądzony przez sąd nieletnich, to w przypadku popełnienia 
przez nieletniego, ciężkiej gatunkowo, zbrodni jak np. zabójstwo, brutalne 
zgwałcenie, następuje wyłączenie takiej osoby z jurysdykcji sądu właściwego 
dla nieletnich i przekazanie jej do rozpatrzenia przed zwykłym sądem. 

 
KRYTERIA POLSKA USA

Dolna granica  
wieku przyczynach  

karalnych
Powyżej 13 lat

*Poniżej 16 roku życia 
*Osoby poniżej 12 roku 
życia nie mogą̨ być ska-

zane na karę pozbawienia 
wolności

Górna granica  
wieku przy  

czynach karalnych

*17 lat 
*15 w przypadku warunkowej 

odpowiedzialności

*16 lat 
*17 lat.

*18 lat ( najczęściej, bo 2/3 
stanów)

Organ orzekający Sąd Rodzinny Sąd Nieletnich

Kary wymierzone  
wobec nieletniego,  
który jest sądzony  

jak dorosły

Kara nie może przekroczyć  
2/3 górnej granicy ustawowego 
zagrożenia przewidzianego za 

przypisane sprawcy przestępstwo, 
nie orzeka się kary dożywotniego 

pozbawienia wolności

Dopuszcza możliwość 
stosowania wszystkich 
kar przewidzianych dla 

dorosłego sprawcy

Aby lepiej zobrazować, przedstawioną przez autorkę, kwestię karania nie-
letnich w USA, posłużyć by się należało przykładem procesu 16-letniego Mor-
risa A. Kenta Juniora. Sprawa miała miejsce w 1966 roku, w Waszyngtonie. 
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Morris 16-letni chłopiec, został zatrzymany i przesłuchany przez policje ̨  
w związku z kilkoma incydentami, w tym rozbojem, kradzieżą i zgwałceniem. 
Po tym jak z dumą przyznał się do popełnionych czynów, sąd dla nieletnich 
zrzekł się swojej jurysdykcji. To pozwoliło na zastosowanie wobec nieletnie-
go, postępowania karnego, jak przy dorosłym sprawcy, w sądzie okręgowym. 
Ława przysięgłych uznała winę Kenta i skazał go na 90 lat więzienia. Kent 
postanowił odrzucić akt oskarżenia, powołując się na to, iż sąd dla nieletnich 
nie przeprowadził "pełnego dochodzenia" przed zrzeczeniem się jurysdykcji,  
a powinien to zrobić, zgodnie z wymogami ustawy o sądach dla nieletnich.  
To jednak nie przyniosło żadnych efektów. Sąd Apelacyjny Stanów Zjedno-
czonych w obwodzie okręgu Columbia potwierdził ten wyrok, chociaż zauwa-
żył, że sędzia sądu dla nieletnich nie przedstawił żadnego powodu do odstąpie-
nia od sprawowania jurysdykcji15. 

W celu ukazania różnic, pomiędzy karaniem nieletnich przestępców  
w Polsce a USA, autorka przedstawi sprawę 17-letniego Artura W. oraz wyrok 
jaki zapadł w jego sprawie. Do całego zdarzenia doszło w marcu 2015 roku  
w Krapkowicach. Po kilkunastu dniach, od zgłoszenia zaginięcia nastolatki, 
pracownicy Wodociągów i Kanalizacji dokonali makabrycznego odkrycia. 
Znaleźli ciało piętnastolatki w komorze przepompowni ścieków. Sprawca ̨ całe-
go zdarzenia okazał się 17-letni Artur W., który działał w celu przywłaszczenia 
telefonu komórkowego, należącego do 15-letniej Wiktorii C. Kiedy ta nieule-
gła, sprawca uderzył ją, w następstwie czego pokrzywdzona upadła i uderzyła 
głową o beton, tracąc tym samym przytomność. W pierwszej chwili sprawca 
zabrał telefon i uciekł, powrócił jednak szybko na miejsce zdarzenia. Działając 
w celu zatarcia śladów dokonanego rozboju,  postanowił wrzucić żywą, lecz 
nieprzytomną, pokrzywdzoną do pobliskiej przepompowni ścieków, godząc 
się tym samym na jej śmierć, przez utonięcie. Sąd Okręgowy uznał 17-let-
niego Artura W. za winnego śmierci 15-letniej Wiktorii i skazał go na 14 lat 
pozbawienia wolności i zadośćuczynienie dla rodziców ofiary. Sąd Apelacyj-
ny we Wrocławiu zaostrzył kare ̨ do 25 lat pozbawienia wolności, a pomimo 
wniesionej kasacji Sąd Najwyższy postanowił ją oddalić, uznając tym samym 
wcześniejszy wyrok za słuszny. Argumentował to wcześniejszymi próbami 
resocjalizowania nieletniego, które jak widać, nie przyniosły oczekiwanego 
efektu, uznając go tym samym za jednostkę antyspołeczna ̨. Artur W. miał  
 
 

15  Szerzej zob. Kent vs. United States, Oyez, 4 Mar. 2018, www.oyez.org/cases/1965/104.



20

NATALIA PLISZKA

za sobą już ̇ bowiem 6 spraw przed sądem dla nieletnich, a pierwsza odbyła się  
w momencie, gdy oskarżony nie miał jeszcze 10 lat16. 

Jak możemy zaobserwować, ustawodawstwo amerykańskie i polskie,  
w dziedzinie nieletnich sprawców, na pierwszym miejscu stawia ich resocja-
lizację. Jednak znacząca ̨ różnicę, miedzy tymi dwoma systemami, możemy 
zauważyć w dopuszczalności stosowania kar wobec nieletnich, którzy będą̨ 
odpowiadać za przestępstwa ciężkie jak dorośli. Amerykańskie sądownictwo 
zezwala na stosowanie wszystkich dostępnych kar, łącznie z najsurowszymi. 
Z kolei, w Polsce zasady wymierzania kar wobec nieletniego, który ponosi 
odpowiedzialność w oparciu o Kodeks Karny, nie może przekroczyć 2/3 gór-
nej granicy ustawowego zagrożenia, przewidzianego za przypisane dokonanie 
czynu. Dodatkowo, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. 

Zdaniem autorki ważne jest to, że zarazem polski system karny jak i ame-
rykański, skupiają swoja ̨ uwagę na wychowywaniu młodego człowieka, który 
popadł w konflikt z prawem. Jednak stworzenie warunkowej odpowiedzialno-
ści nieletnich pokazuje, że w niektórych przypadkach wiek nie jest wystarczają-
cą przeszkodą do ukarania za ciężkie przestępstwa. W ocenie autorki, ustawo-
dawca chciał, w indywidualny sposób, potraktować jednostkę, która pomimo 
braku zdolności do zawinienia lub niewykształconej psychiki, popełnia takie 
czyny jak zabójstwo, rozbój etc. Jednak największym dokonaniem prawa kar-
nego do spraw nieletnich jest resocjalizacyjny charakter działań. Dzięki takim 
środkom jak ustanowienie kuratora, umieszczenie w placówce wychowawczej 
możemy przeciwdziałać powrotom do patologicznych zachowań. 

Przechodząc do aspektu kryminologicznego pracy, a w szczególności do 
pytania postawionego przez autorkę na początku pracy, dotyczącego tego dla-
czego nieletni popełniają przestępstwa, należy przeanalizować, w pierwszej ko-
lejności, badania statystyczne, wskazujące kategorie najczęściej popełnianych 
przez młodzież czynów karalnych. Z uwagi na to, że autorka nie ma dostępu 
do najnowszych badań statystycznych w tym zakresie, skupiła się na ogólno-
dostępnych danych z okresu 2007 - 2015 r. 

16  Zob. Wyrok SN z 31 stycznia 2018 r. V KK 284/17.
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Rodzaje czynów  
karalnych  

popełnianych  
przez nieletnich

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uszczerbek  
na zdrowiu

1 511 1 393 2 208 2 953 2 613 1 894 239 505 337

Udział  
w bójce lub pobiciu

957 1 141 1 021 1 307 1 503 1 533 156 277 209

Zgwałcenie 19 9 26 20 14 74 1 3 18

Kradzież  
cudzej rzeczy

3 023 2 803 2 639 2 778 2 664 2 793 616 848 758

Kradzież  
z włamaniem

896 698 650 815 785 644 126 193 182

Rozbój,  
wymuszenie  

i kradzież 
rozbójnicza

3 037 4 079 3 918 6 221 7 577 7 024 817 924 564

Przestępstwa  
narkotykowe

443 432 433 520 669 800 79 206 229

Przestępstwa prze-
ciwko  

funkcjonariuszowi  
publicznemu

261 1 508 2 223 2 810 2 342 2 329 601 759 561

w tym  
naruszenie  

nietykalności
30 180 212 276 246 254 29 82 64

Łącznie 
(także inne przestęp-
stwa niewymienione 

wyżej)

17  
471

17 
 471

17 
 471

17  
471

17  
471

17 
471

17 
 471

17 
 471

17 
 471

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/ 
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Przy analizie danych statystycznych, należy zwrócić uwagę na najczęściej 
popełnianie, przez nieletnich, czyny karalne: rozbój, wymuszenie i kradzież 
rozbójnicza, udział w bójce lub pobiciu, spowodowanie uszczerbku na zdro-
wiu. Jak można zaobserwować, młodociani przestępcy najchętniej decydują 
się na przestępstwa przeciwko mieniu. Chociaż mogłoby się wydawać (na sku-
tek narracji prowadzonej w mediach), że nieletni najchętniej decydują się na 
działania w „branży narkotykowej”. Jednak badania statystyczne temu zaprze-
czają. Dodatkowo, nie należy zapominać o tym, że istnieje szara strefa prze-
stępstw, które z uwagi na swój charakter są nie do uwzględnienia w badaniach. 

Etiologia kryminalna, jako dziedzina nauki zajmująca analizowaniem 
determinantów i uwarunkowań sprawczych, w ujęciu zarówno psychologicz-
nych, biologicznych jak i społecznych, w obrębie której badane są czynniki 
przyczynowe przestępczości17, w aspekcie kryminalnych zachowań nieletnich, 
stanowi wypadkowa ̨ wielu czynników o podłożu zarówno biologicznym, psy-
chologicznym (tworzących tzw. układ podatności), jak i społecznym18. Istot-
nym determinantem dla nieletnich sprawców stanowi rodzina. Począwszy od 
sposobu wychowania, brak akceptacji, negatywne wzorce czerpane z domu, 
ubóstwo, miejsce zamieszkania, a w końcu patologiczne racje. Dodatkowo 
pojawiają się również problemy rodzinne, które oddziałują często negatywnie 
na dziecko np. separacja rodziców, rozwód etc.19

Kolejnym czynnikiem wpływającym na chęć popełniania czynów karal-
nych jest potrzeba zbudowania pozycji w grupie rówieśniczej, która również 
może stanowić czynnik determinujący, przy popełnianiu przez nieletnich czy-
nów karalnych. Sposób w jaki nieletni popełniają „przestępstwa” cechuje się 
wysoką „spektakularnością”, często wykonywaną wręcz na pokaz, w sposób 
jawny na oczach innych uczestników, co nacechowane jest swego rodzaju „zu-
chwałością”, nieletni często nie ukrywają się z działalnością, a nawet chwalą się ̨ 
wyczynami przed rówieśnikami i lokalną społecznością20. 

Wykorzystywanie niewiedzy, niedoświadczenia i ufności dzieci przez 
„doświadczonych przestępców” ma często miejsce w branży narkotykowej.  
W tej kategorii czynów, sprawcy decydują się na współpracę z nieletnimi, włą-
czenie ich do swoich struktur, aby wykorzystać je w przemycie i wprowadzaniu 

17  Ł. Wojciechowski Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA, Wydział Administra-
cji i Ekonomii Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 7(1/2017), s. 100.
18  P. Kozłowska-Kalisz, P. Seledec, Rozmiary i struktura przeste ̨pczości nieletnich w Polsce  
w latach 90. XX wieku, Studia Iuridica Lublinensia 3, 2004 r. s. 89. 
19  Zob. więcej P. Kozłowska-Kalisz, P. Seledec, Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich  
w Polsce w latach 90. XX wieku, Studia Iuridica Lublinensia 3, 2004.
20  B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 606. 
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tych środków do obrotu. Dzieje się tak, ponieważ dzieci, dzięki wizualnej 
niewinności, podlegają specyficznej odpowiedniości prawnej, uregulowanej  
w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nie-
letnich, ze względu na możliwość łatwego dostarczenia narkotyków do szkół  
i ich sprzedaży. Nieletni są bowiem dużo bardziej podatni na nakazy starszych 
od siebie, łatwiej przekonać ich do jakiegoś nielegalnego działania, a nawet 
zastraszyć. 

Podsumowanie

Przestępczość nieletnich jest jednym z wyzwań współczesnego prawa kar-
nego. Młodzież często zachowuje się w sposób sprzeczny z zasadami narzu-
conymi przez społeczeństwo, wykazując tym samym przejawy demoralizacji  
i braku poszanowania do prawa. Warto podkreślić, że psychika młodego czło-
wieka kształtowana jest już od chwili jego narodzin. Dlatego tez ̇ istotną rolę,  
w profilaktyce demoralizacyjnej dzieci, stanowi rodzina. Następnie, odpowied-
nie środowisko rówieśnicze, działania pedagogów, współpraca szkoły z poli-
cją w zakresie uświadamiania młodziez ̇y. Zestawienie przez autorkę systemu 
prawnego Polski i USA ukazuje różnice i podobieństwa, przy postępowaniu 
ze zdemoralizowanymi nieletnimi. Temat zaprezentowany przez autorkę ma 
na celu uświadomienie społeczeństwu potrzeby istnienia wyspecjalizowanej 
materii prawa karnego nieletnich. Z uwagi na niewykształcona ̨ w pełni psy-
chikę̨ młodego człowieka, nie należy zapominać o potrzebie rozmów o pro-
blemach, zmianach z jakimi przychodzi się zmierzyć nieletnim. Nie należy 
bagatelizować nawet lekkich form demoralizacji. Ponieważ, każde działania 
mogą prowadzić do kolejnych kryminalnych działań. Dodatkowo, praca ma 
skłonić psychologów, ustawodawcę oraz rodziców do kontrolowania i szybkie-
go reagowania na patologiczne zachowania młodzieży, jak i wprowadzania no-
wych rozwiązań, zwalczających i wychowujących nieletnich, przejawiających 
antyspołeczne zachowania. 
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Reaction to juvenile delinquency  
in Polish and American legal system

Summary: The aim of the study is to present the phenomenon of 
juvenile delinquency in terms of legal theory. The legal-comparati-
ve analysis of the topic is to show the diversity of reactions taken by 
the Polish and American judiciary in the field of protection, comba-
ting and punishing minors. In order to show the differences between 
criminal responsibility of juvenile killers, author presents two murder 
cases, which took place in Poland and the USA. Paying attention to 
the unformed psyche of a young person, looking for common features  
in juvenile perpetrators is to provoke reflection on the purposefulness 
of introducing new solutions to fight but also to raise minors who 
display anti-social behavior.

Keywords: juvenile delinquent, criminal law, murder, demoralisation, 
crime, upbringing
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Interes publiczny  
w prawie wodnym

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę interesu publicznego  
w obecnie obowiązującej ustawie – Prawo wodne z 20.07.2017 r. Po-
jęcie interesu publicznego stanowi kluczowe pojęcie prawa admini-
stracyjnego, tym samym także dla kompleksowej gałęzi prawa jaką jest 
niewątpliwie prawo wodne. Autor dostrzega, iż ustawodawca w ustawie 

– Prawo wodne posługuje się wieloma kategoriami zbliżonymi do poję-
cia interesu publicznego. W związku z czym dochodzi do uogólnienia 
zakresu podmiotowego, co nierzadko przysparza trudności interpreta-
cyjnych danego przepisu. Ponadto w artykule podniesiono aspekt limi-
towania dostępu do zasobu jakim jest woda przez ustawodawcę, który 
dostrzegł jej istotną funkcję – gospodarczą, także w kontekście zrówno-
ważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: interes publiczny; prawo wodne

Wstęp

Woda, jako zasób naturalnie występujący w środowisku jest uważany za 
dobro publiczne. Dobro wspólne odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu de-
mokratycznego państwa prawa. Pojęcie to występuje już w preambule oraz  
w przepisach art. 1, art. 25 ust. 3 oraz w art. 82  Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku1 (dalej: Konstytucja RP).  
 

1  Dz.U. z 2009 r. Nr 114 ze zm.
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W preambule i w przepisie art. 1 Konstytucja RP utożsamia dobro wspólne  
z Rzeczpospolitą Polską, nazywając właśnie państwo dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli2.

Na wstępie rozważań na temat niniejszego artykułu należy wspomnieć 
również o definicji pojęcia interes oraz interes publiczny. Pojęcie interesu ma 
ugruntowaną pozycję w dorobku nauk dogmatycznoprawnych. W nauce pra-
wa administracyjnego pojęcie to dotyczy takich spraw jak: proces tworzenia 
prawa, wyjaśnianie istoty niektórych konstrukcji teoretycznych, dokonywanie 
wykładni przepisów, którym wartościom nadać priorytet3. Pojęcie interesu 
występuje w języku prawnym4, zatem użytkowane jest w praktyce stosowania 
prawa przez organy władzy publicznej i sądy administracyjne5. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż w porządku prawnym, doktrynie prawniczej czy też samym 
orzecznictwie sądowym brak zarówno jednolitego pojęcia „interesu”, jak i jed-
nolitej formy jego występowania6. 

Z tak przedstawionego puntu widzenia zagadnienie interesu należy roz-
patrywać w kontekście interesu publicznego - prawa publicznego oraz inte-
resu indywidualnego - prawa prywatnego, które nie rzadko pozostają z sobą 
w konflikcie, ponieważ to właśnie interes publiczny pełni rolę ogólnego wy-
znacznika granic wolności i praw jednostki.

Ogólnie rzecz ujmując można przyjąć, że mówiąc o działaniu w imię ja-
kiegoś dobra ponadindywidualnego (tj. w interesie publicznym, społecznym) 
zakłada się ujęcie go w postaci co najmniej jednej z sześciu wartości: bez-
pieczeństwa prawnego, porządku publicznego, ochrony środowiska, ochro-
ny zdrowia publicznego, ochrony moralności publicznej lub też wolności  
i praw innych osób7. W podstawowym ujęciu interes publiczny to interes  
 
 

2  J. Kuśnierz-Chmiel, E. Kubas, Woda jako dobro wspólne, w: Dobra chronione w prawie admi-
nistracyjnym, red. Z. Dunielewska, Łódź 2014, s. 197.
3  Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 91
4  Przepisy prawa powszechnie obowiązującego dostarczają licznych przykładów uwzględniania 
pojęcia interesu, dla przykładu wymienić można: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego; ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
5  M. Woźniak, Profesora Jana Bocia koncepcja interesu w prawie administracyjnym, „Opolskie 
studia administracyjno-prawne" 2018, s. 165.
6  L. Leszczyński, Kategoria interesu w stosowaniu prawa administracyjnego. Przykład art. 7 KPA, 
w: Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski  
i Ukrainy, red. A. Korybski, M. W. Kostyckij, L. Leszczyński, Lublin 2006, s. 67–68.
7  M. Kordela, Standardy rozstrzygnięć aksjologicznych - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w latach 1998-2001, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2002, s. 256.
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całego społeczeństwa lub interes wielu niezindywidualizowanych podmiotów 
traktowanych wspólnie jako jeden podmiot8.

Podsumowując rozważania na ten temat jedną z głównych cech admi-
nistracji publicznej jest działanie w interesie ogólnym, czyli w interesie bliżej 
nieokreślonej grupy podmiotów. Prawo administracyjne jest więc skuteczne 
zarówno w sprawach ochrony interesu publicznego, jak i w sprawach indywi-
dualnych, w których administracja musi chronić interes jednostki9. 

Interes publiczny w prawie Unii Europejskiej

Prowadząc rozważana nad tematem interesu publicznego w polskim pra-
wie wodnym warto sięgnąć podstaw znajdujących się na gruncie prawa Unii 
Europejskiej (dalej: UE), ponieważ to one wymuszają dostosowanie prawa kra-
jowego do unijnego. 

W uzasadnieniu10 projektu ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne11 
(dalej: pr. wod.) projektodawca nawiązuje do przyczyn zmian prowadzących 
do konieczności uchwalenia aktu. Zauważa on, iż po pierwsze na przełomie 
14 lat obowiązywania ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne12 poja-
wiły się okoliczności wymagające wprowadzenia do jej tekstu normatywnego 
licznych zmian. Zmiany te nie wyeliminowały wszystkich problemów praw-
nych, a dodatkowo istotnie naruszyły jej spójność i uczyniły nieprzejrzystą, co 
spowodowało konieczność opracowania nowego projektu na podstawie § 84 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
Zasad techniki prawodawczej13 (dalej: Zasady techniki prawodawczej). Ponad-
to projektodawca podnosi problem wynikający z niepełnej transpozycji prze-
pisów prawa UE do krajowego prawa wodnego.

Pojęcie interesu publicznego w prawie pierwotnym UE znajduje swoje 
miejsce w niewielu przepisach. Przepis art. 15 ust. 3 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskie14 (dalej: TFUE) wskazuje, iż: „zasady ogólne i ogra-
niczenia, które z uwagi na interes publiczny lub prywatny regulują korzysta-
nie z tego prawa dostępu do dokumentów [tj. prawa każdego obywatela Unii  

8  J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 24.
9  Z. Kmieciak, Interes strony w postępowaniu administracyjnym, „Organizacja - Metody -  
Technika w Administracji Państwowej” 1989, s. 22.; M. Woźniak, Interes publiczny i interes 
10  Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo wodne, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/1228465
1/12349269/12349270/dokument249525.pdf (dostęp: 17.02.2021 r.).
11  Tekst jednolity: Dz.U.  z 2017 r. poz. 121.
12  Tekst jednolity: Dz.U.  z 2016 r. poz. 283.
13  Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 283.
14  Dz.U. C 326 z 2012 r.
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i każdej osoby fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w państwie członkowskim dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskie-
go, Rady i Komisji], są określane w drodze rozporządzeń przez Parlament 
Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą”. 
Przepis art. 15 ust. 3 TFUE jednocześnie stanowi odpowiednik art. 255 ust. 2 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską15 
(dalej: TWE). W literaturze przedmiotu podnosi się, iż art. 255 ust. 2 TWE 
ustanawiał zasadę otwartości, która stanowi ponadindywidualną zasadę prawa 
UE16.

Natomiast podstawą traktatową funkcjonowania polityki ochrony śro-
dowiska, w tym w przedmiocie prawa wodnego stanowi art. 191 ust. 1 TFUE. 
Przepis ten przyznaje UE właściwość koordynacyjną w zakresie zachowania, 
ochrony i poprawy m.in. jakości środowiska naturalnego. Prawodawca unij-
ny w art. 191 ust. 2 TFUE wskazuje na podstawowe zasady unijnego prawa 
stanowionego w tym obszarze. Są to: ostrożność, zasada działań zapobiegaw-
czych, zasada „zanieczyszczający płaci”, a także na konieczność przyjmowania 
środków pozwalających na zharmonizowanie prawa w tym obszarze. Wreszcie 
w treści art. 191 ust. 3 TFUE prawodawca unijny wskazuje dyrektywy, ja-
kie należy uwzględnić w procesie stanowienia prawa w tym obszarze. Interes 
publiczny nie został wskazany w tym przepisie wprost. Zawarto w nim jed-
nak konieczność uwzględniania: dostępnych danych naukowo-technicznych, 
warunków środowiska naturalnego w różnych regionach UE, potencjalnych 
korzyści i kosztów, które mogą wynikać z działania lub zaniechania działania, 
gospodarczego i społecznego rozwoju UE jako całości oraz zrównoważonego 
rozwoju jej regionów.

Działania podejmowane przez UE zmierzają do maksymalizacji efek-
tywności ochrony środowiska, ale równocześnie przy uwzględnieniu rozwoju 
technicznego, technologicznym oraz wzrostu potrzeb obywali UE  zwiększa 
się konieczność wymiaru różnego typu inwestycji. Co za tym idzie właści-
we zrozumienie pojęcia nadrzędnego interesu publicznego może być klu-
czem do powodzenia dalszego rozwoju przy jednoczesnym zachowania 

15  Dz.U. C 202 z 2016 r.
16  P. Bogdanowicz, Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 
2012 s. 82; S. Majkowska, Komentarz do art. 255 TWE, w: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, red. Z. Brodecki, Warszawa 2006,  s. 752;  
A. Wasilewski, Prawo dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej, Warszawa 2006,  
s. 4–13.
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bioróżnorodności17. Jak wskazała Komisja w komunikacie18 – państwa człon-
kowskie wprowadzając ograniczenia niekiedy mogą uzasadniać je względami 
nadrzędnego interesu publicznego wyraźnie określonymi w TFUE, a więc tak-
że ochroną środowiska. 

Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie europejskiego prawa wod-
nego jest dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dzie-
dzinie polityki wodnej19 (dalej: RDW), którą to właśnie m.in. w swojej regu-
lacji implementuje pr. wod.20.

W literaturze słusznie podkreśla się kluczową pozycję RDW w europej-
skim prawie wodnym, tym samym podnosi się uwagi w rozbieżności celów 
zawartych w RDW z celami międzynarodowymi w zakresie prawa wodnego. 
Jednym z krytykowanych elementów jest brak wytycznych odnoszących się do 
regulowania i stymulowania sektora prywatnego w ramach gospodarki wodnej, 
ponadto podnosi się argument braku koordynacji między poszczególnymi sek-
torami rynku oraz brak należytego udziału społeczności lokalnych w procesie  
 

17  J. Chmielewski, Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym, War-
szawa 2015, s. 12. 
18  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Ochrona inwestycji wewnątrzunij-
nych z dnia 19.07.2018 r., https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2104d89e-

-8b45-11e8-8a53-01aa75ed71a1/language-pl, (dostęp: 18.02.2021 r.), s. 15-16.
19  Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 327 ze zm.
20  Prócz RDW pr. wod. implementuje postanowienia zawarte w: dyrektywie Rady 91/271/
EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 
135 z 30.05.1991 ze zm.); dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 
(Dz.Urz. UE L z 1991 r. Nr 375 ze zm.); dyrektywie 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą 
dyrektywę 76/160/EWG (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 64 ze zm.); dyrektywie 2006/118/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 372, 
ze zm.); dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.Urz. UE L z 2007 r.  
Nr 288.); dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa 
ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.Urz. UE L z 2008 r. Nr 164 ze zm.) oraz dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środo-
wiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą 
dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG 
oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L  
z 2008 r. Nr 348 ze zm).
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zarządzania wodą21, co oczywiście nie pozostaje bez znaczenia dla rozważań 
nad próbą zdefiniowania interesu publicznego.

Prawodawca europejski w tekście RDW posługuje się trzema kategoria-
mi interesu, tj. pojęciem interesu ogólnego (pkt. 15 preambuły RDW), inte-
resu publicznego (pkt. 32 preambuły RDW) oraz interesu społecznego (art. 4 
ust. 7 pkt. 2 lit. c RDW). 

Wreszcie w art. 15 ust. 3 TFUE prawodawca europejski w czystym jego 
brzmieniu posłużył się pojęciem interesu publicznego, co w prawie pierwot-
nym nie jest częste. Zgodnie przepisem, wskazującym podstawowe i ogólne 
normy prawa dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek or-
ganizacyjnych Unii: „Zasady ogólne i ograniczenia, które z uwagi na interes 
publiczny lub prywatny regulują korzystanie z tego prawa dostępu do do-
kumentów, są określone w drodze rozporządzeń przez Parlament Europejski  
i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą”.

Prawodawca unijny w przypadku określenia interesów publicznych czy 
to prywatnych nie posługuje się jednolitą siatką pojęciową. Wprowadza róż-
norakie klauzule odnoszące się do interesu publicznego i innych interesów  
o charakterze ogólnym22. Zdefiniowanie interesu publicznego w prawie unij-
nym znajduje się w gestii państw członkowskich, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu wspólnych celów. Ponadto interes publiczny określony przez państw 
członkowskie zestawia się przede wszystkim z interesem unijnym, mającym 
na celu eliminację wszelkich przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrz-
nego oraz naruszeń reguł. Dla państw członkowskich powstaje zatem kwestia 
ważenia interesów ponadkrajowych z rodzimymi.

Interes publiczny w prawie polskim

Pojęcie interesu publicznego w prawie polskim ma przez prawodawcę 
nadaną rangę konstytucyjną. Przepis art. 22 Konstytucja RP stanowi: „Ogra-
niczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze 
ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Tym samym Kon-
stytucja RP pozwala na ograniczenie wolności działalności gospodarczej po 
 

21  M. M. Rahaman, O. Varis, T. Kajander, EU Water Framework Directive vs. Integrated Wa-
ter Resources anagement: The Seven Mismatches, „Water Resources Development” 2004, s. 573;  
J. Dorsz-Kruczyński, Interes publiczny w nowym Prawie wodnym, w: „Studenckie Zeszyty Na-
ukowe” 2017, s. 24-25.
22  A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, „Eu-
ropejski Przegląd Sądowy” 2012, s. 24-30.; Dz.U. z 2009 r. Nr 114 ze zm.
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pierwsze tylko drodze ustawy, a po drugie tylko ze względu na ważny interes 
publiczny w przypadku spełnienia obu przesłanek jednocześnie.

Ponadto prawodawca w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP posługuje się po-
jęciem interesu publicznego służącego ochronie osób wykonujących zawody 
zaufania publicznego w celu tworzenia samorządów zawodowych; w art. 45 
ust. 2 Konstytucji RP zezwala na wyłączenie jawności rozprawy, które może 
nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek pu-
bliczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny 
interes prywatny; w  art. 61 Konstytucji RP pozwala na ograniczenie prawa do-
stępu do informacji publicznej ze względu wyłącznie na określone w ustawach 
ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochro-
nę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarcze-
go państwa; w art. 63 Konstytucji RP wprowadza możliwość składania petycji, 
wniosków i skarg przez każdego w interesie publicznym; w treści art. 104 ust. 
2 Konstytucji ślubowania posłów podkreśla wagę interesów państwa: „Uroczy-
ście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec 
suwerenności i interesów Państwa (…)”; w art. 146 ust. 4 pkt. 4  Konstytucji 
RP wskazując kompetencje Rady Ministrów podkreśla rolę ochrony interesów 
Skarbu Państwa; w art. 213 ust. 1 wskazując na kompetencje Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji stanowi, iż stoi ona na straży wolności słowa, prawa do 
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Na gruncie niniejszego opracowania należy zauważyć, iż prawodawca 
krajowy już w samej Konstytucji RP wykazuje wiele interesów jakie należy 
chronić w Państwie. Warto jednak zaznaczyć, że ustawodawca w Konstytu-
cji RP posłużył się konstrukcją „ważnego interesu publicznego”, który obok 

„nadrzędnego interesu publicznego” jest postacią kwalifikowalną w stosunku 
do „interesu publicznego”. Jednocześnie nasuwa się pytanie: czy „nadrzędny 
interes publiczny” znajduje się tylko ponad „interesem publicznym” (podsta-
wowym), czy także ponad „ważnym interesem państwowym”, czy też może te 
dwie konstrukcje mogą być traktowane równorzędnie? 

Zdaniem A. Żurawika „nadrzędny interes publiczny” nie może być „nad-
rzędny” wobec interesu publicznego „ważnego”. Podkreśla on także, iż „ten 
pierwszy wprowadzony został do ustawodawstwa zwykłego, a drugi znalazł się 
w uregulowaniach konstytucyjnych, i to w przepisie podstawowym, zawiera-
jącym przesłanki ograniczania wolności gospodarczej, a więc także przesłanki  
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ograniczania swobody świadczenia usług, czemu ma służyć właśnie konstruk-
cja „nadrzędnego interesu publicznego””23. 

Pomimo obowiązującej zasady prymatu24 prawa unijnego nad prawem 
krajowym, należy mieć na względzie art. 8 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie  
z którym akt prawa ten, jako ustawa zasadnicza  jest najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak słusznie zauważa S. Dudzik w państwie prawa definicja interesu pu-
blicznego powinna być określona „na podstawie przepisów całego porządku 
prawnego państwa, a w szczególności na podstawie konstytucji i przyjętych 
przez Polskę międzynarodowych standardów praw człowieka i obywatela”25. 
Zdaniem A. Żurawika  klauzule interesu publicznego oraz interesu społecz-
nego są utożsamiane a poglądy dotyczące jednej z nich przenoszone są na 
drugą26. Co za tym idzie stosowanie przez ustawodawcę krajowego klauzuli 
interesu publicznego bądź w tym kontekście interesu społecznego pozwala na 
zaznaczenie tego pojęcia w kategorii pojęcia stricte normatywnego. 

Interes publiczny stanowi kluczowe pojęcie prawa administracyjnego 
o wymiarze zarówno społecznym, jak i prawnym27. W tym ostatnim przy-
padku „materializuje się w postaci klauzuli generalnej interesu publicznego”28. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego29 (dalej: k.p.a.) nawiązuje w kilku miejscach do pojęcia interesu publicz-
nego, z czego najważniejsze znaczenie dla stosowania prawa administracyj-
nego ma konstrukcja przepisu art. 7 k.p.a. Odsyła ona organ administracji 
publicznej przy podejmowaniu decyzji do interesu społecznego i słusznego 
interesu obywateli. Umieszczenie tego przepisu wśród pozostałych zasad ko-
deksowych pozwala na wysunięcie stwierdzenia, iż nakaz rozważenia uwzględ-
nienia tych kryteriów odnosi się do każdego aktu zastosowania materialnego  
i proceduralnego przepisu prawa administracyjnego30. 

