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Przedmowa

Funkcja prawa karnego zmieniała się znacząco na przestrzeni ostatnich 
dekad, zwłaszcza w zakresie wyznaczonych dla niego celów, przede wszystkim 
w zakresie penalizacji. Początkowo uważano, że najokrutniejszą karą, jaką moż-
na sobie wyobrazić, wymierzoną w celu stworzenia publicznego ostracyzmu, 
jest etycznie wymagana konieczność zapłaty za wyrządzone krzywdy. Dzisiej-
sze regulacje legislacyjne winny zapewnić poczucie bezpieczeństwa przyjmując 
funkcję tzw. „płaszcza ochronnego” dla społeczeństwa i jego obywateli. Fun-
damentalną rolą każdego rządu zdaje się być zapewnianie uwarunkowań spo-
łecznych, militarnych, ekonomiczno-gospodarczych, kulturowych, etc., gdyż 
bez ich zabezpieczenia, państwo nie jest w stanie rozwijać się prawidłowo na 
żadnej płaszczyźnie. Jak mawiał słynny grecki filozof Platon - Największy błąd 
w leczeniu ciała ludzkiego polega na tym, że lekarze nie znają całości. Żadna część 
nie będzie zdrowa, dopóki całość nie będzie zdrowa. Cytat ten oddaje prawdziwą 
i szczerą istotę funkcjonowania każdego podmiotu zwanego państwem. 

Niniejsza monografia przedstawia interdyscyplinarną płaszczyznę w te-
matyce prosperowania państwa i jego praworządności. Autorzy pochylili się 
nad problematyką z zakresu regulacji praw normatywnych i nie tylko. Po-
niższe artykuły opisują między innymi postępowanie polskiego wymiaru 
sprawiedliwości i aktów administracyjnych w dzisiejszych czasach. Pierwszy 
z autorów podjął się nadal aktualnego i frapującego tematu oprogramowania 
Pegasus – służące m.in kontrolowania obywateli w Polsce. W drugim artyku-
le autorka przedstawia niebagatelną tematykę z zakresu polityki międzynaro-
dowej oraz stosunków dyplomatycznych, relacji militarnych i gospodarczych. 
Europa kontra Federacja Rosyjska na teatrze obwodu kaliningradzkiego. Dwa 
kolejne artykuły skupiają się na ustawodawstwie i praworządności systemu 
Polski. Ponadto, drugi z nich skupia się na świadomości uchwalanych norm 
m.in. podczas COVID-19. Przedostatni tekst porusza nietuzinkowy temat 
wykorzystywania hipnozy w kryminalistyce. Autorka wnikliwie analizuje tę 
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technikę i rozważa jej zastosowanie w praktyce. Autor ostatniego artykułu 
pochyla się nad anglosaskim systemem sprawiedliwości common law oraz civil 
law na bazie polskiego orzecznictwa.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom partycypującym 
w długofalowym procesie tworzenia poniższej monografii, tj. Wydawnictwu, 
recenzentom, twórcom oraz członkom komitetu redakcyjnego, bez którego 
publikacja jakże ciekawych artykułów byłaby niemożliwa. 

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

Paweł A. Leszczyński
Małgorzata Budnik-Minerska
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MACIEJ MAŁACHOWSKI
Uniwersytet Warszawski

CZY INFORMACJE 
UZYSKANE Z PEGASUSA 

MOGĄ STANOWIĆ DOWÓD 
w POSTĘPOWANIU KARNYM?

Streszczenie: W artykule została omówiona kwestia informacji uzyskanych 
za pomocą systemu operacyjnego Pegasus, jako dowodu w postępowaniu kar-
nym. Autor przedstawia problematykę systemu operacyjnego Pegasusa, w tym 
w szczególności jego definicję, legalność oraz wartość dowodową na gruncie 
polskiego porządku prawnego. Stwierdza on, że informacje uzyskane wyłącz-
nie za pomocą tego systemu są nie tylko nielegalne, ale również niedopusz-
czalne jako dowód w postępowaniu karnym, ze względu na zbyt daleko idącą 
ingerencję w urządzenie elektroniczne ofiary.

Słowa kluczowe: Pegasus, system operacyjny, dowód, wartość dowodowa

WPROWADZENIE

Od kilku miesięcy w mediach ukazują się informacje o ujawnionych 
przypadkach stosowania systemu Pegasus do monitorowania i pobierania 
danych z telefonów osób publicznych, w tym polityków, prokuratorów i sę-
dziów. Działanie tego systemu i legalność stosowania go, w tym zwłaszcza wy-
korzystywania danych uzyskanych za jego pomocą budzi uzasadnione kontro-
wersje. Czy zatem faktycznie informacje uzyskane wyłącznie poprzez system 
Pegasus można wykorzystać jako dowód w postępowaniu karnym? 
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CO TO JEST PEGASUS?

Pegasus jest to oprogramowanie szpiegujące opracowane i dystrybuowa-
ne przez izraelską firmę NSO Group Technologies, według której Pegasus nie 
jest zaliczany do infekcji złośliwym oprogramowaniem. Wynika to z faktu, że 
nie potrzebna jest interakcja z ofiarą zainfekowanego smartfona (Jak wygląda 

…). Oczywiście z wyłączeniem fazy instalacji. Istnieją trzy możliwości zainfe-
kowania telefonu za pomocą Pegasusa. Pierwszy, poprzez kliknięcie sprepa-
rowanego linku (tzw. ESEM). Drugi, niewymagający udziału użytkownika. 
Infekcja telefonu odbywa się wtedy automatycznie, gdy ofiara otrzymuje link 
w komunikatorze bądź wiadomości SMS, który zostaje wyświetlony w po-
wiadomieniu aplikacji (tzw. Over the Air). Trzeci, w przypadku instalacji za 
pomocą połączenia telefonicznego, nawet jeśli telefon nie zostanie odebrany 
(Zob. Krawczyński, Pegasus …). Przypuszcza się, że Pegasus może ingero-
wać w następujące systemy: Android, IOS, BlackBerry, Symbiana. w Polsce 
wykryto obecność Pegasusa w następujących sieciach telekomunikacyjnych: 
Polkomtel, Orange Polska, T- Mobile Polska, FIBERLINK, PROSAT, 
Vectra, Netia (Mileszko, Nieoficjalne:…).

Pegasus, po zainfekowaniu, umożliwia następcze wydawanie komend 
z poziomu administratora systemu. Daje to możliwość niczym nieograniczonej 
ingerencji w urządzenie i przechowywane na nim dane, znacznie przekracza-
jąc nawet możliwości prawowitego użytkownika systemu, który może wykonywać 
wyłącznie operacje dozwolone przez system operacyjny i współdziałające z nim 
oprogramowanie (Barczak-Oplustil i in. 2022, s. 8).

Jakie pliki może przechwycić Pegasus? Na tak sformułowane pytanie 
można odpowiedzieć jednym prostym słowem, czyli „wszystkie”. Począwszy 
od kontaktów, zdjęć, nagrań wideo, przez e-maile, SMS-y, aż po śledzenie lokacji, 
nagrywanie otoczenia smartfona w wersji audio oraz wideo, aż po podsłuchiwanie 
szyfrowanej transmisji dźwięku oraz odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości 
z różnorodnych aplikacji na urządzeniu (Mileszko, Nieoficjalne …).

Warto, zwrócić uwagę, że oprogramowanie to może uniemożliwić wykra-
danie materiałów historycznych. Polega to na tym, że po uzyskaniu zgody na 
kontrolę operacyjną, pobieranie i monitorowanie przekazywanych informacji 
następuje wyłącznie od momentu jej uzyskania. Co prawda telefon zostaje 
zainfekowany, ale Pegasus blokuje mu możliwość pobrania archiwalnych da-
nych, pozwalając tylko na pobieranie informacji nowonadchodzących. Takie 
zabezpieczenie uważane jest za miękkie, które zapewne można obejść. Pobra-
nie tylko i wyłącznie aktualnych informacji, np. z szyfrowanego komunikatora 
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jest problematyczne. Dane uzyskane z Pegasusa i tak są w całości pobierane, 
ale funkcjonariusz w GUI Pegasusa widzi tylko odfiltrowane (aktualne) treści 
(Jak wygląda …).

Pegasus posiada, również możliwość podsłuchiwania przez mikrofon, 
gdy ekran jest wygaszony. w skrócie system zestawia połączenie telefoniczne 
na urządzenie, które jest odbierane przez klienta oprogramowania przy jedno-
czesnym wygaszeniu ekranu (Jak wygląda …).

Wskazuje się, że dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji pozyskanych 
z użyciem Pegasusa, dane przesyłane są na serwer klienta (np. CBA) za po-
średnictwem zanonimizownej sieci transmisji (tzw. PATN). w związku z tym 
informacje uzyskane za pomocą tego programu będą transmitowane na serwe-
ry zlokalizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje również 
możliwość, by były one transmitowane do siedziby NSO Group (Barczak-

-Oplustil i in. 2022, s. 8).
Co więcej, Pegasus posiada system autodestrukcji aktywowany w dwóch 

przypadkach: gdy klient programu na urządzeniu ofiary przez dłuższy czas nie 
komunikował się z serwerem Pegasusa lub gdy pojawia się duża szansa wykrycia 
aplikacji. w wielu przypadkach ważniejsze od dalszego zbierania danych jest bo-
wiem uniknięcie sytuacji, w której śledzony cel dowiaduje się o tym, iż jest obser-
wowany (Mileszko, Nieoficjalne …).

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA POSŁYCHÓW  
ORAZ KONTROLI OPERACYJNYCH NA GRUNCIE 
POLSKIEGO PRAWA

W polskim prawie karnym wyróżnia się dwa rodzaje podsłuchów: proce-
sowy [uregulowany w art. 237–242 KPK (Ustawa z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks 
postępowania karnego (t.j. Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) – dalej jako KPK)]. 
oraz podsłuch pozaprocesowy tzw. kontrola operacyjna (uregulowany w usta-
wach szczególnych, dedykowanych działalności poszczególnych służb). 

Zgodnie z art. 237 § 1 KPK – sąd na wniosek prokuratora może zarzą-
dzić (a w przypadkach niecierpiących zwłoki prokurator) kontrolę i utrwalanie 
treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego 
się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. Jest to do-
puszczalne tylko w przypadku, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona 
obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy przestępstw zawartych w art. 
237 § 3 KPK w stosunku do określonego kręgu osób opisanego w art. 237 
§ 4 KPK. Kontroli poddawane są tylko informacje, których przejęcie nastąpiło, 



12

MACIEJ MAŁACHOWSKI

zanim zostały zapisane na nośniku informacji (Stefański i Zabłocki, 2019, art. 
237). z uregulowań zawartych w KPK wynika, że podsłuch procesowy służy 
do przechwytywania rozmów na bieżąco, a nie do celów szerszej ingerencji 
w urządzenie służące do przekazywana informacji (Zob. Bidziński, 2022, s. 9).

Zasady prowadzenia kontroli operacyjnej regulują ustawy szczególne 
a przede wszystkim art. 17 ustawy o CBA (Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.o 
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708) – da-
lej: ustawa o CBA) czy art. 19 ustawy o policji (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 
r. o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179) – dalej: ustawa o Policji). Ustawo-
dawca przewidział zasadniczo pięć rodzajów kontroli operacyjnej, która może 
polegać na:

1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środ-
ków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 
transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne;

3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji pro-
wadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach 
danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach in-
formatycznych i teleinformatycznych;

5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Ustawy nie przewidują natomiast dopuszczalności przejmowania kon-
troli nad urządzeniem czy modyfikacji zapisanych w jego pamięci treści (Bi-
dziński, 2022, s. 9-10). 

Kontrola operacyjna wymaga uzyskania postanowienia o zarządzeniu 
kontroli przez sąd (albo zarządzenia następczego). Może być ona prowadzona 
tylko przez wskazane służby, na podstawie katalogu przestępstw wymienio-
nym w przepisach szczególnych. Należy pamiętać, że kontrola ma charakter 
subsydiarny i może być zarządzona, gdy inne środki okazały się bezskuteczne 
(Rogalski, 2019, LEX/el., rozdział III, pkt 2). Przepisy ustaw nie precyzują, ja-
kie dokładnie metody i środki techniczne mogą być użyte przy stosowaniu kontroli 
operacyjnej. w szczególności nie wymieniają one nazwy i nie zawierają specyfi-
kacji oprogramowania, które może być użyte do inwigilacji (Barczak-Oplustil 
i in. 2022, s. 29). Takie rozwiązanie doprowadziłoby do zbyt daleko idącej 
kazuistyki w ww. ustawach. Zgodnie z wyrokiem TK: 

organ zarządzający kontrolę operacyjną jest obowiązany do zindywidu-
alizowania w każdej sprawie środka technicznego, jaki ma być stosowany. 
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z punktu widzenia wymagań konstytucyjnych dopuszczalne jest zastosowa-
nie tylko takiego środka, który przewidziany został przez prawo i może być 
stosowany przez organ wnoszący o zarządzenie kontroli operacyjnej (Zob. 
Trybunał Konstytucyjny wyrok z dn. 30 lipca 2014 r. …). 

Warto jednak zauważyć, że o ile zgodnie z ww. orzeczeniem TK, sądy 
powinny dokonać kompleksowej oceny wniosków o zarządzenie kontroli, to 
ustawa nie przyznaje im kompetencji do legalizacji stosowania środków ope-
racyjnych, które są niedopuszczalne na gruncie polskich przepisów prawnych 
(Bidziński, 2022, s. 11).

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na gruncie art. 32a ust. 7 ustawy 
o ABW (Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676) – dalej: ustawa 
o ABW). ma możliwość stosowania Pegasusa w zakresie określonym przez art. 
32a ust. 8 ustawy o ABW, ale tylko w jednym wąskim i ściśle określonym celu 
tj. określenia podatności ocenianego

systemu na możliwość popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 
165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269  
§ 2 albo art. 269a KK (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 
1997 nr 88 poz. 553) – dalej jako KK). 

LEGALNOŚĆ STOSOWANIA PEGASUSA  
w POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM 

Zgodnie z przytoczoną definicją w niniejszym artykule, informacje 
uzyskane przez Pegasusa ze względu na techniczny zakres działania progra-
mu, trafią nie tylko do odpowiedniego organu prowadzącego czynności 
operacyjne, ale także do osób trzecich. Związane jest to z użyciem zanoni-
mizowanych serwerów (PATN) (Barczak-Oplustil i in. 2022, s. 22). Stoi to 
w sprzeczności ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, który opowiada 
się za bezwzględnym wyeliminowaniem dostępu osób nieuprawnionych do prze-
chowywanych materiałów zgromadzonych w ramach czynności operacyjno-roz-
poznawczych, których rezultaty muszą być objęte tajemnicą dopóty, dopóki nie 
zostaną udostępnione jako materiał dowodowy w procesie karnym, na zasadach 
stosowanych w postępowaniu karnym (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 12 grudnia 2005 r. …). Już sam ten aspekt powoduje nielegalność tego 
systemu na gruncie polskiej procedury karnej. w dalszej części opracowania 
zostaną podane kolejne argumenty stanowiące o nielegalności tego systemu.
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Przepisy o kontroli operacyjnej nie precyzują metod i środków stosowa-
nia systemów operacyjnych. Jednak muszą one określać zamknięty katalog 
rodzajów środków służących do niejawnego pozyskiwania informacji i dowo-
dów (np. podsłuch rozmów telefonicznych czy nadzór elektroniczny środków 
łączności przewodowej lub radiowej). w związku z tym środki te muszą speł-
niać cechę dostatecznej określoności w zakresie opisowo ujętych sposobów 
działania, pozwalającej na przyporządkowanie określonej metody do ich usta-
wowej charakterystyki (Barczak-Oplustil i in. 2022, s. 30-31). 

W przypadku zainfekowania systemu przez Pegasusa operator przejmuję 
pełną kontrolę nad urządzeniem i to nawet bez wiedzy dysponenta telefonu. 
Doprowadza to do możliwości tworzenia nowych lub zmiany istniejących da-
nych. M. Bidziński stoi na stanowisku, że ani przepisy KPK, ani ustaw szczegól-
nych, nie dają organom państwa uprawnienia do ingerencji w zawartość urządzeń 
ani możliwości przejmowania nad nimi kontroli, albowiem celem inwigilacji 
procesowej jest uzyskanie określonych informacji (danych) – i to w formie możli-
wie nieinwazyjnej, a nie kreowanie, zmiana albo usuwanie danych (Bidziński, 
2022, s. 11). Pegasus daje również możliwość samodzielnego logowania się 
do serwerów czy portali i pobierania danych za pomocą haseł uzyskanych 
z tych systemów. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez polskie prawo 
tylko w sytuacji pozyskania tych danych z pamięci telefonu. Zalecane czyn-
ności wykonywane przez funkcjonariusza, powinny opierać się na monitoro-
waniu tego, co jest przeglądane. w przypadku zastosowania Pegasusa istnieje 
możliwość głębszej ingerencji np. samodzielnego przeglądania i pobierania 
danych (Barczak-Oplustil i in. 2022, s. 36-38). Co więcej, istnieje możliwość 
wykorzystania tego systemu z pominięciem operatora telekomunikacyjnego.

PEGASUS JAKO DOWÓD w POSTĘPOWNIU KARNYNM 

W związku z powyższym informacje uzyskane za pomocą systemu Pega-
sus nie można uznać jako legalny dowód w postępowaniu karnym, ale należy 
je oceniać na gruncie art. 168a KPK.

Przepis z art. 168a KPK należy interpretować tak, że dowody nie powin-
ny być uzyskiwane i przeprowadzane w sposób sprzeczny z ustawą, ale jeżeli 
już tak się stanie, to nie ma podstaw do kwestionowania danego dowodu 
i pomijania go w rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu. Oczywiście z dane-
go przepisu płynie dorozumiana dyrektywa by organy procesowe zdobywały 
i przeprowadzały dowody zgodnie z przepisami (Stefański, 2018, s. 40). Prze-
pis ten nie różnicuje czy ma być to dowód pierwotny, czy wtórnie skażony 
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(uzyskany dzięki dowodowi zakazanemu). Warto, również podkreślić, że usta-
wodawca posługując się słowem niedopuszczalny wskazuje, że chodzi zarówno 
o przeprowadzenie, jak i wykorzystanie dowodu (Stefański i Zabłocki, 2019, 
art. 168a) w art. 168a KPK zostało wprowadzone wyłączenie: chyba że dowód 
został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego 
obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności. Szerzej to zagadnienie zo-
stało opisane przez R.A. Stefańskiego i S. Zabłockiego (Stefański i Zabłocki, 
2019, art. 168a).

Od 1 lipca 2015 roku wprowadzono całkowity zakaz korzystania z owo-
ców pozyskanych w wyniku czynu zabronionego, a następnie od 15 kwiet-
nia 2016 roku na skutek zmiany politycznej w Polsce zakaz ten zniesiono 
i wprowadzono bardzo szeroką możliwość korzystania z dowodów zdobytych 
nielegalnie (Gabriel-Węglowski, LEX/el. 2021). Po nowelizacji rozwiązanie 
zawarte w art. 168a KPK budzi poważne kontrowersje. Trzeba bowiem zadać 
sobie pytanie, czy ten przepis jest zakazem dowodowym czy należy go uznać 
za „kontrzakaz” dowodowy, czyli swoiste lex specialis do innych zakazów do-
wodowych (Kurowski, LEX/el.2022). w związku z tym powstały dwa prze-
ciwstawne poglądy. 

Pierwszy mówiący o nieobowiązywaniu teorii owocu zakazanego drzewa, 
a więc ustaleń w procesie karnym można dokonywać na podstawie dowodów 
uzyskanych z naruszeniem prawa: 

Jak słusznie wskazał bowiem Sąd i instancji, w polskiej procedurze karnej 
nie została przyjęta koncepcja „owoców zatrutego drzewa” zakazująca dowodze-
nia przebiegu i efektów czynności okazania za pomocą innych środków dowodo-
wych, lecz zasada swobodnej oceny dowodów zgodnie z dyrektywami art. 7 KPK 
Stanowisko obrońcy, że jego zdaniem art. 168a KPK jest niezgodny z konstytucją 
nie jest wiążące dla sądu przy wykładni przepisów (Wyrok Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga w Warszawie - VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 10 
stycznia 2019 r. …). 

W przepisie art. 168a KPK nie chodzi o dowody zebrane w sposób sprzeczny 
z ustawą, np. informacje uzyskane i gromadzone w ramach kontroli operacyjnej 
poza procedurami kontrolnymi sądu i wykraczające poza granice dopuszczalności 
określone przykładowo w art. 19 ustawy z dnia 9 kwietnia 1990 r. o Policji. 
Wprawdzie i te dowody pozbawione są atrybutu legalności, jednakże ich pozy-
skanie nastąpiło nie za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1  
§ 1 KK, ale z naruszeniem przepisów, czy też wbrew przepisom, które normują 
poszukiwanie i uzyskiwanie dowodów w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej 
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postanowieniem sądu. z uwagi na działanie w ramach uprawnień i obowiązków 
osoba pozyskująca dowód nie działa bezprawnie (Krzysztof Dąbkiewicz - Komen-
tarz do zmiany art. 168a Kodeksu postępowania karnego) (Wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Białymstoku - II Wydział Karny z dnia 29 września 2016 r. …).