23  A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego…, s. 24-30.
24  E. Całka, Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy, „Studia 
Iuridica Lublinensia” 2016, s. 47-58.
25  S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - problematyka prawna, Kraków 
1999, s 203.
26  A. Żurawik, „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”, „Ruch 
Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, s. 65. 
27  E. Komierzyńska, M. Zdyb, Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji  
publicznej, „Annales UMCS, sectigo G” 2016, s 161.
28  A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego…, s. 24.
29  Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 54 ze zm.
30  L. Leszczyński, Rozdział II. Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia 
walidacyjne, w: System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, 
red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A.   Wróbel, Warszawa 2012, s. 112.
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W teorii prawa podkreśla się, iż klauzula generalna (odsyłająca) jest kon-
strukcją normatywną31. Zdaniem L. Leszczyńskiego: „będące wyraźną kon-
strukcją prawodawczą (elementem przepisu prawnego) i sformułowane w ję-
zyku prawnym upoważnienie dla organu stosującego prawo do wyznaczenia 
zachowania adresata decyzji lub ustalenia podstaw kwalifikacji zachowań ad-
resata normy, na podstawie kryteriów (norm, ocen) wyrażonych (nazwanych)  
w tekście prawnym, ale nie inkorporowanych (z różnych powodów) do syste-
mu przepisów prawnych”. Ten sam autor podnosi także argument, że najczę-
ściej spotykana w literaturze nazwa „klauzula generalna” oznacza jeden ze spo-
sobów odsyłania pozaprawnego. Uważana jednocześnie za znacznie bardziej 
rozpowszechnioną niż nazwa „klauzula odsyłająca”, czy też „odesłanie”, czy to 
inny termin oznaczający odsyłanie32.

Pojęcie interesu publicznego może być sformułowane w przepisach  
w sposób bezpośredni lub pośredni. M. Kulesza podkreśla, iż treść interesu 
publicznego może być wyrażona wprost w przepisie prawa lub wynikać z prze-
pisu prawa33. 

W literaturze koncepcje interesu  publicznego klasyfikuje się wg. czterech 
typów34. Pierwszy typ, nazywany aksjologicznym, dotyczy powiązania interesu 
publicznego z wartościami, które należy chronić bez względu na indywidualne 
przekonanie jednostek. Drugi typ, nazywany prakseologicznym, wiąże inte-
res publiczny z celami i ich kategoriami. Trzeci typ łączy interes publiczny 
z potrzebami bądź ich zbiorami. Czwarty typ, hybrydowy, miesza trzy ww. 
typy interesów publicznych, za czym opowiedzieli się m.in. E. Modliński35  
i M. Wyrzykowski36.

Zauważalne jest definiowanie interesów publicznych poprzez definicje 
cząstkowe. Nadaje się im również znaczenie aksjologiczne jak i tworzy kon-
cepcje hybrydalne. W literaturze podkreśla się, iż tego typu zabiegi są przepro-
wadzane bez spójnego zamysłu i dość ułomne37.

31  L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s.  21-23.
32  L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, s. 17, 22.
33  M. Kulesza, Niektóre zagadnienia definicji samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 1990, 
s. 74.
34  E. Komierzyńska, M. Zdyb, Klauzula interesu publicznego…, s. 165-166.
35  E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym…, s. 13.
36  M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, 
s. 37.
37  A. Żurawik, Klauzula interesu…, s. 30.
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Interes publiczny w polskim prawie wodnym

Powstanie obecnie obowiązującej ustawy pr. wod. zdeterminowane 
zostało koniecznością zaimplementowania europejskiego prawa wodnego, 
czyli przede wszystkim RDW oraz potrzebą praktycznego stosowania norm 
prawnych. 

Przepisy, regulujące problematykę prawa wodnego w Polsce, bez wątpie-
nia dotykają prawa administracyjnego, cywilnego, procesowego a także kar-
nego, a sama ustawa pr. wod. stanowi fundamentalną i kompleksową gałąź 
prawa wodnego. Dlatego też istotną rolę w tworzeniu norm prawa wodnego 
pełni interes publiczny38.

Prawodawca polski w pr. wod. wielokrotnie napotyka trudności w iden-
tyfikacji stosunków społecznych, czy rozstrzygnięć konfliktów. Odwołuje się 
jedynie do bardzo ogólnych sformułowań norm prawnych w ustawie. Jak 
słusznie podkreśla B. Rakoczy zakres stosunków regulowanych przez pr. wod. 
jest na tyle skomplikowany, że trudno jest je uregulować, ale czasem nawet 
i zidentyfikować, zachowując generalny i abstrakcyjny sposób formułowania 
norm prawnych. Dodatkowo ustawodawca polski zobowiązany był dostrzec 
i rozstrzygać różnego rodzaju konflikty między poszczególnymi interesami 
partykularnymi, wynikającymi z korzystania z wód i oddziaływania na nie,  
a nawet z samym istnieniem tych wód. Ponadto jak podkreśla autor ustawo-
dawca napotkał problemy z językiem prawnym, który nie jest adekwatny do 
opisania zjawisk zachodzących w środowisku, a przede wszystkim w środowi-
sku wodnym39.

 Prawodawca polski w przepisie art. 9 pr. wod. po raz pierwszy odwo-
łuje się do interesu publicznego artykułując kolejno zasady prawa wodnego. 
Należy mieć na uwadze, iż kompleksowe ujęcie zarówno wód podziemnych 
jak i powierzchniowych jest niezwykle istotne w kontekście ich wykorzystania 
przez konkretne podmioty w konkretnym celu.

Jako pierwszą z zasad ustawodawca polski wskazuje zasadę racjonalnego 
całościowego wykorzystania zasobów wodnych. Zasada ta pozwala na prowa-
dzenie gospodarowania wodami, które są dobrem wspólnym, z zachowaniem 
zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchnio-
wych i podziemnych, jednocześnie z uwzględnieniem ich ilości i jakości (art. 9 
ust. 1 pr. wod.). Zatem zasoby wodne należy chronić kompleksowo uwzględ-
niając ochronę ilościową oraz ochronę jakościową. 

38  A. Żurawik, Interes publiczny w prawie gospodarczym, s. 263–264.
39  B. Rakoczy, Prawo wodne. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2018, s. 11.
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Druga z zasad nakazuje prowadzenie gospodarowania wodami przy 
uwzględnieniu wspólnych interesów w celu uzyskania maksymalnych korzy-
ści społecznych (art. 9 ust. 2 pr. wod.). W literaturze określana jako zasada 
współdziałania. Stosowana w celu uzyskania maksymalnych korzyści społecz-
nych. Ilość podmiotów chcących ingerować i korzystać z zasobów wodnych 
jest znaczna, a ich katalog ciągle się poszerza, co prowadzić może  do przed-
kładania interesów indywidualnych nad wspólnymi. Dlatego też prawodawca 
słusznie wskazuje sposób działania, który zabezpieczy przed potencjalnymi 
konfliktami.

 Z kolei trzecią zasadą jest zasada zwrotu kosztów usług wodnych.  Doty-
czy ona odpłatności za wodę stanowionych na podstawie zasady zwrotu kosz-
tów usług wodnych (art. 9 ust. 3 pr. wod.). Prawodawca przepisem art. 9 ust. 
3 pr. wod. racjonuje dostęp do wody. Korzystając z wody podmioty oddziałują 
na nią często w sposób niekorzystny, wpływając na pogarszającą się jej jakość, 
w związku z czym ponosi koszty środowiskowe, przez które w myśl art. 16 pkt. 
24 pr. wod. rozumie się „wartość materialną strat w środowisku powodowa-
nych przez korzystanie z wód”.

Czwarta zasada zakłada gospodarowanie wodami prowadzone spójnie  
z interesem publicznym, przy jednoczesnym zapobieganiu pogorszeniu ekolo-
gicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych zależnych 
od wód (art. 9 ust. 4 pr. wod.). Jest to zasada prowadzenia gospodarki wodnej 
w zgodzie z interesem publicznym. Łączy się ona z zasadą współdziałania oraz 
podkreśla rolę maksymalizacji korzyści społecznych. Zasada ta rozpatrywana  
w tym przypadku winna być pod kątem interesu publicznego40.

Zaznaczenia zasługuje fakt, iż w literaturze wskazuje się na stanowienie 
przez przepis art. P pr. wod. swego rodzaju dyrektywy dla określania polityki 
państwa w zakresie gospodarki wodnej. Zdaniem M. Kałużnego polityka ta 
powinna być prowadzona w zgodzie z interesem publicznym41. 

Prawodawca rozróżnia w art. 9 pr. wod. interes publiczny oraz inte-
res wspólny. Zgodnie z § 10 Zasad techniki prawodawczej: „do oznaczenia 
jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie 
oznacza się tymi samymi określeniami”, zatem mówić można w tym miejscu  
o dwóch różnych  pojęciach. Tym samym prawodawca, utożsamia „wspól-
ny interes” z sumą interesów państwa (administracji publicznej), samorządu  
 

40  B. Rakoczy, Prawo wodne…, s. 40.
41  M. Kałużny, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2016.
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terytorialnego (lokalnych społeczności) oraz podmiotów indywidualnych 
(użytkowników wód)42. 

Taki podział jest niezrozumiały ponieważ jak wskazuje się w literaturze 
„gospodarowanie wodami musi obejmować działanie w zgodzie z interesem 
publicznym. Jest to interesująca klauzula, ponieważ ukazuje ona publicz-
noprawny charakter prawa wodnego. Gospodarowanie wodami nawet jeśli 
służy zaspokajaniu potrzeb indywidualnych, zawsze ma na względzie interes 
publiczny”43. 

W przepisie art. 64 pr. wod. ustawodawca nawiązuje do równorzędnego 
interesu publicznego. Sformułowanie to w nawiązaniu do przepisu art. 64 ust. 
1 pkt 1 lit. e pr. wod., które prowadzi do stwierdzenia, iż w przypadku ko-
nieczności osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, które miałaby znaczące 
negatywne oddziaływanie na przedsięwzięcia inne niż wymienione w przepi-
sie wcześniej, stanowią równorzędny interes publiczny istotny dla zrównowa-
żonego rozwoju. 

Natomiast w przepisie art. 68 pkt 3 pr. wod. prawodawca posłużył się 
pojęciem nadrzędnego interesu publicznego. Przepis ten stanowi przesłankę 
stosowania norm zawartych w art. 66 pr. wod. oraz 67 pr. wod. uzasadniają-
cych nie osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych w art. 55 pr. wod. 
oraz dopuszczających nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz nieza-
pobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego wód powierzchniowych.

Interesującym przepisem w kontekście rozważań nad interesem publicz-
nym jest przepis art. 68 ust. 3 pr. wod. stanowi on klauzulą limitującą w sto-
sunku do art. 66 pr. wod. Przepis ten dopuszcza nieosiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz niezapobieżenie 
pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego wód podziem-
nych, w przypadku gdy po pierwsze jest ono skutkiem nowych zmian właści-
wości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych, bądź po drugie, 
gdy jest ono wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrów-
noważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa. Przy czym 
przyczyny zmian i działań, o których mowa w wyżej, są uzasadnione nadrzęd-
nym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, 
utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają 

42  J. Dorsz-Kruczyński, Interes publiczny w nowym Prawie wodnym…, s. 27.
43  B. Rakoczy [w:] Prawo wodne. Komentarz, red. Z. Bukowski, K. Szuma, B. Rakoczy, War-
szawa 2013, art. 1; SIP LEX: https://sip-1lex-1pl-100078aey0eed.han3.uci.umk.pl/#/com 
mentary/587355333/152773/rakoczy-bartosz-red-prawo-wodne-komentarz?cm=URELA 
TIONS, (dostęp: 27.02.2021 r.).
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nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem 
celów środowiskowych, o których mowa w art. 55 pr. wod., utraconymi  
w następstwie tych zmian i działań.

W innym miejscu prawodawca polski posłużył się pojęciem ważne-
go interesu publicznego. W kontekście osiągania celów środowiskowych 
interes publiczny pojawia się w art. 158 ust. 2 pkt 4 pr. wod. Prawodawca  
w tym przepisie po raz kolejny dopuszcza  możliwość odstąpienia od osiągnię-
cia celów środowiskowych, tym razem w odniesieniu do wód morskich. Przepis 
zawiera dyspozycję działań określonych w programie ochrony wód morskich,  
w przypadku, kiedy osiągnięcie celów środowiskowych dla wód morskich 
uniemożliwiają m.in. zmiany fizycznych właściwości wód morskich spowo-
dowane przez działania podjęte w ważnym interesie publicznym, który został 
uznany za istotniejszy od negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym 
oddziaływania transgranicznego, pod warunkiem że nie wykluczają one w spo-
sób trwały osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego innych państw 
członkowskich UE i nie zagrażają osiągnięciu takiego stanu.

Prawodawca krajowy w treści art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. e pr. wod. tym 
razem powołując się na interes gospodarczy zachęca użytkowników ekosyste-
mów morskich do działania w sposób pozwalający na osiągnięcie lub utrzyma-
nie dobrego stanu środowiska wód morskich.

Kolejnym interesującym przepisem jest art. 217  pr. wod. Zawiera on 
zasady zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiący-
mi własność Skarbu Państwa. Konstrukcja przepisu art. 217 pr. wod. wydaje 
się być pomieszaniem dwu kategorii: faktycznej będącej uzasadnieniem eko-
nomicznym i prawnej, będącej interesem Skarbu Państwa44. Nie należy jed-
nak utożsamiać interesu Skarbu państwa z interesem publicznym45, mimo, iż 
Skarb Państwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny46 jest osobą prawną i podlega stosunkom cywilno-prawnym.

Jak wcześniej podniesiono w niniejszym artykule w literaturze pojęcie 
interesu publicznego utożsamia się z pojęciem interesu społecznego. Tego 
typu konstrukcję pojęciową prawodawca zastosował również w treści art. 417 
pr. wod. posługując się pojęciem interesu społecznego uzasadniając przesłanki 
cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem. 

Wydanie pozwolenie wodnoprawne obok wydania oceny wodnoprawnej, 
przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego i wydania decyzji, o których mowa w art. 

44  J. Dorsz-Kruczyński, Interes publiczny w nowym Prawie wodnym…, s. 29.
45  A. Żurawik, Interes publiczny…, s. 480-486.
46  Tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.
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77 ust. 3 i 8 pr. wod. oraz w art. 176 ust. 4 pr. wod. jest jedna z czterech form 
udzielenia zgody wodnoprawnej (art. 388 ust. 1 pr. wod.) będących instru-
mentem zarządzania zasobami wodnymi (art. 11 pr. wod.). 

Zgodnie z treścią art. 397 ust 1 i 2 pr. wod. pozwolenie wodnoprawne 
jest wydawane przez organy Wód Polskich lub ministra właściwego ds. go-
spodarki wodnej, jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie. Organ może wycofać 
pozwolenie wodnoprawne na podstawie art. 417 ust. 1 pr. wod., jeżeli jest to 
uzasadnione interesem społecznym lub ważnymi względami gospodarczymi. 

W omawianym przypadku prawodawca stawia interes publiczny, w tym 
przypadku interes społeczny na równi z ważnymi względami gospodarczy-
mi. Prawodawca w tym przypadku znów posłużył się bardzo ogólnym sfor-
mułowaniem, nie doprecyzowuje czym są owe ważne względy gospodarcze 
nie określi również kogo mają konkretnie dotyczyć te względy. Brak zatem  
w  przepisu art. 417 ust. 1 pr. wod. stricte określonej kategorii podmiotowej  
i przedmiotowej w stosunku do przesłanek określających cofnięcie lub ograni-
czenie pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem.

Na koniec wartym zauważenia jest, iż w kontekście pozwoleń wodno-
prawnych i interesu publicznego należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte 
w art. 402 pr. wod. W myśl tego przepisu w postępowaniach dotyczących 
zgód wodnoprawnych nie stosuje się przepisów art. 31 k.p.a. Przepis art. 31 
k.p.a. dotyczy udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyj-
nym. Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 k.p.a. dopuszczenia organizacji spo-
łecznej jako podmiotu na prawach strony do postępowania administracyjnym 
jest uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym 
interes społeczny. Obie te przesłanki  muszą wystąpić łącznie47.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych rozważań ustawodawca posługuje się wieloma 
kategoriami zbliżonymi do pojęcia interesu publicznego, nierzadko stosuje je 
tak, aby rozszerzyć czy uogólnić zakres podmiotowy.  Ustawodawca w całej 
ustawie pr. wod. posługuję się pojęciem interesu publicznego oraz interesu 
społecznego, nadrzędnego interesu publicznego, ważnego interesu publicz-
nego, równorzędnego interesu publicznego, pojęciem ważnych względów 

47  A. Krawczyk, art. 31 [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. W. Chró-
ścielewski, Z. Kmieciak, Warszawa 2019, https://sip-1lex-1pl-100078aey0eed.han3.uci.umk.
pl/#/commentary/587785830/583270?keyword=Zarys%20teorii%20post%C4%99powa 
nia%20administracyjnego&tocHit=1&cm=STOP (dostęp: 27.02.2021 r.)
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gospodarczych, a także interesu wspólnego, Skarbu Państwa, środowiska, go-
spodarczego,  osób trzecich, prawnym, a nawet ludności i gospodarki.

Prawodawca polski zauważa mnogość interesów oraz stron zainteresowa-
nych, podkreśla również ważną funkcję wody jaką jest funkcja gospodarcza. 
Jednakże takie podejście prawodawcy doprowadza do konieczności każdorazo-
wego rozpatrywania wszelkich okoliczności konkretnej sytuacji doszukując się 
poszczególnych interesów w normie prawnej. Tego rodzaju niedookreśloność 
pojęcia „interes publiczny” oraz jego zmienność w zależności od kontekstu,  
w jakiej się znajduje, nie uzasadnia odrzucenia prób jego analizy i zarysowania 
chociażby tylko ogólnych ram48.

Istotnym zarzutem jaki można postawić ustawodawcy w kontekście ni-
niejszego artykułu jest naruszenie z § 4 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej,  
w myśl, którego „w ustawie nie powtarza się również postanowień umów mię-
dzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz dających się 
bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych 
przez organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe” stosując 
pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego”. Jest to pojęcie prawa UE i sto-
sowanie go w prawodawstwie krajowym w zakresie, w jakim nie implemen-
tuje prawa UE, jest niewłaściwe. Multiplikowanie klauzul generalnych przez 
prawodawcę doprowadziło do z utracenia ich istot w pr. wod. Istota klauzuli 
generalnej wiąże się bowiem ze świadomą decyzją prawodawcy, by stworzyć 
luz decyzyjny dla podmiotu stosującego prawo49.

Ochrona interesu publicznego jest możliwa jedynie w sytuacjach prawem 
określonych i podlega ocenie z punktu widzenia standardów konstytucyjnych. 
Należy zaznaczyć, iż interes publiczny nie ogranicza się jedynie do kwestii 
ochrony środowiska wodnego50. Jak wskazano w niniejszym artykule przeja-
wia się on w wielu obszarach prawa wodnego, jak chociażby podstawowych 
zasadach prawa wodnego, kwestiach korzystania z zasobów wodnych, czy też 
ochrony przed skutkami powodzi i suszy, budownictwie wodnym, planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

48  A. Wilczyńska, Interes publiczny…, s. 48.
49  J. Dorsz-Kruczyński, Interes publiczny w nowym Prawie wodnym…, s. 28 i 35.
50  B. Rakoczy, Prawo wodne…, s. 41.
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Public interest in Water Law

Summary: The article raises the issue of public interest in currently 
applicable Water Law act of 20th of July 2017. The idea of public 
interest is a key idea of administrative law and therefore also of the 
comprehensive branch of law, which the Water Law undoubtedly is. 
The author sees that the legislator in the Water Law act uses multiple 
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categories similar to the idea of public interest. Therefore, a generali-
zation of a subjective scope takes place, which often causes difficulties 
with the interpretation of the given legal provision. Furthermore, an 
aspect which was raised in the article is limiting an access to a resource, 
which water is, according to the legislator, who sees its significant eco-
nomic function – also in the context of sustainable development.

Keywords: public interest; water law
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Interes finansowy państwa  
jako przykład  

interesu publicznego

Streszczenie: Interes finansowy państwa jest szczególnym przykładem 
interesu publicznego. W niniejszej pracy zostaną przedstawione narzę-
dzia realizacji tego interesu, a zatem przede wszystkim prawo finansowe 
oraz prawo podatkowe, będące częścią prawa publicznego w ogóle. Au-
tor zaprezentuje również praktyczne przykłady funkcjonowania pojęcia 
interesu finansowego państwa w ustawodawstwie polskim, aby wyka-
zać, iż przedmiotowe rozważania nie mają wymiaru tylko teoretycznego. 
Zostanie także przytoczone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczące rozumienia i znaczenia dla polskiego systemu prawnego po-
jęcia interesu finansowego państwa. Tezą artykułu jest to, że interes ten 
jest szczególnym rodzajem interesu publicznego, który podlega konsty-
tucyjnej ochronie. 

Słowa kluczowe: interes publiczny, interes finansowy państwa

Wprowadzenie

Podział prawa na prawo publiczne i prywatne wykształcił się już w cza-
sach Starożytnego Rzymu. Zgodnie z definicją stworzoną przez Ulpiana, „pu-
blicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum 
utylitatem: sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatim”, co się tłuma-
czy w następujący sposób: „prawo publiczne jest tym [prawem], które odno-
si się do ustroju państwa rzymskiego, a prywatne do użyteczności jednostek;  
są bowiem niektóre [normy] użyteczne dla państwa, a niektóre do jednostek” 
(Litewski 1998). W związku z powyższym o podziale decyduje to, czyj interes 
realizuje dane prawo: państwa (ogółu) czy też jednostki. Prawo publiczne służy 
więc realizacji interesu publicznego. Pomimo upływu prawie dwóch tysięcy lat 
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wskazany podział jest aktualny i stosowany w nauce prawa po dziś dzień.
Za szczególny przykład interesu publicznego należy uznać interes  

finansowy państwa. Jest on realizowany przede wszystkim w oparciu o prawo  
finansowe, jak również czasem wyodrębniane jako oddzielna gałąź prawa 
prawo podatkowe. Niemniej również inne gałęzie prawa, w mniejszym lub 
większym stopniu, mogą wspierać państwowe finanse. Warto odnotować, że  
w okresie późnoklasycznym prawo finansowe znajdowało się pomiędzy pra-
wem publicznym, a prawem prywatnym, jednakże ostatecznie zostało zaklasy-
fikowane do pierwszego z nich (Litewski 1998). Dzisiaj jego publicznoprawny 
nie budzi natomiast żadnych wątpliwości.

Zwrot „interes finansowy państwa” jest zwrotem niedookreślonym i brak 
jest w polskim systemie prawnym jego definicji legalnej. Niemniej ma on 
znaczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Pojawia się on w wprost  
w oficjalnych aktach prawnych, jak na przykład w ustawie z dnia 10 września 
1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408), dalej: k.k.s.. 
Pozostaje również istotnym kryterium przy ustalaniu istnienia interesu pu-
blicznego jako przesłanki udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatko-
wa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), dalej jako o.p. 

Ponadto interes finansowy państwa był przedmiotem rozważań judyka-
tury, w tym w szczególności Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślano wielo-
krotnie, że ma on znaczenie przy ustalaniu konstytucyjności przepisów prawa.

W przedmiotowej pracy zostaną przedstawione i wyjaśnione podstawo-
we narzędzia realizacji interesu finansowego państwa, a więc prawo finansowe 
oraz prawo podatkowe, rozumiane jako jego część, bądź też odrębna gałąź 
prawa-autor nie zamierza rozsądzać przedmiotowego sporu. Kolejna część 
pracy będzie dotyczyła rozumienia rzeczonego zwrotu oraz jego praktyczne-
go stosowania w kontekście obowiązujących aktów prawnych tj. k.k.s. i o.p. 
Następnie zostanie zaprezentowane bogaty orzecznictwo TK dotyczące przed-
miotowej tematyki. 

Autor stoi na stanowisku, iż interes finansowy państwa, rozumiany jako 
dbałość o stan finansów publicznych, bez wątpienia należy uznać za szcze-
gólny przykład interesu publicznego. Służy on bowiem nie tylko państwu, 
lecz także ogółowi społeczeństwa. Dzięki jego realizacji zapewniane są środki 
finansowe w celu zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli. W związku 
z powyższym może on być uznany za wartość konstytucyjną. 



49

INTERES FINANSOWY PAŃSTWA JAKO PRZYKŁAD INTERESU PUBLICZNEGO

Prawo finansowe i podatkowe jako narzędzia 
realizacji interesu finansowego państwa

W nauce prawa funkcjonuje wiele definicji prawa finansowego. Przykła-
dowo W. Wójtowicz rozróżnia prawo finansowe sensu largo i sensu stricto. 
W pierwszym przypadku obejmuje ono prawo budżetowe, prawo daninowe 
(przede wszystkim podatkowe), prawo regulujące zasady wydatków podmio-
tów prawa publicznego, prawo dotyczące ustroju pieniężnego, publiczne pra-
wo bankowe, dewizowe, prawo dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych  
i wynagrodzeń sfery budżetowej, jak również zasad funkcjonowania podmio-
tów sektora finansów publicznych. W znaczeniu wąskim są to natomiast re-
gulacje dotyczące tylko i wyłącznie finansów państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego (Wójtowicz 2017). 

E. Ruśkowski wskazuje natomiast wprost, iż aktualnie struktura prawa 
finansowego jest bardzo rozbudowana i wygląda następująco: część ogólna (za-
gadnienia ogólne), prawo finansowe sektora finansów publicznych, prawo da-
ninowe, prawo walutowe, prawo dewizowe i prawo rynku finansowego. Pod-
kreślił również, że podobna systematyka występuje w innych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej (Ruśkowski 2018). 

Publicznoprawny charakter prawa finansowego jest bezsporny. Wyni-
ka to z faktu, że opiera się ono na władztwie finansowym podmiotów prawa 
publicznego – zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. 
Zakłada nierówność stron stosunku prawnego (w szczególności widać to na 
przykładzie podatków, opłat i ceł), w odróżnieniu do prawa prywatnego, gdzie 
mamy do czynienia z równością stron (Wójtowicz 2017).

Kolejnym aspektem jest to, że finanse publiczne, w przeciwieństwie 
do finansów prywatnych, służą zaspokajaniu potrzeb społecznych, głównie  
o charakterze zbiorowym, co również determinuje ich funkcje. Można tu 
przykładowo wyróżnić funkcje: fiskalną, alokacyjną, redystrybucyjną, stymu-
lacyjną, ewidencyjno-kontrolną. Najstarszą i najważniejszą jest pierwsza z nich. 
Funkcja fiskalna polega bowiem gromadzeniu przez państwo oraz inne pod-
mioty publiczne środków finansowych w celu realizacji swoich zadań (Sawicka 
2020).

Przechodząc płynnie dalej, należy wskazać, iż zasadniczym zagadnie-
niem dla nauki o finansach publicznych jest kategoria dobra publicznego.  
To bowiem istnienie tego dobra jest przyczyną gromadzenia środków finan-
sowych w funduszach publicznych. Służą one finansowaniu tworzenia dóbr 
publicznych oraz ich utrzymaniu, jak np. drogi czy też mosty. Samo pojęcie 
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„dobra publicznego” jest trudne do zdefiniowania. Warto jednak w tym miej-
scu zaznaczyć, że aby ustalić, czy dane dobro ma charakter publiczny, czy też 
prywatny, najczęściej stosuje się kryterium użyteczności (społeczne) i odpłat-
ności (ekonomiczne). Według pierwszego z nich decydujące znaczenie ma 
to, komu dane dobro służy. Zgodnie natomiast z drugim kryterium o tym, 
jaki charakter ma dane dobro, rozstrzyga to, przez kogo jest ono finansowane 
(Owsiak 2013).

Jak już jednak zostało zaznaczone, zauważalny jest proces autonomizacji 
pewnych działów prawa finansowego. Widoczne jest to w szczególności na 
przykładzie prawa podatkowego (Ruśkowski 2018). R. Mastalski wskazuje 
wprost, że istnieją podstawy do tego, aby uznać prawo podatkowe za oddziel-
ną gałąź prawa. Podnosi on, że tworzy ono spójne kompleksy norm regulujące 
właściwe temu prawu stosunki społeczne według pewnych założeń wykształ-
conych w jego rozwoju. Prawo podatkowe i finansowe mają być powiązane 
jedynie poprzez wspólne funkcje (alokacyjna, dystrybucyjna, stabilizująca) i 
zadania (Mastalski 2016). W tym więc ujęciu zarówno prawo finansowe, jak 
i prawo podatkowe jako oddzielne gałęzie prawa, służą realizacji tego samego 
podstawowego celu tj. interesu finansowego państwa. 

Podsumowując więc tę część należy wskazać, że to właśnie głównie pra-
wo finansowe, będące częścią prawa publicznego w ogóle, służy realizacji inte-
resu finansowego państwa. Do jego funkcji należy bowiem przede wszystkim 
funkcja fiskalna, która polega na gromadzeniu środków w celu finansowania 
z nich zadań publicznych służących ogółowi społeczeństwa. To dzięki niemu 
można finansować działania na rzecz nas wszystkich. Podkreślane jest w tym 
kontekście pojęcie dobra publicznego. 

Prawo finansowe jest ponadto dość rozbudowaną i dynamiczną gałę-
zią prawa, w związku z czym jego zakres pojęciowy nie jest do końca jasny, 
zwłaszcza z uwagi na postępującą autonomizację jego pewnych dziedzin. Za 
przykład może posłużyć tutaj prawo podatkowe. Abstrahując od sporów w 
doktrynie w tej materii należy zauważyć, iż raczej bezdyskusyjnym jest, że 
zarówno prawo finansowe, jak i podatkowe, pomimo swych różnic, realizują 
te sam funkcje i zadania.

Przykłady funkcjonowania pojęcia interesu 
finansowego państwa w ustawodawstwie polskim

Przykładem aktu prawnego, w którym ustawodawca wprost posłużył 
się pojęciem interesu finansowego państwa, jest k.k.s. Dobrem chronionym 
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przepisami kodeksu jest bowiem mienie Skarbu Państwa, jednostek samorzą-
du terytorialnego i Unii Europejskiej (Łabuda i Razowski 2017). Przykładowo, 
zgodnie z art. 3 § 3 k.k.s. niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu 
popełnienia przestępstwa skarbowego, przepisy kodeksu stosuje się także do 
obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia za granicą przestęp-
stwa skarbowego skierowanego przeciwko istotnym interesom finansowym 
państwa polskiego. 

Zgodnie z definicją z art. 53 § 11 k.k.s. przestępstwo skarbowe skiero-
wane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiego jest to 
takie przestępstwo skarbowe, które zagraża Skarbowi Państwa powstaniem 
uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej dziesięciokrotności wielkiej 
wartości. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu 
zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia 
(§ 11). Naruszenie istotnego interesu ma więc miejsce wtedy, gdy przestępstwo 
grozi powstaniem po stronie państwa uszczerbku wynoszącego co najmniej 
równowartość iloczynu 10.000 i minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku 
jest to 28.000.000 PLN (10.000 X 2.800 PLN). 

Z powyższego wynika więc, że polski ustawodawca wyjątkowo zdecydo-
wał się stosować polskie prawo odnośnie przestępstw popełnionych poza gra-
nicami Rzeczposplitej Polskiej w stosunku do najpoważniejszych przestępstw 
skarbowych. Jest to tak zwana zasada przedmiotowa obostrzona-ochronna 
bezwzględna (Konarska-Wrzosek 2018). Prawodawca postanowił o zwięk-
szeniu w takich wypadkach ochrony interesu fiskalnego państwa polskiego. 
Znaczenie ma tu jedynie wysokość uszczerbku finansowego Skarbu Państwa 
(Wielgolewska 2012). Ustawodawca chcąc uniknąć wątpliwości interpretacyj-
nych ustalił bowiem arbitralnie próg istotnego interesu finansowego państwa 
w sposób kwotowy. Rzeczone pojęcie jest bowiem z zasady pojęciem niedo-
określonym (Wilk 2021).

Posługując się pojęciem interesu finansowego państwa k.k.s. odsyła zatem 
do pewnej konkretnie wskazanej kwoty. Niemniej mówi tylko o kwalifikowa-
nej postaci tego interesu, który jest istotny. Z omawianego przepisu można 
wywnioskować, że naruszeniem interesu finansowego państwa w ogóle jest 
zagrożenie powstania po stronie Skarbu Państwa jakiegokolwiek uszczerbku 
finansowego. 

Warto się w tym miejscu pochylić również nad instytucją ulgi w spła-
cie zobowiązania podatkowego (nie należy tego mylić z ulgą podatko-
wą stanowiącą element konstrukcji podatku). Zgodnie z art. 67a § 1 o.p.  
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organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych waż-
nym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku  
na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz  
z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwło-
kę lub opłatę prolongacyjną.

Istnieją więc dwie przesłanki zastosowania ulgi podatkowej: ważny in-
teres podatnika lub interes publiczny. Mogą one występować oddzielnie, ale 
również i łącznie. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt 
II FSK 2610/17 (LEX nr 2703522), nie można ich wobec siebie w żadnej 
mierze przeciwstawiać. Nie konkurują bowiem ze sobą, więc żadna z nich nie 
może w państwie prawnym być uznana z definicji za ważniejszą. W kontek-
ście interesu finansowego państwa interesować druga z przesłanek. Zgodnie 
z wyrokiem NSA z dnia 2 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2238/17 (LEX  
nr 2706198): „Przesłanka interesu publicznego rozumiana jest jako dyrektywa 
postępowania, nakazująca mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych 
dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie 
do organów władzy, korekta jego błędnych decyzji”.