A z drugiej strony całokształt polskiego sytemu prawnego, a zwłaszcza 
konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że dowód pozyskany z naruszeniem 
prawa ma charakter nielegalny, a w konsekwencji nie może stanowić podsta-
wy ustaleń faktycznych:

Dowód może zostać uznany za niedopuszczalny, jeżeli został uzyskany z na-
ruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego przy jed-
noczesnym naruszeniu przepisów Konstytucji RP (np. art. 30, 47, 49 czy 51). 
w takiej sytuacji ograniczenie ustawowe wyrażone zwrotem ”wyłącznie na tej 
podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za po-
mocą czynu zabronionego” nie ma zastosowania, gdyż naruszone w tym zakre-
sie zostały także normy prawa konstytucyjnego (Wyrok Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu - II Wydział Karny z dnia 27 kwietnia 2017 r. …). 

Sąd aprobuje wyrażone w judykaturze stanowisko, że niedopuszczalne jest 
posługiwanie się w procesie karnym dowodami uzyskanymi w sposób sprzeczny 
z ustawą, które stanowią tzw. „owoc zatrutego drzewa”. Wynika to przede wszyst-
kim z faktu, że posługiwanie się takimi dowodami, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
mają one decydujące znaczenie dla sprawstwa i winy oskarżonego, narusza kon-
stytucyjne prawa i wolności oraz pozostaje w kolizji z postanowieniami między-
narodowych konwencji, których Polska jest stroną (vide wyrok SA w Białymstoku 
z dnia 18.03.2010 r., II AKa 18/10, wyrok SN z 30.11.2010 r. III K 152/10, 
OSNKW 2011/1/8, OSP 2011/6/65, wyrok SA w Lublinie z 18 maja 2009 
r., II AKa 122/08) (Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu - III Wydział 
Karny z dnia 20 lutego 2015 r. …).

To prowadzi do zarysowania się dyskusji w sferze pozyskaniu dowodów 
wbrew prawu. Idąc tokiem myślenia M. Gabriela-Węgłowskiego lekką prze-
wagę ma linia przyjmująca możliwość stosowania takich dowodów (Gabriel-

-Węglowski, LEX/el. 2021). Warto jednak przywołać linię tzw. pośrednią  
tj. o tym, czy dowód „pośrednio” skażony zostanie przyjęty i będzie stanowił pod-
stawę ustaleń faktycznych decyduje Sąd, uwzględniając rozmiary przekroczenia 
obowiązujących zakazów dowodowych, wagę sprawy i wiarygodność pochodzą-
cego z nielegalnego źródła dowodu (Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku 
z 26 listopada 2009 r. …).

Czy jednak informacje z Pegasusa można uznać za dowód wiarygod-
ny? w związku z szeroką możliwością ingerencji w urządzenie zainfekowane 
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np. zmiany lub tworzenia nowych treści walor dowodowy tak uzyskanych 
informacji jest znikomy. Można przecież wyobrazić sobie sytuację, w której 
zostanie spreparowany dowód przez osobę kierującą się niskimi pobudkami, 
a następnie będzie wykorzystany na użytek konkretnego postępowania. Ze 
względu na to część doktryny uważa za niedopuszczalne wprowadzenie takie-
go dowodu do postępowania karnego (Barczak-Oplustil i in. 2022, s. 11 -12). 

PODSUMOWANIE

W demokratycznym państwie prawnym nie sposób zaaprobować do-
puszczenie dowodów zdobytych w sposób bezprawny. Należy podkreślić, że 
zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
działają w granicach i na podstawie prawa (Stefański i Zabłocki, 2019, art. 
168a). Niewątpliwie analiza Pegasusa pozwala dostrzec, że dane uzyskane za 
pomocą tego systemu są nielegalne. Wskazuje na to tak naprawdę przejęcie 
pełnej kontroli nad urządzeniem elektronicznym ofiary, a następnie możli-
wość zmiany lub tworzenia nowych treści. Co więcej, dane tak wykradzione 
nie trafiają bezpośrednio do służb operacyjnych, a są również w posiadaniu 
osób trzecich. 

Sam ten aspekt powoduje, że można zastanowić się, czy informacje te 
ocenić z perspektywy doktryny owoców zatrutego drzewa. Moim zdaniem 
już fakt tak daleko posuniętej ingerencji oraz innych argumentów podanych 
w artykule wyklucza możliwość stosowania dowodu na podstawie art. 168a 
KPK. Według mnie wiarygodność takiego dowodu jest znikoma, ponieważ 
sąd nigdy nie ma pewności czy dany dowód nie został zmodyfikowany. Na 
koniec warto przytoczyć myśl SN: 

Nie jest możliwe zaakceptowanie sytuacji, w której funkcjonariusze demo-
kratycznego państwa, funkcjonariusze władzy publicznej, mogliby gromadzić do-
wody wbrew obowiązującemu prawu, natomiast zgodnie z prawem, na podstawie 
właśnie tych dowodów, obywatele mieliby ponosić odpowiedzialność karną. Każde 
państwo odpowiada za bezprawną działalność swoich funkcjonariuszy służb spe-
cjalnych, a tej odpowiedzialności nie może wyłączać powoływanie się na interes 
społeczny w zwalczaniu przestępczości (Postanowienie SN z 19.03.2014 r. …).
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CAN INFORMATION OBTAINED FROM PEGASUS 
PROVE IN CRIMINAL PROCEEDINGS?

Summary: The article discusses the issue of information obtained through 
the Pegasus operating system as evidence in criminal proceedings. The author 
presents the problem of the Pegasus operating system, in particular its defini-
tion, legality and evidential value in the Polish legal system. He mentions that 
the information obtained exclusively by this system is not only illegal, but also 
inadmissible as evidence in criminal proceedings due to excessive interference 
with the victim's electronic device.

Key words: Pegasus, operating system, evidence, evidential value
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Streszczenie: Obwód Kaliningradzki posiada bardzo specyficzne położenie na 
politycznej mapie Europy. z tego względu region jest szczególnym podmiotem 
negocjacji między Federacją Rosyjską a innymi państwami na różnym szczeblu. 
Szczególnie wyróżnia się Unia Europejska, gdyż oba państwa z którymi sąsia-
duje Obwód Kaliningradzki są jej członkami. Umownie można wyodrębnić 
dwa etapy rozwoju wizji miejsca Obwodu Kaliningradzkiego w stosunkach Fe-
deracji Rosyjskiej z Unią Europejską: od powstania Federacji Rosyjskiej jako 
odrębnego państwa do kryzysu stosunków rosyjsko-zachodnich w 2014 roku 
i później. w niniejszym artykule będzie przeanalizowane miejsce Obwodu Ka-
liningradzkiego stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską na podsta-
wie wybranych umów międzynarodowych i rosyjsko-unijnych traktatów.  

Słowa kluczowe: Rosja, Kaliningrad, TACIS, Interreg.

WPROWADZENIE

W niniejszym artykule będzie podjęta próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie „Jakie miejsce Obwód Kaliningradzki zajmuje w stosunkach Rosji 
z Unią Europejską?”. Zastosowane będzie kilka metod badawczych – metoda 
instytucjonalno-prawna oraz analiza decyzyjna. Za pomocą metody instytu-
cjonalno-prawnej  będą przeanalizowane przepisy prawne, dotyczące przed-
miotu badania oraz rozwiązania instytucjonalne, które posiada każda ze stron 
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badania - członkowie Unii Europejskiej oraz Federacja Rosyjska. Dzięki ana-
lizie decyzyjnej będą przeanalizowane i zbadane decyzje podjęte przez władzy 
regionalne i państwowe Rosji w odniesieniu do UE oraz postanowień i decy-
zje poszczególnych członków Unii Europejskiej, dotyczące Obwodu Kalinin-
gradzkiego jako jednostki podmiotowej Federacji Rosyjskiej. Najpierw będą 
przeanalizowane stosunki Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej do 2014 
roku oraz miejsce Obwodu Kaliningradzkiego w tych stosunkach. Później 
będzie przedstawiona analiza miejsca Obwodu Kaliningradzkiego w stosun-
kach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską po 2014 roku na przykładzie 
wybranych programów i projektów współpracy rosyjsko-unijnej. Historia 
stosunków rosyjsko-unijnych w tym artykule jest podzielona na dwa etapy, 
ponieważ aneksja ukraińskiego Krymu przez Rosję kardynalnie zmieniła wy-
gląd stosunków rosyjsko-zachodnich, co jest omówione w pierwszej części ar-
tykułu. Nazwa Obwodu Kaliningradzkiego w tej pracy jest pisana z dużych 
liter tak samo jak w większości literatury przedmiotu.   

STOSUNKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ  
Z UNIĄ EUROPEJSKĄ DO 2014 ROKU

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Obwód Kaliningradzki znalazł 
się w szczególnej sytuacji. Radzieckie republiki, oddzielające ten rosyjski 
region od państwa macierzystego odzyskały niepodległość i wybrały zupeł-
nie inny kierunek polityczny, niż nowo powstała Rosja. Oficjalne stosun-
ki między państwami europejskimi i ówczesnym Związkiem Radzieckim 
zapoczątkowała umowa, która była zawarta w 1988 roku pomiędzy Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą i Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
o wzajemnym uznaniu obu stron, której skutkiem była ogólna umowa 
o handlu i współpracy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radziec-
kich (Wojcieszak, Bielsko-Biała 2008, s. 47). Najważniejszą umów jest 
zawarte w 1994 roku i ratyfikowane w 1997 roku Porozumienie o Part-
nerstwie i Współpracy (ang. Partnership and Cooperation Agreement 

– PCA), który jest umową mieszaną stowarzyszeniową (Niedosypiał, Wschod-
nioznawstwo 2, 2008, s. 219). Traktat zawierał regulacje, dotyczące stosun-
ków gospodarczych, współpracy naukowej, technicznej oraz na płaszczyźnie 
ochrony środowiska. Porozumienie poruszało kwestie związane z wymiarem 
sprawiedliwości i ochrony praw człowieka. Porozumienie o Partnerstwie 
i Współpracy otwierało dialog polityczny i stanowiło podstawę prawną dla 
wzajemnych stosunków. Na mocy tego Porozumienia postanowiono, że dwa 
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razy do roku będą odbywać się spotkania na szczycie Rosja-Unia Europejska, 
które mają przyczyniać się do rozwoju strategicznych stosunków między stro-
nami Porozumienia. Pierwsze spotkanie odbyło sie w 1998 roku w Birning-
ham (Wielka Brytania). Na spotkaniach były poruszane kwestie, dotyczące 
bieżących spraw. Spotkanie na szczycie w 2002 roku w Rzymie było poświę-
cone między innymi problemie Obwodu Kaliningradzkiego -  określaniu jego 
statusu międzynarodowego. Władimir Putin zadeklarował, że od rozwiązania 
tej sprawy zależy stan dawniejszych relacji rosyjsko-unijnych.  Rosja propo-
nowała utworzenie korytarzu tranzytowego przez Polskę i Litwę, jednak dzia-
łania w tym kierunku nie nastąpiły (Wojcieszak, Bielsko-Biała 2008, s. 70). 
Oprócz oficjalnych spotkań, które odbywały się co pół roku, jako instrument 
dialogu rosyjsko-unijnego zostały powołane: Stała Rada Partnerstwa, która 
składała się z odpowiedzialnych za tą kwestię ministrów; Komitet Współpracy 
z ekspertami i urzędnikami wyższego szczebla oraz Parlamentarny Komitet 
Współpracy jako narzędzie dialogu między Parlamentem Europejskim i Dumą 
Państwową Federacji Rosyjskiej1 (Iskra, Warszawa 2009, s. 174). Następnie, 
na szczycie w Sankt Petersburgu w 2003 roku Unia Europejska i Rosja pod-
pisały porozumienie o współpracy i partnerstwie, chcąc kontynuować swoje 
partnerstwo strategiczne. Tym samym utworzono cztery wspólne „przestrzeni” 
współpracy: gospodarka; wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość; bezpie-
czeństwo zewnętrzne; edukacja i badania naukowe (Pięta, Political Dialogues 
22/2017, s. 129). Obecnie podstawą prawną stosunków unijno-rosyjskich są 
umowy o partnerstwie i współpracy, Tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej: 
działania zewnętrzne oraz artykuły o handlu i umowach międzynarodowych  
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dokumenty informacyjne 
o Unii Europejskiej...).  Ogólnie można stwierdzić, iż stosunki między Unią 
Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1991-2014 układały się poprawnie.  

Jedną z najważniejszych inicjatyw w dziedzinie stosunków rosyjsko-eu-
ropejskich, która dotyczyła Kaliningradu, był Wymiar Północny (ang. Nor-
thern Dimension). Wymiar Północny jest wspólną polityką państw europej-
skich i Rosji. Biorą w niej udział Islandia, Estonia, Łotwa, Norwegia, Litwa, 
Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Polska oraz obszary Federacji Rosyjskiej 
graniczące z Unią Europejską na zachodzie. Białoruś należy do regionu Mo-
rza Bałtyckiego i bierze udział w przykładowych aspektach współpracy. Sta-
ny Zjednoczone i Kanada są obserwatorami Wymiaru Północnego. Zdaniem  

1 Duma Państwowa jest jedną z dwóch izb Zgromadzenia Federalnego (Parlamentu Rosyjskie-
go), składa się z 450 deputowanych i jest wybierana w wyborach powszechnych na okres 4 lat.
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T. Palmowskiego: „Wymiar Północny ma na celu lepszą koordynację polityki 
Unii Europejskiej w Europie Północnej, niwelowanie różnic w rozwoju go-
spodarczym, szczególnie pomiędzy krajami UE a Rosją i krajami byłego bloku 
wschodniego” (Palmowski, „Stosunki Międzynarodowe” 2004, t. 29). z ko-
lei rosyjska wersja oficjalnej strony „Wymiaru Północnego” definiuje go jako 

„Wspólną polityką Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej, Norwegii i Islandii. 
Polityka jest podstawą rozwoju dialogu, wzmocnienia stabilności, dobrobytu 
i współpracy gospodarczej, promowania integracji gospodarczej, konkurencji 
i zrównoważonego rozwoju w Europie Północnej” (Northern Dimension...). 
Głównymi odbiorcami inicjatywy na początku były Litwa, Łotwa, Estonia, 
Polska oraz Rosja. Wymiar Północny powstał z myślą o rozszerzeniu Unii 
Europejskiej o byłe państwa bloku wschodniego i zapobieganiu pojawiania się 
prawdopodobnych kwestii dyskusyjnych związanych z Rosją. 

Propozycja utworzenia Wymiaru Północnego padła na konferencji Rady 
Regionu Morza Barentsa w 1997 roku w Finlandii.  Inicjatorem i pomysło-
dawcą był premier Finlandii Paavo Lipponen, który zaproponował  stworze-
nie pewnego narzędzia współpracy w regionie basenu Morza Barentsa i Morza 
Bałtyckiego. w inicjatywie mogą brać udział nie tylko władze publiczne, ale 
również uniwersytety, organizacje pozarządowe i międzyrządowe oraz orga-
nizacje regionalne i ponadregionalne. w Wymiarze Północnym biorą udział 
również unijne instytucje finansowe: Europejski Bank Inwestycyjny, Europej-
ski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Nordycki Bank (Wojcieszak, Gdańskie 
Studia Międzynarodowe, t. 14, nr 2 2016, s. 32).

Wymiar Północny był powołany w 1999 roku i od 2007 roku współ-
pracę w ramach tej polityki określają dwa dokumenty, podpisane na szczy-
cie Wymiaru Północnego w Helsinkach w 2006 roku: „Deklaracja dotycząca 
polityki Wymiaru Północnego” oraz „Dokument ramowy polityki Wymia-
ru Północnego”. Współpraca odbywa się w czterech głównych kierunkach: 
środowisko, transport i logistyka, kultura, zdrowie publiczne i dobrobyt 
społeczny. Także w ramach Wymiaru Północnego członkowie podejmują 
próby uregulowania kwestii bezpieczeństwa zewnętrznego i nuklearnego, 
praw człowieka i współpracy ekonomicznej za pomocą czterech specjalnie 
powołanych partnerstw: Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie 
Środowiska (ang. Northern Dimension Environmental Partnership) (NDEP) 
założone w 2001 roku, Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie 
Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (ang. Northern Dimension Partner-
ship in Public Health and Social Well-being) (NDPHS) powołane w 2003 roku,  
Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Transportu i Logistyki (ang. 
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Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) (NDPTL) z 2009 
roku oraz Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie Kultury (ang. Nor-
thern Dimension Partnership on Culture) (NDPC) utworzone w 2010 roku. 

Obwód Kaliningradzki od samego początku Wymiaru Północnego był 
szczególną kwestią dla jego członków. Kaliningradowi poświęcono kilka spo-
tkań na szczycie w latach w 2000-2002 w Danii, Niemczech, Kaliningradzie 
i Swietłogorsku. Na tych spotkaniach ustalono priorytetowe kierunki współ-
pracy regionalnej, jednej z których był Bałtycki Pierścień Energetyczny, który 
miałby połączyć sieci energetyczne na obszarze Wymiaru Północnego. Jednak 
jak to było wspomniane wcześniej (patrz rozdział I) od 2013 roku współpraca 
na płaszczyźnie energetycznej jest kwestionowana ze względu na chęć wycofa-
nia Litwy, Łotwy i Estonii z systemu BREŁL. 

Żeby dobrze skomunikować ze sobą terytorium Wymiaru Północnego 
w ramach inicjatywy powstały dwie potężne autostrady „Via Baltica” oraz 

„Via Hanseatica” (rysunek 1.). Dość trudno ustalić początek i koniec tej dru-
giej trasy, gdyż „Via Hanseatica” często pokrywa się z „Via Baltica” i trasą E28, 
biegnącą z Niemiec do Białorusi przez Polskę, Rosję i Litwę. Generalnie moż-
na określić, iż „Via Hanseatica”  zaczyna się w Niemczech i ciągnie się przez 
Obwód Kaliningradzki, Polskę, Litwę i Łotwę. „Via Hanseatica” to również 
nazwa największego we Wschodniej Europie szlaku turystycznego, umożli-
wiającego zwiedzanie trzech krajów: Estonii, Łotwy i Rosji.

Rysunek 1. Trasy „Via Baltica” i „Via Hanseatica”.

Źródło: Via Hanseatica czy Via Pomerania? https://ekoszalin.pl/artykul/17589-Via-Hanseatica-
-czy-Via-Pomerania [10.05.2021]
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W ramach Wymiaru Północnego pojawiały się pomysły na finansowanie 
różnych perspektywicznych projektów. Jednym z instrumentów udzielenia 
pomocy finansowej Obwodowi Kaliningradzkiego w ramach Wymiaru Pół-
nocnego był program TACIS (ang. Technical Assistance for the Commonwe-
alth of Independent States). TACIS jest programem pomocy technicznej dla 
państw byłego Związku Radzieckiego i Mongolii, który był stworzony w 1991 
roku i na dzień dzisiejszy (2021 rok) nadal funkcjonuje (Raszkowski, Wro-
cław 2016).  w latach 1991-2006 Rosja była państwem, które otrzymywało 
największe fundusze w tym programie (Wojcieszak, Gdańskie Studia Między-
narodowe, t. 14, nr 2, 2016, s. 32). w ramach Wymiaru Północnego w Ka-
liningradzie zrealizowano mnóstwo interesujących projektów, poświęconych 
nawiązywaniu kontaktów między rosyjskimi i unijnymi przedsiębiorstwami 
oraz samorządami, zarządzaniu energetycznemu, negocjacjom społecznym, 
zwalczaniu korupcji oraz wymianie doświadczenia. Współpracą z Kaliningra-
dem były zainteresowane Szwecja, Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, 
Dania oraz Finlandia. Organizacją, która była odpowiedzialna za kontakty 
międzynarodowe w ramach Wymiaru Północnego była Kaliningradzka Izba 
Przemysłowo-Handlowa. Poniżej będą omówione wybrane projekty zrealizo-
wane w ramach TACIS.

W latach 1998-1999 wraz ze Szwecją był zrealizowany projekt wymiany 
doświadczenia ze szwecką Izbą Przemysłowo-Handlową (ros. Обмен опытом 
с ТПП Южной Швеции). w ramach tego projektu był przebadany potencjał 
gospodarczy Obwodu Kaliningradzkiego w celu podjęcia w przyszłości współ-
pracy między przedsiębiorcami szwecko-rosyjskimi. 

W 2000 roku była utworzona Sieć Bałtyckich Miast Handlowych (ros. 
Сеть Балтийских Торговых Городов). Uczestnikami projektu zostały Ro-
sja (Obwód Kaliningradzki), Litwa, Polska oraz Szwecja. Współpraca polega-
ła na wymianie doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą 
oficjalnych delegacji przedstawicieli spółek i firm. w projekcie wzięło udział 
dziesięć Kaliningradzkich przedsiębiorstw, prowadzących działalność głównie 
o charakterze produkcyjnym i przetwórczym: producent mebli, firma stolar-
ska, agencja turystyczna, producent biżuterii z bursztynu, producenci wyro-
bów futrzarskich, centrum wystawowe, producenci materiałów budowlanych 
oraz firma sprzedająca sprzęt spawalniczy. Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy 
brali udział w inicjatywie złożyli oficjalną wizytę w Kaliningradzie w celu na-
wiązania kontaktów handlowych. Przedstawicieli kaliningradzcy również od-
wiedzili swoich zagranicznych partnerów.  
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W 2003 roku ruszył polsko-rosyjski projekt (miasta Kaliningrad i Mal-
bork), który polegał na wymianie delegacji urzędników w celu pozyskania 
kontaktów dla dalszej współpracy, później projekt przekształcił się i zmienił 
nazwę na "Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyc-
kiego w Unii Europejskiej".