Wśród kryteriów badania istnienia przesłanki interesu publicznego nie 
można jednak pomijać także kryteriów finansowych. Jak wskazał NSA w wy-
roku z dnia 5 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1441/18 (LEX nr 3064466): 

„Chodzi o to, by wskutek dochodzenia zaległości podatkowych, Państwo nie 
poniosło w efekcie kosztów większych, np. poprzez konieczność przyzna-
nia środków na stałą pomoc, niż w wypadku zaniechania korzystania z tego 
uprawnienia”. 

„Ustalenie kwestii istnienia przesłanki "interesu publicznego" wiąże się  
z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę 
tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, 
drugą - wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi 
podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniej-
sze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też 
zastosowanie ulgi). Sytuacja, w której spłata zaległości spowoduje koniecz-
ność sięgania przez np. zwolnionych pracowników podatnika do środków po-
mocy państwa (zasiłki dla bezrobotnych, pomoc społeczna) nie jest zgodna 
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z interesem publicznym. Ochrona interesu publicznego to nie tylko dbałość 
o priorytetowe regulowanie należności publicznoprawnych, lecz również mi-
nimalizowanie wydatków z budżetu państwa, pojawiających się w następ-
stwie konieczności uregulowania przez zobowiązanego należności podatko-
wych”-wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 486/18 (LEX  
nr 2977071).

Jak widzimy więc, pojęcie interesu finansowego państwa ma również 
znaczenie praktyczne. Nie tylko dotyczy ono stricte prawa finansowego, lecz 
może wiązać się również z prawem karnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
iż istotne jest to, aby państwo posiadało stosowne środki finansowe w celu 
realizacji swych zadań. Nie dziwi więc, że chcąc je zabezpieczyć, ustawodawca 
zdecydował się na korzystanie z instrumentów karnych. Prawo karne skarbo-
we chroni z zasady interes m.in. Skarbu Państwa. Ustawodawca przewidział 
więc sytuację, gdzie w przypadku narażenia finansów państwowych na istotny 
uszczerbek przestępstwo jest ścigane bez względu na miejsce popełnienia, czy-
niąc wyłom w zasadzie terytorialności.

Interes finansowy państwa może mieć również wpływ na kwestie odpowie-
dzialności podatkowej. Jak bowiem zostało wskazane, istnieją sytuacje, gdzie 
udzielenie ulgi w spłacie zobowiązani jest korzystniejsze niż jego terminowa 
spłata. Organy podatkowe muszą więc dokonywać odpowiedniej kalkulacji, 
na podstawie danego stanu faktycznego, co jest bardziej opłacalne dla budżetu. 
W takim przypadku przesłanka zastosowania ulgi tj. interes publiczny pokry-
wa się znaczeniowo z interesem finansowym państwa. Należy jednak zaznaczyć, 
co zostało wskazane również powyżej, iż „opłacalność” udzielenia wsparcia  
w spłacie zobowiązania podatkowego nie jest jedynym kryterium, które należy 
brać pod uwagę przy ocenie przesłanki interesu publicznego.

Interes finansowy państwa w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego

Pojęcie interesu finansowego państwa oraz jego znaczenie dla polskie-
go systemu prawnego były wielokrotnie przedmiotem rozważań Trybunału 
Konstytucyjnego. W skrócie można wskazać, że zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem stanowi on wartość konstytucyjnie chronioną. Poniżej zostaną 
przytoczone in extenso wybrane fragmenty uzasadnień kilku przykładowych 
orzeczeń.

„Ocena "odpowiedniości" vacatio legis zależy też jednak od innych za-
sad i wartości konstytucyjnych, odnoszących się do danej regulacji prawnej.  
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Argument "ważnego interesu publicznego" może - wyjątkowo - uzasadniać 
ograniczenie lub nawet rezygnację z ustanowienia vacatio legis (K 9/92). Za 
taki "ważny interes publiczny" można bez wątpienia uważać dążenie usta-
wodawcy do przeciwstawienia się oszustwom i nadużyciom podatkowym, 
prowadzącym do uchylania się od obowiązku uiszczania należnych podat-
ków. Do sytuacji, gdy celem nowej regulacji jest przeciwdziałanie przypad-
kom naruszania już obowiązującego prawa, trudno odnosić takie same kry-
teria "okresu dostosowawczego", jak wymagane przy wprowadzeniu w życie 
unormowań ingerujących w sytuację prawną adresatów szanujących prawo 
dotychczas obowiązujące. Dodać należy, że efektywność egzekwowania należ-
ności podatkowych (o ile należności te ustanowiono w zgodzie z Konstytucją, 
trzeba rozpatrywać na tle konstytucyjnego nakazu wykonywania budżetu (art. 
20, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ust. 2 pkt 5 Małej Konstytucji), a więc m.in. 
zapewnienia Państwu przychodów w budżecie założonych. Realizacja stro-
ny dochodowej budżetu jest samoistną wartością konstytucyjną, a zarazem 
konstytucyjnym obowiązkiem organów stanowiących i wykonujących budżet,  
i nie można nie brać jej pod uwagę przy dokonywaniu ocen konstytucyjności 
ustawodawstwa daninowego”- orzeczenie TK z dnia 18 października 1994 r., 
sygn. akt K 2/94 (LEX nr 25215).

TK w wyroku z dnia 4 grudnia 2000 r., sygn. akt K 9/00 (LEX nr 44551) 
wskazał, iż: „Równowaga finansów publicznych stanowi wartość chronioną 
konstytucyjnie. Stosowane przez państwo środki mające na celu ochronę 
równowagi finansów publicznych muszą być zgodne z regułami określonymi 
przez konstytucję”. Jak TK zaznaczył w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r., 
sygn. akt K 23/12 (LEX nr 1548281): „Trybunał już kilkakrotnie wyraził 
pogląd, zgodnie z którym równowaga budżetowa państwa (dbałość o stan fi-
nansów publicznych) jest wartością konstytucyjną, a od jej zapewnienia zależy 
zdolność państwa do działania i rozwiązywania jego różnorodnych interesów”.

„Niewywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych godzi nie tylko w 
interes finansowy Skarbu Państwa lub uprawnionych jednostek samorządu 
terytorialnego, ale również narusza szeroko pojęty interes publiczny, sprzeci-
wiając się równocześnie zasadom sprawiedliwości społecznej. W świetle zasady 
powszechności i sprawiedliwości podatkowej nie można zaakceptować sytu-
acji, w której niektórzy podatnicy uchylają się od wypełnienia ciążącego na 
nich obowiązku, korzystając jednakże ze świadczeń publicznych finansowa-
nych z podatków płaconych przez pozostałych podatników”-wyrok TK z dnia  
21 czerwca 2011 r., sygn. akt P 26/10 (LEX nr 950592).

Z przytoczonych wyroków można wyciągnąć następujące wnioski. Po 
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pierwsze, dbałość o stan finansów publicznych jest wartością konstytucyjną, 
co do czego jest zgodność w orzecznictwie. Może on przykładowo uzasad-
niać skrócenie, a nawet i nieskorzystanie z instytucji vacatio legis. Zasadą jest 
bowiem powszechność opodatkowania, a państwo powinno walczyć z nad-
użyciami podatkowymi. Interes finansowy państwa należy brać pod uwagę 
przy badaniu konstytucyjności aktów prawnych, zwłaszcza z zakresu danin 
publicznych.

Po drugie, od posiadania odpowiednich środków zależy zdolność pań-
stwa do działania i wypełniania swych podstawowych funkcji. Brak pieniędzy 
godzi więc nie tylko państwo, ale także w każdego z nas. Nie są bowiem wów-
czas zaspokajane potrzeby zbiorowe obywateli. 

Po trzecie, obowiązek uiszczania podatków powinien spoczywać na 
wszystkich obywatelach. Nie może dochodzić do sytuacji, w której tylko część 
podmiotów ponosi ciężary podatkowe, a osoby uchylające się od płacenia po-
datków są jednocześnie beneficjentami państwa. Takie działanie jest sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego.

Z powyższego wynika w sposób jednoznaczny, iż interes finansowy pań-
stwa jest wartością konstytucyjną. To bowiem dzięki posiadaniu odpowied-
nich zasobów państwo ma w ogóle możliwość działania, jak również realizowa-
nia zadań na rzecz ludności. Niewywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych 
nie godzi za tym tylko i wyłącznie w państwo, ale faktycznie w każdego  
z nas. Strona dochodowa powinna się więc równoważyć ze stroną wydatkową.  
W związku z tym interesu finansowego państwa nie można pomijać przy ba-
daniu konstytucyjności aktów prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do ustawo-
dawstwa daninowego.

Podsumowanie

Interes finansowy państwa należy uznać za szczególny przykład interesu 
publicznego. Dbałość o stan finansów publicznych służy bowiem nie tylko 
państwu, lecz także ogółowi społeczeństwa. Zapewnia bowiem środki finanso-
we w celu zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli. 

Podstawowym narzędziem realizacji tego interesu jest szeroko pojęte pra-
wo finansowe oraz prawo podatkowe. Stanowią one część prawa publicznego 
w ogóle. Pomimo różnych różnic pełnią one te same funkcje, z funkcją alo-
kacyjną, polegającą na gromadzeniu odpowiednich środków finansowych, na 
czele.

Omawiany zwrot ma znaczenie praktyczne i to nie tylko na gruncie 
prawa finansowego. Kodeks karny skarbowy również służy ochronie interesu  
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finansowego państwa. Przejawia się to między innymi w zaostrzonym ściganiu 
przestępstw przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiego. 
Jest to również jedna z okoliczności, jakie należy uwzględniać przy badaniu 
istnienia interesu publicznego jako przesłanki udzielenia ulgi w spłacie zobo-
wiązania podatkowego.

Z uwagi na swą wagę, interes finansowy państwa został uznany przez 
Trybunał Konstytucyjny za wartość konstytucyjną, która podlega szczególnej 
ochronie. Strona wydatkowa powinna być równoważona przez osiągane do-
chody. Brak tej równowagi może skutkować w pierwszej kolejności brakiem 
realizacji zadań publicznych, a w skrajnych przypadkach paraliżem państwa  
w ogóle. Interes finansowy państwa należy więc uwzględniać przy dokonywa-
niu oceny konstytucyjności regulacji prawnych, w szczególności tych, doty-
czących danin publicznych.
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The financial interest  
of the state as an example  

of public interest

Summary: The financial interest of the state is a special example of the 
public interest. In this article, the tools for implementing this interest 
will be presented, and therefore, above all, financial law and tax law, 
which are part of public law in general. The author will also present 
practical examples of the functioning of the concept of the financial 
interest of the state in Polish legislation in order to show that the consi-
derations in question are not only theoretical. The jurisprudence of the 
Constitutional Tribunal on the understanding and significance of the 
concept of the financial interest of the state for the Polish legal system 
will also be cited. The thesis of the article is that this interest is a special 
type of public interest that is subject to constitutional protection.

Key words: public interest, financial interest of the state
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Odwrócony łańcuch dystrybucji 
produktów leczniczych  

jako zagrożenie  
dla polskich pacjentów

Streszczenie: Problemy związane z odwróconym łańcuchem dystrybu-
cji leków w Polsce narastają z roku na rok. Załamanie łańcucha dostaw 
leków może doprowadzi do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. Pro-
ceder polegający na masowej wyprzedaży leków za granicę, który po-
wstał w ciągu ostatnich lat był bardzo trudny do opanowania. Zdecydo-
wano się więc na nowelizację, która wprowadziła ostrzejszą penalizację 
za udział w procederze, karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 
lat. Artykuł systematyzuje dotychczasową wiedzę na temat genezy łań-
cucha dystrybucji leków oraz wzbogaca ją o najnowsze zmiany mające 
zapobiegać szerzeniu się procederu. Pokazuje, jak ważne dla pacjentów 
jest sprawne funkcjonowanie systemu dystrybucji leków, o który walka 
trwa od ponad dziesięciu lat z powodu luk w ustawodawstwie.

Słowa kluczowe: prawo farmaceutyczne, odwrócony łańcuch dystry-
bucji, wywóz leków, import równoległy, penalizacja

Wstęp

Przemysł farmaceutyczny jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi 
przemysłu na świecie. Pomimo faktu, że za koncernami farmaceutycznymi 
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stoją dochody warte miliony złotych nie powinniśmy zapominać o jego pod-
stawowej funkcji jaką jest pomoc chorym. Właśnie dlatego produkcja i sprze-
daż leków jest restrykcyjnie regulowana poprzez ustawodawstwo. Państwo 
powinno zapewniać obywatelom ochronę ich zdrowia poprzez zapewnienie 
dostępu do leków i innych środków farmaceutycznych. Ochronie podlega 
nie tylko sam proces badania leku ale również obrót nim czy nawet reklama 
farmaceutyków. Sprawdzane pod względem zgodności z prawem są również 
podmioty zajmujące się ich obrotem.

Ustawodawstwo farmaceutyczne

Rynku farmaceutycznego nie reguluje tylko prawo polskie ale rów-
nież europejskie. Wyrażono to między inni w dyrektywach 2001/83/EU  
i 2001/82/EU oraz rozporządzeniem komisji europejskiej 726/2004. Łatwo 
jednak zauważyć, iż wymienione regulacje powstały niedawno. Ustawa Prawo 
Farmaceutyczne weszła w życie w roku 2001 i od tego czasu podlega stałemu 
udoskonalaniu. Jednak prawo farmaceutyczne to nie tylko ustawy, w dużej 
mierze opiera się ono również na orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości oraz sądach krajów członkowskich. Ważną rolę w kształto-
wani prawa farmaceutycznego odgrywają również zalecenia i komunikaty Ko-
misji Europejskiej1.

Swobodne wykonywanie działalności związanej z obrotem produktami 
leczniczymi jest bardzo mocno ograniczone poprzez istniejące ustawodaw-
stwo jednak w pełni dozwolone poprzez konstytucję2 czy unijne traktaty. Nie 
można zapominać, iż działalności gospodarcza jest jednym z bardzo ważnych 
filarów naszej gospodarki i jedną z jej dziedzin jest właśnie przemysł farma-
ceutyczny. Nie inaczej jest również w Unii Europejskiej, co potwierdzają 
wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej3 4. Istnieje możliwość 
ograniczenia tego prawa jednak tylko wtedy, kiedy wynika to ze ściśle zdefi-
niowanych przesłanek. Należą do nich rzeczywiste cele przedsięwzięte przez  
 
 

1 . Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa sądowego, Dobrawa Biadun ,Wol-
ters Klugers, Warszawa 2012, str 10.
2 . Art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.
3 . Wyrok Trybunału z dnia 5.10.1994 r. w sprawie C-280/93, Niemcy przeciwko Radzie, 
Zb.Orz. 1994, s I-4973, ptk 78.
4 . Wyrok Trybunału z dnia 29.1.1998 r. w sprawie T-113/96, Dubois et Fils przeciwko Ra-
dzie i Komisjii, Zb. Orz. 1998, s. II-125,ptk 74. 
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Unię, które nie stanowią z punktu widzenia zasad działania nieproporcjonalnego  
i niedopuszczalnego, naruszającego ustanowione prawo.5

Produkt leczniczy

Definicja produktu leczniczego została podana w art. 1 pkt 2 dyrektywy 
2001/83/WE, która definiuje go jako:

„1) jakąkolwiek substancję lub połączenie substancji, prezentowane jako  
posiadające właściwości lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi

2) jakąkolwiek substancję lub połączenie substancji które mogą być poda-
wane ludziom w celu odzyskania, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych 
poprzez powodowanie działania farmakologicznego, immunologicznego lub 
metabolicznego albo w celu stawiania diagnozy leczniczej.”

 W Polsce definicja ta znalazła się w ustawie o prawie farmaceutycznym. 
Rozumie się przez to „substancję lub mieszaninę substancji, przeznaczonej do 
zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub po-
dawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu 
przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu 
poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.”6

Przed wprowadzeniem definicji produktu leczniczego w dyrektywie 
2001/83/WE produkt leczniczy definiowano na gruncie art.1 ust.2 dyrek-
tywy Rady 65/65/EWG jednak wiązało się to z wieloma niejasnościami na 
tle, których zostało wydane wiele orzeczeń związanych z interpretacją defi-
nicji produktu leczniczego. Doprecyzowując definicję w wyroku w sprawie 
Delatrre trybunał orzekł, że produkt może być uznany za przedstawiany jako 
produkt leczniczy już wtedy gdy to opakowanie i jego właściwości wskazują 
na jego dostateczne podobieństwo do produktu leczniczego7, co jest definicją 
niezmiernie szeroką. W podobnym tonie wypowiedział się sąd w orzeczeniu  
w sprawie Ter Voort8, który uznał za produkt leczniczy nawet ten rekomendo-
wany lub opisywany jako posiadający właściwości profilaktyczne lub farma-
ceutyczne, nawet jeśli co do zasady uważany jest za produkt spożywczy i nawet,  
gdy z aktualnego stanu wiedzy naukowej nie ma znanego działania 
terapeutycznego. 

5 . Ptk.89 wyroku Trybunału z dnia 14.12.2011 r. w sprawie T-52/09 Nycomed Denmark ApS 
przeciwko Europejskiej Agencji Leków.
6 . Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 6.9.2001 r. art.2 ptk 32.
7 . Wyrok w sprawie C-369/88, J-M. Delattre.
8 . Wyrok w sprawie C-219/91, Ter Voort.
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Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Produkt leczniczy może zostać wprowadzony do obrotu na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, tylko jeśli zostanie wydana decyzja administracyjna 
dopuszczająca go do obrotu. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostaje 
wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji9 albo odpowiedni w sprawie organ 
unijny. Jedną z pierwszych ustaw, które ugruntowały wiele kwestii w prawie 
farmaceutycznym oraz właśnie tę dotyczącą rejestracji obrotu farmaceutykami 
była ustawa z 10 października 1991 dotycząca środków farmaceutycznych, 
materiałów medycznych, aptek, hurtowni oraz Inspekcji Farmaceutycznej. 
Ustawa ta wprowadziła w art. 73 ptk 1 wymóg wpisu obrotu środków far-
maceutycznych do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Me-
dycznych10. Uchwałę o dokonanie wpisu podejmowała Komisja Rejestracji 
Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Decydowała ona  
o tym czy zostały spełnione warunki wymienione w art. 15 przytoczonej wy-
żej ustawy11. Fakt czy komisja uznała określoną dokumentację za wystarczają-
cą do dopuszczenia do wpisu określonego środka farmaceutycznego był więc 
zależny tylko od zdania jej poszczególnych członków. W związku z tym do-
chodziło do wielu odwołań od decyzji komisji, a w ostateczności kończyło się 
to wydaniem wyroku w określonych sprawach.

Import równoległy

Import równoległy jest również jedną z form dopuszczenia do obrotu, 
która wymaga pozwolenia. Jest to kwestia dość kontrowersyjna ponieważ 
ceny tych samych leków w całej Europie są zróżnicowane. Dopuszczenie im-
portu równoległego tym samym napędza pozyskiwanie leków tanim kosztem  
w krajach ubogich i ich sprzedaż po wyższej cenie w krajach Europy zachod-
niej. Cena tych samych leków czy suplementów w Polsce są kilkukrotnie niż-
sze niż w kraju takim jak Norwegia. Dla przykładu za 25 tabletek rozpuszczal-
nej witaminy C 1000 mg w Polsce zapłacimy 5 zł, a w Norwegii 100 kr czyli 
ok. 49 zł.

9 . Ustawa z 18.3.2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych.
10 . Ustawa z 10.10.2011 r. dotycząca środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, 
aptek, hurtowni oraz Inspekcji Farmaceutycznej art. 73 1) certyfikaty rejestracyjne i zezwole-
nia na produkcję środków farmaceutycznych bądź artykułów sanitarnych zachowują ważność  
do 31.12.1997 r.
11 . Ustawa 10.10.2011 r. dotycząca środków farmaceutycznych, materiałów medycznych,  
aptek, hurtowni oraz Inspekcji Farmaceutycznej art.15.
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Import równoległy jest w pełni dopuszczalny w związku z zasadą swobod-
nego przepływu towarów12. Jest ona poparta orzecznictwem Trybunału, który 
po raz pierwszy wypowiedział się w tej sprawie już w roku 1971, podtrzymał 
swój wyrok i doprecyzował go w kwestii obrotu leków kolejnym orzeczeniem 
z 1974 roku13. Tym samym jednoznacznie dozwolił on na stosowanie importu 
równoległego pomiędzy krajami. 

W Polsce prawodawstwo ugruntowało kwestie importu równoległe-
go poprzez wprowadzenie zmian do ustawy Prawo Farmaceutyczne w dniu  
20 kwietnia 2004 roku14.

Artykuł 2ptk 7b dodaje jasną definicję importu równoległego. Rozumie 
go jako „ każde działanie polegające na sprowadzeniu produktu leczniczego  
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”. Zezwolenie na wpro-
wadzenie produktu leczniczego dopuszczonego w danym kraju Unii Europej-
skiej nie jest jednoznaczne z możliwością obrotu tym lekiem w Polsce. Do 
możliwości tej dochodzi dopiero po wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji na import równoległy15. Ocenie nie podlega fakt, jaki może mieć 
wpływ wprowadzenie nowego zagranicznego leku na krajowy rynek. Prezes 
sprawdza natomiast czy nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub 
zwierząt. Wydawane przez niego pozwolenie, co do zasady pozostaje w mocy 
przez pięć lat.

Kwestią sporną jest czy import równoległy jest zjawiskiem pozytywnym 
czy negatywnym. Jak w wielu przypadkach zależy to od podmiotu, ze strony 
którego będziemy rozważać import równoległy oraz od mentalności i świado-
mości danego kraju. Państwa zachodniej Europy mogą pozyskiwać tańsze leki 
tych samym producentów w krajach gdzie ich cena jest dużo niższa. Jednak 
taki proceder może doprowadzić to zaburzeń w dystrybucji leków w krajach 
uboższych. Ma mu zapobiegać prawo przedsiębiorcy do kształtowania swojej 
sytuacji na rynku. Wyrokiem z Trybunału z 16 września 2008 roku przedsię-
biorca może sprzeciwić się zawarciu umowy na znaczącą ilość produktów lecz-
niczych, które miałyby być przeznaczone na import równoległy, a tym samym 

12 . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej art. 26.
13 . Wyrok Trybunału z dnia 31.10.1974 r. w sprawie 15/74, Sterling Drug, Zb.Orz. 1974,  
s. 1147.
14 . Ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych oraz 
ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. 
15 . Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa sądowego, Dobrawa Biadun ,War-
szawa 2012, str. 92.
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spowodować deficyt produktu w kraju eksportera16. Zdaniem trybunału 
sprzeciw nie godzi w zasadę swobody przepływu towarów jeśli ma chronić ry-
nek krajowy, a tym samym zdrowie i życie jego obywateli. Tym samym stawia 
dostarczenie odpowiedniej ilości produktów leczniczych do krajowych aptek  
i hurtowni jako wartość nadrzędną nad importem równoległym17.

Znaczne ograniczenie importu równoległego mogłoby być odebrane na-
tomiast jako ograniczenie prawa konsumenckiego, który ma prawo dostępu 
do najtańszego leku. Może również wpłynąć negatywnie na integrację po-
między krajami wspólnoty, która jest głównym założeniem Unii Europejskiej. 
Ustawa nie wypowiada się w kwestii eksportu równoległego. W tym przypad-
ku przyjęto, że stosuje się prawo obowiązujące w kraju z którego lek został 
przywieziony18.

Hurtownie farmaceutyczne i apteki

Po wydaniu odpowiedniego zezwolenia na obrót produktem leczniczym 
na podmiocie ciąży obowiązek zaopatrywania zarówno hurtowni, jak i miejsc 
uprawnionych do detalicznej sprzedaży leku w jego odpowiednie ilości19. 
Odpowiednia ilość leku jest wyznaczana poprzez określone w danym czasie 
potrzeby pacjentów. Z pewnością ograniczona dostępność do produktu nie 
może zagrażać ich życiu i zdrowiu.

Sprzedaż produktów zarówno hurtowa jak i detaliczna wymaga odpo-
wiedniej koncesji. Wydawana jest ona na podstawie ustawy sanitarnej wyda-
nej 19 lipca 1919 roku przez Ministra Zdrowia Publicznego. Sama ustawa 
w art.8 zabrania otrzymania przez jedną osobę koncesji zarówno na handel 
hurtowy jak i detaliczny.

Koncesję na handel hurtowy rozumiemy jako uprawnienie do sprzeda-
ży środków leczniczych takim podmiotom jak detaliści i przetwórcy. Należą 
do nich również szpitale i kasy chorych nazywane konsumentem pośrednim 
oraz inne instytucje lub osoby uprawnione przez Ministerstwo Zdrowia Pu-
blicznego. Zadaniem hurtowni jest zapewnienie obiektom sprzedaży detalicz-
nej takiej ilości produktów leczniczych, aby te były w stanie w pełni spełnić 
potrzeby chorych. Dostarczenie wymienionych produktów powinna także 
cechować ciągłość dostaw do danego obiektu detalicznego. Hurtownia jest 

16 . Wyrok trybunału w sprawach C-468/06 do C-478/06, Sot.Lelos kai Sia.
17 . Ustawa prawo farmaceutyczne z 6.9.2001 r. art.24 ust. 3c.
18 . Prawo farmaceutyczne i refundacja leków, Łukasz Sławatyniec, Warszawa 2013, s.158.
19 . Ibidem
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swoistym pośrednikiem pomiędzy producentem leku, a jego ostatecznym od-
biorcą. Co podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny dodając, iż nie można 
z niej czynić magazynu i składu produktu, co w hurtowniach niejednokrotnie 
występowało20. Hurtownią powinien kierować magister farmacji, a w przypad-
ku braku takiej osoby ustawa nakazuje zatrudnienie osoby wykwalifikowanej, 
która będzie pełnić taki obowiązek21. Zgodnie z rozporządzeniem22 zakupów 
w hurtowni farmaceutycznej mogą dokonywać:

1) Hurtownie farmaceutyczne
2) Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne
3) Podmioty prowadzące działalność leczniczą
4) Sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia 

medycznego
5) Lekarze, felczerzy, pielęgniarki i położne
6) Zakłady lecznicze dla zwierząt oraz lekarze weterynarii prowadzą-

cy zarejestrowaną praktykę lekarsko-weterynaryjną w zakresie produktów 
leczniczych

7) Szkoły wyższe, jednostki naukowo badawcze, policealne szkoły zawo-
dowe i inne, których działalność wymaga posiadania produktów leczniczych

Obrotem detalicznym produktów leczniczych zajmują się głównie apteki 
ogólnodostępne ale również takie podmioty jak punkty apteczne. W orzecz-
nictwie punkt apteczny jest pojęciem węższym w stosunku do apteki pod 
względem zarówno świadczonych tam usług jak i ilości posiadanych produk-
tów leczniczych. W punktach aptecznych nie znajdziemy na przykład leków 
recepturowych ani nie zrealizujemy recepty23. Kolejnymi podmiotami upraw-
nionymi do obrotu detalicznego lekami są sklepy zielarsko-medyczne, spe-
cjalistycznego zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne oraz zakłady 
lecznictwa dla zwierząt. Wykonywanie działalności polegającej na detalicznej 
sprzedaży leków wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego.

Do roku 2003 sprzedaż w aptekach i punktach aptecznych mogła być 
prowadzona tylko w formie stacjonarnej. Zmieniło się to po wydaniu wyro-
ku przez Trybunał 11 grudnia 2003 roku, kiedy to sprzedaż niestacjonarna 

20 . Wyrok z dnia 29.10.2008 r. WSA Warszawa VII SA/Wa 1016/08, LEX nr 527535.
21 . Ustawa z dnia 10.10.1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, apte-
kach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
22 . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.12.2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do 
zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.
23 . Wyrok WSA z dnia 4.4.2007 r. Warszawa, VII SA/Wa 2215/06, LEX nr 334283.
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w krajach Unii została dozwolona24. Na tej podstawie WSA w Warszawie 
również w Polsce dozwolił sprzedaży niestacjonarnej produktów leczniczych25. 
Wyłączone są z niej jednak produkty lecznicze wydawane na receptę zgodnie 
z ustawą prawo farmaceutyczne art.68 ust.326.

Na dzień dzisiejszy dystrybucja leków wygląda w sposób następujący:
Podmiot odpowiedzialny/wytwórca → hurtownie farmaceutyczna ↔ 

hurtownia farmaceutyczna → apteka → pacjent.
Graf 1. Łańcuch dystrybucji (Opracowanie własne)

Odwrócony Łańcuch dystrybucji 

Pomimo wcześniej wspomnianych odstępstw od swobody przepły-
wu towarów, na rzecz ochrony dostępu do leku w danym kraju i tak do-
chodzi do licznych nadużyć. W Polsce proceder ten stał się na tyle poważny,  
że w aptekach zaczęło brakować leków na konkretne grupy schorzeń. Zaczęło 
szerzyć się zjawisko nazywane – odwróconym łańcuchem dystrybucji. Polega 
on głównie na tym, że apteki oraz punkty apteczne sprzedają posiadane leki 
z powrotem do hurtowni. Przesunięcia wewnątrz magazynowe są dozwolone, 
ale tylko w przypadku kiedy jedna z aptek posiada znaczące ilości leku, a inna 
ich deficyt. Zwrócone do hurtowni leki powinny być przekierowane do ap-
teki, która w danym momencie ich potrzebuje. Niestety możliwość cofnięcia 
towaru do hurtowni zaczęła być wykorzystana jako nielegalnego droga do wy-
wozu leków27. Towar cofnięty jest traktowany jako nadwyżka i odsprzedawa-
ny do innych krajów z wysokim zyskiem. Rosnące nieprawidłowości związane 
z łańcuchem dystrybucji leków wiążą się z :

● Niską ceną leków refundowanych w Polsce;
● Prostym pozyskaniem leków na rynku;
● Otwartymi rynkami zbytu za granicą.

Różnice w cenie leków są tak duże, że zaczęły rozwijać się różne spo-
soby ich pozyskiwania. Niektóre leki trafiały z powrotem do hurtowni  
w celu ich utylizacji z powodu rzekomego nieprawidłowego przechowywa-
nia, symulowano wadliwe zamówienia czego skutkiem było cofnięcie leków 

24 . Wyrok Trybunału z 11.12.2003 r. w sprawie C-322/01 Deutscher Apothekerverband.
25 . Wyrok WSA z dnia 4.4.2007 r. Warszawa VII SA/Wa 2215/06, LEX nr 334283. Podobny 
wyrok wydał WSA 14.08.2007 r. w Warszawie VII SA/Wa 870.07, LEX 384757. 
26 . Ustawa prawo farmaceutyczne z 6.9.2001 r. art. 68 ust 3.
27 . Zob. [online] https://www.kancelariakufieta.pl/kancelaria-wroclaw/blog/
odwrocony-lancuch-dystrybucji-lekow-a-przesuniecie-wewnatrzmagazynowe/
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z powrotem do hurtowni, wynajmowano nawet fikcyjnych pacjentów, którzy 
mieli za zadanie kupować określony lek. 

Najczęściej nasz kraj opuszczają preparaty lecznicze produkowane przez 
znane na świecie koncerny. Ich produkty są znane i rozpowszechnione we 
wszystkich krajach Europy. Zauważono, że marki znanych producentów 
sprzedają się zdecydowanie lepiej niż ich tańsze odpowiedniki zwane lekami 
generycznymi. Odwrócony łańcuch dystrybucji uderza więc nie tylko w pa-
cjentów ale i firmy, które opracowały i wyprodukowały dany lek. Producenci 
dostosowują ceny swoich leków do danego kraju w związku z tym ceny leków 
w krajach „bogatszych” są wyższe. Pomimo faktu, że jest to dokładnie ten sam 
lek. Eksport leków z krajów takich jak Polska powodował napływ leków do 
innych części Europe zmniejszając tym samym popyt na te specyfiki zgłaszany 
ich producentom. Trywialnym jest więc mówienie o stratach jakie odczuli 
producenci, były one ogromne. Z powodu braku szybkiej reakcji państw Eu-
ropy na szerzący się proceder firmy wprowadziły własne metody monitorowa-
nia dostaw leków. Niektóre ze specyfików ratujących życie były sprowadza-
ne bezpośrednio od producenta do konkretnego pacjenta. Pomijano w ten 
sposób wadliwy system, ratując niejednokrotnie zagrożone z powodu braku 
leku życie pacjenta. Był to pierwszy sygnał dla Głównego Inspektoratu Far-
maceutycznego o problemach z dystrybucją leków w Polsce. Zaczęto zastana-
wiano się czemu mimo zwiększonych dostać leków na rynek większość z nich 
nadal nie trafia do pacjentów. Kwestia niedoboru leków w takich krajach jak 
Polska, Rumunia czy Słowacja była tematem nieformalnego spotkania, które 
odbyło się w Bratysławie już w 2016 roku28. W jego wyniku wszczęto analizę 
przyczyn niedoboru leków do czego uprawniał art.81 Unijnej Dyrektywy29.  
Na tej podstawie w 2017 roku wydano rezolucję, która miała na celu zażegna-
nie problemu braku leków w niektórych z państw Unii30.