W 2010 roku był realizowany program "Wspieranie rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego w Obwodzie Kaliningradzkim poprzez współpracę 
między gminami i regionami krajów północnych i Rosji” (ros. „Содействие 
развитию органов местного самоуправления в Калининградской 
области посредством сотрудничества между муниципалитетами  
и регионами Северных стран и России”), mający na celu stworzenie wa-
runków dla zrównoważonego rozwoju samorządów za pomocą zwiększenia 
potencjału pracowników organizacji rządowych i pozarządowych oraz wspar-
cie przedsiębiorstw i wymianę doświadczenia. Projekt polegał na działalno-
ści w tzrech kierunkach: ekologiczne i energetyczne planowanie na pozio-
mie gmin, samorządowe wsparcie i rozwój przedsiębiorstw oraz nowej roli 
bibliotek. 

Z kolei w 2013 roku miała miejsce inicjatywa o nazwie "Współpra-
ca energetyczna w północno-zachodniej Rosji” (ros. „Сотрудничество  
в области энергетики на северо-западе России”). Projekt był realizowany 
Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Biurem Informacyjnym 
Rady Ministrów Krajów Nordyckich w Kaliningradzie. Były sformułowa-
ne następujące cele: rozwój istniejącej sieci współpracy w dziedzinie energii; 
zwiększenie potencjału władz federalnych, regionalnych i lokalnych, centrów 
efektywności energetycznej, organizacji pozarządowych, instytucji nauki 
i edukacji w północno-zachodniej Rosji. Rzeczywiste działania polegały na: 
organizacji wizyt szkoleniowych, organizacji wspólnych konferencji, semina-
riów szkoleniowych i szkoleń z udziałem uczestników z regionów północno-

-zachodniej Rosji (Karelii, obwodu leningradzkiego, Obwodu Kaliningradz-
kiego, murmańskiego i archangielskiego). w ten sposób udało się zapewnić 
trwałość wyników współpracy i długoterminowego partnerstwa między człon-
kami. Projekt obejmuje następujące obszary działalności: nieprzerwane zasi-
lanie odległych obszarów; oszczędność energii podczas eksploatacji i naprawy 
systemu ciepłowniczego; rozwój energetyki wiatrowej oraz rozwój bioenergii.

Jednym z najciekawszych projektów był projekt o nazwie „Efektyw-
ność energetyczna i odnawialne źródła energii Obwodu Kaliningradzkiego” 
(ros. „Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии 
Калининградской области”), realizowany w latach 2012-2014. Projekt 
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był finansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach Partnerstwa 
Wymiaru Północnego w Dziedzinie Środowiska. Partnerami programu zo-
stały: Bałtyckie Forum Rozwoju (Dania), Kaliningradzka Izba Przemysłowo-

-Handlowa (Rosja), Uniwersytet Technologiczny Lappeenranta (Finlandia), 
Gmina Oskarshamn (Szwecja), Instytucja Miejska "Centrum Ekologiczne 

"EKAT - Kaliningrad" (Rosja), Rada Ministrów Krajów Północnych, Cen-
trum Informacyjne w Kaliningradzie (Rosja), Bałtycki Uniwersytet Federa-
cyjny im. Kanta (Rosja). Celem inicjatywy było stworzenie projektu energe-
tycznego uwzględniając zasady międzynarodowej normy zarządzania energią 
ISO 50001 z wykorzystaniem doświadczenia parterów programu, mających 
osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej 
w Finlandii, Szwecji i Danii. Przede wszystkim projekt miał na celu utworze-
nie organizację energooszczędnego oświetlenia, wykorzystanie mechanizmów 
finansowych w celu stymulowania wdrażania energooszczędnych technologii 
w budownictwie, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w bu-
dynkach mieszkalnych, przedsiębiorstwach, innych obiektach i oświetleniu 
ulic Obwodu Kaliningradzkiego. 

W wyniku umowy o współpracy, która była zawarta w grudniu 2011 
roku między Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową a Rosyjską Agen-
cją Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw utworzono oficjalne przed-
stawicielstwo Centrum Korespondencji Euro Info-Rosja, zwane Centrum 
Korespondencji Euro Info-Kaliningrad. Centrum Korespondencji Euro Info–
Kaliningrad to sieć międzynarodowej wymiany informacji biznesowych, któ-
ra umożliwia zamieszczanie ofert handlowych i współpracy oraz poszukiwanie 
partnerów biznesowych na całym świecie. Wsparcie, które ofiaruje platforma 
jest nieodpłatne.  

Inicjatywa o nazwie „Efektywność energetyczna i oszczędność ener-
gii w Obwodzie Kaliningradzkim: zastosowanie niemieckiego doświadcze-
nia i technologii” (ros. ”Энергоэффективность и энергосбережение 
в Калининградской области: Применение немецкого опыта  
и технологий”), realizowana w ramach Roku Niemiec w Rosji, finansowana 
przez Niemieckie Centrum Kultury im. Goethego w 2013 roku. Projekt miał 
na celu stworzenie warunków i fundamentów dla zastosowania niemieckiego 
doświadczenia w dziedzinie efektywności energetycznej i dostosowania  ener-
gooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach i niemieckich budynkach 
Obwodu Kaliningradzkiego, wdrożenie pilotażowych demonstracyjnych roz-
wiązań energetycznych, zarządzania i innych w celu skuteczniejszego rozwią-
zywania problemów związanych z redukcją nadmiernych kosztów różnych 
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rodzajów energii, a także zmniejszenie zużycia energii, co ma wpływ na zmia-
ny klimatu. 

Chcąc podsumować omówione projekty, zaplanowane i realizowane 
w latach 1998-2014 w Obwodzie Kaliningradzkim, można stwierdzić, iż 
większość z nich polegała na wymianie doświadczenia głównie w dziedzinie 
zrównoważonego zarządzania energetyką oraz współpracy urzędników. Jed-
nak autorowi nie udało się znaleźć raportów o namacalnych wynikach współ-
pacy. Odbyło się wiele konferencji i spotkań, jednak plany realizacji zostały 
na papierze. Był otwarty Centrum Korespondencji Euro Info-Kaliningrad 
oraz Biuro Informacyjne Rady Ministrów Krajów Północnych. Krytykował 
realizację programu TACIS również gubernator Obwodu Kaliningradzkie-
go Wladimir Jegorow, mówiąc: „Program TACIS już się wyczerpał. w ciągu 
10 lat jego realizacji w regionie przygotowaliśmy wykwalifikowaną kadrę, ale 
chcielibyśmy, aby środki, które są przydzielane przez Unię Europejska Ob-
wodowi Kaliningradzkiemu trafiały bezpośrednio de regionu.” On obawiał 
się, iż z 25 mln euro, które Unia Europejska przeznaczyła Obwodowi Kali-
ningradzkiemu, tylko 20% tej sumy trafi na realizację projektów w ramach 
TACIS (Программа ТАСИС в Калининграде...). z kolei wicegubernator 
Obwodu Michaił Cykel również zaznaczał, że istnieje problem skuteczności 
wykorzystania środków unijnych. Według niego, na rozwój regionalnej 
energii od początku lat 90. wydano 8,5 miliona euro. "Ale fundusze te osiadły 
u różnego rodzaju ekspertów, były wydane do zapłaty za ich wielotomowe 
raporty i faktycznie nic konkretnego nie przyniosły energii regionu" - 
powiedział wicegubernator, dodając, że byłoby wskazane w przyszłości, aby 
zmniejszyć pensje europejskich konsultantów i ekspertów (TACIS направит 
15 млн. евро на реализацию...).

STOSUNKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ  
Z UNII EUROPEJSKĄ PO 2014 ROKU

W 2014 roku nastąpił kryzys w stosunkach między Unią Europejską 
a Federacją Rosyjską. Parlament Europejski w swojej notatce prasowej opisu-
je powody zawieszenia współpracy tak: Bezprawna aneksja Krymu przez Rosję 
w marcu 2014 r., a także dowody na to, że Rosja wspiera od tamtej pory rebe-
liantów walczących na wschodzie Ukrainy, stały się zarzewiem kryzysu między-
narodowego (Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej...). Dodatkowo 
konflikt nasiliła rosyjska interwencja w Syrii i Libii oraz kampanie dezinfor-
macyjne. Od 2014 roku Unia Europejska zawiesiła szczyty UE-Rosja, które 
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odbywały się dwa razy w roku, negocjacje w sprawie nowego traktatu, które 
zastąpiłby obecne Porozumienie. Na płaszczyźnie dyplomatycznej Rosja zo-
stała wykluczona z G8 oraz proces jej przystąpienia do OECD i Międzynaro-
dowej Agencji Energetycznej jest zatrzymany. w gospodarce Unia Europejska 
zaprzestała wymianę handlową broni oraz przedmiotów podwójnego zastoso-
wania, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych. Unia Europejska 
wymierzyła sankcje wobec 177 osób i 48 podmiotów, które przyczyniły się do 
naruszania integralności terytorialnej Ukrainy. Unia Europejska zawiesiła całą 
współpracę z Rosją. Wyjątek stanowią programy współpracy transgranicznej 
oraz na rzecz kontaktów międzyludzkich. w 2016 roku w globalnej strategii 
Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa określono wiodące zasady dia-
logu politycznego z Rosją, główną z nich jest wdrożenie porozumień mińskich 
wobec kryzysu na Ukrainie. 

Zaczynając od sierpnia 2014 roku Rosja stosuje sankcje odwetowe, na-
kładając embargo na żywność, surowce i produkty rolne z Unii Europejskiej 
(Постановление Правительства Российской Федерации...).

W Obwodzie Kaliningradzkim sytuacja też się zmieniła. Na przykład, 
w 2015 roku zostało zamknięte Biuro Informacyjne Rady Ministrów Kra-
jów Północnych ze względu na to, że organizacja ta została wpisana na listę 
agentów zagranicznych.2 "W tym momencie nie mamy możliwości działa-
nia tutaj. Rządy krajów nordyckich nie mogą kontynuować działalności pod 
statusem "agenta zagranicznego" - powiedział minister Danii ds. współpracy 
północnej Karsten Hansen (Совет министров Северных стран закрыл...). 
Biuro Informacyjne Rady Ministrów Krajów Północnych w Kaliningradzie 
było otwarte w Kaliningradzie w 1995 roku. 