Łańcuch dystrybucji w orzecznictwie

Z początku reakcją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na pro-
blemy z łańcuchem dystrybucji leków była kontrola zaopatrzenia aptek. Mimo 
zapewnień producentów o zwiększaniu produkcji i dostaw leków było ich  

28 . Zob.[online] https://ec.europa.eu/poland/news/180517_drugs_pl
29 . Art.81 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu europejskiego i rady z dnia 6.11.2001 r.  
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi
30 . Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 .03.2017 r. w sprawie unijnych możliwości 
zwiększenia dostępu do leków (2016/2057(INI)
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w sprzedaży detalicznej coraz mniej. Proceder zaczął się nasilać, a kontrole 
aptek stały się coraz częstsze. Niestety większość spraw, która trafiała do sądów 
kończyła się fiaskiem ponieważ sąd nie widział w tych działaniach znamion 
czynu zabronionego. Prokuratura wskazywała tutaj na lukę w prawie farma-
ceutycznym. Główny Inspektorat Farmaceutyczny pozostawał bezradny, co 
do szerzącego się procederu. Zmieniło się do dopiero po podjęciu współpracy 
z innymi organami państwowymi. W grudniu 2013 roku doszło do podpi-
sania porozumienia pomiędzy Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym,  
a Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej31. Dzięki możliwości wglądu 
w faktury hurtowni i aptek, dostarczano do sądu niezbite dowody na niepra-
widłowości jakie odnotowywano w niektórych jednostkach.

Pierwszy wyrok skazujący w sprawie dotyczącej odwróconego łańcucha 
dystrybucji zapadł w Gliwicach 10 lipca 2014 roku32. Pozwana prowadząc i po-
siadając zezwolenie na sprzedaż detaliczną produktów leczniczych prowadziła 
również ich sprzedaż hurtową bez wymaganego zezwolenia. Sprzedawała leki 
innym hurtowniom, co jest zabronione przez ustawę Prawo Farmaceutyczne. 
We wniesionej przez pełnomocnika apelacji podnosił on, że ustawy "nie za-
braniają obrotu hurtowego lekami prowadzonego przez apteki, gdyż celem tej 
ustawy było jedynie uniknięcie zakładania aptek i hurtowni farmaceutyczne 
przez podmioty niewykwalifikowane w dziedzinie farmacji". Sąd uznał apelację 
za bezzasadną w swym uzasadnieniu podając "Oczywiście bezzasadne są rów-
nież wywody skarżącego podnoszone w toku rozprawy odwoławczej związane 
z wpływem na ocenę prawną czynów oskarżonej ostatniej nowelizacji ustawy 
Prawo farmaceutyczne, której dokonano ustawą z dnia 19 grudnia 2014 roku". 
 Również w wyroku z dnia 22 maja 2014 r. 33 Naczelny Sąd Admini-
stracyjny wypowiedział się jasno, że apteka nie może sprzedawać leków innym 
aptekom i hurtowniom. Obrót hurtowy prowadzić może wyłącznie hurtow-
nia34, a na jej prowadzenie niezbędne jest posiadanie zezwolenia. Od tego 
czasu pojawiło się również wiele wyroków NSA dotyczące cofnięć zezwoleń 
na prowadzenie aptek podmiotom uwikłanym w odwrócony łańcuch dystry-
bucji35. 11 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która w arty-
kule 86a wprowadza zakaz zbywania ” produktów leczniczych przez aptekę 
 

31 . Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie 
Prawo farmaceutyczne. Informacje o wynikach kontroli. Warszawa.
32 . Wyrok SR w Gliwicach z dnia 10.7. 2014 r. III K 1608/11.
33 . Wyrok NSA z 22.5.2014 r. Warszawa I GSK 491/13, G.Prawna FiP 2014/150/2.
34 . Ustawa prawo farmaceutyczne z 6.9.2001 r. z art. 72 ust. 1.
35 . Wyrok NSA Warszawa VI SA/Wa 1507/14 lub II GZ 551/14.
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ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece 
ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.” 

Po wejściu w życie nowelizacji oraz przełomowym orzeczeniu sądu w Gli-
wicach pojawiło się więcej wyroków skazujących za proceder odwróconego 
łańcucha dystrybucji. Penalizowano apteki, które odsprzedawały leki do hur-
towni farmaceutycznych oraz innych aptek36. Jak i hurtownie farmaceutyczne, 
które odkupywały leki, w tym w dużej ilości refundowane, od aptek ogólnodo-
stępnych. Tym samym doprecyzowując jego nowe aspekty jak - Udział organu 
samorządu aptekarskiego w postępowaniu w sprawie cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej37.

Po ponad 10 latach udało się rozpocząć efektywną walkę z odwróconym 
łańcuchem dystrybucji. Jednak mimo coraz efektywniejszych działań Głów-
nego Inspektoratu Farmaceutycznego zyski z procederu były tak duże, że wie-
lu przedsiębiorców mimo groźby skazania nadal nie zaprzestało uczestniczyć 
z procederze. Zmusiło to do wprowadzenia kolejnych nowelizacji z ustawie. 
Niezwykle istotny element do walki z odwróconym łańcuchem dystrybucji 
został wprowadzony poprzez wprowadzenie nowego brzmienia art. 126b oraz 
art.126c ustawy prawo farmaceutyczne38, która wprowadziła nowe zasady pe-
nalizacji nielegalnego wywozu leków. Biorących udział w procederze sąd może 
skazać na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 539.

Nowelizacja przynosi już pierwsze rezultaty. Prokurator Zachodnio-
pomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorgani-
zowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dzięki współpracy  
z funkcjonariuszami CBŚP zatrzymał kolejnych 4 członków z grupy zajmują-
cej się wywozem leków z Polski.40 Ich działalność przestępcza sięga 2015 roku. 
Prokurator postawił szczególnym członkom grupy zarzuty m.in.: wystawia-
nie dokumentów poświadczających nieprawdę w postaci recept oraz legalizo-
waniu korzyści z nielegalnej sprzedaży leków. Leki pochodzące z Polski były 
zbywane do Niemiec, Austrii, Danii i Norwegii. Prokuratura podała, że zyski  
z przestępstwa wyniosły ponad 11 milionów złotych. Zarobek na odsprzedaży 
tylko jednego z refundowanych leków wynosił ok. 2 tysięcy złotych. Obec-
nie liczba podejrzanych w sprawie wynosi 26. W tym 13 osób tymczasowo 

36 . Wyrok WSA w Warszawie VI SA/Wa 2863/15.
37 . Wyrok NSA w Warszawie 22.11.2016 r. II GSK 1164/15.
38 . Art. 126b Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r. (Dz.U.2020.944 j.t.)
39 . Ustawa z dnia 26 .04.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 
innych ustaw.
40 . [Zobacz online ] Informacje z prokuratury krajowej. https://pk.gov.pl/aktualnosci/
aktualnosci-prokuratury-krajowej/areszty-za-wyludzanie-recept-oraz-nielegalny-handel-lekami/ 
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aresztowanych, a wśród nich lekarz, który wystawił na leki refundowane  
5 tysięcy recept. 

Podsumowanie

Prawo farmaceutyczne co do zasady wprowadza dwa rodzaje obrotu leka-
mi: hurtowy oraz detaliczny. Nie bez przyczyny te dwa sposoby są przez ustawo-
dawcę rozgraniczane, a osoby zajmujące się sprzedażą detaliczną, nie otrzymują 
zezwolenia na sprzedaż hurtową. Przez ostatnie lata wzrosła liczba podmiotów 
działających w obu sferach sprzedaży farmaceutyków, a tym samym łamiących 
prawo. Apteki odsprzedawały masowo leki hurtowniom, a te wywoziły je za gra-
nicę. Problem odwróconego łańcucha dystrybucji jest niezmiernie ważny bo nie 
jest tylko deliktem administracyjnym ale postępowaniem godzącym w zdrowie  
i życie pacjenta. Dzięki przełomowym wyrokom i zmianom w ustawodaw-
stwie pojawia się nadzieja na ograniczenie i w końcowej fazie całkowite wyeli-
minowanie odwróconego łańcucha dystrybucji. Wymaga to niestety bardzo 
dużego nakładu pracy ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
oraz zaostrzenia przepisów prawa farmaceutycznego.
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Reverse distribution chain  
of medicinal products  

as a threat for Polish patients

Summary: The problems related to the chain of drugs distribution  
in Poland have a severe impact on both life and health of patients.  
A lot of  drugs are sold abroad and this practice is very difficult to con-
trol. A very low price of  drugs  in Poland made selling them abroad 
extremely profitable. The Main Pharmaceutical Inspectorate tries to 
deal with the problem by imposing penalties on pharmacies, but un-
fortunately it does not discourage them from participating in a pro-
cedure called reverse chain of distribution. This is caused by the fact 
that the profits from the crime are still much  higher than the punish-
ment.  The article systematizes the knowledge of the distribution chain 
of drugs and enriches it with the latest cases and amendment of the 
act- Pharmaceutical Law. 

Key words: pharmaceutical law, reverse distribution chain, drug 
export, parallel import, penalization
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Problem statusu nauki administracji 
wobec skutków zmian legislacyjnych 

w polskim prawie o szkolnictwie 
wyższym, godzących w prawnicze 

tradycje jej uprawiania 
w Europie kontynentalnej

Streszczenie: Nauka administracji zrodziła się w Europie kontynen-
talnej, gdzie była rozwinięta tradycja uprawiania nauki prawa admi-
nistracyjnego, co nadało nauce administracji charakterystyczny kształt 
i niemal nieodłączne powiązanie z nauką prawa administracyjnego, 
przyczyniając się też w dalszej perspektywie do zainteresowania tym 
obszarem przede wszystkim badaczy nauk prawnych. W państwach an-
glosaskich tymczasem, gdzie długi czas nawet nie akceptowano samej 
idei prawa administracyjnego jako elementu naznaczonego swego ro-
dzaju antywolnościową schizmą kontynentalnej Europy, zaakceptowano 
ogólną ideę nauki administracji, ale metodologicznie dostosowano ją 
do tamtejszych nurtów badawczych, co przyczyniło się do pojmowania 
tej dyscypliny przez pryzmat, powiedzielibyśmy – nauk o organizacji 
i zarządzaniu/zarządzania publicznego oraz politologii (co nie musia-
ło oznaczać marginalizacji znaczenia prawa, ale spychało je na dalszy 
plan). Rok 2018 nie pozostał bez wpływu na możliwości badawcze 
części polskich administratywistów. Zmiany legislacyjne i nowe rozpo-
rządzenie ministerialne doprowadziło do adaptacji do warunków pol-
skich koncepcji anglosaskich, a w konsekwencji do przekwalifikowania 
tradycyjnie uprawianej przez kontynentalnych prawników nauki admi-
nistracji w dyscyplinę nauki o polityce i administracji, wywołując oży-
wioną dyskusję w dotkniętym tą zmianą środowisku naukowym. Autor 
niniejszego rozdziału stawia sobie wobec powyższego za cel dowieść 
niewłaściwości takiego rozwiązania.

Słowa kluczowe: nauka administracji w ujęciu klasycznym, nauka ad-
ministracji w państwach anglosaskiego kręgu kulturowego, administra-
cja publiczna
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Wstęp

Nauka administracji to przedmiot, który od ponad 100 lat gości na wy-
działach prawa i administracji polskich uczelni. Tradycyjnie też, jako nauka, 
jest to obszar badawczy, którym zajmują się głównie prawnicy–administraty-
wiści, jak również administratywiści, którzy prawa jako studiów nie ukończyli 
[Jeżewski 2007, s. 18, 19]. 

Chociaż różnie mówi się współcześnie o tradycyjnej triadzie nauk ad-
ministracyjnych [Knosala 2010, s. 23] to trzeba podkreślić, że związki nauki 
administracji z prawem administracyjnym osłabieniu nie uległy, co jest zresztą 
zgodne z tradycją uprawiania tej nauki w Europie kontynentalnej. W ostat-
nich latach miały miejsce reformy polskiego systemu szkolnictwa wyższego, 
wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce [Dz. U. z 2021 r. poz. 159] oraz wydanym na jej podstawie 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września  
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin arty-
stycznych [Dz. U. z 2018 r. poz. 1818], które dokonały swoistej implantacji ob-
cych kulturowo tradycji anglosaskich do kontynentalnego kręgu kulturowego. 
Przyniosło to efekty budzące wątpliwości nie tylko wśród administratywistów  
[Izdebski 2018, s. 26], ale też wśród przedstawicieli nauk geograficznych, któ-
rzy zostali zmuszeni do podzielenia swoich zainteresowań badawczych mię-
dzy nauki o Ziemi oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę prze-
strzenną [Kołaczkowski 2019, s. 57]. 

Problemów z samą reformą jest oczywiście więcej. Mechaniczny  
i nieprzemyślany w części podział na dziedziny i dyscypliny to tylko kropla  
w morzu. Wskazuje się bowiem, że wprowadzono sztywny podział tam, gdzie 
ze względów logicznych nie powinno to było mieć miejsca. Gdyby nawet 
abstrahować od tego, że administracja jako kierunek studiów u nas od zawsze 
była prowadzona na wydziałach prawa, to pojawiają się na tle reformy pytania, 
czy bardziej należy brać pod uwagę deklaracje nauczycieli akademickich, czy 
efekty kształcenia wskazane w sylabusach, spośród których niektóre pasują 
zarówno do dyscypliny prawo, jak również do dyscypliny nauki o polityce  
i administracji [Kołaczkowski 2019, s. 58]. Fakt zaś, że przeprowadzono sze-
roko zakrojone konsultacje nie zmienia faktu, że, cytując B. Kołaczkowskiego, 
konsultacje były swego rodzaju kosztownym teatrem, który był jedynie kamu-
flażem. Zestawienie uwag do projektu ustawy wykazało 2957 zastrzeżeń na 
842 strony dokumentu [Kołaczkowski 2019, s. 16]. Ze wszystkich zastrzeżeń 
nie uwzględniono ok. 2002, częściowo uwzględniono 394, a uwzględniono 
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488. Pozostałą część stanowią uwagi wyjaśnione [Zestawienie uwag do projektu 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszonych w ramach opi-
niowania i konsultacji]. 

To oczywiście przykłady. Problem reformy doczekał się już osobnych 
publikacji.

Nauki o administracji w Europie kontynentalnej 
i państwach anglosaskiego kręgu kulturowego. 
Zagadnienia wstępne

Na potrzeby tej części rozważań poręczniej będzie przyjąć określenie 
nauki o administracji, gdyż jest ono w tradycji kontynentalnej synonimiczne 
względem nauki administracji (tak się przynajmniej wydaje, jeśli wziąć pod 
uwagę świadome użycie skrótu nauka administracji zamiast pełnej nazwy 
nauka o administracji publicznej przez F. Longchampsa [Longchamps 1991,  
s. 90]), a zarazem pozwoli na bardziej przejrzyste przedstawienie różnic wzglę-
dem takich państw, jak np. Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. 

Jak pisze H. Izdebski, podstawa wyodrębnienia nauki administracji 
na przestrzeni wieków jest mało klarowna. Na kontynencie miała się kształto-
wać w II poł. XIX wieku, choć charakteryzowała się tym samym przedmiotem, 
co XVIII-wieczna nauka policji. W niewielkim jednak stopniu nawiązywała 
do swojej poprzedniczki. Programowo i konstrukcyjnie odpowiadała bowiem 
zasadzie państwa prawnego, które było przeciwieństwem państwa policyjnego. 
Tworzyli ją przede wszystkim prawnicy, a co więcej, stanowiła podbudowę 
rozwiązań i instytucji prawa administracyjnego. Tymczasem w Wielkiej Bryta-
nii nauka ta nie miała charakteru prawniczego i rozwinęła się jako subdyscypli-
na nauk politycznych, zaś w USA akcentowano jej wymiar m. in. w kontekście 
zarządzania publicznego (relacje poszczególnych autorów mogą odmiennie 
przedstawiać rozkład akcentów) [Izdebski 2018, s. 23, 24].

Można zatem wysnuć wstępny wniosek, że w krajach anglosaskich rozwa-
żania nad administracją publiczną dotyczą tego, czym u nas w pewnym sensie 
zajmuje się nauka polityki administracyjnej, choć nie tylko (szerzej będzie to 
poruszone w dalszych rozważaniach). Na marginesie można dodać, że polito-
logiczną naturę współczesnych badań na zachodzie Europy i w USA akcentuje 
A. Ferens (choć należałoby zaznaczyć, że wspomniany autor istotnie jest poli-
tologiem) [Ferens 1999, s. 21]. Z kolei zarówno nurt badawczy nawiązujący 
do nauk o organizacji i zarządzaniu, jak i do politologii sygnalizuje w kontek-
ście USA Z. Leoński [Leoński 2002, s. 10].
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Swego rodzaju lęk przed politycznością w nauce prawa administracyjnego 
i nauce administracji uwypukla J. S. Kierzkowska, która pisze, że w katalogu 
cech administracji publicznej często pomija się fakt, łączenia się administracji 
z polityką, jak również, zdeterminowania prawa administracyjnego przez 
działania polityczne, czy też uzależnione od układu sił politycznych. Autorka 
uważa to za poważny błąd – choć, jak podkreśla – jest oczywiste, że prawu 
administracyjnemu jest bliżej do prawa niż politologii [Kierzkowska 2020,  
s. 130, 131].

Nauka administracji na kontynencie  
(nauka administracji w ujęciu klasycznym)

P. Dobosz zwraca uwagę, że w przeszłości różnic między prawem ad-
ministracyjnym, a nauką administracji upatrywano jedynie na płaszczyźnie 
metodologicznej. Współcześnie zaś te różnice zyskały na znaczeniu i przeja-
wiają się m. in. w tym, że prawo administracyjne kładzie nacisk na metodo-
logię, a nauka administracji na empirię. Pierwsza opiera się bardziej na me-
todach dedukcyjnych, a druga na indukcyjnych bez lekceważenia oczywiście 
tych pierwszych. Prawo administracyjne ma się przy tym opierać, jak twierdzi 
na tzw. ratio, tj. na założeniu, że większe znaczenie aniżeli empiria, ma racjo-
nalność [Dobosz 2001, s. 29 nr 1].

W teorii prawa wyróżnia się w powyższym kontekście dogmatykę prawa 
oraz tzw. pomocnicze dyscypliny prawoznawstwa, jak np. socjologia prawa 
czy kryminalistyka [Wronkowska i Ziembiński 2001, s. 18, 19]. W podob-
nym sensie w odniesieniu do administracji publicznej i prawa administracyj-
nego można mówić w kontekście nauki administracji.

W tym miejscu warto zaprezentować nieco szerzej okoliczności naro-
dzin nauki administracji, które miały miejsce, jak to wcześniej podkreślono – 
w państwie policyjnym. Jak pisze A. Błaś, w państwach przedkonstytucyjnych 
zadania administracji publicznej charakteryzowały następujące cechy:

1) nie były określone przez parlament, 
2) nie były określone wyczerpująco w prawie stanowionym przez władzę 

administracyjną, 
3) władza administracyjna posiadała wiele uprawnień dyskrecjonalnych,
4) władza administracyjna mogła w sposób nieograniczony przyznawać 

kompetencje innym organom, 
5) występowała dowolność w organizacji wykonywania zadań, 
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6) zadania wykonywane przez władzę administracyjną nie rodziły dla 
obywatela żadnych uprawnień, wreszcie,

7) zadania administracji nie podlegały kontroli sądowej, a ich niewyko-
nanie nie rodziło odpowiedzialności po stronie organów [Błaś 2013, s. 137].

Trzeba tu też dodać, że panujący, będący absolutnym monarchą, był po-
strzegany jako gestor interesu publicznego, znający przy tym najlepiej potrze-
by poddanych. Teoria ius politiae przyznawała mu zaś prawo do wkraczania 
w tym celu we wszystkie dziedziny życia poddanych [Błaś 2013, s. 36]. Stąd 
też na gruncie ówczesnej nauki administracji podnoszono konieczność prze-
ciwdziałania dowolności w formułowaniu, a zarazem oderwaniu celów działań 
administracji od obiektywnych praw, którymi rządziły się określone sfery sto-
sunków społecznych [Błaś 2013, s. 135].

Sama nauka administracji była różnie definiowana na przestrzeni lat. 
W polskiej nauce spotkać możemy się m. in. z poglądem, że jest to:

1)  niewartościująca teoria badawcza administracji publicznej [Long-
champs 1991, s. 90], 

2) badająca aspekty organizacyjne dotyczące administracji publicznej  
(w dzisiejszym rozumieniu), 

3) dyscyplina uprawiana głównie przez prawników administratywistów 
[Starościak 1964, s. 19, Starościak 1971, passim], 

4) nauka stanowiąca istotną część składową teorii administracji 
obejmująca szeroki zespół nauk administracyjnych, dająca informację o stanie 
rzeczywistym administracji [Szreniawski 1996, s. 9],

5) nauką społeczna, złożona, empiryczna, badająca administrację rzeczy-
wistą (praktycznie istniejącą) w danym miejscu i czasie w jej wszechstronnych 
uwarunkowaniach, z dążeniem do ukazania stanu istniejącego, formułowania 
wynikających z niego dyrektyw praktycznych i konstruowania uogólnień teo-
retycznych [Jeżewski 2013, s. 366] (także na tle konkretnego ustroju admini-
stracji publicznej [Leoński 2002, s. 20]);

6) samodzielna dyscyplina naukowa, którą to samodzielność można wy-
różnić na podstawie następujących kryteriów: 

a) wyodrębniania przedmiotu badań, 
b) własnego systemu pojęć badawczych/języka, 
c) swoistości stosowanych metod badań, 
d) specyfiki aspektu badań oraz 
e) swoistości celów prowadzonych badań [Majchrzak 2017, s. 36].
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Na osobną prezentację zasługują obszerne wnioski znawcy problematyki 
– J. Jeżewskiego, przedstawione w jednej z jego prac. Charakteryzuje on naukę 
administracji następująco: 

1) nauka złożona ze względu na przedmiot i względnie najszersze moż-
liwe ujęcie prowadzące do wykorzystywania dorobku zarówno nauk admini-
stracyjnych, jak i pokrewnych/społecznych, 

2) nauka mająca niepodważalne związki z innymi dyscyplinami i mo-
gąca się poszczycić własnymi, oryginalnymi wynikami badań (jakkolwiek nie 
może i nie powinna dążyć do powiedzenia o administracji wszystkiego),

3) nauka społeczna, złożona, empiryczna, badająca administrację rze-
czywistą (praktycznie istniejącą) w danym miejscu i czasie, 

4) nauka wskazująca i badająca uwarunkowania administracji publicz-
nej, jak również ich znaczenie i wpływ na strukturę i działanie administracji 
we wszelkich ich przejawach (uwarunkowania mogą być m. in. prawne, poli-
tyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe),

5) uwarunkowania poszczególnych typów są przedmiotem badania 
odpowiednich nauk odrębnych (administracyjnych i pokrewnych), a ich 
wyniki (i tylko wyniki) są składnikiem badań nauki administracji w posta-
ci oryginalnej lub jako podstawa ewentualnych uzupełnień i uściśleń (które 
na ogół mieszczą się także w ramach metodologicznych danej dyscypliny, co 
jak widać z licznych prac – pisze J. Jeżewski – nie jest w nauce administracji 
kwestionowane), 

6) odrębność nauki administracji polega na tym, że bada ona admini-
strację uwzględniając równocześnie różne uwarunkowania […]. Płaszczyznę 
metodologiczną nauki administracji wyznacza owo powiązanie różnych uwa-
runkowań, powiązanie konstruowane przez badającego w konkretnym frag-
mencie rzeczywistości administracyjnej; wreszcie 

7) dobór i zakres uwarunkowań uwzględnianych w badaniu, a także ich 
układ w znacznej mierze wynikają z zadania badawczego [Jeżewski 2002, s. 34 
i n.].

Różnice metodologiczne między nauką prawa administracyjnego, a na-
uką administracji można zatem zobrazować w sposób następujący: w nauce 
prawa administracyjnego wykorzystuje się głównie metody dogmatyczną/
dogmatycznoprawną, historycznoprawną, komparatystyczną. Z kolei w nauce 
administracji będą to m. in. metody: statystyczna, historyczna/historyczno-
prawna, komparatystyczna, oglądowa [Dobosz 2001, s. 29 nr 1, Majchrzak 
2017, s. 39, 40].
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Podsumowując ten wątek warto zatem nawiązać jeszcze symbolicznie do 
tradycyjnej triady nauk administracyjnych, jaką tworzą nauka prawa admini-
stracyjnego, nauka administracji i nauka polityki administracyjnej. Pierwsza 
mając na uwadze przepisy prawa i przynależąc do tzw. szczegółowych nauk 
prawnych, należy do dogmatyki prawa i bada sferę powinności (niem. so sollte 
es sein), nauka administracji bada rzeczywistość administracyjną mając na uwa-
dze zarówno aspekty prawne jak i pozaprawne (z niem. sein), wreszcie nauka 
polityki administracyjnej zajmuje się problemami aksjologicznymi i zagadnie-
niem skutecznego osiągania celów przez administrację publiczną z ukierun-
kowaniem na przyszłość i skuteczność [Majchrzak 2017, s. 32]. Jednocześnie 
za nieodzowne, od kilkudziesięciu lat bardzo cenione narzędzie badawcze 
na gruncie aktualnej nauki administracji, uchodzi koncepcja układu admini-
stracyjnego, stworzona przed wieloma laty przez F. Longchampsa. Należy go 
rozumieć po krótce jako zbiór zachowań ludzi w administracji i oddziaływają-
ce na te zachowania czynniki [Longchamps 1991, s. 74 i n. i Majchrzak 2017, 
s. 30]. 

Na naukę administracji można patrzyć jako na dyscyplinę jedno-
rodną, bądź kompleksową. W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z ograniczeniem punktu widzenia do perspektywy przyjętej przez badaczy po-
zostających na co dzień w kręgu jednej, wąskiej dyscypliny – np. socjologii 
czy politologii. Podejście kompleksowe zakłada zaś wykorzystywanie rezul-
tatów badań wszystkich możliwych nauk, które za swój przedmiot obierają 
w mniejszym, bądź większym wymiarze administrację publiczną [Majchrzak 
2017, s. 34 i n.]. Jak zresztą uważa L. Zacharko – interdyscyplinarny charakter 
badań prowadzonych w ramach nauki administracji, jest jej charakterystyczną 
cechą [Zacharko 2014, s. 80].

Jak zatem z powyższego wynika – nauka administracji uprawiana w kon-
wencji dominującej na kontynencie tradycji prawa administracyjnego, ma 
swój punkt wyjścia, mówiąc najogólniej, w związaniu administracji prawem, 
co znajduje swoje uzasadnienie w zaszłościach historycznych oraz powiązanej 
z tym mentalności i przyzwyczajeń miejscowych (w potocznym rozumieniu) 
społeczeństw. Dlatego też w przypadku tzw. nauki administracji o podłożu 
prawniczym, jest obecna wprawdzie interdyscyplinarność, ale to prawo i jego 
przestrzeganie jest centralnym punktem odniesienia. Symbolicznie można za-
tem oddać ducha nauki administracji uprawianej wg tradycji kontynentalnej  
w postaci kilku następujących pytań: 

1) jak administracja działa na co dzień (w świecie rzeczywistym/
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pozanormatywnym)? 
2) jakie są tego przyczyny? 
3) w jakim zakresie te działania są zgodne z prawem, a w jakim niezgodne?

Nauka administracji  
w państwach anglosaskiego kręgu kulturowego.  
Przykład Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej

Najprościej nieprawnicze podejście do nauki administracji było roz-
winąć tam, gdzie nie było tradycji związanych z uprawianiem nauki prawa 
administracyjnego. H. Izdebski przytacza tu takie przykładowe postacie, jak  
W. Wilson, F. W. Taylor, E. Mayo, H. A. Simon, czy współczesny B. Guy Pe-
ters. To właśnie tacy autorzy i im podobni przyczynili się do rozwinięcia nauki 
administracji opartej m. in. o politologię, socjologię, czy nauki o organizacji 
i zarządzaniu [Izdebski 2003, 2005; s. 22-23]. Spośród wyżej przywołanych 
W. Wilson i B. Guy Peters uchodzą za przedstawicieli opcji politologicznej.  
F. W. Taylor był przedstawicielem szkoły klasycznej w ramach nauki orga-
nizacji i zarządzania, a dokładniej twórcą nurtu naukowej organizacji pracy 
[Stoner i Wankel 1992, s. 47]. E. Mayo w ramach szkoły behawioralnej dał 
początek human relations [Chrisidu-Budnik 2005, s. 62], zaś H. A. Simon w 
ramach szkoły systemów społecznych stworzył koncepcję rodzajów racjonal-
ności decyzji [Pakuła 2005, s. 80]. 

Za jedno z fundamentalnych dzieł dających początek amerykańskim 
badaniom nad nauką administracji uchodzi The Study of Administration  
W. Wilsona. Autor ten wskazywał, że nauka administracji ma za cel odpo-
wiedzenie na pytania, jak rząd może właściwie i skutecznie wykonywać swoje 
zadania przy możliwie najmniejszym zużyciu energii i niewielkich kosztach. 
Zaklasyfikował też naukę administracji do nauk o polityce [Wilson 1887,  
s. 197, 198 nr 2]. Dodał również, że amerykańscy autorzy nie odegrali poważnej 
roli w powstaniu tej nauki oraz, że ma ona rodowód zdecydowanie europejski  
(w rozumieniu kontynentalnym; a więc bez Wielkiej Brytanii). Jak relacjono-
wał, rozwinięta głównie przez francuskich i niemieckich profesorów, dostoso-
wana została do potrzeb zwartego państwa i wysoce scentralizowanych form 
rządów, co miało powodować konieczność jej dostosowania do odmienności 
panujących za oceanem [Wilson 1887, s. 202 nr 2].

Europejskie ojczyzny nauki administracji były utożsamiane z uci-
skiem, podczas gdy Amerykanie byli mocno przeświadczeni o wyższości, 
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powiedzielibyśmy, prowolnościowej i pragmatycznej kultury anglosaskiej. Doce-
niano jednak mocno ów twór, jaki dostrzeżono w nauce administracji. Zgadza-
no się bowiem z ogólną ideą, jak również użytecznością tej nauki. Postanowio-
no ją zatem zaadoptować i dostosować do odmiennych warunków. Jak zresztą 
wskazywał przykładowo sam W. Wilson, nie chcielibyśmy mieć historii Prus dla 
samego posiadania umiejętności administracyjnych Prus; a szczególny system admi-
nistracji Prus całkiem by nas zadusił. Lepiej jest być niewyszkolonym i wolnym niż 
służalczym i systematycznym (tł. własne) [Wilson 1887, s. 207 nr 2].

W wypowiedziach W. Wilsona, w innym miejscu, zauważyć można też 
cień koncepcji powiązanych z perspektywą nauk o organizacji i zarządzaniu. 
Uważał on bowiem administrację za dziedzinę biznesu, odizolowaną od spo-
rów politycznych, a nawet od problematyki konstytucyjnej; mimo to, pozo-
stawała ona w świetle jego poglądów częścią życia politycznego społeczeństwa. 
Pisał on: administracja leży poza właściwą sferą polityki. Kwestie administracyjne 
nie są kwestiami politycznymi. Chociaż polityka wyznacza zadania dla admini-
stracji, to jednak nie należy jej pozwolić na manipulowanie jej urzędami […] 
Polityka nic nie robi bez pomocy administracji (tł. własne) [Wilson 1887, s. 209, 
210 nr 2].

Jak już wspomniano, W. Wilson, chociaż nie akceptował perspektywy 
prawniczej jako dominującej, to jednak nie marginalizował roli prawa w ad-
ministracji. Dostrzegał on m. in., że administracja publiczna jest szczegółowym 
i systematycznym wykonywaniem prawa publicznego. Każde zaś szczególne zasto-
sowanie prawa ogólnego, jest aktem administracyjnym (tł. własne) [Wilson 1887, 
s. 212 nr 2].

Perspektywa jakościowa przemawia też przez B. Guya Petersa. Dowodzi 
on m. in., że w dzisiejszych czasach rządy stają się niewydolne. Zauważalne 
mają być także problemy dotyczące jakości legislacji. Administracja zaś pośred-
nio za sprawą swego rozrostu ma niekiedy nawet przejmować inicjatywę wzglę-
dem sił politycznych tworząc, powiedzielibyśmy, swoiste lobby [Peters 2001, 
s. 40]. Ponadto, jak dodaje autor w innym miejscu, stała się ona najtrwalszym 
elementem mechanizmów sprawowania władzy [Peters 2001, s. 15].

J. D. Thomson stał na stanowisku, że badania z zakresu nauki admini-
stracji powinny zostać skierowane nie tylko na to, co oczywiste, ale także na 
to, co nieznane. Podkreślał bowiem panującą w jego czasach modę na doraźny 
empiryzm w oderwaniu od budowania teorii, a nawet zestawiania z nią, co 
uważał za szkodliwe dla rozwoju nauki [Thomson 1956, s. 110, 111 nr 1]. 
Podkreślał też tendencje do monizmu i hermetyzmu kulturowego w nauce, co 
powodowało powstawanie w literaturze różnorodnych koncepcji o rozmaitym 
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stopniu abstrakcji czy konkretności, jednak w oderwaniu od ogólnej teorii, 
rzadko ze sobą powiązanych i tylko w niewielkim stopniu zweryfikowanych 
przez badania. Sprawia to wrażenie jakby pobieżności na modłę określonych cza-
sów (uwagi te dotyczyły przede wszystkim przedstawicieli nauk o organizacji 
i zarządzaniu) [Thomson 1956, s. 106 nr 1].

Powyższe problemy były zauważane w nauce amerykańskiej jeszcze  
w latach 80-tych, stanowiąc asumpt do gorących dyskusji na łamach piśmien-
nictwa naukowego. Jeden z przykładów zaprezentuję poniżej.

Wyjątkowo skrajny i subiektywny pogląd, nawiązujący w znacznej czę-
ści do problemów przedstawionych przez J. D. Thomsona wyraził W. Gra-
ham Astley, który stwierdził, że nauki o administracji to zasób wiedzy, będący 
produktem społecznie skonstruowanym i stanowiącym artefakt społecznej de-
finicji (tł. własne). W odróżnieniu od J. D. Thomsona zaobserwował nadmiar 
teorii względem braków w badaniach empirycznych. Podzielił jednak obser-
wacje J. D. Thomsona, co do rozdrobnienia i braku jednego podejścia wśród 
przedstawicieli nauki [Astley 1985, s. 497 nr 4]. 