Mimo tego współpraca transgraniczna z Obwodem Kaliningradzkim jest 
kontynuowana. w 2019 roku Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Anton 
Alichanow wypowiedział się na ten temat tak: „Jesteśmy przyzwyczajeni do 
współistnienia i interakcji z naszymi sąsiadami przy każdej pogodzie geopo-
litycznej i politycznej. i nawet dzisiaj, gdy w relacjach z państwami bałtycki-
mi, w szczególności z Polska, mamy chłodną, jeśli nie powiedzieć, mroźną 
pogodę. Niemniej jednak naszym zadaniem na poziomie regionów, gmin 
jest utrzymanie ciepła ogniska, więzi, kontaktów humanitarnych, kontaktów 

2 Status agentów zagranicznych mają organizacje i ludzie, którzy otrzymują finansowanie  
z innych krajów. Status ten nakłada ograniczenie na działalność społeczną (głównie na rozprze-
strzenienie informacji), pozwala władzom rosyjskim blokować treści, które zamieszcza agent 
zagraniczny oraz nakładać kary finansowe za brak oznaczenia treści jako zamieszczonej przez 
agenta zagranicznego.
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biznesowych. a takie interakcje, bezpośrednie kontakty, pomagają nam nie 
wpaść w korkociąg wzajemnych roszczeń i sporów” (Калининградская 
область рассчитывает...). 

Obecnie głównym programem w ramach którego jest prowadzona 
współpraca jest Europejska Współpraca Terytorialna (ang. European Terri-
torial Cooperation), inaczej ten program nazywany jest Interreg. Opera się on 
na trzech filarach: morska i lądowa współpraca transgraniczna (Interreg A), 
współpraca transnarodowa (Interreg B) oraz współpraca międzyregionalna 
(Interreg C) (About Interreg...). Celem Interregu jest rozwiązanie problemów, 
które stanowią barierę dla intergracji przygranicznych regionów z sąsiadami 
i utrwalaniu z nimi więzi historycznych i kulturowych. w grudniu 2020 roku 
zakończyły się  negocjacje w sprawie VI edycji rozporządzenia Interreg na 
lata 2021–2027, które ma wejść w życie wraz z innymi rozporządzeniami dla 
polityki spójności na lata 2021–2027 w maju 2021 roku (Podstawy prawne 
dla Interreg...).

Obwód Kaliningradzki uczestniczy w bałtyckiej części programu: Inter-
reg Baltic Sea Region. Oprócz Obwodu Kaliningradzkiego biorą udział inne 
podmioty Federacji Rosyjskiej: republika Karelia, obwód archangielski, ob-
wód wołogodzki, Sankt-Petersburg, obwód leningradzki oraz obwód pskow-
ski. z krajów europejskich z Rosją współpracuje Norwegia, Szwecja, Finlandia, 
Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Dania. 

Bezpośrednio z Obwodem Kaliningradzkim wspólne projekty mają Pol-
ska i Litwa. w latach 2007-2013 istniał wspólny program współpracy trans-
granicznej PL-LT-RU, który był częścią Europejskiego Instrument Sąsiedz-
twa i Partnerstwa (Lithuania-Poland-Russia ENPI...). Od 2014 roku Polska 
i Litwa mają osobne projekty współpracy z Obwodem Kaliningrazkim. Wcze-
śniejsze priorytety wspólnego programu to: rozwój rynku pracy, poprawa ja-
kości życia obywateli, rozwój sektora turystycznego, zniesienie barier utrud-
niających dostęp do sąsiedzi itp. (Programme priorities...).

W 2020 roku zakończyła się kolejna edycja Interregu na lata 2014-2020. 
Tym razem program współpracy trangranicznej między Polską a Rosją miał 
trzy kierunki: promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i historycznego, ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatu, 
zwiększenie dostępności regionów i rozwój komunikacji przygraniczej oraz 
bezpieczne zarądzanie granicami.
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Rysunek 2. Podmioty, biorące udział w programie Interreg (region bałtycki)

Źródło: Cooperating with the EU‘s neighbours (https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/
user_upload/IBSR_CooperatingWithNeighbours_EN.pdf (dostęp: 28.05.2021)

Budżet programu wyniósł 62 298 477 EUR. Środki pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20 652 617 EUR, 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa - 20 993 243 EUR oraz fundu-
szu Federacji Rosyjskiej - 20 652 617 EUR.

Żeby otrzymać dofinansowanie w ramach tego programu należy 
spełnić trzy warunki: ma to być projekt regularny, realizacja którego nie 
może być dłuższa, niż 2 lata (24 miesięcy); projekt ma być realizowany 
we współpracy z podmiotami, które pochodzą z obu krajów partnerów 
- jeden z Federacji Rosyjskiej i jeden z Polski; należy ustalić głównego 
beneficjenta i reprezentanta partnerstwa. Minimalne dofinansowanie 
to 100 000 EUR, maksymalne – 2 500 000 EUR. Budżet programu 
może pokryć do 90% wszystkich kosztów projektu.
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Rysunek 3. Podmioty, biorące udział w Interregu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 
2014-2020.

Źródło: Poland-Russia CBC (https://interreg.eu/programme/poland-russia-cross-border-
cooperation-programme/ doestęp 29.05.2021)

W ramach polsko-rosyjskiej współpracy zostały zatwierdzone przez 
Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Rosja 2014-2020 
trzy Duże Projekty Infrastrukturalne. Dotyczą one głównie rozwoju 
turystyki poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Beneficjentami 
każdego z tych projektów są  władzy samorządowe. 

Pierwszy projekt „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork” skupia się na 
turystycznym wykorzystaniu międzynarodowej drogi wodnej E-70 
(rysunek 4.). Beneficjentami są Administracja „Miejskiego Dystryktu 
Swietłyj” oraz Gmina Miejska Malbork (Funduszowe szlaki: Ścieżki 
rowerowe...).

Drugi projekt nosi nazwę „Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspie-
rania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Jego celem 
jest rozwój turystyki rowerowej w Obwodzie Kaliningradzkim i północno-

-wschodniej Polski. Beneficjentem wiodącym jest Ministerstwo Turystyki 
Rządu Obwodu Kaliningradzkiego.

Ostatnim Dużym Projektem Infrastrukturalnym jest „Budowa nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na 
rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”. Ma on na celu rozwoju transportu 
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i poprawę dostępności obszarów przygranicznych oraz modernizację przejścia 
granicznego Bezledy – Bagrationowsk poprzez budowę nowego odcinka dro-
gi po polskiej stronie granicy oraz remont ulic w rosyjskim mieście Gusiew 
(„Budowa nowego przebiegu drogi...). Głównym beneficjentem jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Rysunek 4. Międzynarodowa droga wodna E-70

Źródło: MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70 (https://mdwe70.pl dostęp 
01.06.2021)

Inne mniejsze projekty były podzielone na trzy grupy: „Dziedzictwo” 
(12 projektów), „Środowisko” (10 projektów) oraz „Dostępność” (4 projek-
ty). Beneficjentami wszystkich projektów były władze samorządowe gmin 
i województw lub publiczne podmioty Polski lub Rosji (Program Współpracy 
Transgranicznej...).

Litwa też ma projekt współpracy transgranicznej z Obwodem Kalinin-
gradzkim (rysunek 5.).

W latach 2014-2020 program współpracy transgranicznej Litwa-Rosja 
miał cztery priorytety, zbieżne z priorytetami polsko-rosyjskiego programu: 
promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego; promo-
wanie aktywności społecznej i walka z ubóstwem; wspieranie dobrego zarzą-
dzania na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz promowanie zarządzania gra-
nicami i bezpieczeństwa granic. 
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Rysunek 5. Podmioty, biorące udział w Interregu Litwa-Rosja 2014-2020.

Źródło: Programme territory (http://www.eni-cbc.eu/lr/en/programme/programme-territo 
ry/346 dostęp 01.06.2021)

W odróżnieniu od programu Polski i Rosji, Litwa i Rosja nie miały du-
żych infrastrukturalnych projektów w ramach programu współpracy. Pod-
czas pierwszej tury zgłoszeń zostało zaakceptowano 12 projektów. w ramach 
priorytetu, dotyczącego zachowania dziedzictwa otrzymały dofinansowanie  
7 projektów, w 5 z nich beneficjantami wiodącymi były podmioty litewskie. 
w priorytecie „Promowanie włączenia społecznego i współpracy w regionie 
przygranicznym poprzez poprawę świadczenia usług zdrowotnych, społecz-
nych i edukacyjnych oraz inicjatywy prowadzone przez społeczność” otrzy-
mały wsparcie dwa litewskie szpitale i jedno centrum medyczne. Między in-
nymi, w ramach tych projektów był stworzony nowy kompleks rehabilitacji 
psychospołecznej i fizycznej dla dzieci i dorosłych cierpiących na zaburzenia 
fizyczne, psychiczne i behawioralne oraz ulepszono warunki życiowe starszych 
osób w Mariampolu i Gusiewie (Development of social services...). w ramach 
współpracy międzyinstytucjonalnej otrzymały dofinansowanie dwa projekty, 
które przyczyniły się do podniesienia wiedzy rosyjskich i litewskich straża-
ków i modernizacji sprzętu gasniczego (The Curonian Spit: fighting...) oraz 
wzmocnienia dialogu między władzami lokalnymi a społeczeństwami obywa-
telskimi w miastach Sławsk (Rosja) i Szyłele (Litwa) (Promotion of active 
dialogue between...).
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PODSUMOWANIE

Do 2014 roku stosunki Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej ukła-
dały się poprawnie. Program TACIS był głównym narzędziem finansowania 
wspólnych projektów. Głównymi kierunkami współpracy na przestrzeni trzy-
dziestu lat są: środowisko, transport i logistyka, kultura, zdrowie publiczne 
i dobrobyt społeczny. Do 2014 roku wspólne inicjatywy polegały głównie na 
wymianie doświadczenia i nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. w 2014 
roku nastąpił kryzys w stosunkach rosyjsko-unijnych w związku z aneksją 
Krymu. Unia Europejska zawiesiła całą współprace z Federacją Rosyjską i na-
łożyła na Rosję sankcje. Wyjątek stanowią wspólne projekty na rzecz współ-
pracy transgranicznej i kontaktów międzyludzkich. Głównymi partnerami 
w tej dziedzinie dla Obwodu Kaliningradzkiego są Polska i Litwa ze względu 
na ich sąsiadujące położenie. Za lata 2014-2020 udało się zrealizować wiele 
wspólnych projektów, między innymi trzy Duże Projekty Infrastrukturalne 
w ramach współpracy Polska-Rosja. Dotyczyły one głównie rozwoju turysty-
ki poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Beneficjentami każdego z tych 
projektów są  władzy samorządowe. z Litwą Obwód Kaliningradzki również 
ma osobny program współpracy transgranicznej. Priorytety obu programów 
są zbieżne: promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historyczne-
go; promowanie aktywności społecznej i walka z ubóstwem; wspieranie do-
brego zarządzania na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz promowanie za-
rządzania granicami i bezpieczeństwa granic itd. Obwód Kaliningradzki jest 
szczególnym partnerem dla przygranicznych obszarów Litwy i Polski. Unia 
Europejska współpracuje z Obwodem głównie poprzez stworzenie projektów 
transgranicznych z Litwą i Polską. Kryzys 2014 roku choć odbił się na rela-
cjach Obwodu Kaliningradzkiego z Unią Europejską (przykładem tego jest 
chociażby zamknięcie Biura Informacyjnego Rady Ministrów Krajów Północ-
nych ze względu na przyznanie tej organizacji statusu agenta zagranicznego), 
nie spowodował zawieszenia wspólnych projektów.