M. Meckler i J. Baillie także zgadzają się względem niejednorodności 
stanowisk w naukach o administracji. Nie podzielają jednak skrajnego scepty-
cyzmu W. Grahama Astleya, bowiem jak dowodzą na łamach swojej publika-
cji (stanowiącej artykuł polemiczny), wszechobecny strukturalizm wcale nie 
przeszkadza w stwierdzaniu obiektywnych faktów zgodnych z rzeczywistością 
na gruncie nauki administracji [Meckler i Baillie 2003, s. 273 nr 3].

Na tle powyższych rozważań należałoby się zgodzić z poglądami, że na-
uka administracji za oceanem utożsamiana jest z tym, co u nas w ogólności 
nazywa się zarządzaniem publicznym [Izdebski 2003, 2005, s. 26] oraz po-
wiązaną z nim polityką administracyjną [M. Kulesza, D. Sześciło 2013, s. 15 
i n.]. Jeżeli zaś chcieć przedstawić różnice względem Europy kontynentalnej, 
tak jak poprzednio, czyli poprzez postawienie symbolicznych pytań, to można 
to ująć następująco: 

1) jak administracja działa? 
2) jakie są tego przyczyny? 
3) jak działać powinna? 
4) jak można ją usprawnić? 

Widzimy zatem, że tak rozłożone akcenty nie marginalizują wprawdzie 
prawa, ale jest tu ono tylko jednym z czynników. Anglosaski pragmatyzm 
nakazuje zaś w administracji publicznej dostrzegać przede wszystkim zacho-
wania ludzi, co w dalszej kolejności prowadzić musi do niewiary w możliwość 
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rozwiązania fundamentalnych problemów, jakie się rodzą przy okazji rozma-
itych jej działań przy wykorzystaniu prawa jako narzędzia/instrumentu głów-
nego. Dodatkowo widzi się tu silne powiązania z problematyką rządu/sprawo-
wania władzy. Zauważalna jest dominacja podejścia politologicznego i jeżeli 
można to tak ująć, prakseologicznego (z uwagi na nauki o organizacji i za-
rządzaniu). Swoistym łącznikiem dla obu wymienionych wydaje się tu zatem 
pozostawać zarządzanie publiczne. 

Administracja publiczna  
jako przedmiot badań nauki administracji  
(o podłożu prawniczym)

Abstrahując od pierwszych, znanych definicji administracji publicznej, 
podkreślenia wymaga, że długie lata uznaniem cieszyła się definicja J. Bocia, 
który pisał:

administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego 
zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspaka-
janie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze 
współżycia ludzi w społecznościach [Boć 1997, s. 14]. 

Pojawiają się jednak w ostatnim czasie głosy, że definicja ta coraz mniej odpo-
wiada aktualnym warunkom w zglobalizowanym świecie.

Swego czasu podjąłem próbę sformułowania własnej definicji administra-
cji publicznej. Analizując ustalenia polskiej doktryny, wnioskowałem, że jest 
to 1) wykonawcza i organizatorska działalność, 2) wykonywana w interesie 
publicznym, 3) na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązujące-
go, 4) przez organy administracji państwowej, rządowej, samorządowej i pod-
mioty administrujące prowadzące działalność w porozumieniu, jak również 
ważnym prawnie związaniu o charakterze umownym, z odpowiednimi, właści-
wymi w danym zakresie spraw publicznych organami administracji publicznej, 
które ponoszą odpowiedzialność za należytą realizację zobowiązań podmiotów 
innych niż tradycyjna administracja publiczna [Charzewski 2018, s. 188 nr 3 
(2)]. Jednak wydaje się, że i ta próba ostatecznie nie wyczerpuje tematu.

Oryginalną myśl w powyższym zakresie zaprezentował J. Supernat. 
Autor ten, podjął próbę uaktualnienia definicji J. Bocia, choć był to zabieg 
z pewnymi ograniczeniami czasowymi, odnoszącymi się, jak to ujął sam autor, 
do tu i teraz. Co trzeba też podkreślić – aspiracją przywołanego przedstawicie-
la doktryny jest definicja administracji publicznej aktualna na gruncie prawa 
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administracyjnego. J. Supernat rozszerzył zatem definicję J. Bocia i zaprezen-
tował – jak to określił – definicję pozapaństwową administracji publicznej. Ma 
ona następujące brzmienie: 

administracja publiczna jest to zaspakajanie zbiorowych i indywidual-
nych potrzeb mieszkańców, wynikających ze współżycia ludzi w społecz-
nościach, przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy 
(centralne i lokalne) oraz przez jego organy samodzielne (zdecentralizowa-
ne agencje), a także – w ramach powierzenia - przez organy samorządu 
terytorialnego i organy organizacji pozapaństwowych (suprapaństwowych) 
[Supernat 2020, s. 114].

W tym miejscu zaznaczyć wypada, że J. Supernat wielkim uznaniem da-
rzy definicję F. Longchampsa, który na gruncie nauki administracji stworzył 
definicję spełniającą postulat minimalizmu znamion jakościowych i obejmuje 
jedynie dwa podstawowe elementy konstrukcyjne pojęcia administracji pu-
blicznej, tj. zjawisko administracji publicznej i układ administracji publicz-
nej, co sprawia, że definicja ta uwzględnia każdą administrację we wszystkich 
ukształtowaniach, jak również w każdym czasie [Supernat 2020, s. 114, 115].

Sam F. Longchamps pisał następująco:

 zjawisko administracji publicznej jest to działanie kulturowe, czyli dzia-
łanie człowieka, które wprowadza zmianę w rzeczywistości i dla którego 
daje się oznaczyć jakiś stosunek do jakiejś wartości [Longchamps 1991, 
s. 74] oraz zjawisko administracji publicznej jest to działanie kulturowe 
na stanowisku publicznym, czyli w takim położeniu społecznym, w któ-
rym według przekonania społecznego działający ma bądź przewagę wobec 
innych, bądź wyłączność używania szczególnych środków i korzystania ze 
szczególnej ochrony [Longchamps 1991, s. 80].

Na podstawie powyższego można już zauważyć, jak nauka prawa admi-
nistracyjnego i nauka administracji się uzupełniają. Jednak metodologicznie 
stanowią dwie odrębne całości. Przepisy prawa powinny bowiem spełniać 
przymiot ostrości, a nie sposób wszystkiego uregulować. Stąd też, jak logicz-
nie z powyższego wynika, nauka prawa administracyjnego nie jest w stanie 
sama w sobie oddać obiektywnego, rzeczywistego czy też pełnego obrazu zja-
wisk administracyjnych w szerokim tych słów znaczeniu, tak samo jak nauka 
prawa karnego byłaby skazana na o wiele większe niedoskonałości, gdyby nie 
obecność dyscyplin pomocniczych prawoznawstwa, takich jak kryminali-
styka. Tym samym, o ile dla nauki prawa administracyjnego wystarczy, gdy 
postrzega się administrację publiczną w kontekście prawnym, o tyle nauka 
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administracji będzie uwzględniała także perspektywę socjologiczną, polityczną 
czy językową – i tak też będzie ją badać [Boć 2013, s. 17 i n.]. 

Wolność badań naukowych  
a problem reformy z 2018 r.  
Konsekwencje dla nauki administracji

Zgodnie z art. 73 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się wolność twór-
czości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wol-
ność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury [Konstytucja RP  
z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)]. Według M. Flo-
rczak-Wątor wolność badań naukowych należy w kontekście tego przepisu 
rozumieć jako swobodę wyboru przedmiotu badań, celu badań, metodologii 
i stosowanej siatki pojęciowej, a także sposobu upublicznienia wyników badań. 
Wolność badań wymaga też zapewnienia dostępności informacji istotnych dla 
przedmiotu badań. Adresatem tej wolności jest każdy niezależnie od zawodu. 
Z wolnością tą koresponduje także, mające charakter powszechny, prawo do 
nauki. Na państwie spoczywa zatem, zdaniem autorki, nie tylko obowiązek po-
szanowania wolności nauki w wymiarze badawczym i dydaktycznym, ale rów-
nież obowiązek ochrony tej wolności i stworzenia warunków dla jej realizacji. 
Obowiązkiem państwa jest, wobec powyższego, zapewnienie uczelniom wyż-
szym koniecznej autonomii, aby swoboda badań naukowych i nauczania nie 
była zakłócona. Przedstawicielka doktryny podkreśla jednak również, że nie 
jest to wolność absolutna i podlega ograniczeniom wynikającym z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, a co za tym idzie, państwo może np. zakazać prowadzenia ba-
dań nad bronią masowej zagłady, czy też uniemożliwić pracownikom nauko-
wym/naukowo-dydaktycznym zatrudnienie na więcej niż jednym etacie, jeśli 
miałoby to wpłynąć negatywnie na rezultaty prowadzonych badań i nauczania 
[M. Florczak-Wątor 2019, LEX, dostęp: 17.03.2021 r.]. 

Z powyższym stanowiskiem w zakresie ogólnym zgadzają się L. Garlic-
ki i M. Derlatka, którzy dodają, że Konstytucja RP gwarantuje także wol-
ność ogłaszania wyników badań naukowych. Z racji zaś wykluczenia cenzury 
prewencyjnej, uprzednia kontrola władzy publicznej jest prawnie zabroniona 
[Garlicki i Derlatka 2016, LEX, dostęp: 17.03.2021 r.].

W zakresie regulacji prawnomiędzynarodowych, warto zwrócić uwagę 
na art. 15 ust. 1 pkt b Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo-
łecznych i Kulturalnych, w którym jest mowa, że państwa strony uznają pra-
wo każdego do korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań  
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[Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169]. Uwagę zwraca także art. 19 ust. 2 w zw. 
z ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, z któ-
rych to przepisów wynika wolność do posiadania własnych poglądów oraz 
swobodnego wyrażania opinii, gdzie to drugie wiąże się m. in. ze swobodą 
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i po-
glądów, bez względu na granice państwowe [Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 
167]. Podobnie wolność nauki jest dedukowana z art. 10 Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który również gwarantuje 
prawo do wolności wyrażania opinii [Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284]. 
Mamy wreszcie prawo Unii Europejskiej, w którym należy uwzględnić art. 13 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stanowiący, że sztuka i bada-
nia naukowe są wolne od ograniczeń oraz że szanuje się wolność akademicką  
[Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 389].

Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe ustalenia nie znajdują jakiegoś 
oparcia w  aktualnym orzecznictwie sądów krajowych, czy europejskich, stąd 
też poniżej zostaną prześledzone ustalenia poczynione przed siedmiu laty 
przez J. Rezmer [Rezmer 2014, s. 65 i n. nr 5]. Na uwagę zasługują tutaj m. 
in. sprawy Hertel przeciwko Szwajcarii [Rezmer, s. 70, 71], Azevedo przeciwko 
Portugalii [Rezmer, s. 72], Sorguc przeciwko Turcji [Rezmer, s. 73, Rekomen-
dacja nr 1762 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy], Sapan przeciw-
ko Turcji [Rezmer, s. 74] oraz Aksu przeciwko Turcji [Rezmer, s. 74, 75], choć 
warto spojrzeć także na takie sprawy, jak Lande przeciwko Norwegii [Rezmer, 
s. 75, 76], Chauvy i inni przeciwko Francji [Rezmer, s. 77], czy Garaudy prze-
ciwko Francji [Rezmer, s. 77, 78]. 

W pierwszej sprawie doszło do nieproporcjonalnego ocenzurowania pra-
cy badawczej dotyczącej szkodliwego wpływu mikrofali, bowiem ujawnienie 
jej wyników godziło w interesy Szwajcarskiego Zrzeszenia Producentów i Do-
stawców Sprzętu Gospodarstwa Domowego, do czego przyczyniły się też za-
biegi redakcyjne kwartalnika naukowego, na łamach którego opublikowano 
wyniki badań H. Hertla. Sądy krajowe konsekwentnie podtrzymywały linię 
argumentacyjną dotyczącą nieuczciwej konkurencji. Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu (dalej ETPCz) przyjął jednak odmienną per-
spektywę. Skład orzekający wskazał m. in. na interes publiczny mogący być 
podstawą ograniczenia pola swobodnej oceny władz krajowych. Dokładniej 
zaś przywołano argument odnoszący się do zdrowia publicznego, co ostatecz-
nie przechyliło szalę na korzyść skarżącego. 

W drugiej sprawie skarżący został oskarżony o zniesławienie z powo-
du krytyki, której dopuścił się w swojej publikacji naukowej wobec innego 
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pracownika akademickiego, a dokładniej jego prac badawczych. Sądy krajowe 
skazały skarżącego, L. Azevedo kolejno na karę pozbawienia wolności w za-
wieszeniu, a następnie w apelacji na karę grzywny. ETPCz uznał to także za 
niewspółmierne działanie ze strony państwa. Skład orzekający stwierdził bo-
wiem, że skrytykowanie w jego publikacji wyników badań naukowych autorki, 
która oskarżyła go o zniesławienie nie jest argumentem do stosowania takich 
środków, gdyż autorka sama godziła się na wystawienie na krytykę, przez fakt 
ich publikacji. Zaakceptowanie wyniku innego niż ten, na który wskazywał 
test konieczności, mogło zdaniem Trybunału poważnie ograniczyć wolność 
przedstawicieli świata nauki w prowadzeniu przez nich badań.

W trzeciej sprawie doszło do zasądzenia od tureckiego profesora Politech-
niki Istambulskiej zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych nie-
zidentyfikowanej imiennie osoby, która dostała się na stanowisko asystenckie 
bez zdania koniecznego egzaminu i bez wykazania się należytym dorobkiem 
naukowym. ETPCz podkreślił w tej sprawie (odwołując się do Rekomendacji 
1762 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy) znaczenie wolności aka-
demickiej obejmującej także możliwość wyrażania poglądów na temat instytu-
cji lub systemu, jak również kwestię rozpowszechniania wiedzy i prawdy bez 
zbędnych ograniczeń. Wobec powyższego nie dał się przekonać argumentacji 
władz krajowych, którą uznał za dalece niewystarczającą. 

W czwartej sprawie Trybunał także opowiedział się za ochroną wolności 
wypowiedzi w kontekście badań naukowych. Zaznaczył bowiem granicę po-
między zaspakajaniem ciekawości dotyczącej prywatnego życia osób (w tym 
wypadku celebrytów), co jest właściwe np. tabloidom a tym, że przy okazji 
poprawnie i rzetelnie przeprowadzonych badań naukowych doszło do ujaw-
nienia pewnych faktów z życia osób, których te badania dotyczyły. ETPCz 

– jak wskazuje J. Rezmer – przyznał zatem takim wypowiedziom naukowym 
status zbliżony do poważnych publikacji prasowych dotyczących zagadnień 
budzących publiczne zainteresowanie.

W piątej sprawie powyższa linia została podtrzymana. Ponadto uzna-
no, że naukowo udowodnione fakty przytaczane w publikacjach naukowych, 
choćby były krępujące i niezręczne dla konkretnych społeczności, nie stano-
wią nadużycia wolności wypowiedzi, o ile badania są przeprowadzone rze-
telnie i poprawnie od strony metodologicznej, co znalazło odzwierciedlenie 
w niekorzystnym dla skarżącego orzeczeniu w szóstej z wymienionych spraw, 
tj. w sprawie Lande przeciwko Norwegii. Podobnie było w ostatnim przypad-
ku czyli w sprawie Chauvy i inni przeciwko Francji. Trybunał oddalił skar-
gę jako niedopuszczalną wobec ewidentnie niepoprawnego wykorzystywania 
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metody historycznej. Podobne stanowisko zajęto w sprawie Garaudy przeciw-
ko Francji. Doszło bowiem do próby podważenia oczywistych i wrażliwych 
dla Europy faktów historycznych (tzw. kłamstwo oświęcimskie).

W powyższym kontekście można się zastanawiać nad tym, jak w per-
spektywie krajowej i ponadkrajowej wypada reforma polskiego szkolnictwa 
wyższego, mając na względzie szczególnie przedmiot tego opracowania, któ-
rym jest nauka administracji. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce 
przyjęła bowiem w art. 5 ust 3 za podstawę sporządzenia i wydania w formie 
rozporządzenia nowej klasyfikacji dziedzin oraz dyscyplin naukowych i arty-
stycznych klasyfikację OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju). Problem polega zaś głównie na tym, aby ustalić, dlaczego klasyfikacje 
OECD mają być podstawą klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, gdy 
OECD nie jest żadną instytucją czy organizacją naukową, a wyłącznie po-
lityczną i sama korzysta z wyników badań naukowych. Sytuacja jest zatem 
dziwna, bo podmiot korzystający z nauki wyznacza niej systematykę jej badań.

B. Kołaczkowski wskazuje z kolei, że niektóre rozwiązania niemal bez-
krytycznie zapożyczono z zagranicy bez brania pod uwagę specyfiki demo-
kracji akademickiej, czy nawet środków, których na naukę przeznacza się  
o wiele więcej w Stanach Zjednoczonych czy krajach tzw. starej UE aniżeli  
u nas [Kołaczkowski 2020, s. 374]. Warto też zwrócić uwagę na ogólne ten-
dencje, z jakimi aktualnie mamy do czynienia. Dla sporej części społeczeństwa 
bowiem, niezależnie od poziomu intelektualnego – charakterystyczną stała się 
niechęć względem demokracji liberalnej i niewiara w jej instytucje. Ponadto 
stanowimy społeczeństwo, w którym wciąż zaznaczają się sympatie do inter-
wencjonizmu państwowego, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do okresu PRL, 
państwo i władza mają być obecne nie tam, gdzie uznają za stosowne i gdzie 
na taką konieczność wskazywałyby głosy fachowców, ale mają być obecne tam, 
gdzie obywatel uznaje to za konieczne (i najlepiej w takiej formie, jaką sam 
preferuje) [Charzewski 2020, s. 53 i n.]. 

Podsumowanie

Można mieć różne zapatrywania na naukę administracji. Nie zmienia 
to jednak postaci rzeczy, że w tradycji kontynentalnej (m. in. triada nauk 
administracyjnych), jest to dyscyplina uprawiana głównie przez prawników 
(tzw. nauka administracji o podłożu prawniczym). Podejście kompleksowe 
sprzyja wychodzeniu poza perspektywę stricte prawniczą, co czyni obraz admi-
nistracji publicznej bardziej rzeczywistym i obiektywnym, a to nie pozostaje 
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bez znaczenia dla nauki prawa administracyjnego i odwrotnie. Sztuczne skla-
syfikowanie do dyscypliny nauki o polityce i administracji jest zatem nie tylko 
niepożądane, ale wywołuje w praktyce także zamęt badawczy i prawny. Po-
nadto podjęte zabiegi legislacyjne w ramach reformy szkolnictwa wyższego 
w praktyce nie tylko wydają się naruszać autonomię szkół wyższych, ale także 
wolność badań naukowych. Pozostaje zatem obecnie liczyć na zmianę przepi-
sów o klasyfikacji i ponowne przełożenie pozytywnie zapamiętanej przez wielu, 
wcześniejszej praktyki nad polityczną ideologię. 

Jak pisze S. Wrzosek – organizacją i funkcjonowaniem administracji 
publicznej zajmują się przede wszystkim przedstawiciele nauk prawnych (wy-
korzystując w szerokim stopniu również osiągnięcia innych dyscyplin nauko-
wych) [Wrzosek 2016, s. 542]. A. Błaś z kolei podkreśla:

tradycja wrocławskiej szkoły administratywistyki odległa jest od tak mod-
nych dziś i szeroko upowszechnionych ujęć administracji publicznej jako 
zjawiska politycznego, ekonomicznego, socjologicznego, czy prakseologicz-
nego. W badaniach naukowych prowadzonych w ośrodku wrocławskim, 
administracja publiczna odnoszona była konsekwentnie do ustroju pań-
stwa i prawa [Błaś 2007, s. 31]. 

Autor podkreśla też, że współcześnie nie ma wątpliwości w krajach euro-
pejskich, co do słuszności idei prymatu prawa powszechnie obowiązującego, 
będącego gwarantem bezpieczeństwa i ładu społecznego [Błaś 2010, s. 384].

Realizuje się obecnie „czarny scenariusz” opisywany przez J. Jeżewskiego: 

większość jest budowana w rywalizacji partii politycznych. Odmiennie jed-
nak od rywalizacji producentów w sferze gospodarczej, rywalizacja partii 
wymyka się spod kontroli wyborcy, gdyż «towary polityczne nie są namacal-
ne i niełatwo je oszacować». Co więcej, rywalizacja polityczna nie podlega 
kontroli prawnej. Oszuści w transakcjach handlowych mogą być posta-
wieni przed sądem, oszuści polityczni uprawiający demagogię są bezkarni.  
Demagogiczna, inflacyjna rywalizacja nie jest przedmiotem jakiegokolwiek 
mechanizmu sankcjonującego [Jeżewski 2016, s. 167]. 

Wreszcie, co także niejako w związku z powyższą myślą nie napawa optymi-
zmem, jeszcze pod koniec XX w. występował problem na tle postrzegania mło-
dych uczonych, którzy pisali swe prace badawcze z zakresu nauki administracji 
(we Francji np. odwoływano się do argumentu z niezdecydowania oraz do tego, 
że nauka administracji nie jest na dobrą sprawę ani nauką prawną ani politycz-
ną) – co również może stanowić polityczny, choć niekoniecznie merytoryczny 
oręż [Jeżewski 2002, s. 25]. 
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The problem of the status of the science  
of administration in the face of legislative 

changes in the Polish law on higher education, 
which interfere with the legal tradition  

of its practice in continental Europe

Summary: The science of administration was born in continental Eu-
rope, where was developed tradition of practicing the science of admi-
nistrative law, what gave the science of administration characteristic 
shape and almost inseparable connection with the science of admi-
nistrative law, contributing also in further perspective to the interest 
of this area, first of all, for researchers from the area of legal sciences. 
Meanwhile, in Anglo-Saxon countries, where for a long time even the 
very idea of administrative law was not accepted as an element marked 
by a kind of anti-freedom schism of continental Europe, the general 
idea of the science of administration was accepted, but methodologi-
cally adapted to the research trends there, which contributed to the 
understanding of this discipline through the prism of, we would say 

- sciences of organization and management/public management and 
political science (which did not necessarily mean the marginalization 
of the importance of law, but pushed it to the background). The year 
2018 was not without an impact on the research opportunities of some 
Polish administrative scientists. Legislative changes and a new mini-
sterial decree led to the adaptation of Anglo-Saxon concepts to Polish 
conditions and, consequently, to the reclassification of the science of 
administration traditionally practiced by continental legal scholars into 
the discipline of political and administrative science, triggering a lively 
discussion in the scientific community affected by this change. The 
author of this chapter therefore aims at proving the inappropriateness 
of such a solution.

Keywords: the science of administration in classical terms, the science 
of administration in the Anglo-Saxon countries, public administration
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Telemedycyna –  
rewolucja w udzielaniu 
świadczeń leczniczych

Wstęp

Pandemia COVID-19, wywoływanej wirusem SARS-COV-2 doprowa-
dziła w krótkim czasie do rewolucyjnych zmian społecznych oraz gospodar-
czych, stawiając liczne wyzwania i nakładając liczne ograniczenia, które jednak 
doprowadziły do jeszcze szybszego niż przedtem rozwoju technologii komuni-
kacji łączności na odległość.

Telemedycyna jest gałęzią medycyna, która jest opisywana jako krok na 
drodze do rozwoju ochrony zdrowia. Wydaje się, że wprowadzenie technologii 
komunikacji na odległość wobec istniejących problemów, będzie ruchem nie-
uniknionym w postępującej rewolucji technologicznej.

Sam termin „telemedycyna” nie posiada jednolitej defincji tak na gruncie 
aksjologicznym, jak i w prawie (jako defincja legalna). W latach ’90 ubiegłego 
wieku przyjmowano znaczenie pojęciowe telemedycyny jako aktywności, któ-
re podejmowane są w zakresie ochrony zdrowia – jako diagnostyka, porady 
medyczne, proces terapeutyczny, rozumiany jako leczenie i monitorowanie 

– gdzie aktywny udział wykazuje tak przedstawiciel zawodu medycznego, jak  
i pacjent, którzy nie mają ze sobą kontaktu w znaczeniu fizykalnym – są od sie-
bie oddzieleni, jeśli chodzi o lokalizacje oraz niekiedy nawet w czasie1. Obecnie 
pojmuje się telemedycynę zarówno jako praktykę w sensie działalności leczni-
czej, jak też edukację medyczną – wszystkie te procesy odbywające w ramach 

1  Duplaga M., 2003, Telemedycyna i e-health jako kolejne etapy rozwoju systemów telematycznych 
w ochronie zdrowia, [w:] „Zdrowie i Zarządzanie” 2003, tom V, nr 1, s. 8.
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interkatywnej łączności na odległość, przy wykorzystaniu odpowiednich 
technik. 

Według defincji, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) telemedycyna to świadczenie usług opieki zdrowotnej przy wyko-
rzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w sytuacji gdy pra-
cownik służby zdrowia i pacjent (lub dwaj pracownicy służby zdrowia) nie 
znajdują sę w tym samym miejscu. Usługi telemedyczne wiążą się z przesyłem 
danych i informacji medycznych (jako tekstu, obrazu, dźwięku lub w innej 
formie), które są konieczne do działań prewencyjnych, diagnozy, leczenia  
i kontroli stanu zdrowia pacjenta2. 

Istotną korzyścią, jaka wynika z zastosowania telemedycyny, jest przede 
wszystkim wprowadzenie większej sprawności, oszczędności efektywności  
i dostępności – tak pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym, jeśli 
chodzi o działalność leczność. Techniki telemedyczne wykazują również dużą 
skuteczność, gdy chodzi o profilaktykę i wczesną diagnostykę. Telemedycyna 
z powodzeniem również może być stosowana, gdy chodzi o dokumentację 
medyczną. 

Zakres pojęciowy telemedycyny  
i jej zastosowanie w praktyce

W ramach telemedycyny obecnie wyróżnia się jej poszczególne „gałęzie”, 
takie jak telekadriologia, teleradiologia, telechirurgia, telepsychiatria – w na-
wiązaniu do konkretnego zakresu świadczeń leczniczych. Oprócz tego, wy-
różnia się także w ramach pojęcia telemedycyny obszary eZdrowia (eHealth), 
mZdrowia (mHealth) czy też telezdrowia. Różnicowanie w tym zakresie 
przebiega przede wszystkim według tego, jaką technologią posługuje się dana 
dziedzina w rozpatrywanej gałęzi tej dziedziny medycyny bądź, jak wcześniej 
wspomniano, odnosi się do zakresu świadczeń leczniczych. Telemedycyna 
obejmuje szeroki i różnorodny zakres usług medycznych – rozumie się przez 
to tak zdalne wsparcie pracy medyka, podczas udzielania świadczeń, jak rów-
nież prowadzenie w sposób elektroniczny dokumentacji, przepływ danych 

2  Komisja Wspólnot Europejskich, 2008, Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, 
Rady, Europejskiego komitetu ekonomicznego – społecznego oraz Komitetu regionów w sprawie ko-
rzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, Bruksela, <https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0689&from=PL> 
(data dostępu: 12.03.2021 r.)
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pacjenta, teleporady oraz zdalne konsylia lekarskie3.
Od pojęcia telemedycyny należy odróżnić terminy eZdrowie (eHealth), 

telezdrowie, mZdrowie (mHealth)4. Termin eZdrowia oznacza wykorzysta-
nie technologii służących medycynie w sektorze zdrowia. Telemedycyna nato-
miast to odnosi się do wykorzystania technologii medycznych przy udzielaniu 
świadczeń medycznych5. 

Szerszym z wymienionych pojęć jest eZdrowie, definiowane jako wy-
korzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych do wspomagania 
czynności wykonywanych w ramach świadczeń opieki zdrowotnej6. Następuje 
to nie tylko w relacjach świadeczniodawca – pacjent, ale też świadczeniodawca 

– świadczeniodawca, pacjent – pacjent oraz relacjach, w których w roli strony 
mogą również występować podmioty państwowe7. 

Komisja Europejska do eZdrowia zalicza: systemu informacji klicznej, te-
lemedycynę i teleopiekę, zintegrowane regionalne i krajowe bazy elektronicz-
nej dokumentacji medycznej, systemy e-dokumentów, takich jak: e-recepta, 
e-skierowanie oraz systemy informacji nieklinicznej (takie jak: przeznaczone 
dla pacjentów portale i systemy edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, fora 
wymiany informacji zdrowotnych; przeznaczone dla świadczeniodawców bazy 
informacji dotyczących zdrowia publicznego; systemy wsparcia ułatwiające za-
rządzanie, planowanie, sprawozdawanie, rozliczanie świadczeń zdrowotnych, 
niewykorzystywane bezpośrednio ani przez pacjentów, ani przez przedstawi-
cieli zawodów medycznych)8. 

Natomiast pojęcie „telezdrowia” obejmuje telemedycynę oraz inne usługi 

3  Lach D.E., 2019, Dopuszczalność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie telemedycy-
ny i ich finansowania ze środków publicznych, [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10, s. 3.
4  por. Oręziak, B., 2018, Telemedycyna a konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej, „Zeszyty 
Prawnicze”, nr 18.1/2018, s. 118.
5  Sarnacka E., 2016, Telemedycyna i eRecepta – nowe wyzwania legislacyjne, [w]: J.Sobczak, 
M.Reshef (red.), Nowe procedury medyczne a prawo, Toruń, s. 268.
6  Callens S., 2010, The EU legal framework in e-health, [w:] E. Mossialos, G. Permanand,  
R. Baeten, T. Hervey (red.), Health Systems Governance in Europe. The Role of European Union 
Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, s. 561; Lops, K., 2008, Cross-border 
telemedicine. Opportunities and barriers from an economical and legal perspective, Rotterdam, s. 8; 
Sikorski S., Florczak M., 2019, Telemedycyna w polskim prawie administracyjnym, [w:] Lipowicz 
I., Świerczyński M., Szpor G. (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 
2019, s. 41; Durbajło P., Piskorz-Ryń A., 2019, Problemy cyberbezpieczeństwa w telemedycynie 
w: Telemedycyna i e-Zdrowie, s. 277–278, w: I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor (red.), 
Telemedycyna i e-Zdrowie…, op.cit.
7  Glanowski G., 2020, Rozdział 19. Telemedycyna, s. 1153., w: Bach – Golecka D., Stankiewicz 
T., (red.), Organizacja systemu ochrony zdrowia. System prawa medycznego. Tom 3, Warszawa.
8  Komisja Europejska, 2007, Accelerating the Developement of the eHealth Market in Europe, 
s. 10, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/accelerating-development-ehealth-

-market-europe> (data dostępu: 09.03.2021 r.).
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związane z sektorem zdrowia, wykonywane na odległość – tutaj WHO włą-
cza przede wszystkim komputerowe wspierania, zarządzania, monitorowania 
i udostępnienia wiedzy medycznej9. 

MHealth, czyli mZdrowie dotyczy przede wszystkim wykorzystania 
urządzeń mobilnych, jak na przykład smartfony, smartwatch oraz aplikacje 
mobilne. Dobrym przykładem narzędzia mHealth jest krokomierz, wbudo-
wany w telefon komórkowy lub czujnik umieszczony w zegarku. 

Desygnaty pojęć wyżej opisanych, czyli telemedycyny oraz eZdrowia, 
telezdrowia i mZdrowia są zakresowo względem siebie krzyżowe, jednak co 
do zasady telemedycyna pozostaje elementem telezdrowia i eZdrowia, lecz  
w pewnych przypadkach będzie wykorzystywała także osiągnięcia mZdrowia10. 

Powszechnie uważa się, że z powstaniem telemedycyny związane jest 
powstanie teleradiologii, czyli przesyłanie zdjęć radiologicznych, dokony-
wanych przy badaniach rezonansu magnetycznego czy tomografii kompute-
rowej, z jednego miejsca geograficznego do drugiego celem ich interpretacji  
i konsultacji11.

Za pierwsze użycie w historii telemedycyny uznaje się powszechnie mo-
nitorowanie procesów fizjologicznych takich jak tętno, ciśnienie krwi, zapis 
EKG u astronauty Johna Glenna w 1962 r. podczas jego lotu orbitalnego12.

Z roku na rok, ze względu na coraz większe zapotrzebowanie i szybszy 
rozwój techniczny, zastosowanie i użyteczność telemedycyny się zwiększa. 
Jednym z przykładów jest telechirurgia, a więc wykonywanie operacji chirur-
gicznych na odległość z użyciem zdalnie sterowanych robotów chirurgicznych. 
W styczniu 2015 r. w szpitalu w Tokio lekarze nie byli w stanie zdiagnozować 
choroby 60 – latki; objawy wskazywały na ostrą białaczkę szpikową, jednak 
leczenie nie przynosiło efektów. Lekarze postanowili postawić więc diagnozę 
za pomocą komputera IBM Watson, mającego 2880 rdzeni i 15 terabajtów 
pamięci operacyjnej, który na co dzień diagnozuje pacjentów w kilkunastu 
klinikach onkologicznych. Pacjentce, która miała mutacje ponad 1000 genów 
zdiagnozował w 10 minut rzadką postać wtórnej białaczki spowodowanej ze-
społem mielodysplastycznym; dzięki temu zmieniono terapię i pacjentka po 

9  Ochmański J.W., 2016, Etyczne i prawne zagadnienia telemedycyny, [w:] Knoppek K., 
Mucha J. (red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, t. IV,  
Poznań 2016, s. 15; WHO Glossary, 2013 Health policy brief, s. 1, <https://www.who.int/
healthsystems/Glossary_January2011.pdf> (data dostępu: 09.03.2021 r.).
10  Glanowski, G., Rozdział 19. Telemedycyna, op.cit., s. 1154.
11  Maczuch W., 2015, Wybrane aspekty telemedycyny w świetle standardów konstytucyjnych, [w:] 
Prawo i Medycyna 3/2015, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 2015, s. 32.
12  Ibidem, s. 30.
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kilku tygodniach została wypisana ze szpitala jako wyleczona13.
W Polsce w styczniu 2015 r. w Zabrzu osobom powyżej 65 roku życia 

zaproponowano, w ramach badania, założenie kamizelki bądź bransoletki mo-
nitorującej dane o pracy serca i wysyłającej poprzez Internet te dane do Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca, gdzie każdego dnia przeglądali je lekarze; jeśli 
u któregoś z uczestnika badania wykryto by migotanie przedsionków lub inne 
zaburzenia w pracy serca, natychmiast miała być zawiadamiana pielęgniarka 
środowiskowa i lekarz rodzinny.

Sale operacyjne wyposaża się w kamery i mikrofony, które transmitują  
w czasie rzeczywistym przebieg operacji. Lekarz przebywający w innym miej-
scu na odległość kieruje operację. Kamery w sali operacyjnej mają wmonto-
wane czujniki ruchu lub dźwięku, dzięki czemu gdy operujący wykonuje ruch 
przy pacjencie, to kamera kieruje obiektyw w tę stronę i przesyła obraz w zbli-
żeniu dla lekarza kierującego.

Istnieją również platformy internetowe, które można zintegrować z urzą-
dzeniem do pomiaru EKG, wagą, glukometrem, pulsoksymetrem czy ciśnie-
niomierzem. Po przeprowadzeniu badania w domu urządzenie te wysyłają 
poprzez technologie bluetooth wyniki na daną platformę internetową, gdzie 
może obejrzeć je lekarz i wydać zalecenia.

Są także systemy teleopieki, które na bieżąco monitorują funkcje życiowe 
i mają wbudowane czujniki na wypadek upadku; w razie groźnej sytuacji in-
formują firmę opiekuńczą o wydarzeniu i powiadamiana jest rodzina, wskaza-
na osoba bądź służba ratownictwa medycznego. Jest to szczególne ułatwienie  
w przypadku osób starszych i samotnych14.

Obecne społeczeństwo to społeczeństwo szeroko zinformatyzowane,  
cyfrowe, które bez osiągnięć technologii nie jest w stanie funkcjonować. Dla-
tego też nie jest zaskoczeniem, iż rewolucja technologiczna dotknęła również 
dziedziny medycyny; zresztą jest to asumpt do dalszego rozwoju medycyny, 
zwiększania szans pacjentów, ich komfortu w udzielanej usłudze medycznej. 
Przyczynkiem do rozwoju telemedycyny był coraz powszechniejszy dostęp do 
sieci internetowej (w tym sieci WiFi i bezprzewodowej LTE), możliwość prze-
chowywania danych w „chmurze” i popularyzacja smartfonów oraz tabletów. 
Zauważyć też trzeba, iż rośnie zapotrzebowanie na większy dostęp do świad-
czeń medycznych oraz obniżanie kosztów tychże świadczeń – zarówno pono-
szonych przez pacjentów, jak i państwo.

13  Tylko Zdrowie, nr 46 (135), 25.11.2016 r., w: Gazeta Wyborcza, nr 275, 8882, s.8.
14  Ibidem, s. 5-6.
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Telemedycyna w polskim systemie prawnym

Polski system prawny nie zawiera definicji legalnej telemedycyny, nie 
istnieje ona również jako jedna, uniwersalna defincja w międzynarodowym 
obrocie prawnym, stąd w zależności od indywidualnych preferencji, może być 
ona poczytywana jako alternatywna dla standardowej, obejmującej kontakt 
fizyczny i udzielenie świadczenia zdrowotnego w tym samym miejscu geogra-
ficznym, forma wymiany informacji między lekarzem a pacjentem, bądź też 
jako kategoria zbiorcza dla nowych procedur medycznych, które wykorzystują 
informatykę i telekomunikację w medycynie15.

Nie istnieją obecnie zdania sprzeczne co do tego, iż telemedycyna nie 
jest odrębną gałęzią nauki, ale stanowi fakultatywny, subsydiarny oraz no-
woczesny sposób komunikacji między lekarzem a pacjentem, który ułatwia 
udzielanie świadczeń zdrowotnych16. Przyjęcie telemedycyny jako świadcze-
nia pozostającego co do „tradycyjnego” świadczenia opieki zdrowotnej jako 
elementu pomocniczego, subsydiarnego wynika z faktu, iż fizyczny kontakt 
świadeczniodawcy i pacjenta w dalszym ciągu winien pozostać podstawowym 
modelem prowadzenia procesu leczenia, ze względu na to, iż, co do zasady, 
jest najbezpieczniejszy, gdyż stwarza najbardziej dogodne warunki dla pozy-
skiwania informacji, które są niezbędne dla należycie starannego udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej. Telemedycyna zatem nie ma na celu wypar-
cia tradycyjnego procesu terapeutycznego, ale jego wsparcie, zwłaszcza, gdy  
fizyczny kontakt jest niemożliwy bądź utrudniony.

Wykonywanie świadczeń z zakresu telemedycyny podlega tym samym 
zasadom, co udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tak aby zapewnić, iż 
świadczenia zdrowotne, które regulowane są tak ustawą o świadczeniach zdro-
wotnych finansowanych ze środków publicznych17, wydawanych w jej ramach 
zarządzeń Prezesa NFZ, aktów wykonujących u.ś.o.z. – zwłaszcza rozporządzeń 
dotyczących świadczeń tzw. koszykowych, nie zostaną zastąpione usługami 
nieregulowanymi, bądź regulowanymi w mniejszym stopniu18. Kwalifikacja 

15  Glanowski G., 2015, Telemedycyna w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
[w:] Monitor Prawniczy, nr 18/2015, Warszawa 2015, s.978.
16  Glanowski G., Rozdział 19. Telemedycyna, op.cit., s. 1152.
17  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm., dalej jako: u.ś.o.z.).
18  por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści 
telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, 2008,  
s. 11, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52008DC0689> 
(data dostępu: 17.03.2021 r.)
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taka ma również znaczenie dla oceny możności finansowania telemedycyny  
w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia i leczenie transgranicznego19.

W XXI wieku algorytmy i zbiory danych wypełniają współczesny sen  
o życiu, które jest łatwe, sprawne, wydajne i zoptymalizowane. Jednak nie 
oznacza to, że sztuczna inteligencja nie powoduje społecznych niepokojów  
i lęków – zauważa się jak duża jest zależność ludzkości od androidów i maszyn 
oraz tego, czy ta zależność nie powoduje zagrożeń dla dóbr zarówno material-
nych, jak i niematerialnych.

Rozwój technologii oraz potrzeba szybkich konsultacji specjalistycznych, 
skonfrontowana z niewystarczającymi zasobami ludzkimi i finansowymi, od 
lat wymusza w praktyce medycznej sięganie po nowe rozwiązania, nieprzewi-
dziane w prawodawstwie aktualnie obowiązującym lub przez nie wykluczo-
nym; prowadzi to do konkluzji, iż rozwój telemedycyny następował pomimo 
obowiązujących przepisów, a nie z ich pomocą. 

W prawie unijnym telemedycyna nie posiada odrębnej regulacji prawnej, 
raczej stosowane są do niej istniejące regulacje, z racji na to, iż telemedycyna 
wykorzystuje wiele sfer nauki w swojej istocie. Powoduje to, iż telemedycyna 
uzyskuje perspektywę nie tylko prawa medycznego, ale również usług informa-
tycznych, ochrony danych, praw konsumenta oraz swobody przepływu usług20. 
Jednakże mimo braku konkretnej, jednolitej regulacji prawnej, na gruncie 
unijnego systemu prawnego oraz publikowanych informacji, zaleceń i opinii, 
telemedycyna posiada spójne i koheretne traktowania tj. sposobu świadczeń 
opieki zdrowotnej, wykorzystującego innowacyjne technologie21. Prawodwca 
unijny traktuje telemedycynę jako środek komplentarny do tradycyjnej terapii, 
który podnosi jakość i efektywność opieki zdrowotnej22. 

Ustawodawca polski dopuścił orzekania przez lekarza o stanie zdrowia 
pacjenta po zbadaniu jej za pomocą systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności w grudniu 2015 r.23, poprzez odpowiednią nowelizację ustawy 

19  Glanowski G., Rozdział 19. Telemedycyna, op.cit, s. 1153.
20  Ibidem, s. 1177.
21  Gęsicka D., Usługi telemedyczne, s. 68–69, w: I. Lipowicz, et.al. (red.), Telemedycyna  
i e-Zdrowie…, op.cit.
22  Komisja Europejska, 2012, Commission Staff Working Document, s. 5, < https://ec.europa.
eu/digital-single-market/en/news/commission-staff-working-document-applicability-existing-

-eu-legal-framework-telemedicine> (data dostępu: 10.03.2021 r.).
23  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1991); zmiany doty-
czące dopuszczenia udzielania świadczeń zdrowotnych weszły w życie z dniem 12 grudnia 2015 
r.
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o zawodzie lekarza i lekarza dentysty24, ustawy o działalności leczniczej25  
i ustawy o pielęgniarkach i położnych26. Regulacje u.z.l. nie wprowadzają 
ograniczeń co do rodzaju konsultacji, uzależniając ją od specjalności leka-
rza, wieku osoby konsultowanej czy przyczyny konsultacji. Ogólną podstawę 
udzielania świadczeń telemedyczych stanowi art. 3 ust. 1 ustawy o działalno-
ści leczniczej, zgodnie, z którym świadczenia zdrowotne mogą być udzielane 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – 
jako, iż telemedycyna również stanowi świadczenie zdrowotne. 

Nie istnieje katalog świadczeń zdrowotnych, których udzielanie jest 
możliwe z użyciem telemedycyny, ze względu na wcześniej wspomniany jej 
pomocniczy charakter w stosunku do tradycyjnego świadczenia zdrowotnego. 
Założenie to wskazuje na zasady prowadzenia terapii z użyciem telemedycy-
ny – w oparciu przede wszystkim o osobisty, fizyczny kontakt z pacjentem, 
przeznaczając na pozostałą część procesu leczenia kontakt osobisty i fizyczny  
z pacjentem. To świadczeniodawca określa, w jakiej sytuacji i czy należy udzie-
lić świadczenia zdrowotnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
bądź systemu łączności. Świadczeniodawca musi więc nie tylko posiadać wie-
dzę medyczną, ale także odpowiednie rozeznanie technologiczne, w szczegól-
ności dotyczące branży medycznej27. 

Standard świadczenia  
z wykorzystaniem telemedycyny

 Przechodząc do szczegółowych rozważań na temat działalności leczni-
czej z użyciem telemedycyny, należy podkreślić, że mimo specyficznej for-
my, wymagania co do standardu opieki zdrowotnej pozostają te same; istnieją 
tu jednak pewne wyjątki. Przykładem jest tu regulacja art. 22 ust. 3a u.d.l., 
zgodnie, z którym wymagań dotyczących warunków ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmioty wykonujące działalność leczniczą, określonych przez 
Ministra Zdrowia w odrębnym rozporządzeniu, nie stosuje się do pomiesz-
czeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających 

24  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza denstysty (tekst jedn.: Dz.  
U. z 2020, poz. 514 z późn. zm., dalej jako: u.z.l.).
25  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020  
r., poz. 295 z późn. zm., dalej jako: u.d.l.).
26  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położonej (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2020 r., poz. 562 z późn. zm., dalej jako: u.p.p.).
27  Glanowski G., Rozdział 19. Telemedycyna, op.cit., s. 1163-1164.
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wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem syste-
mów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 Kolejną rzeczą, którą w u.d.l. przypisano do świadczeń zdrowotnych 
jest regulacja art. 24 ust. 2a u.d.l. zgodnie z którą w przypadku podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności, aktualne informacje, dotyczące m.in. rodzaju działalności 
leczniczej, zakresu udzielonych świadczeń, wysokości opłaty za udostępnienie 
dokumentacji medycznej, wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjen-
ta przez okres dłuższy niż 72 godziny, wysokości opłat za świadczenia zdrowot-
ne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub z przepisami odrębnymi, 
udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, podaje się na stronie in-
ternetowej podmiotu leczniczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej –  
o ile podmiot jest obowiązany do jego prowadzenia. Do działalności leczniczej, 
wykonywanej przy pomocy systemów teleinformatycznych i systemów łączno-
ści, stosuje się także art. 22 ust. 5 u.d.l., co oznacza, że działalność o tej cha-
rakterystyce może być przedmiotem standaryzacji organizacyjnej. Do tej pory 
takie standardy opracowano w stosunku do opieki zdrowotnej w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazowej, wykonywanej za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych.

Świadczenie telemedyczne jest usługą, której właściwość wymaga wyko-
nania w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do przeka-
zywanej treści. Obowiązki w zakresie poufności i bezpieczeństwa informacji 
pokrywają się z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji związanych 
z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. 
Świadczeniodawca jest obowiązany zapewnić, aby w udzielaniu świadczenia 
telemedycznego nie uczestniczyły osoby postronne, by informacje przekazywa-
ne przez pacjenta nie były słyszalne poza pomieszczeniem, w którym przebywa 
świadczeniodawca, jak też powinien wdrożyć mechanizmy ochrony przeka-
zywanych danych cyfrowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.  
Z uwagi na brak fizycznego kontaktu stron, celowe jest również wprowadzenie 
mechanizmów gwarantujących jednoznaczną identyfikację stron, do czego re-
komendowana jest wymiana danych między indywidualnymi kontami28. 

W ramach obowiązków związanych z prowadzeniem działalności 
lecznicznej, podmiot leczniczy winien posiadać regulamin organizacyjny, 

28  Pachocki J., et.al., 2018, Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny, Warszawa 2018, 
s.94.
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jednakże przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej zredagowanie przez 
świadczeniodawcę regulaminu organizacyjnego podmiotu lecniczego nie 
zwalnia go z obowiązku opracowania regulaminu świadczenia usług drogą 
elektroniczną – w związku, iż wykonuje tego rodzaju usługi. Obydwa regula-
miny mogą stanowić treściowo jeden dokument29. Podmiot leczniczy, który 
wykonuje świadczenia zdrowotne, posiada obowiązek w zakresie obowiąz-
ku nieodpłatnego udostępnienia regulaminu pacjentowi przed zawarciem 
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub przed udzieleniem takiego 
świadczenia – jeśli jest to świadczenie gwarantowane, finansowane ze środków 
publicznych. 

Nadto, podmiot leczniczy na żądanie pacjenta musi udostępnić regu-
lamin udzielania świadczeń i to w sposób, który pozwoli na pobranie, od-
czytanie i utrwalenie treści przedmiotowego regulaminu z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego, którym pacjent posługuje się w czasie uzyski-
wania świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem rozwiązań telemedyczych 

- pacjenta nie będą wiązały postanowienia regulaminu, który nie został mu do 
wglądu udostępniony. 

W regulaminie, który będzie obejmował tak udzielanie świadczeń zdro-
wotnych, jak i z uwagi na specyfikę ich udzielania (telemedycyna), wyszcze-
gólniał będzie postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektronicz-
ną, znaleźć się powinny m.in. rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych 
udzielanych za pomocą systemów łączności na odległość, warunki udzielania 
świadczeń (określenie takich okoliczności jak na przykład sposób, metoda 
umówienia wizyty, czas trwania wizyty odbywanej za pomocą telemedycy-
ny, sposób kontaktu, skutki zakłóceń technicznych i opóźnień w przekazaniu 
sygnału, sposób płatności, skutki braku możliwości udzielenia świadczenia, 
wymagania technicze po stronie świadczeniobiorcy/pacjenta, sposoby szyfro-
wania danych, przesyłania plików itd.), warunki zawierania i rozwiązywania 
umów o świadczenie zdrowotne, tryb zgłaszania problemów w zakresie nie-
zgodności występujących w udzielonej usłudze30 oraz zastrzeżenie braku od-
powiedzialności dostawcy usług/świadczeniodawcy za sytuacje, mogące wy-
stąpić w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem usług 
dostarczanych drogą elektroniczną31. 

Telemedycyna w pojęciu mHealth – 

29  Ibidem, s. 94.
30  Glanowski G., Telemedycyna, op.cit., s. 1168.
31  Pachocki J., et.al, Jak skutecznie wykorzystać…, op.cit., s. 94.
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wykorzystanie aplikacji mobilnych.  
Sztuczna inteligencja a medycyna.

We współczesnym świecie z każdym rokiem wzrasta również popularność 
aplikacji mobilnych, oferujących usługi telemedyczne, z racji na powszech-
ne używanie urządzeń takich jak smartfony, tablety i smartwatche. Stanowi 
to jednak poważne wyzwanie – tak jak lekarz czy pielęgniarka udzielający 
świadczęń objęci są tajemnicą medyczną, tak nie jest nią objęty deweloper da-
nej aplikacji32. Do aplikacji wprowadzane są dane wrażliwe użytkownika, któ-
re z uwagi na swój charakter muszą podlegać wzmocnionej ochronie; jednakże  
z uwagi na lukę prawną w tym zakresie, stosowane tu mogą być jedynie przepisy  
o ochronie danych, które powinny być właściwie inkorpowane w regulamin 
takiej aplikacji. 

Jeśli chodzi o problematykę udziału sztucznej inteligencji w medycynie, 
to z pewnością przy rozpatrywaniu odpowiedzialności za szkodę z udziałem 
rzeczonej SI, na samym początku wymagane będzie ustalanie, czy pacjent zo-
stał poinformowany o ryzyku takiego zabiegu z udziałem sztucznej inteligencji 
oraz czy stosowana metoda jest eksperymentalna, czy zaistniał błąd medyczny, 
oraz czy lekarze posługujący się sztuczną inteligencją byli uprawnieni do jej 
stosowania. W wykazaniu szkody należałoby udowodnić, iż to zastosowanie 
w leczeniu sztucznej inteligencji spowodowało ewentualnej skutki uboczne  
i komplikacje; cała konstrukcja sprowadza się tu do instytucji tzw. informed 
consent, czyli zgody poinformowanej – pacjent zgadza się na ingerencję w jego 
dobro osobiste, jakim jest nietykalność cielesna, jeżeli jest odpowiednio przez 
lekarza pouczony co czynności medycznej, zwłaszcza w wymiarze jej rezulta-
tów. Jednakże, dopóki nie zostaną opracowane szczegółowe regulacje doty-
czące SI w prawie polskim, zwłaszcza w zakresie ewentualnej podmiotowości 
prawnej lub obligatoryjnego posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowie-
dzialności cywilnej w stosunku do producenta/dewelopera/programisty (czyli 
osoby odpowiedzialnej w świetle regulacji za działanie SI), należy posługiwać 
się zasadami ogólnymi z zakresu odpowiedzialności deliktowej, w szczególno-
ści opierając się na kontrukcji winy na zasadzie ryzyka.

 W wypadku szkody, którą spowoduje działanie lub zaniechanie 
sztucznej inteligencji, odpowiedzialność będzie stosowana wobec konstruk-
tora, programisty, producenta lub osób w których własności lub posiadaniu 

32  Andrews L., 2002, Future Perfect: Confronting Decisions About Genetics, Columbia 2002,  
s. 130 – 50.
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pozostaje android czy inna emanacja SI; jeżeli chodzi o użytkowanie zgodnie 
z przeciętnym wzorcem, w pierwszej kolejności odpowiedzialność za szkoda 
przypisana zostanie podmiotowi, który wytworzył daną jednostkę SI. Jednak 
jeżeli uznamy, że sztuczna inteligencja zasługuje na uzyskanie podmiotowości 
prawnej, czy będzie ona odpowiedzialna jeżeli jest ona autonomiczna, samo-
dzielna, ale działa lub dokonuje zaniechania działania, sprzecznie w stosunku 
do intencji twórcy? Czy prawo kiedykolwiek nadąży za postępem technolo-
gicznym? Pytania te obecnie należy pozostawić w zawieszeniu, gdyż z uwagi 
na lukę prawną w tym zakresie, nie można tu udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Pandemia COVID a rozwój telemedycyny

Ważnym momentem dla rozwoju telemedycyny była z pewnością trwa-
jąca nadal pandemia COVID-19. Udzielanie i korzystanie ze świadczeń zdro-
wotnych za pomocą urządzeń łączności na odległość podczas przebywania na 
izolacji bądź kwaranatannie dla pacjentów stało się niemal jedyną możliwością 
uzyskania opieki zdrowotnej, natomiast personelowi medycznemu zapewnia-
ło to bezpieczeństwo. WHO zalecało wykorzystywanie rozwiązań telemedycz-
nych, w celu wzmocnienia służby zdrowia w czasie pandemii33. Telemedycyna 
oraz jej inne formy, związane z wykorzystaniem w medycynie technologii ITC, 
stały się wyjątkowo ważnym narzędziem na polu walki z pandemią, jeśli cho-
dzi o służbę zdrowia – zdalna forma udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
pozwala bowiem na zachowanie bezpieczeństwa tak świadczeniodawcy, jak  
i pacjenta; jednocześnie, w sytuacji kwarantanny lub izolacji domowej, tele-
medycyna stała się dla wielu pacjentów jedyną opcją na uzyskanie świadcze-
nia opieki zdrowotnej oraz monitorowania stanu zdrowia. Platformy dedyko-
wane teleporadom były szczególnie wykorzystywane w asymptomatycznych 
lub lekkich przypadków COVID-19. Jednocześnie, zapewniało to lekarzom 
możliwość zarezerwowania czasu dla przypadków wymagających największej 
uwagi34. W Polsce obserwowalny był wzrost w dziedzinie teleporad, zwłasz-
cza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie, obserwowalny 
jest wzrost zaufania wśród polskiego społeczeństwa do eZdrowia – w raporcie 

33  World Health Organization, 2020, Implementing telemedicine services during COVID-19: 
guiding principles and considerations for a stepwise approach, 13 października 2020 r., https://
iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14651/WPR-DSE-2020-032-eng.pdf. (data  
dostępu: 15.03.2021 r.).
34  Rockwell K.L., Gilroy A.S., 2020, Incorporating telemedicine as part of COVID-19 outbreak 
response systems. The American Journal of Managed Care 2020, nr 26, s. 147, 148; Cervino 
G., Oteri G., 2020, COVID-19 pandemic and telephone triage before attending medical office: 
Problem or opportunity?, Medicina (Kaunas), maj 2020, 56(5), s. 250.
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STADA Health35 74 % respondentów z Polski jest skłonnych skorzystać  
z konsultacji medycznych za pośrednictwem internetu w przypadku mniej 
istotnych dolegliwości bądź powikłań; natomiast 84 % Polaków jest skłon-
nych korzystać z aplikacji mHealth, jeśli zakres o śledzenia postępów w lecze-
niu i zaordynowanych lekarstw.

W związku z pandemią, wprowadzono z mocą wsteczną od 25 marca  
2020 r.36 możliwość udzielania przez lekarza oraz lekarza dentystę świadczeń 
opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w postaci te-
leporad za pomocą Centralnego Systemu Teleporad udostępnionego przez 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – CSIOZ. Rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r.37 uregulowano kwestię 
teleporad w świadczeniach podstawowej opieki zdrowotnej, przez ustalenie 
standardu organizacyjnego. Przedmiotowy standard określa przede wszyst-
kim czynniki takie jak: odpowiednie informowanie pacjenta – tak w siedzibie 
placówki, jak na stronie internetowej świadczeniodawcy – co do zasad udzie-
lania teleporad, potwierdzanie przez osobę udzielającą teleporady tożsamości 
pacjenta, czy zasad adnotacji porady w formie telemedycznej w dokumentacji 
medycznej pacjenta. Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej zobowiązani zostali na mocy przepisów rozpo-
rządzenia do dostosowania wykonywanej działalności leczniczej do przepisów 
przedmiotowego rozporządzenia w terminie 60 dni od jego wejścia w życie 
(rozporządzenie weszlo w życie z dniem 29 sierpnia 2020 r.). 

W ramach teleporady, na podstawie badania pacjenta i po analizie do-
stępnej dokumentacji medycznej, w tym udostępnionej za pośrednictwem sys-
temu teleinformatycznego, osoba udzielająca świadczenia zobowiązana jest do 
ustalenia, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będące-
go jej przedmiotem; jeżeli stwierdzone zostanie, że potrzebna jest konsultacja 
przeprowadzona stacjonarnie, świadczeniodawca ma obowiązek poinformo-
wać pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w kontakcie 
bezpośrednim. 

Teleporady, stosowane podczas lockdownu, są wysoce przydatne, gdy 

35  Stada Health Report 2020, <https://www.yourhealth.stada/media/1679/stada_report2020_
eng.pdf.> (data dostępu: 16.03.2021 r.)
36  art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z późn.zm.).
37  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organi-
zacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1395). 
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chodzi o ordynację lekarstw - zwłaszcza w ramach przedłużania ich stosowania 
oraz wydawania skierowań. Jednocześnie obserwowalne jest zjawisko, które 
charakteryzuje się nadużywaniem teleporad – w niektórych sytuacjach wy-
magany jest fizyczny kontakt pacjenta z osobą wykonującą zawód medyczny  
i nie można pozbawiać tego świadczeniobiorcy. Sytuacja pandemii i lęku 
przed zarażaniem wirusem SARS-COV-2 jest niezwykle trudna, tak dla pro-
fesjonalistów medycznych, jak i pacjentów, w związku z czym praktyka udzie-
lania teleporad, będzie cały czas wypracowana, aby osiągnąć tak korzyść dla 
świadczeniodawców, jak i poszanowanie praw pacjenta.

Przeszkody w korzystaniu z telemedycyny

Barierą w korzystaniu z telemedycyny jest przede wszystkim tzw. wyklu-
czenie cyfrowe – czyli trudności występujące w społeczeństwie, jeśli chodzi o do-
stęp do informacji i technologii komunikacji na odległość38 – jest to zazwyczaj 
warunkowane czynnikami takimi jak wiek, stan majątkowy czy miejsce zamiesz-
kania, płeć, wykształcenie, otoczenie społeczne39; wszakże podstawą świadczeń 
telemedycznych jest technologia. Wykluczenie cyfrowe opiera się na stoi zatem 
w jawnej sprzeczności z ideami, jakie niesie za sobą telemedycyna, to jest wyrów-
nanie szans w dostępie do opieki zdrowotnej40. W 2020 roku w Polsce, według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego41, dostęp do internetu posiadało  
90,4 % gospodarstw domowych (w pojęciu procentów ogółu gospodarstw) 
– jest to bardzo wysoka liczba, ale należy pamiętać, iż pozostaje około 10% 
gospodarstw domowych bez dostępu do internetu; są to w szczególności go-
spodrstwa domowe tworzone przez osoby starsze, które jednocześnie są grupą 
społeczną, która najbardziej wymaga dostępu do opieki zdrowotnej. Raport 

38  Wilson K., Wallin J., Reiser Ch., 2003, Social Stratification and the Digital Divide, Social 
Science Computer Review 21, 2003, s. 133–143.
39  Harst L. , Lantzsch L. H., Scheibe M., 2019, Theories predicting end-useracceptance of teleme-
dicine use: Systematic review, [w:]Journal of Medical Internet Research 2019 vol. 21(5):e13117; 
Castells M., 2002,The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford 
University Press on Demand; 2002; Buente W., Robbin A., 2008, Trends in Internet infor-
mation behavior, 2000–2004, Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 2008/09/01, vol. 59, s.1743-60. 
40  EFTA, 2010, EFTA Surveillance Authority Decision No 34/10/COL of 3 February 2010 
amending, for the 79th time, the procedural and substantive rules in the field of State aid  
by introducing a new Chapter on the application of State aid rules in relation to rapid deploy-
ment of broadband networks, <https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publica 
tion/5e284cfd-e061–45c9-b695–174bb1d3a6fe/language-en>, (data dostępu: 15.03.2021 r.)
41  Główny Urząd Statystyczny, 2020, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, <ht-
tps://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczen-
stwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2020-roku,2,10.html> (data do-
stępu: 15.03.2021 r.).
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Federacji Konsumentów, zatytułowany „Wykluczenie cyfrowe podczas pan-
demii”42 wykazał, iż 3,63 milionów Polaków w wieku od 55 lat do 74 lat 
nigdy nie korzystało z internetu. Wskazuje to jasno, iż jedną z najważniejszych 
przesłanek występującego wykluczenia cyfrowego jest wiek. Problem osób 
starszych w przyswojeniu nowych technologii wydaje się być trudnym do po-
konania i niejako naturalnie występującym, aczkolwiek jest on niepokojący43.

Wobec powyższego, od 16 marca 2021 r., niejako zauważając trudności 
starszego pokolenia, jeśli chodzi o cyfryzację i istniejące w tym zakresie wyklu-
czenie, Minister Zdrowia proponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie 
standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowot-
nej – projekt zmian w rozporządzeniu z dnia 9 lutego 2021 r.44 zakładał udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
osobom powyżej 65 roku życia wyłącznie w kontakcie bezpośrednim – co 
wykluczałoby możliwość udzielania osobom tzw. 65+ teleporad; ostatecznie 
jednak projekt nie został w wyżej prezentowanym kształcie wcielony w życie45.

Zakończenie

 Telemedycyna jest dziedziną, która wymaga rozwoju, nie tylko jeśli 
chodzi o używaną technologię, ale też o jej otoczenie prawne. Telemedycyna  
w Polsce jest ogrodzona murem luk prawnych, braków przepisów i barier 
prawnych przepisów istniejących – jednakże zmienia to się wraz z pandemią, 
która wiele aspektów naszego życia zmieniła zapewne już na zawsze. Należy 
jednak zadać pytanie, czy zakres wprowadzonych nowelizacji nie jest zbyt wą-
ski, czy pozwala on na popularyzację telemedycyny, przełamanie lęków spo-
łecznych związanych z korzystaniem z niej. Zrozumieć trzeba, że telemedycyna 
to cenna innowacja, która ma służyć pacjentowi w celu poprawy komfortu  
i jakości świadczeń medycznych. Bez względu na to, czy będziemy innowacyj-
ność telemedycyny rozpatrywali jako nowe typy sprzętu i aparatury czy zin-
formatyzowaniem kontaktu z pacjentem, gromadzenia o nim danych czy jego 
rejestracji, to faktem jest, że polskie placówki lecznicze oraz ich kadra muszą 

42  <http://www.federacja-konsumentow.org.pl/264,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.
html> (data dostępu: 16.03.2021 r.)
43  Oręziak B., 2019, Legal Aspects of e-Health and the Reality of the Polish Society, [w:] Prawo  
w działaniu 38/2019, s. 73. 
44  <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343400/katalog/12764008#12764008> (data dostę-
pu: 16.03.2021 r.).
45  vide: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 427).
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zostać dostosowane do nowej, telemedycznej rzeczywistości świadczeń zdro-
wotnych, co z pewnością przyczyni się do usprawnienia i poprawy standardów 
świadczenia usług medycznych.

Jednakże rzeczą pewną jest, iż proces ten nie odbędzie się bez funda-
mentu w postaci koherentnej i kompleksowej regulacji dotyczącej telemedy-
cyny. Telemedycyna to przyszłość dla rynku ochrony zdrowia. Potwierdza to 
promowanie tej dziedziny przez Unię Europejskiej i doświadczenia wysoko 
rozwiniętych krajów, gdzie ta praktyka jest stosowana na co dzień oraz jest 
przedmiotem stosownych aktów prawnych.

Telemedycyna to nie tylko polepszenie komfortu usługi, ale również spo-
sób na uratowanie niejednego życia ludzkiego, co w społeczeństwie jest war-
tością najwyższą. W związku z tym należy od polskiego ustawodawcy i kadry 
kierowniczej polskich placówek ochrony zdrowia oczekiwać zaangażowania  
i pracy na rzecz wdrożenia jej do rzeczywistości polskiej służby zdrowia. 

Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach 
świadczenia zdrowotnego może rodzić obawy w stosunku do ochrony praw 
pacjentów. Nie powinno to jednak budzić w społeczeństwie oraz ustawodaw-
cy poczucia, które doprowadzi do odrzucenia koncepcji zmian legislacyjnych, 
w celu dostosowania do istniejącego postępu w technologii, lecz powinno to 
doprowadzić do wykształcenia ostatecznie przyjętych rozwiązań normatyw-
nych, które zagwarantują bezpieczeństwo poszanowania dóbr osobistych pa-
cjenta, takich jak zdrowie i prywatność.
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Modele reakcji prawnych  
na problem zażywania  

nowych substancji 
psychoaktywnych

Streszczenie: W ostatnich latach pierwszej dekady XXI wieku społe-
czeństwa na całym świecie dotknęła tzw. "epidemia dopalaczy". Pro-
dukty te charakteryzują się pewnego rodzaju nieuchwytnością na grun-
cie prawnym, co sprawia, że znalezienie odpowiedniej reakcji prawnej 
na fenomen ich zażywania do dzisiaj nastręcza wielu problemów.  
Artykuł rozpoczyna się od zdefiniowania pojęcia tzw. nowych substan-
cji psychoaktywnych. Następnie, używając metody komparatystycznej, 
autor rozważa różne koncepcje prawnego uregulowania problemu ich 
konsumpcji. Przedstawione zostają w szczególności modele wdrożone 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także Nowej Zelan-
dii.  Analiza przedmiotowego prawa amerykańskiego jest ciekawa ze 
względu na zastosowanie w nim tzw. definicji analogowej, czyli defi-
niowania nowych substancji psychoaktywnych przez ich podobień-
stwo do klasycznych narkotyków. Władze Wielkiej Brytanii ściganiem 
objęły wszystkie substancje, które przejawiają jakiekolwiek działanie 
psychoaktywne, w ramach wyjątku wyłączając spod tego reżimu m. in.  
alkohol, tytoń, a także produkty medyczne. Rozwiązania nowozelandz-
kie są również niezwykle interesujące ze względu na możliwość uzy-
skania licencji na sprzedaż tzw. zaakceptowanych substancji psychoak-
tywnych, jaką dopuszcza tamtejsze prawo. Autor krytycznie przygląda 
się analizowanym koncepcjom przedstawiając ich mocne i słabe strony. 
Wreszcie na koniec dokonuje podsumowania omawianych modeli re-
akcji prawnej na fenomen nowych substancji psychoaktywnych.