BIBLIOGRAFIA

About Interreg https://www.interreg-baltic.eu/about-the-programme/about-
-interreg.html [dostęp 27.05.2021];

„Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową 
przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.  
 
 



37

OBWÓD KALININGRADZKI JAKO PODMIOT...

https://zdwolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,8173,00a2aa-
5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html [dostęp 01.06.2021];

Development of social services in Kazlų Rūda municipality and Gusev city 
district http://www.eni-cbc.eu/lr/en/projects/approved-projects-of- 
the-1-call-for-proposals/lt-ru-1-047/1269 [dostęp 02.06.2021];

Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej – 2021 https://www.europarl.
europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.3.pdf [dostęp 25.05.2021];

Fact Sheet: Exploring the Northern Dimension 2020;

Funduszowe szlaki: Ścieżki rowerowe w Polsce wschodniej i Obwodzie Ka-
liningradzkim z Programu Polska-Rosja https://www.cpe.gov.pl/
p2178/o-nas/aktualnosci/funduszowe-szlaki-sciezki-rowerowe-w 

-polsce-wschodniej-i-obwodzie-kaliningradzkim-z-programu-polska-  
[dostęp 01.06.2021];

Implementation of innovative psychosocial and physical rehabiliation meth-
ods for vulnerable groups in cross border area http://www.eni-cbc.
eu/lr/en/projects/approved-projects-of-the-1-call-for-proposals/
lt-ru-1-024/1248

Iskra W.
2009 Rosja a integrująca się Europa, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Infor-

matyczna, Warszawa

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-
2013 http://www.lt-pl-ru.eu/pl,1 [dostęp 28.05.2021]

Northern Dimension http://www.northerndimension.info/ru/ [dostęp 
05.05.2021]

Niedośpiał L., 
2008 Analiza prawno-polityczna Porozumienia o Partnerstwie i Współ-

pracy pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską : stan obecny 
i perspektywy, Wschodnioznawstwo 2,

Palmowski T. 
2004 „Wymiar Północny” Unii Europejskiej, Stosunki Międzynarodowe, t. 

29

Podstawy prawne dla Interreg 2021-2027 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-
-programach/programy-interreg-2021-2027/podstawy-prawne-dla-
-interreg-2021-2027/ [dostęp 27.05.2021]



38

MARGARITA DYLEWSKA

Pięta P. 
2017 Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską po 2013 roku. Chwi-

lowa stagnacja czy permanentny kryzys?, Political Dialogues, nr 22

Raszkowski A., Program TACIS w państwach postowickich, Ekonomia nr 4 
(16), Wrocław 2016

Programme priorities http://www.lt-pl-ru.eu/en,1,3  [dostęp 28.05.2021]

Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020 https://
www.plru.eu/pl/pages/72 [dostęp 01.06.2021]

Promotion of active dialogue between local authorities and civil soceties as 
foundation of modern self-government in Šilalė and Slavsk http://
www.eni-cbc.eu/lr/en/projects/approved-projects-of-the-1-call-for-
proposals/lt-ru-1-019/1242 [dostęp 02.06.2021]

Raszkowski A.
2016 Program TACIS w państwach postowickich, Ekonomia, nr 4 (16), 

Wrocław 

The Curonian Spit: fighting the fires http://www.eni-cbc.eu/lr/en/projects/
approved-projects-of-the-1-call-for-proposals/lt-ru-1-002/1236 
[dostęp 02.06.2021]

Wojcieszak Ł.
2008 Obwód Kaliningardzki w relacjach Unia Europejska – Rosja (1992-

2005), Bielsko-Biała

2016 Wymiar Północny a obwód kaliningradzki, Gdańskie Studia Między-
narodowe, t. 14, nr 2;

Калининградская область рассчитывает развить культуру и туризм 
за счет сотрудничества с ЕС https://rugrad.eu/smi/1135886/ 
[dostęp 27.05.2021]

Совет министров Северных стран закрыл информационное бюро 
в Калининграде https://rugrad.eu/news/756354/ [dostęp 
27.05.2021]

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020  
№ 2054 "О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и 
от 31 июля 2015 г. № 774"



39

OBWÓD KALININGRADZKI JAKO PODMIOT...

Программа ТАСИС в Калининграде себя исчерпала – губернатор 
http://www.rbsys.ru/print.php?page=227&option=news_consul 
ting [dostęp 18.05.2021]

TACIS направит 15 млн. евро на реализацию проектов в Калининграде 
https://www.newkaliningrad.ru/news/others/39783-.html  [dostęp 
18.05.2021]

KALININIGRAD OBLAST AS AN ENTITY IN RELATIONS 
BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION  

AND EUROPEAN UNION IN THE YEARS 1990-2020

Abstract: The Kaliningrad region has a very specific location on the political 
map of Europe. The region is therefore a particular subject of negotiations 
between the Russian Federation and other countries at various levels. The 
European Union stands out in particular, as both countries with which the 
Kaliningrad region is adjacent are members of the European Union. Conven-
tionally, two stages can be distinguished in the development of the vision of 
the place of the Kaliningrad region in the ties of the Russian Federation with 
the European Union: from the emergence of the Russian Federation as a sep-
arate state to the crisis of Russian-Western relations in 2014 and beyond. This 
article will analyze the place of the Kaliningrad region relations of the Russian 
Federation with the European Union on the basis of selected international 
agreements and Russian-EU treaties.

Keywords: Russia, Kaliningrad, TACIS, Interreg
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PRAKTYKA WYMIERZANIA 
KAR ADMINISTRACYJNYCH 

DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA 
PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY 

w KONTEKŚCIE ZASADY 
PROPORCJONALNOŚCI

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza stosowania polskiego prawa, w za-
kresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych, za naruszenie przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. w swoich rozważa-
niach wyciągam wnioski, czy organy władzy publicznej, właściwie w zakresie 
kontroli przestrzegania tych przepisów, nakładają sankcje  na osoby fizyczne 
i podmioty gospodarcze w celu samego ukarania, za złamanie norm prawa, czy 
ich celem jest również zasilenie budżetu pieniędzmi uzyskanymi z wysokich 
kar, których nałożenie dozwolone jest przez ustawodawcę. Artykuł obejmu-
je opis zjawiska prania brudnych pieniędzy, jego szczegółową historię w skali 
globalnej, rozwój prawodawstwa, dotyczącego przeciwdziałania temu prze-
stępstwu, w świetle prawa międzynarodowego oraz prawa III Rzeczypospolitej. 
w systemie krajowym, podjąłem się również szczegółowego wyjaśnienia norm 
prawnych, na gruncie komparatystycznym. w tym celu, porównałem przepisy 
nieobowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu pra-
niu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z obowiązującą ustawą 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. w celu osiągnięcia ostatecznych wniosków na temat 
prawdziwych motywów organów władzy publicznej i stosowania przez nich za-
sady proporcjonalności skorzystałem z dorobku orzecznictwa, analizując liczne 
stany faktyczne, rozstrzygane przez sądownictwo administracyjne.  

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, przeciwdziałanie praniu brudnych 
pieniędzy, kara administracyjna, zasada proporcjonalności
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WPROWADZENIE

Praniem brudnych pieniędzy możemy określić zjawisko wprowadzania 
do legalnego obrotu pieniędzy, uzyskanych przez ich posiadaczy ze źródeł 
nielegalnych. Najczęściej pochodzą one z działalności przestępczej sprawców, 
którzy dopuszczają się tego działania. Pojęcie to zakorzeniło się w nomen-
klaturze prawniczo-ekonomicznej i tłumaczone jest z języka angielskiego 
w sposób bezpośredni jako laundering dirty money (Wąsowski 2001, s.9). Za 
najpopularniejszego prekursora tego zjawiska w literaturze wskazuje się groź-
nego amerykańskiego przestępcę, pochodzenia włoskiego o pseudonimie Al 
Capone. w ówczesnych czasach, w Stanach Zjednoczonych panowała prohibi-
cja, która zwiększyła odsetek czarnego rynku alkoholowego. Gank włoskiego 
przestępcy próbował legalizować uzyskane środki pieniężne, ze sprzedaży nie-
legalnego alkoholu, poprzez dołączanie ich do codziennej działalności gospo-
darczej członków jego organizacji. Jednym z jego przedsiębiorstw była pralnia, 
w której legalizował uzyskane środki odnotowując je w osiągniętych docho-
dach. z pewnością, to właśnie z tej historii doszukiwać się można etymologii 
zwrotu pochodzącego z języka angielskiego (Jasiński 1999 s.11). Był to im-
puls, który zapoczątkował ewolucyjny rozwój tego zjawiska na całym świecie. 
Fakt, że zjawisko to negatywnie wpływa na gospodarkę państw jest oczywisty, 
ze względu na łamanie funkcji fiskalnej finansów publicznych, polegającej na 
gromadzeniu środków pieniężnych przez państwo, aby zrealizować zadania 
dla potrzeb ludności  (Miemiec 2020 s.28). Społeczna szkodliwość tego pro-
cederu zmobilizowała ustawodawstwa wszystkich państw do kryminalizacji 
tego zjawiska oraz wprowadzenia licznych środków administracyjnych, które 
miały na celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wąsowski 2001 s.17). Poza 
sankcjami penalnymi, za złamanie norm administracyjnych w celu przeciw-
działania praniu pieniędzy, w wielu państwach, przewidziane zostały wyso-
kie sankcje administracyjne, których ratio legis ma na celu zmobilizowanie 
podmiotów finansowych do urzeczywistnienia tych obowiązków, pod rygo-
rem odpowiedzialności administracyjnej. Celem ustawodawcy jest umożli-
wienie jak najefektywniejszego wykrycia przez system prawa tego przestęp-
czego procederu. De lege lata w świetle polskiego systemu, przeciwdziałanie 
praniu brudnych pieniędzy reguluje ustawa z dnia 1 marca 2018 roku 
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
(dalej: u.o.p.p.b.p.i.f.t.). Za niedopełnienie obowiązków przewidzianych przez 
prawodawcę, przewidziano wysokie administracyjne kary pieniężne. Przed-
miotem niniejszego artykułu będzie próba oceny obowiązujących regulacji 
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przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy tzw. AML (Anti money launde-
ring) z perspektywy wymierzania kar administracyjnych i stosowania prawa, 
w kontekście administracyjnej zasady proporcjonalności, której istotą jest 
znalezienie równowagi między koniecznością ochrony generalnego interesu 
społeczeństwa oraz indywidualnych praw jednostki (Stahl 2019 s.172). Ce-
lem rozważań będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy organom władzy 
publicznej w Rzeczypospolitej, w głównej mierze zależy na dofinansowaniu 
budżetu, poprzez wysokie sankcje, czy może działają według zasady adekwat-
ności wymierzania kary. 