Słowa kluczowe: teoria legislacji, prawo karne, prawo narkotykowe, 
nowe substancje psychoaktywne
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Wstęp

Od czasu wejścia na rynek nowych substancji psychoaktywnych około 
roku 2008 prawodawstwo na świecie stopniowo odchodzi od prób prawnego 
ich kontrolowania metodami, które sprawdzały się w znanym i skończonym 
uniwersum klasycznych środków odurzających. Dzieje się tak między innymi 
w związku z ociężałością procedury wprowadzania nowych środków na listy 
substancji kontrolowanych. W przypadku nowych substancji psychoaktyw-
nych tak prawo międzynarodowe, jak i europejskie zasadniczo nie rekomen-
duje żadnego całościowego rozwiązania. Poszczególne kraje mają więc swobo-
dę,  by kształtować swoje prawo w tej materii w najbardziej właściwy według 
siebie sposób. W ciągu już ponad dekady sytuacja ta zaowocowała sporą róż-
norodnością postaw prawnych wobec nowych substancji psychoaktywnych.  

Niniejszy artykuł składa się z kilku oddzielnych fragmentów. Na począ-
tek będę chciał przybliżyć pewne podstawowe kwestie związane z tym, czym 
są tak zwane nowe substancje psychoaktywne (w Polsce potocznie nazywane 

“dopalaczami”) i dlaczego tak trudno jest przeciwdziałać zjawisku ich kon-
sumpcji na drodze prawnej. Następnie przedstawię w ogólnym zarysie kilka 
koncepcji uregulowań prawnych tego problemu, a na koniec postaram się 
dokonać podsumowania.

Charakterystyka tzw. dopalaczy

Nowe substancje psychoaktywne w polskim systemie prawnym funk-
cjonuje obecnie pod nazwą “środki zastępcze”. Ustawodawca stworzył jego 
definicję legalną, która znajduje się w art. 4 pkt 27 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii1. Brzmi ona: 

środek zastępczy – produkt zawierający substancję o działaniu na ośrod-
kowy układ nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak 
środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psy-
choaktywna (...)

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) 
podaje z kolei następującą definicję tej grupy substancji:

1  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2005 nr 179 poz. 
1485, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D20051485Lj.
pdf [dostęp: 20.03.2021]
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Nowe substancje psychoaktywne – nowa substancja odurzająca lub psycho-
tropowa, (...) która nie jest kontrolowana na mocy Jednolitej konwencji 
ONZ o środkach odurzających (1961) lub Konwencji ONZ o substancjach 
psychotropowych (1971), ale może stanowić zagrożenie dla zdrowia pu-
blicznego porównywalne do tego, które stanowią substancje kontrolowane 
na mocy ww. aktów2

Spróbuję teraz więc wymienić cechy konstytutywne pojęcia “dopalacze”. 
Po pierwsze zawierają one w swoim składzie substancje psychoaktywne, czyli 
takie, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, czego efektem są czaso-
we zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania. Jest to funda-
mentalna cecha tych produktów, które nabywane są przede wszystkim w celu 
odurzania się, podobnie jak w przypadku narkotyków. 

Po drugie, zawierają w swoim składzie takie substancje psychoak-
tywne, które w swoim działaniu imitują działanie klasycznych narkoty-
ków. Narkotykami będę nazywać w niniejszym artykule te substancje, 
które widnieją w wykazach Jednolitej konwencji ONZ o środkach odu-
rzających (1961) lub Konwencji ONZ o substancjach psychotropowych 
(1971). Konwencje te rekomendują krajom członkowskim, by za pro-
dukcję, posiadanie lub obrót takimi substancjami groziły rozmaite kary, 
w tym kara pozbawienia wolności. Wytwórcy produktów nazywanych 
w Polsce dopalaczami do ich produkcji używają tzw. nowych substancji 
psychoaktywnych, które nie znajdują się na wspomnianym wcześniej 
wykazie substancji kontrolowanych. Efekt zażycia tzw. nowej substancji 
psychoaktywnej jest podobny do efektu występującego po spożyciu nar-
kotyku, ale ich budowa na poziomie chemicznym jest różna. 

Tutaj dochodzimy do trzeciej podstawowej cechy, a mianowicie 
produkty znane jako dopalacze co do zasady nie zawierają w swoim skła-
dzie żadnych substancji kontrolowanych. 

Dlaczego tak trudno było poddać nowe substancje psychoaktywne 
jakiemuś rodzajowi reżimu prawnego? Z początku podstawowym narzę-
dziem w walce z tzw. dopalaczami było poszerzanie katalogu substancji 
kontrolowanych. Chodziło o to, by poszczególne składniki dopalaczy 
po kolei poddawać prohibicji. Takie składniki stawały się substancjami 
odurzającymi i obowiązywał je taki sam reżim jaki obowiązuje narkoty-
ki. Bardzo szybko okazało się jednak, że producenci tzw. dopalaczy są 

2  Art. 3 Decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany infor-
macji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005D0387&from=EN [dostęp: 20.03.2021]
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w stanie szybko zamienić substancję właśnie zdelegalizowaną na inną  
o podobnym działaniu, która nie została objęta nowym prawem. Wpro-
wadzali więc na rynek nowy produkt, w którego składzie nie było żad-
nej substancji kontrolowanej, na nowo wymykając się obowiązującemu 
prawu. 

Modele regulacji tzw. dopalaczy na świecie

Stany Zjednoczone
 

Jednym  z przykładów najstarszego prawa regulującego tę kwestię jest 
Federal Analogue Act z 1986 roku.3 Przedmiotowy akt prawny wprowadza po-
jęcie controlled substance analogue4, czyli tzw. odpowiednika substancji kontro-
lowanej5. Taki odpowiednik jest traktowany na równi z substancją kontrolo-
waną. Spełnienie dwóch przesłanek jest konieczne, by uznać daną substancję 
za tzw. odpowiednik substancji kontrolowanej:

1) jej struktura chemiczna musi być w znaczący sposób podobna do 
struktury substancji kontrolowanej, a także:

2) efekt jej spożycia (halucynogenny, stymulujący, bądź uspokajający) 
musi być w znaczący sposób podobny albo przewyższający efekt spożycia sub-
stancji kontrolowanej

Spełnienie obu tych przesłanek przez określoną substancję pozwala na 
stosowanie wobec niej wszystkich instrumentów represyjnych zarezerwowa-
nych wcześniej wyłącznie dla substancji znajdujących się w wykazie substancji 
kontrolowanych. Natomiast druga przesłanka może być spełniona zarówno 
wtedy, gdy efekt spożycia substancji jest obiektywnie podobny lub przewyż-
szający efekt osiągany przy zastosowaniu substancji kontrolowanej, jak i wtedy 
gdy efekt ten zachodzi jedynie subiektywnie, w stosunku do konkretnej osoby 
będącej oskarżonym w procesie sądowym.

Amerykański prawodawca nie wskazał jednak wytycznych dotyczących 
tego w jaki sposób należałoby mierzyć podobieństwo struktur chemicznych, 

3  21 United States Code § 813, https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-ti-
tle21/pdf/USCODE-2010-title21-chap13-subchapI-partB-sec813.pdf, s. 526 [dostęp: 20.03. 
2021]
4  21 United States Code § 802(32), https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-

-2011-title21/pdf/USCODE-2011-title21-chap13-subchapI-partA-sec802.pdf, s. 510 [dostęp:  
20.03.2021]
5  tłumaczenie własne
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ani efektów spożycia substancji. Z tych powodów sąd w sprawie United States 
v. Forbes6 orzekł, że definicja tzw. odpowiednika substancji kontrolowanej jest 
niezgodna z amerykańską konstytucją i nie może być zastosowana w przedmio-
towej sprawie. Sąd argumentował, że powszechną zasadą prawa jest wymóg, 
by obywatel po zapoznaniu się z normą prawną miał możliwość precyzyjnie 
rozgraniczyć, jakie zachowanie jest w jej świetle legalne, a jakie nielegalne.  
W tym wypadku sąd uznał, że przyjęta definicja nie pozwala na takie rozgra-
niczenie. Przeciętny obywatel bez wykształcenia chemicznego nie ma bowiem 
warunków do sprawdzenia stopnia podobieństwa struktury danych substancji. 
Problem tkwi również w tym, że ta sama substancja może wpływać inaczej 
na dwie różne osoby. Przedmiotowy wyrok nie stał się jednak precedensem.  
W podobnych sprawach zapadły też przeciwstawne wyroki i zasadniczo Fede-
ral Analogue Act, jakkolwiek kontrowersyjny w swej treści, może być stosowa-
ny przez sądy. 

Amerykańskie rozwiązania w zakresie tzw. odpowiednika substancji kon-
trolowanej nastręczają jednak także innych trudności. Taki sposób prawnego 
scharakteryzowania omawianej grupy substancji sprawia, że ciężar dowodzenia 
spoczywa w całości na barkach prokuratury7. W tak specjalistycznej materii 
oskarżyciel publiczny jest jednak niemal w całości zdany na opinie biegłych 
sądowych, którzy nierzadko w toku jednej sprawy przedstawiali wzajemnie 
przeciwstawne poglądy8. 

Wielka Brytania

Do nieco innych wniosków w materii nowych substancji psychoaktyw-
nych doszła Wielka Brytania. Na podstawie Psychoactive Substances Act 20169 
obrót jakąkolwiek substancją o działaniu psychoaktywnym przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi jest poddany szerokim ograniczeniom. Zwolnione z pro-
hibicji są niektóre substancje psychoaktywne, które funkcjonują w rzeczywi-
stości społecznej od dawna. Są to alkohol, kofeina, nikotyna, tytoń, a także 

6  Wyrok US District Court for the District of Colorado - 806 F. Supp. 232 (D. Colo. 
1992) z dnia 20 listopada 1992 r., https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/
FSupp/806/232/1747696/ [dostęp: 20.03.2021]
7  S. Zaami, New psychoactive substances: concerted efforts and common legislative answers for 
stemming a growing health hazard, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 
2019; 23, s. 9681-9690, https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/9681-9690.
pdf [dostęp: 20.03.2021]
8  Ibidem
9  Psychoactive Substances Act 2016, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/2/pdfs/ 
ukpga_20160002_en.pdf [dostęp: 20.03.2021]
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produkty medyczne jak i żywnościowe. Przedmiotowej regulacji nie podlegają 
również substancje kontrolowane na podstawie wykazów substancji kontro-
lowanych. Każda inna substancja psychoaktywna podlega zakazowi jej wy-
twarzania, udzielania lub oferowania jej udzielenia, posiadania z zamiarem 
udzielenia, a także przywożenia oraz wywożenia z kraju. Zakaz nie obejmuje 
jednak posiadania takich substancji na własny użytek. 

System ten jest dokładnym przeciwieństwem starego systemu przyjętego 
w stosunku do klasycznych środków odurzających. W nim to, co jest zaka-
zane umieszczane jest w specjalnych wykazach. Natomiast to co, w nich nie 
figuruje, jest dozwolone. W systemie brytyjskim jest dokładnie na odwrót. 
W załączniku do Psychoactive Substances Act 2016 wymienione są wszystkie 
substancje dozwolone. To, co nie zostało w nim ujęte poddane jest prohibicji. 

Takie rozwiązanie ma swoje zalety. Wydaje się ono eleganckie w swojej 
strukturze i zrozumiałe dla każdego. Jest również oszczędne w zakresie czasu  
i pieniędzy z perspektywy państwa, które zostało zwolnione z potrzeby ciągłe-
go uzupełniania wykazu substancji kontrolowanych, a co za tym idzie zlecania 
kolejnych ekspertyz w zakresie nowych substancjami, których objęcie prohi-
bicją jest planowane10. Z drugiej strony w pewnych przypadkach może być 
niełatwo określić jak daleko sięga brytyjska prohibicja substancji psychoak-
tywnych. Taką tezę potwierdzałby list jednego z ministrów w brytyjskim 
gabinecie do hierarchii kościoła katolickiego i anglikańskiego, w którym to 
wyjaśniał, że użycie kadzidła podczas uroczystości kościelnych absolutnie nie 
narusza nowych zakazów i nie będzie ścigane przez prokuraturę.11 Z tych wła-
śnie powodów nowa ustawa jest najczęściej krytykowana. W komentarzach 
wskazuje się również na jej negatywny wpływ na rozwój badań naukowych  
w tym zakresie, a także na problem dowodzenia psychoaktywnego charakteru 
substancji.12

10  P. Reuter, B. Pardo, New psychoactive substances: Are there any good options for regulating new 
psychoactive substances?, International Journal of Drug Policy, Volume 40, 2017, s. 117-122, 
https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.10.020 [dostęp: 20.03.2021]
11  Alan Travis, Incense in churches safe from new substances bill, say ministers, The Guardian,  
2 października 2015 r., https://www.theguardian.com/society/2015/oct/02/church-incense-

-not-included-psychoactive-substances-bill-home-office [dostęp: 20.03.2021]
12  P. Reuter, B. Pardo, Can new psychoactive substances be regulated effectively? An assessment 
of the British Psychoactive Substances Bill,  2016 Society for the Study of Addiction, https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/add.13439 [dostęp: 20.03.2021]
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Nowa Zelandia

Podobną konstrukcją posłużył się prawodawca w treści Psychoactive Sub-
stances Act 201313, który wprowadzono w Nowej Zelandii. Tam również wpro-
wadzono system prohibicyjny obejmujący każdą substancję psychoaktywną  
z wyjątkami znanymi z systemu brytyjskiego. To, co odróżnia od niego roz-
wiązania nowozelandzkie to możliwość uzyskania licencji na sprzedaż tzw. za-
akceptowanych substancji psychoaktywnych14. Może się tak stać po udowod-
nieniu przez podmiot aplikujący tego, że substancja którą chciałby sprzedawać 
charakteryzuje niski stopień szkodliwości dla zdrowia. W takim wypadku 
przez 3 lata podmiot miałby prawo legalnie sprzedawać tzw. zaakceptowaną 
substancję osobom powyżej 18. roku życia. Sprzedaż byłaby obwarowana wie-
loma dodatkowymi regulacjami, takimi jak choćby ograniczenia w zakresie 
reklamy sprzedawanego produktu, miejsca handlu produktem, czy właściwego 
opakowania produktu. Jednakże bez uzyskania przedmiotowej licencji, sprze-
daż, a także produkcja, jak i posiadanie substancji psychoaktywnej są karane. 

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż ciężar dowodu prze-
rzucony jest na podmiot, który miałby czerpać zyski ze sprzedaży substan-
cji psychoaktywnej. To on musi zainwestować czas i pieniądze w badania,  
by sprawdzić, czy substancja rzeczywiście charakteryzuje się niską szkodliwo-
ścią. W ten sposób państwo występuje jedynie w roli sędziego, który ocenia 
materiał przygotowany przez podmiot aplikujący. 

W przypadku uzyskania licencji na sprzedaż tzw. zaakceptowanej sub-
stancji psychoaktywnej, można przypuszczać, że wystąpiłyby także korzyści 
związane z uregulowanym handlem nią. Są to między innymi możliwość 
kontroli jakości produktu (przede wszystkim poziomu jego zanieczyszczeń), 
uwolnienie użytkowników tej substancji od kontaktów ze środowiskiem prze-
stępczym, a także dodatkowe wpływy z podatków, które można przeznaczyć 
na program redukcji szkód związanych z konsumpcją substancji, jakkolwiek  
w niskim stopniu, to jednak szkodliwej.

Jest jednak i druga strona medalu. Prawodawca przede wszystkim nie 
zdefiniował precyzyjnie znaczenia terminu “niskiej szkodliwości” substancji. 
Skutkuje to dużą dozą niepewności co do werdyktu w sprawie przyznania  
licencji. Wykonanie badań w zakresie szkodliwości substancji psychoaktyw-
nej, zbliżonych w swoich charakterze do badań nad skutkami ubocznymi leku, 

13  Psychoactive Substances Act 2013, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0053/
latest/whole.html#DLM5278431 [dostęp: 20.03.2021]
14  tłumaczenie własne
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jest istotną inwestycją. Jeśli wziąć pod uwagę ryzyko, że w toku takich ba-
dań okazałoby się, że substancja jest szkodliwa w stopniu większym niż niski,  
a także dodatkowe ryzyko, że organy państwa  zinterpretowałyby pojęcie ni-
skiej szkodliwości inaczej niż podmiot wnioskujący o licencję, to jasne stanie 
się jak bardzo loteryjne może być powodzenie takiego przedsięwzięcia. Po-
nadto z treści Psychoactive Substances Act 2013 wynika, że w badaniach nad 
szkodliwością substancji psychoaktywnej wykluczone jest wykorzystywanie 
zwierząt, co podnosi jeszcze koszty inwestycji15. 

Populacja Nowej Zelandii liczy ok. 4,7 miliona obywateli, z czego tylko 
niewielka jej część mogłaby być choćby potencjalnie zainteresowana używa-
niem tzw. zaakceptowanej substancji psychoaktywnej. Nawet w przypadku 
uzyskania przedmiotowej licencji, zwrot takiej inwestycji mógłby potrwać 
wiele lat biorąc pod uwagę wielkość potencjalnego rynku zbytu1617. To wszyst-
ko wpłynęło na fakt, że o licencję na sprzedaż tzw. zaakceptowanej substancji 
psychoaktywnej nie poprosił jak dotąd żaden podmiot18. A zatem najbardziej 
rewolucyjne przepisy ustawy są, mówiąc kolokwialnie, martwe.

Podsumowanie

Gdyby jednak podobne prawo uchwalić na terenie większego kraju bądź 
związku krajów, to wydaje się, że miałoby ono większą szansę powodzenia. 
Większe zyski z uzyskania pozwolenia na sprzedaż substancji psychoaktywnej 
oraz korzystniejszy bilans zysków i strat mógłby pozwolić podmiotom pry-
watnym na inwestycję w badania nad nową substancją psychoaktywną, której 
stopień szkodliwości byłby akceptowalny pod każdym względem.

Jakie założenia stoją za takim pomysłem? W mojej opinii popyt na środki 
odurzające, w tym na narkotyki, tzw. dopalacze, a także alkohol, istnieje od 
bardzo dawna i nic nie wskazuje na to, żeby miał istotnie zmaleć. Jest już pew-
ną hipokryzją ze strony ustawodawcy fakt, że zezwala na legalne odurzanie się 

15  C. Wilkins, M. Rychert, (2017), Recent developments with the New Zealand regulated market 
approach to ‘low‐risk’ psychoactive products. Addiction, 112: 34– 36, https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/add.13495 [dostęp: 20.03.2021]  
16  P. Reuter, B. Pardo, Can new psychoactive substances be regulated effectively? An assessment 
of the British Psychoactive Substances Bill,  2016 Society for the Study of Addiction, https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/add.13439 [dostęp: 20.03.2021]
17  Bretteville‐Jensen, A.L. (2014), The New Zealand Psychoactive Substances Act (PSA): a policy 
breakthrough or just a symbolic act?, Addiction, 109: 1590-1591, https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/add.12541 [dostęp: 20.03.2021]
18  na dzień 20.03.2021 r., źródło: Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii, https://www. 
health.govt.nz/our-work/regulation-health-and-disability-system/psychoactive-substances- 
regulation/licences-psychoactive-substances [dostęp: 20.03.2021]
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alkoholem, który w wielu badaniach19 okazał się bardziej szkodliwy od ma-
rihuany, podczas gdy posiadanie tej ostatniej jest zakazane pod groźbą kary 
pozbawienia wolności w wielu państwach na świecie. 

Wydaje się, że więcej pożytku może przynieść zalegalizowanie tych sub-
stancji psychoaktywnych, które są stosunkowo najmniej szkodliwe, co mogło-
by z kolei zmniejszyć popyt na substancje bardziej szkodliwe. Legalizacja nie 
oznacza jednak w szczególności rynku zupełnie nieuregulowanego, jaki domi-
nował podczas pierwszej fali nowych substancji psychoaktywnych pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku. Umożliwienie sprzedaży określonych substancji 
odurzających wiązać się musi ze ścisłym nadzorem państwa nad jakością wyro-
bu, a także nad przestrzeganiem zasad takich jak zakaz ich sprzedaży małolet-
nim, czy nakaz informowania o przeciwwskazaniach do ich zażywania. Wpły-
wy z podatków możnaby rozdysponować w celu redukcji szkód, a także na 
kampanie informacyjne na temat nowych środków odurzających. 

Jakich błędów należałoby się ustrzec chcąc pomysł nowozelandzki auten-
tycznie wprowadzić w życie? Przede wszystkim zapewnić odpowiednią jasność 
i klarowność wytycznych dotyczących niskiej szkodliwości danej substancji 
psychoaktywnej. Ponadto, warto zwrócić szczególną uwagę na okres udziele-
nia licencji. W mojej opinii powinien on być dostatecznie długi tak, by pod-
miot prywatny zdążył osiągnąć zysk w rezultacie uzyskania takiej licencji. 
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Patterns of legal responses  
to the phenomenon  

of new psychoactive substances

Summary: In the last years of the first decade of the 21st century, 
societies around the world have been affected by the so-called "epide-
mic of legal highs". These products are characterized by being quite 
vague in terms of their contents, which means that legislators still face 
many challenges while trying to find an efficient legal response to the 
phenomenon of their use. The article begins with defining the term 

“new psychoactive substances”. Then, using a comparative method, the 
author analyzes various concepts of legal regulation of new psycho-
active substances. In particular, models implemented in the United 
States, Great Britain and New Zealand are presented. The analysis 
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of the American law in question is interesting due to the use of the 
analogue definition, i.e. defining new psychoactive substances by their 
similarity to well-established illicit drugs. The UK authorities decided 
to control all substances that exhibit any psychoactive effects, with only 
a few exceptions including among others alcohol, tobacco, and medical 
products. New Zealand´s solutions are also extremely interesting due 
to the possibility of obtaining a license to sell the so-called approved 
psychoactive substances allowed by local law. The author critically re-
views the analyzed concepts, presenting their strengths and weaknesses. 
At the end, he makes final notes on the existing models of defining new 
psychoactive substances in legal acts.

Key words: legislation theory, penal law, drug policy, new psychoac-
tive substances
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Spór dotyczący  
praworządności w Polsce.  

Rola nowej  
Krajowej Rady Sądownictwa

Streszczenie: Kryzys praworządności w Polsce trwa już ponad 5 lat. 
Wśród głównych problemów, które stanęły m.in. przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem Najwyższym RP, jest status 
nowej Krajowej Rady Sądownictwa, mającej wpływ na nominacje sę-
dziowskie w całym wymiarze sprawiedliwości, które są szeroko kwestio-
nowane. Autor analizuje orzecznictwo dotyczące jej statusu prawnego 
oraz wysuwane przez różnorodne środowiska prawnicze i organizacje 
społeczne propozycje naprawy sytuacji w przyszłości, w tym zapobieże-
nia dualizmowi prawnemu. Głównym punktem odniesienia jest w tym 
zakresie uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 
r., wobec której autor formułuje ocenę pozytywne, aczkolwiek z uwaga-
mi. Postulaty te mogłyby zostać w przyszłości zrealizowane w kolejnej 
uchwale prawidłowo obsadzonego Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe: praworządność, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd 
Najwyższy, uchwała trzech izb Sądu Najwyższego, Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że uchwała składu połączonych Izb: Cy-
wilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego (SN) 
z dnia 23 stycznia 2020 r.  była jednym z najważniejszych orzeczeń zapadłych 
w III Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet jeżeli w wyniku działań politycznych jej 
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tezy nie znalazły w praktyce pełnego zastosowania, wyznaczyła ona standard 
prawny i drogę do odbudowania wymiaru sprawiedliwości po przywróceniu 
praworządności w Polsce. W przekonaniu autora, uchwała trzech izb wyzna-
czyła trafny kierunek, a jej rola jest nie do przecenienia, była jednak zbyt 
zachowawcza. Ze względu na aktualność tematu oraz kontrowersje polityczne, 
doczekała się głównie komentarzy pozytywnych lub radykalnie krytycznych, 
całkowicie odrzucających tezy uchwały oraz podstawy do jej wydania. Autor 
uzupełnia niniejszym tę krytykę o głos pozytywny, ale wskazujący na pewne 
braki i stracone szanse wskutek kompromisowej formy uchwały, licząc, że  
w przyszłości zostanie wzięta pod uwagę przy spodziewanych kolejnych 
uchwałach Sądu Najwyższego lub już w procesie odbudowy państwa prawa.

W obliczu pogłębiającego się kryzysu konstytucyjnego w Polsce, wyni-
kającego z niezgodnego z Konstytucją przejęcia przez władzę wykonawczą 
kontroli najpierw nad Trybunałem Konstytucyjnym (TK) i Krajową Radą 
Sądownictwa (KRS), a następnie próbą objęcia nią całego sądownictwa po-
wszechnego oraz Sądu Najwyższego (SN), kluczowe znaczenie ma relacja 
zależności między tymi instytucjami. W sytuacji, gdy TK i nowa KRS są 
obsadzone niezgodnie z Konstytucją, to jakikolwiek wpływ przez nielegalnie 
obsadzone organy na kolejne może także je pozbawiać prawidłowej obsady. 
Dlatego tak istotne było zbadanie roli Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) 
jako organu biorącego udział w powołaniu sędziów Izby Dyscyplinarnej (ID) 
i zarazem jednego z kluczowych czynników, które zgodnie z wyrokiem Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) powodują, że obiektywne 
okoliczności, w jakich została utworzona Izba Dyscyplinarna (ID) oraz jej 
cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jej członkowie, mogą wzbudzić  
w przekonaniu zarówno obywateli, jak i podmiotów gospodarczych uzasad-
nione wątpliwości co do niezależności tego organu od czynników zewnętrz-
nych (wyrok TSUE, 2019).  

Wyszczególniając tutaj ów problem, warto  przypomnieć, że sędziowie 
Izby Dyscyplinarnej (ID) – jak i wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego (SN) 
i ogólnie sędziowie – są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Kadencje członków KRS 
zostały wskutek ustawy przyjętej w grudniu 2017 roku przerwane, a większość 
jej członków (15 członków sędziowskich spośród 25 osób) zostało wbrew 
Konstytucji wybranych przez Sejm RP, pomimo masowych wezwań do 
bojkotu w środowiskach sędziowskich.

Ponadto, jak podnosi wielu prawników i jak zauważa TSUE, wskazu-
jąc na: „szczególnie wysoki stopień autonomii [Izby Dyscyplinarnej – przyp. 
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autora] w  ramach tego sądu” (wyrok TSUE, 2019) w wyroku z 19 listopada 
2019 (pkt 151 razem z pkt 152 orzeczenia), specyficzny status umocowania 
tej izby powoduje, że spełnia ona warunki sądy wyjątkowego, zakazanego na 
mocy art. 175 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju.

Istnieją zatem 2 podstawowe zarzuty wobec legalności funkcjonowania 
Izby Dyscyplinarnej (ID), które prowadzą do jej podwójnej nielegalności.  
W tej glosie autor zajmie się pierwszym z nich, mianowicie nieprawidłowo-
ściami w powołaniu i składzie nowej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), co 
odnosi się do punktów 31-33 uchwały trzech izb, która doprowadziła do re-
alizacji wyroku TSUE. Uchwała ta została wydana na skutek pytania Pierwszej 
Prezes Sądu Najwyższego, po tym jak sprzecznie wyrok TSUE zinterpretowały 
2 z izb SN – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 5 grudnia 2019 i Izba Kon-
troli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 8 stycznia 2020 roku. W uchwale tej 
status Krajowej Rady Sądownictwa został przeanalizowany w punktach 31-33.

Zatem, po pierwsze, w wyniku przyjęcia ustawy z dnia 8 grudnia  
2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oraz niektó-
rych innych ustaw 15 (na 25 ogółem) członków KRS wybieranych spośród 
sędziów, jest wskazywanych obecnie przez Sejm RP, a nie jak to miało miejsce 
wcześniej przez zgromadzenie ogólne sędziów.

Zaś po drugie, przy powoływaniu składu nowej KRS zignorowany zo-
stał wymóg reprezentatywności różnych rodzajów i szczebli sądów, wynika-
jący z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji - wśród członków obecnej KRS nie 
ma żadnego sędziego Sądu Najwyższego (SN), sądów apelacyjnych czy sądów 
wojskowych.

Po trzecie, o posiedzeniach nowej KRS nie była informowana Pierwsza 
Prezes Sądu Najwyższego (SN), która wchodzi w skład tego organu z mocy 
Konstytucji RP (artykuł 187). Pomijanie jej osoby miało miejsce od dnia  
4 lipca 2018 r. do dnia 1 stycznia 2019 r., tj. wtedy, kiedy niezgodnie z polską 
konstytucją i późniejszym wyrokiem TSUE władza wykonawcza ignorowała 
fakt sześcioletniej konstytucyjnej kadencji Pierwszej Prezes SN i próbowała 
złożyć ją z urzędu, na który następnie fikcyjnie ją „przywróciła” w wykonaniu 
wyroku TSUE.

Tak, więc te wyżej wspomniane trzy fakty powodują, że status organu 
poddającego prezydentowi wnioski o nominacje sędziowskie jest bardzo wąt-
pliwy. Jak natomiast wskazuje SN w uchwale trzech izb w punkcie 31: „wnio-
sek o powołanie sędziego ma pochodzić nie od kogokolwiek, lecz od organu 
działającego jako Krajowa Rada Sądownictwa (KRS), nie tylko ze względu na 
odwołanie się do pewnej nazwy, ale i sposobu jego obsadzenia oraz warunków, 
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w jakich realizuje swoje kompetencje” (uchwała SN, 2020). Oznacza to, że 
nazwa KRS nie wystarczy, jeżeli szereg wymienionych zabezpieczeń niezależ-
ności nową KRS został usunięty ustawą.

Z kolei, jak cytuje w punkcie 45 TSUE, w samej Izbie Dyscyplinar-
nej (ID), wśród  wskazanych przez KRS kandydatów, znajdowały się oso-
by: „dotychczas podporządkowane władzy wykonawczej albo osoby, które  
w toku kryzysu w sprawie praworządności w Polsce działały na zlecenie władzy 
wykonawczej lub w sposób zbieżny z jej oczekiwaniami, albo wreszcie osoby 
niespełniające kryteriów prawnych czy też osoby, wobec których orzeczono  
w przeszłości sankcje dyscyplinarne” (wyrok TSUE, 2019).

Tym  samym wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) wyjaśnia, 
jak należy rozumieć pojęcie niezawisłości, wskazując na aspekt zewnętrzny 
(wypełnianie zadań autonomicznie, bez jakiegokolwiek podporządkowania) 
i wewnętrzny (bezstronność), który dotyczy jednakowego dystansu do stron 
sporu. TSUE wskazał, że sam fakt, iż sędziowie SN są powoływani przez Pre-
zydenta RP, nie może powodować zależności owych członków od tego organu 
ani budzić wątpliwości co do ich bezstronności. Takie samo ujęcie niezawisło-
ści przyjęła także uchwała trzech izb. Jak zaznaczył TSUE w wyroku: „stopień 
niezależności KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej przy wykony-
waniu zadań powierzonych jej przez ustawodawstwo krajowe jako organowi, 
któremu na mocy art. 186 Konstytucji powierzono misję stania na straży nie-
zależności sądów i niezawisłości sędziów, może mieć bowiem znaczenie przy 
dokonywaniu oceny, czy wyłonieni przez nią sędziowie będą w stanie spełnić 
wymogi niezawisłości i bezstronności wynikające z art. 47 karty praw podsta-
wowych” (wyrok TSUE, 2019).

Jak wspomniano wcześniej, uchwała trzech izb była pośrednim skutkiem 
orzeczenia TSUE (po poprzednich uchwałach w mniejszym składzie odno-
szących się do tego zagadnienia). Pytanie, na które odpowiadali sędziowie, 
brzmiało:

„Czy udział w składzie sądu powszechnego, sądu wojskowego lub Sądu 
Najwyższego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziow-
skim przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 
8 grudnia 2017 r. (...), prowadzi do naruszenia art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, 
art. 6 ust. 1 EKPC  lub art. 47 KPP UE i art. 19 ust. 1 TUE, wskutek czego, 
zależnie od rodzaju rozpoznawanej sprawy:
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a) w postępowaniu karnym – osoba taka jest nieuprawniona do orzekania 
(art. 439 § 1 pkt 1 KPK) albo zachodzi przypadek nienależytej obsady sądu 
(art. 439 § 1 pkt 2 KPK);

b) w postępowaniu cywilnym – skład sądu z udziałem tak powołanej 
osoby jest sprzeczny z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 KPC)?” (wyrok TSUE, 
2019).

Zatem, główne tezy uchwały trzech izb są wyważone, w pewnym zakre-
sie zachowawcze, ale ma to uzasadnienie. Odpowiedź na główne pytanie była 
twierdząca. Odpowiadając na pytanie dotyczące procedury karnej, sędziowie 
wskazali na punkt 2 pierwszego paragrafu artykułu 439 Kodeksu Postępowa-
nia Karnego (KPK), korzystając z formuły sędziego wyłączanego na wniosek 
strony iudex suspectus, zamiast sędziego wyłączanego z mocy ustawy iudex in-
habilis, a odpowiadając na pytanie dotyczące procedury cywilnej, jednocześnie  
w trosce o interesy obywateli i dobro wymiaru sprawiedliwości, w punkcie trze-
cim uchwały sędziowie słusznie skutek takiej wykładni obu przepisów odnieśli 
w przyszłość, gdyż odniesienie jej także w przeszłość oznaczałoby konieczność 
odwrócenia setek tysięcy wyroków w całej Polsce, które prawdopodobnie  
w przeważającej większości zostały wydane bez motywacji politycznej sędziego, 
o którego powołanie na funkcję wnioskowała nieprawidłowo obsadzona nowa 
KRS. Na co jednak należy w tej glosie zwrócić uwagę szczególną, to wyższy 
standard niezawisłości wymagany od sędziów Sądu Najwyższego (SN) niż sę-
dziów sądów powszechnych. W ocenie autora tekstu przywołanie tego poglądu 
należy pochwalić. Bowiem dzięki niemu można pogodzić interesy setek tysięcy 
obywateli, których sprawy nie powinny być podważane oraz interesy zarówno 
ich, jak i całego państwa w tym, aby istniał pozbawiony wad i wątpliwości 
najwyższy organ, od którego decyzji nie ma przecież odwołania.

Zatem uwzględniając ten pogląd należy jednak pójść dalej i, odrzucając 
narrację o sanującym akcie prezydenckim, uznać, że osoby zasiadające w Izbie 
Dyscyplinarnej (ID), ale i sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pu-
blicznych (IKNiSP) oraz siedem osób z Izby Cywilnej (IC) z powodu iden-
tycznych problemów przy powołaniu nie są sędziami Sądu Najwyższego (SN). 
Szczególnie, że jak słusznie słusznie wskazuje prof. Włodzimierz Wróbel, „na-
ruszenie konstytucyjnej procedury powołania na stanowisko sędziego sądu 
wyjątkowego (szczególnego) wynikające z dekonstytucjonalizacji Krajowej 
Rady Sądownictwa powoduje, że osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej nie 
mogą nabyć w sposób prawidłowy statusu sędziów w rozumieniu konstytucyj-
nym” (Wróbel, 2019). Także jest to istotne z powodu mającego się wydarzyć 
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Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego (SN), wybierającego 
prezydenta propozycje sędziowskie, które następnie będą przedstawione Pre-
zydentowi RP do wyboru na nowego Pierwszego Prezesa SN. Takie stano-
wisko było oczekiwane przez część środowisk prawniczych i obywatelskich. 
Autor tekstu zaproponuje stwierdzenie sędziego Waldemara Żurka (rzecznika 
legalnej KRS), stanowiska ruchu Akcji Demokracji zaangażowanego w pro-
testy w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości od 2017 roku oraz 
przedstawicieli największego stowarzyszenia sędziowskiego - Iustitii.

Jak powiedział sędzia W. Żurek podczas Wysłuchania Obywatelskiego  
w Krakowie 28 lutego 2020 r. dot. senackiego projektu ustawy wykonującego 
wyrok TSUE: „Ta stabilizacja orzeczeń wydanych przez tych sędziów to jest 
salomonowe rozstrzygnięcie, ale takie przypadki już były, Sąd Najwyższy już 
kiedyś tak zrobił, gdy minister Gowin likwidował małe sądy. To jest rozstrzy-
gnięcie salomonowe, danie roku stronom, żeby mogły zweryfikować, czy te 
rozstrzygnięcia są dobre, to jest dobre rozwiązanie.  (...) Ustawa kagańcowa 
wprowadziła w nowelizacji do ustawy o ustroju sądu zapis, że sędzią jest ten, 
komu prezydent wręczy nominację, zapominamy o zapisie konstytucyjnym, 
na wniosek KRS. Jeżeli nie mieliśmy KRS, a chyba to wskazał nam właśnie 
TSUE oraz Sąd Najwyższy, to moim zdaniem nie możemy mówić o osobie, 
która jest sędzią. I nie mówimy tego o sędziach, którzy uzyskali legalnie nomi-
nacje i startowali na wyższe stanowisko sędziowskie. Oni są sędziami, ale wte-
dy sądów niższej instancji. Musimy moim zdaniem być tutaj konsekwentni” 
(Żurek, 2020). Należy zauważyć, że sędzia Żurek idzie jeszcze dalej niż niniej-
sza glosa i mówi o wszystkich sędziach, także sędziach sądów powszechnych, 
nie tylko sędziach Sądu Najwyższego. Takie stanowisko autor niniejszego ar-
tykułu przedstawił również w imieniu ruchu Akcji Demokracji podczas tego 
samego Wysłuchania Obywatelskiego w Krakowie: „istotne jest, żeby pójść 
w tym projekcie dalej. Neo-KRS — przez ostatnie dwa lata forsowaliśmy 
tę nazwę dla odróżnienia od prawdziwej Krajowej Rady Sądownictwa—  
listy poparcia pokazują, że neo-KRS nawet nigdy nie został wybrany. Neo-

-KRS nie zaistniał. A zatem sędziów nie powołał, nie brał udziału w wybo-
rze sędziów. Dlatego uważamy, szczególnie jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy i 
Izbę Dyscyplinarną (...) ze względu na szczególny standard niezawisłości, jaki 
powinien cechować właśnie sędziów Sądu Najwyższego, uważamy, że w pro-
jekcie powinna być mowa o tym, że osoby, które się nazywają sędziami w 
Izbie Dyscyplinarnej, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 
też siedem osób w izbie cywilnej, nie są sędziami, nie będą mogły brać udziału  
w zgromadzeniu ogólnym wybierającym pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
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także, co jest tego logiczną konsekwencją. Projekt ustawy może i powinien iść 
dalej niż uchwała trzech izb, także dlatego, że uchwała sama została podjęta 
przed ujawnieniem list poparcia dla neo-KRS, szczególnie listy Macieja Na-
wackiego” (Kocjan, 2020).

Należy także zauważyć, że ostrzejsze wspomniane wyżej stanowisko jest 
podzielane m.in. przez część sędziów stowarzyszenia Iustitia. Jej przedstawicie-
le złożyli wnioski do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego 
(SN) przeciwko członkom Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego 
(SN), uzasadniając to podobnie: „To SN jest organem uprawnionym i zobo-
wiązanym do tego, by wyrazić jasne stanowisko po uchwale trzech izb tego 
sądu, uznających nominatów nowej KRS za powołanych w sposób wadliwy. 
Do tego dochodzi ujawnienie list poparcia do nowej rady i fakt, że została 
ona powołana przez Sejm w sposób nieprawidłowy. Faktycznie więc tej nowej 
rady po prostu nie ma, a wszystkie jej nominacje nie są skuteczne. W efekcie 
członkowie nowych izb SN - Dyscyplinarnej i właśnie Kontroli Nadzwyczaj-
nej, wskazani przez nową KRS - nigdy nie zostali właściwie powołani na stano-
wiska sędziów SN. Oni nie są sędziami tego sądu” (Starosta, 2020). Niestety, 
jak pokazały kolejne miesiące, wnioski te nie zostały przez Izbę Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych rozpatrzone, m.in. z powodu ograniczenia funkcjonowa-
nia SN podczas epidemii do spraw pilnych.

Tak więc, z perspektywy obrony demokratycznych wydaje się, że sędzio-
wie Sądu Najwyższego popełnili pewien błąd, odnosząc się wprawdzie w treści 
orzeczenia do kwestii list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Są-
downictwa (KRS), ale nie precyzując jednoznacznych skutków nieprawidło-
wości takich list. W związku z tym, że rzeczone listy - wbrew wyrokom sądów 
powszechnych i administracyjnych - nie zostały przez Kancelarię Sejmu RP 
do dnia 14 lutego 2020 roku ujawnione, sędziowie Sądu Najwyższego (SN) 
nie mogli się oczywiście odnieść bezpośrednio do braków, udowodnionych 
miesiąc później. Wydaje się jednak, że w orzeczeniu powinna zostać szerzej 
rozwinięta kwestia wpływu legalności obsadzenia Krajowej Rady Sądownic-
twa (KRS) na status jej nominatów, nie tylko w wymiarze konstytucyjnym,  
ale i skutków uchybień czysto proceduralnych, takich jak niezaistnienia nowej 
KRS, gdyby przytaczane wątpliwości co do listy sędziego Macieja Nawackie-
go się potwierdziły, tak jak zrobiła to m.in. prof. Rakowska-Trela (Rakow-
ska-Trela, 2020). Sędziowie SN ulegli narzuconemu przez rządową propa-
gandę poglądowi, jakoby akt powołania Prezydenta RP miał moc sanująca 
nieprawidłowości i każde zakwestionowanie statusu sędziego było wejściem  
w prerogatywę Prezydenta RP, określoną w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP  



134

JAKUB KOCJAN

(nie potwierdzając go jednakże, ale pisząc w trzecim akapicie punktu 36: „Na-
wet przy założeniu, że wręczenie takim osobom aktów powołania czyni je for-
malnie powoływanymi na urząd sędziego, konieczne jest (…), zamiast wejść 
w polemikę z taką nieuprawnioną narracją i jako kontrargumenty przytoczyć 
choćby wcześniejszej już cytowane słowa o tym, że „wniosek o powołanie sę-
dziego ma pochodzić nie od kogokolwiek...” (uchwała SN, 2020).

Popierając wydanie uchwały 3 połączonych izb Sądu Najwyższego (SN) 
i przezwyciężenie wyzwań proceduralnych, które zastosowano, aby wydanie 
tej uchwały powstrzymać oraz główne tezy wyroku dotyczące sądownictwa 
powszechnego (zarówno w odniesieniu do spraw cywilnych, jak i karnych), 
uważam, że w zakresie samego statusu sędziów, tak sądów powszechnych, jak 
i w szczególności osób powołanych na stanowiska sędziów Sądu Najwyższe-
go (SN) z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS): Izby Dyscy-
plinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i siedmiu osób  
z Izby Cywilnej, uchwała powinna pójść dalej.

W tej sytuacji po 14 lutego 2020 roku Sąd Najwyższy (SN) w opinii 
autora pracy mógł wydać kolejną uchwałę, w której ustaliłby fakt, że nowa 
Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) w rzeczywistości nigdy nie zaistniała (ze 
względu na to, że pod listą sędziego M. Nawackiego brakowało wymaganej 
liczby podpisów, a jej cały skład wybierany jest jedną uchwałą), a w takiej sy-
tuacji, mimo że Prezydent RP  podpisał nominacje sędziowskie dla tych osób, 
nie zostały one sędziami (sędziami SN). W takiej kolejnej uchwale powinno 
być ponadto jasno zaznaczone, że osoby te nie tylko nie mogą pełnić funkcji 
orzeczniczych, ale i nie są sędziami, a zatem nie mogą uczestniczyć w Zgroma-
dzeniu Ogólnym sędziów Sądu Najwyższego (SN) w marcu/kwietniu 2020 
roku w związku z  upływem kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

W ocenie autora tekstu niewykluczone, iż spotkałoby się to z  zarzutami, 
że Sąd Najwyższy (SN) wydaje taką uchwałę jedynie w celu jednokrotnego 
zapobieżenia obsadzenia stanowiska Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego (SN) 
przez osobę należącą do jednej z dwóch kwestionowanych izb (lub siedmiu 
analogicznie powołanych sędziów z Izby Cywilnej), co niechybnie doprowa-
dziłoby do przekształcenia Sądu Najwyższego w instytucję działającą na wzór 
Trybunału Konstytucyjnego, od kiedy jego prezesem jest Julia Przyłębska. 
Krytyka taka byłaby jednak bezzasadna z dwóch powodów. Po pierwsze, bez 
wątpienia fakt ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa 
znacząco zmienił sytuację, także w samym Sądzie Najwyższym i wydanie ko-
lejnej uchwały byłoby po prostu naturalną odpowiedzią na taką sytuację. Po 
drugie, sam fakt obsadzenia stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
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w kolejnej kadencji przez osobę, co do której nie ma wątpliwości dotyczących 
legalności objęcia przez nią urzędu sędziego Sądu Najwyższego wydaje się sam 
w sobie godny ochrony.

Reasumując, uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. była 
nie do przecenienia i odpowiedziała na wyzwania, przed jakimi stanął polski 
wymiar sprawiedliwości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (UE) z 12 listopada 2019 roku, ale i już wcześniej. Wraz z ujawnieniem 
list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa i tak będąc stosunkowo 

„mało radykalną” (za „radykalniejszą” w tym rozumieniu autor uznawałby za 
bliższą wizję sędziego Żurka, sędziego Gąciarka i ruchu Akcji Demokracji), 
po 14 lutego 2020 roku straciła ona jednak  na  aktualności i wyrazistości. 
Nie zmienia to faktu, że stanowi ona kluczowy krok na drodze do odbudowy 
demokratycznego państwa prawnego po przywróceniu w Polsce zasad prawo-
rządności i jako taka na pewno pozostanie punktem odniesienia dla tysięcy 
wyroków w przyszłości oraz dla doktryny, badającej jej znaczenie i konsekwen-
cje w znacznie większej liczbie zagadnień niż przeanalizowanych w tym krót-
kim artykule o charakterze glosy, także w ujęciu historycznym i historyczno- 
prawnym, gdy badana będzie ewolucja ustrojów demokratycznych i autorytar-
nych w Polsce i na świecie oraz próby obrony fundamentów praworządności.
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Dispute over the rule of law in Poland.  
The role of the new National Council  

of the Judiciary

Summary: The crisis of the rule of law in Poland has lasted for over  
5 years. Among the main problems the Court of Justice of the Eu-
ropean Union and the Supreme Court of Poland has had to face, inter 
alia, is the status of the new National Council of the Judiciary, which 
has an impact on judicial appointments (that are widely contested) 
throughout the judicial system. The author analyses the case law con-
cerning its legal status and the proposals put forward by various legal 
circles and social organisations to remedy the situation in the future, 
including the prevention of legal dualism. The main point of reference 
in this respect is the resolution of the composition of the joint Cham-
bers: Civil, Criminal and Labour and Social Insurance Chambers  
of the Supreme Court of 23 January 2020, against which the author 
formulates a positive assessment, albeit with comments. These postu-
lates could be implemented in the future in a subsequent resolution  
of a properly appointed Supreme Court.

Key words: rule of law, National Council of the Judiciary, Supreme 
Court, the resolution of the three chambers of Supreme Court, Eu-
ropean Court of Justice.
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Nauczanie na odległość w dobie 
pandemii COVID-19 w opiniach 

nauczycieli szkół podstawowych. 
Analiza badań ankietowych

Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje tematykę nauczania na od-
ległość w dobie pandemii COVID-19 z perspektywy nauczycieli nie-
wielkich szkół podstawowych z powiatu lubartowskiego. W pierwszej 
części przywołane zostały kwestie definicyjne dotyczące postępu tech-
nologicznego, który wpłynął na wzrost popularności nauki na odległość. 
Kolejna część to nawiązanie do pandemii COVID-19 oraz zmian, które 
zostały wprowadzone w szkolnictwie. Kluczowym elementem artykułu 
jest analiza i omówienie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
nauczycieli przedmiotów humanistycznych, w czerwcu 2020 roku.

Słowa kluczowe: e-edukacja, pandemia COVID-19, szkoła podstawo-
wa, badania ankietowe

Wprowadzenie

Żyjemy obecnie w kulturze zdominowanej przez nowoczesne technologie, 
które towarzyszą społecznościom od najmłodszych lat i są one obecne na wielu 
płaszczyznach ludzkiego życia, towarzysząc różnym pokoleniom. Postęp tech-
nologiczny wpłynął m.in. na rozwój edukacji, jej cyfryzację i wkomponowanie 
w nią nowych mediów. Zdalna edukacja jeszcze do niedawna była rzadkością 
i stanowiła jedynie dodatek, który wspierał proces tradycyjnego nauczania  
i był dość ostrożnie wykorzystywany w praktyce. Obecnie, mając na uwadze 
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trwającą od połowy marca 2020 roku pandemię COVID-19 i związane z nią 
ograniczenie bezpośrednich kontaktów ludzi, e-learning stał się szkolną co-
dziennością, a nauczyciele, jak i uczniowie muszą odnajdywać się w tej nowej 
rzeczywistości i na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami. Zamknięcie 
budynków szkół spowodowało konieczność poszukiwania alternatywnych 
metod nauczania, wśród których pierwsze miejsce zajęło nauczanie zdalne 
przez Internet (Cellary 2020, s. 15). Jak się okazuje, możliwości oferowa-
ne przez nowoczesne technologie starają się stale wzbogacać proces edukacji. 
Nieustannie dokonujące się zmiany w edukacji stały się inspiracją do napi-
sania niniejszego artykułu. Współczesna praca wychowawcza i dydaktyczna 
nauczyciela szkoły podstawowej charakteryzuje się wykorzystaniem mediów, 
które są stałym elementem szkolnej rzeczywistości. Specyficzny charakter pra-
cy wymaga od nauczycieli i dyrekcji zorganizowania jak najlepszych warun-
ków pracy dla rozwijającego się młodego człowieka. Zapewnienie właściwego 
zaplecza w postaci mediów dydaktycznych oraz wykształconej kadry pedago-
gicznej jest spełnieniem zaleceń władz oświatowych. Owa pandemiczna rze-
czywistość niejako wymusiła kierunek ogromnych zmian w obszarze wielu 
czynników. W związku z tym, podjęłam próbę odpowiedzi na pytania, w jaki 
sposób nauczyciele szkół podstawowych radzą sobie w nowej rzeczywistości,  
z jakich narzędzi korzystają najczęściej i jakie ma to przełożenie na efektyw-
ność nauczania. Współcześni uczniowie szkół podstawowych to przedstawi-
ciele pokolenia Z, na co dzień sprawnie obcujący z nowymi technologiami. 
Dlatego niezwykle uzasadnione jest dostosowywanie się grona pedagogiczne-
go do potrzeb młodych ludzi i wiedza na temat trendów.

Nauka na odległość – kwestie definicyjne

Nauczanie na odległość (distance learning) ma długą historię, niestety 
nie da się jednoznacznie określić daty powstania tegoż procesu (Clarke 2007,  
s. 2). Można przyjąć, że zdalna edukacja powstała w momencie pojawienia się 
pierwszych kursów korespondencyjnych, które zapoczątkował Izaak Pitman 
(Plebańska 2011, s. 7). Wraz z dalszym rozwojem techniki, metody zdalnej 
edukacji były stale ulepszane na korzyść bardziej zaawansowanych technik  
i minimalizowania kosztów. Niezwykle ważnym okresem był wiek XX, kiedy 
to nośnikami wiedzy stawały się: radio, telewizja i komputer. Szybki rozwój 
technologii komunikacyjnych w drugiej połowie XX wieku zmienił funkcje 
mediów. W efekcie liczne pokolenia uczniów dorastając w czasach powszech-
nej obecności komputerów z dostępem do Internetu zaczęły znajdować się  
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w nowej sytuacji, znacznie odmiennej od tej, w której dorastali ich poprzedni-
cy. Dzięki temu w procesie nauczania zostały przełamane przeszkody związane 
z miejscem i czasem, a także zaczęła pojawiać się możliwość interakcji kilku 
stron uczestniczących w procesie zdobywania wiedzy w czasie rzeczywistym. 
Umownie, to właśnie od tego czasu w literaturze zaczęto posługiwać się ter-
minem „e-learning”, który narodził się na podstawie nauczania na odległość. 

Pomimo powszechności stosowania terminu „e-learning”, nie ma jedno-
znacznej i jedynej jego definicji. Jest on formą kształcenia, której instrumentem 
może być każde medium elektroniczne o bogatym wachlarzu znaczeniowym 
(Witkowski 2011, s.7). Z uwagi na formę pracy, nauczanie zdalne nie wymaga 
obecności w tym samym miejscu i czasie uczniów i nauczyciela. Co więcej, 
taka sytuacja umożliwia propagowanie treści dydaktycznych wśród rozproszo-
nych grup, a nawet pojedynczych uczestników w teoretycznie nieograniczonej 
ilości (Szabłowski 2009, s. 13). Materiały są dostępne bez ograniczeń czaso-
wych, o ile nie wpływa to na program kształcenia, a sam proces uczenia może 
zostać zindywidualizowany. Zatem, nauczanie zdalne jest to forma edukacji na 
odległość z wykorzystaniem możliwości, którymi obdarzają ludzi nowoczesne 
technologie oraz postęp cywilizacyjny (Miros 2020, s. 62).

Zalety e-edukacji dostrzega wiele podmiotów, dzięki czemu zdobywa on 
coraz więcej zwolenników, którzy dostrzegają olbrzymi potencjał z użyciem 
tej nowoczesnej metody kształcenia. Dzięki możliwości nawiązywania kontak-
tu z resztą uczestników kursu nauka przebiega we współpracy i jest możliwa  
w dowolnym czasie i miejscu. Istnieje ogromne pole dla atrakcyjnego sposo-
bu prezentacji wiedzy dzięki multimedialności realizowanej za pomocą ani-
macji, materiałów audio i wideo, co może znacznie wpłynąć na efektywność 
nauczania uzyskaną poprzez odpowiednie skonstruowanie materiału dydak-
tycznego. Użyte technologie umożliwiają bardzo szybką, ciągłą i kompleksową  
w skali kursu modyfikację oraz aktualizację materiałów dydaktycznych. Wy-
niki kształcenia mogą być monitorowane na bieżąco w oparciu o różnorodne 
statystyki, które tworzy dany system, a automatyzacja procesu znacznie ułatwi 
sprawdzanie prac, testów, czy generowanie raportów oraz list obecności (Hyla 
2005, s. 30).

Pamiętać należy, że e-learning nie jest rozwiązaniem doskonałym i po-
siada również wady. Dostęp do Internetu, wdrożenie, aktualizacja materiałów, 
czy nauka obsługi danych platform umożliwiających edukację zdalną może 
generować koszty. Kwestią problematyczną, może być również brak kom-
petencji informatycznych i nieumiejętności obsługi programów, czy angażo-
wanie dużych zasobów (np. ludzkich, rzeczowych itd.) w realizację procesów 
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e-learningowych, jak też konieczność posiadania odpowiedniego sprawnego 
sprzętu i stałego dostępu do sieci, który umożliwi uczestnictwo w zajęciach. 
Wątpliwa może być także kwestia wiarygodności przeprowadzania testów, 
sprawdzianów, kontrolujących wiedzę i umiejętności uczniów. Wartością 
ujemną zdalnej edukacji jest też bez wątpienia brak możliwości interakcji z in-
nymi uczestnikami zajęć, poprzez niemożność obserwacji mimiki, zachowań  
i innych reakcji (Plebańska 2011, s. 12).

Nauka na odległość w dobie pandemii COVID-19  
w opiniach nauczycieli

Celem badania było sprawdzenie zakresu, stopnia i barier przez nauczy-
cieli szkół podstawowych w zdalnej edukacji oraz przedstawienie platform  
i aplikacji najczęściej wykorzystywanych przez respondentów. W czerwcu 
2020 roku przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli dwóch szkół pod-
stawowych z powiatu lubartowskiego. Przeprowadzone badania ankietowe 
pozwoliły na uzyskanie interesujących informacji na temat stopnia zaawan-
sowania wykorzystania nowych technologii w edukacji szkolnej. Do dyspo-
zycji respondentów drogą elektroniczną oddano kwestionariusz składający się  
z metryczki z pytaniem o wiek i staż pracy oraz 6 pytań otwartych. W bada-
niu wzięło udział 20 osób, w wieku od 26 do 50 lat, 15 kobiet i 5 mężczyzn. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że były to osoby o bardzo zróżnicowanym 
stażu pracy dydaktycznej – od 1 roku do 25 lat, wszyscy biorący udział w ba-
daniu to nauczyciele przedmiotów humanistycznych, takich jak: język polski, 
historia i wiedza o społeczeństwie.

Pierwsze pytanie miało na celu sprawdzenie, jak często oraz w jaki spo-
sób ankietowany korzysta z sieci, aby przygotować się do zajęć dydaktycznych. 
Wszyscy respondenci wskazali, że codziennie korzystają z Internetu, aby przy-
gotowywać się do lekcji. Połowa ankietowanych tylko sprawdza, przypomina 
sobie, bądź aktualizuje najświeższe informacje, kolejne 5 osób – inspiruje się 
ciekawymi pomysłami na przeprowadzenie lekcji i wykorzystuje je w prakty-
ce, 3 ankietowanych pobiera z Internetu dodatkowe karty pracy z zadaniami, 
które rozwiązuje później wspólnie z uczniami na zajęciach, natomiast 2 osoby 
korzystają z dodatkowych prac domowych, polecając ich wykonanie swoim 
uczniom. Zebrane informacje dotyczące pierwszego pytania ankiety zostały 
przedstawione poniżej, w Tabeli 1.
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Tabela 1. Internetowe aktywności nauczycieli w celu przygotowania do zajęć 
dydaktycznych

Lp. RODZAJ  
AKTYWNOŚCI

ILOŚĆ  
OSÓB %

1.
sprawdzanie,  

przypominanie, a 
ktualizacja informacji

10 50

2. poszukiwanie  
inspiracji 5 25

3. pobieranie  
kart pracy 3 15

4. poszukiwanie  
dodatkowych prac domowych 2 10

Ogółem 20 100

Źródło: badania własne

Drugie pytanie miało na celu sprawdzenie, czy oraz w jaki sposób przed 
wybuchem pandemii COVID-19 ankietowani wykorzystywali w swojej pracy 
edukację zdalną. Zdecydowanie większa część badanych nie wykorzystywała 
w swojej pracy edukacji zdalnej przed jej wprowadzeniem na stałe – tak od-
powiedziało 16 osób. Czterech respondentów udzieliło odpowiedzi potwier-
dzającej wcześniejsze wykorzystywanie edukacji zdalnej, poprzez przesyłanie 
uczniom za pomocą poczty elektronicznej, bądź komunikatora internetowego 
zadań dla chętnych lub na wyższą ocenę. Dodatkowo, jeden z ankietowanych 
wskazał, że jego uczniowie mogli kontaktować się z nim telefonicznie lub po-
przez aplikację Skype w wyznaczonych godzinach popołudniowych. Co warte 
podkreślenia, respondenci potwierdzający wcześniejsze wykorzystanie nowych 
technologii w edukacji to osoby poniżej 28 roku życia, a ich staż pracy wynosił 
mniej niż 4 lata. Poniższy Wykres 1. obrazuje zgromadzone dane. 
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Wykres 1. Wykorzystywanie zdalnej edukacji przed pandemią COVID-19

Źródło: badania własne

Trzecie pytanie zostało tak sformułowane, by zbadać, czy respondenci 
kiedykolwiek uczestniczyli w szkoleniu, bądź kursie z edukacji zdalnej zor-
ganizowanym lub zaproponowanym przez dyrekcję szkoły. Smutne jest to, 
że tylko dwóch ankietowanych uczestniczyło w takowym szkoleniu, które 
trwało mniej niż 3 godziny. Pozostali zaprzeczyli uczestnictwa w podobnym 
przedsięwzięciu. Poniższy Wykres 2. obrazuje dysproporcję pomiędzy odpo-
wiedziami respondentów.

Wykres 2. Uczestnictwo w szkoleniu lub kursie dotyczącym zdalnej edukacji

Źródło: badania własne
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W czwartym pytaniu respondenci musieli odpowiedzieć na pytanie, jak 
poradzili sobie uczniowie z wprowadzeniem edukacji zdalnej oraz jakie napo-
tykali problemy. Wszyscy badani niezbyt dobrze wspominają moment przej-
ścia z edukacji tradycyjnej na zdalną. Dziesięcioro ankietowanych stwierdziło, 
że głównym problemem przejścia były braki sprzętowe, ponieważ nie każde 
dziecko posiada komputer na wyłączność i musi dzielić go z rodzicami i pozo-
stałym rodzeństwem, przez co uczniowie mieli problem, aby na bieżąco zazna-
jamiać się z nowym materiałem i odrabiać regularnie prace domowe. Pięciu 
respondentów spotkało się z problemem braku umiejętności obsługi platform 
i aplikacji do nauki zdalnej przez uczniów i ich rodziców. Trzech badanych 
stwierdziło, że dużym problemem był (pomimo posiadania zasobów sprzęto-
wych) brak motywacji uczniów oraz nikła kontrola ze strony rodziców. Dwóch 
respondentów wyraźnie wskazało, że z niektórymi uczniami podczas pierw-
szych tygodni pracy zdalnej nie było żadnego kontaktu, ponieważ młodzi lu-
dzie nabrali przekonania, że nie uczęszczanie do szkoły nie zobowiązuje do 
samodzielnej pracy w domu. Tabela 2. przedstawia zestawienie udzielonych 
odpowiedzi na pytanie czwarte.

Tabela 2. Rodzaje trudności związanych z wprowadzeniem zdalnego nauczania

Lp. RODZAJ  
PROBLEMU

ILOŚĆ 
OSÓB %

1. braki  
sprzętowe 10 50

2.
nieumiejętność  

obsługi platform  
i aplikacji

5 25

3.
brak motywacji  

uczniów i kontroli  
ze strony rodziców/opiekunów

3 15

4. inne 2 10

Ogółem 20 100

Źródło: badania własne
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Piąte pytanie miało na celu sprawdzenie, z wykorzystaniem jakich plat-
form bądź aplikacji ankietowani prowadzą swoje zajęcia. Dziesięcioro an-
kietowanych wskazało - platformę Google Classroom, dwoje respondentów 
wskazało – Skype, kolejna dwójka badanych – Zoom, natomiast pozostałe  
6 osób prowadziło zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając 
polecenia wraz z zadaniami do wykonania z określeniem czasu, warto dodać, 
że były to osoby powyżej 45 roku życia. Wymienione przez respondentów 
platformy i aplikacje wykorzystywane podczas zajęć online zostały zestawione 
w Tabeli 3.

Tabela 3. Platformy bądź aplikacje wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowa-
dzenia zdalnych zajęć

Lp. NAZWA  
PLATFORMY/APLIKACJI

ILOŚĆ  
OSÓB %

1. Google  
Classroom 10 50

2. Skype 2 10

3. Zoom 2 10

4. poczta elektroniczna 6 30

Ogółem 20 100

Źródło: badania własne

 

Ostatnie, szóste pytanie dotyczyło tego, czy uczniowie regularnie i chęt-
nie uczestniczą w zdalnych lekcjach. Co do tej części odpowiedzi były bardzo 
podzielone, prawie połowa ankietowanych wyraźnie stwierdziła, że uczniowie 
lubią uczestniczyć w zajęciach zdalnych i są obecni codziennie. Cztery osoby 
stwierdziły, że uczniowie zdecydowanie nie lubią zajęć zdalnych, bo wyraźnie 
tęsknią za swoimi rówieśnikami. Pozostali ankietowani nie wypowiedzieli się 
w sposób jednoznaczny, wskazując, że bardzo trudno jest im odpowiedzieć 
na to pytanie. Odpowiedzi respondentów dotyczące uczestnictwa uczniów  
w zdalnych zajęciach obrazuje poniższy Wykres 3.
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Wykres 3. Uczestnictwo w zdalnych lekcjach

Źródło: badania własne

Podsumowanie

Z analizy zebranego materiału jasno wynika, że nauczyciele są świado-
mi trudnej i wymuszonej względami epidemicznymi sytuacji w której znaleźli 
się uczniowie szkół podstawowych. Doświadczenie pandemii po raz kolejny 
uświadomiło, jak istotne znaczenie mają dla edukacji nauczyciele. Ankietowa-
ni potrafią wskazywać problemy, z którymi borykają się szkoły podstawowe. 
Dość często przeszkody te mają podłoże materialne, poznawcze, intelektualne. 
Zadowalające jest to, że nauczyciele, którzy z dnia na dzień musieli przenieść 
się do sieci poradzili sobie z tym zadaniem lub robili wszystko, aby przełamać 
swoje bariery i wywiązać się ze swoich nauczycielskich powinności. Jednak, 
biorąc pod uwagę to krótkie badanie można wyraźnie stwierdzić, że szkoły 
podstawowe mają jeszcze wiele do zrobienia, aby poprawić kondycję zdalnego 
nauczania. 

Edukacja zdalna wydaje się kierunkiem przyszłościowym i koniecznym. 
Teza ta znajduje potwierdzenie nie tylko w sytuacji, która panuje w kraju ale 
i w opiniach nauczycieli. Warto zauważyć, że pandemia COVID-19 przyspie-
szyła proces, który rozpoczął się przed nią i można przypuszczać, że toczyłby się 
zdecydowanie wolniej, gdyby społeczność nie musiała się obecnie zmagać z tą 
dotkliwą chorobą. Przyszło nam żyć w społeczeństwie informacyjnym, nauczy-
ciele powinni zapoznawać się na bieżąco z nowymi technologiami i wdrażać je, 
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aby efektywnie nauczać . Rynek edukacji ewoluuje, pojawiają się wciąż nowe 
metody i środki ułatwiające proces edukacji, dlatego warto je wykorzysty-
wać, ponieważ pandemia może wpłynąć na podniesienie poziomu nauczania  
i wzbogacenia dróg przekazywania wiedzy.
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NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W DOBIE PANDEMII COVID-19 ...

Distance Learning  
in the Era of the COVID-19 Pandemic  

in the Opinion of Primary School Teachers.  
Survey Research Analysis

Summary: The article addresses the topic of distance learning in the era 
of the COVID-19 pandemic from the perspective of teachers of small 
primary schools in Lubartów County (powiat lubartowski). The first 
part refers to the definition issues related to the technological progress 
that influenced the increase in the popularity of distance learning. The 
next part is a reference to the COVID-19 pandemic and the changes 
that have been introduced in education. The key element of the article 
is the analysis and discussion of the survey conducted among huma-
nities teachers in June 2020.

Keywords: e-education, COVID-19 pandemic, primary school, 
surveys
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