HISTORIA i ROZWÓJ USTAWODAWSTWA 
AML w POLSCE

W dobie zimnej wojny, świat pogrążył się w kryzysie ekonomicznym 
i systemy prawne państw próbowały zaadaptować się do nowej rzeczywistości. 
Była to idealna koniunktura do rozwoju przestępczości zorganizowanej. Po-
szerzyły się również techniki i sposoby prania brudnych pieniędzy, które były 
coraz bardziej trudne do wykrycia przez organy ścigania (Jasiński 1999 s.11).  
Pierwszy raz publicznie sprecyzowano to zjawisko w latach 70-tych, w związ-
ku z aferą Watergate. Amerykański dziennik The Ledger z dnia 12 kwietnia 
1973 r. oraz brytyjski dziennik The Guardian z dnia 19 kwietnia 1973 r. 
użyły zjawiska „money laundering” w kontekście finansowania kampanii 
prezydenckiej prezydenta USA Richarda Nixona (Dyl, Królikowski 2021). 
Od tego czasu pojęcie to stało się bardzo spopularyzowane w literaturze. Glo-
balizacja i postęp technologiczny, rozwinął ten proceder na tyle, że pojawiła 
się potrzeba przeciwdziałania temu zjawisku i uregulowania go w normach 
o randze międzynarodowej. Jedną z pierwszych regulacji w zakresie przeciw-
działania temu zjawisku, były Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy 
Nr R (80) 10 z 1980 r. Głównym celem tych zaleceń było, nałożenie na 
sektor bankowy dodatkowych obowiązków i przekazania wytycznych, które 
miały na celu ograniczenie występowania tego przestępstwa (Dyl, Królikow-
ski 2021). Działania takie stały się inspiracją i społeczność międzynarodo-
wa zdecydowała się powołać grupę FAFT (Financial Action Task Force on 
Money Laundering), która w kwietniu 1990 r. po dogłębnej analizie tematu, 
wydała zalecenia dotyczące walki z praniem brudnych pieniędzy, zaś zjawi-
sko przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy określono w nomenklaturze 
międzynarodowej jako AML- (anty money laundering).
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Zwieńczeniem tego procesu, na gruncie prawodawstwa ponadnarodowe-
go, było wydanie Dyrektywy Rady z dnia 10 czerwca 1991 r. przez Europej-
ską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) w sprawie uniemożliwiania korzystania 
z systemu finansowego w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 
(Sarnecki 2014 s.19). Celem prawodawcy międzynarodowego było, stworze-
nie generalnych i abstrakcyjnych ram, które będą mogły zostać szczegółowo 
rozwinięte w państwach członkowskich. Był to moment przełomowy w two-
rzeniu prawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania procederowi prania brud-
nych pieniędzy. Na podstawie aktualizacji rekomendacji grupy FAFT, normy 
prawne były stopniowo, dostosowywane do zmiennych warunków technicz-
nych i stały się podstawą do uchwalenia obecnie obowiązującej Dyrektywy 
parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku 
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pie-
niędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. 
Dyrektywa stała się podstawą ustawodawstwa w III RP. 

Intensyfikacja zjawiska prania brudnych pieniędzy w historii Polski, nastą-
piła w schyłkowym okresie PRL. Wynikało to z kryzysu władzy i spodziewanej 
przez komunistów transformacji ustrojowej. w celu zabezpieczenia sytuacji ma-
terialnej komunistów, doszło do „uwłaszczenia nomenklatury partyjnej”, w której 
dążono do prywatyzacji oraz legalizacji majątków, na rzecz przedstawicieli 
władzy komunistycznej. (Piotrowski 2004 , s.114). Stosowano do tego zadania, 
również pranie brudnych pieniędzy. Po obradach okrągłostołowych pierwszą 
regulacją w systemie prawa krajowego była ustawa z 12 października 1994 
roku o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa 
karnego (Dz.U. Nr 126, poz.615), która w art.5 dokonała typizacji prania brud-
nych pieniędzy, jako czynu zabronionego. w związku z wielką nowelizacją i ko-
dyfikacją  prawa karnego, pranie brudnych pieniędzy zostało stypizowane jako 
czyn zabroniony w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (dalej: 
k.k.). Jednostką redakcyjną, w której wyrażona jest norma sankcjonowana jest 
art.299 KK. (Dyl, Królikowski, 2021). Mimo wprowadzenia prawnokarnych 
regulacji, zjawisko to nie ustąpiło, zaś raport Rady Europy z 29 maja 2000 r. 
ocenił postęp w wysiłkach na rzecz uniemożliwiania prania pieniędzy negatyw-
nie. (Wąsowski 2001 s.17). Dało to impuls ustawodawcy do stworzenia regula-
cji, które przeciwdziałałyby rozwoju tego przestępstwa. w III Rzeczypospolitej 
pierwszym kompleksowym aktem prawnym, którego celem było przeciwdzia-
łanie AML, była ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
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brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. (dalej: ustawa u.o.p.p.b.p.i.f.t. 
z 16 listopada 2000 r.). 

Zakres przedmiotowy tego aktu wskazywał, że ustawa określała zasady 
oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu, sto-
sowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom 
i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finanso-
wym, w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

W celu realizacji tych obowiązków, ustawodawca powołał podmioty ad-
ministracji rządowej właściwe do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 
nazwane „organami informacji finansowej”, którymi byli: minister właściwy do 
spraw finansów publicznych, jako organ naczelny oraz Szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Jed-
nostką organizacyjną, wyodrębnioną w tym celu, była Krajowa Administracja 
Skarbowa. 

Określone zostały kompetencje tych podmiotów. Do zadań Generalne-
go Inspektora, należały zgodnie z art.4 ust.1 obowiązki takie jak m.in. badanie 
przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione 
podejrzenia, sprawowanie generalnej kontroli, w zakresie przestrzegania norm 
dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, współpraca z orga-
nizacjami i innymi podmiotami międzynarodowymi, w zakresie przeciwdzia-
łania prania brudnych pieniędzy oraz nakładanie kar pieniężnych, o których 
mowa w ustawie. 

W kontekście omawianej problematyki, najbardziej istotny jest ostatni 
punkt. Ustawodawca w ramach analizowanej ustawy, przewidział sankcje 
administracyjne za niedostosowywanie się do obowiązków nałożonych przez 
prawo, w zakresie AML. Zgodnie z wykładnią funkcjonalną, celem tego prze-
pisu jest prewencja i zapobieganie przed działalnością, która prowadzi do 
wprowadzania w obrót pieniędzy z nielegalnych źródeł. Kary pieniężne unor-
mowane zostały w rozdziale 7a wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z art.34a, 
każda instytucja obowiązana, wymieniona w art.2 ust.1, podlega administra-
cyjnej sankcji pieniężnej, w przypadku zaistnienia takich przesłanek, jak m.in. 
niedopełnienie obowiązku rejestracji transakcji przekraczającej równowar-
tość 15 000 euro, niedopełnienie obowiązku przeprowadzania analizy ryzy-
ka, w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, 
niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, nieprzechowanie udo-
kumentowanych wyników analiz, przez wymagany prawem okres, niezapew-
nienie pracownikom udziału w programie szkoleniowym; 
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Zgodnie z art.34c ust.1 sankcja administracyjna nakładana była w for-
mie decyzji administracyjnej Generalnego Inspektora Finansowego, w wyso-
kości nie większej niż 750 000 zł, zaś w przypadku niezapewnienia szkole-
nia, w wysokości nie większej niż 100 000 zł. Organy zobowiązane były przy 
nakładaniu kary określić jej rodzaj, zakres naruszenia, możliwości finansowe 
i dotychczasową działalność tej instytucji. Zgodnie z ust.3 całość dochodu, 
przekazywana była do budżetu państwa. Niewątpliwie ustawodawca zasto-
sował zasadę indywidualizacji odpowiedzialności, gdyż zgodnie z przepisem, 
w procesie wymierzania kary, należy zbadać przesłanki ad casum. Zastosowano 
również zasadę proporcjonalności, gdyż należało zbadać rodzaj i zakres naru-
szenia oraz możliwości finansowe, na realne wypłacenie kary administracyjnej.

Z perspektywy administracyjnej de lega lata, obecnie obowiązującym 
aktem prawnym, regulującym kwestie AML jest ustawa u.o.p.p.b.p.i.f.t. Jej 
geneza wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do norm zawar-
tych w dyrektywie. w związku z tym polski ustawodawca musiał dostosować 
się do norm zawartych w dyrektywie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 
2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku. Wprowadzenie tego aktu normatywne-
go, uchyliło obowiązywanie ustawy u.o.p.p.b.p.i.f.t. z 2000 roku. 

Reasumując, ustawodawstwo AML rozwijało się cyklicznie, na gruncie 
prawodawstwa ponadnarodowego, aż do czasów dzisiejszych. w systemie prze-
ciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej, podstawowym 
dokumentem, stała się dyrektywa parlamentu europejskiego i Rady (UE) 
2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie zapobiegania wykorzysty-
waniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terrory-
zmu. w Rzeczypospolitej uchwalona na początku XXI wieku w 2000 r. ustawa, 
bardzo szybko stała się nieaktualna i przestarzała, ze względu na dołączenie 
1 maja 2004 roku do kręgu państw UE. w związku z tym naturalnym było, 
wprowadzenie ustawy, która dostosowała porządek prawny do prawa unijne-
go. Tym aktem normatywnym jest obecnie ustawa z  2018 roku.

REGULACJE AML  
w OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM  

Przechodząc do analizy aktualnego stanu prawnego, należy wskazać, 
że nie istnieje definicja legalna prania brudnych pieniędzy. Istnieje jednak 
rozbudowana, doktrynalna definicja tego zjawiska, uregulowana w wielo-
krotnie nowelizowanym art.299 k.k, który wprowadza nowy typ umyślnego  
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przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym, 
oraz odpowiada zaleceniom UE (Grześkowiak 2017).

W świetle obowiązującego ustawodawstwa, pranie brudnych pieniędzy, 
można zdefiniować doktrynalnie, jako przyjmowanie, posiadanie, używanie, 
przekazywanie, wywożenie za granicę, ukrywanie, dokonywanie transferu, 
konwersji, pomaganie w przenoszeniu własności, posiadanie albo podejmo-
wanie innych czynności, które mogą udaremnić, znacznie utrudnić stwier-
dzenie przestępczego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia, 
albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, 
papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych, innego 
mienia ruchomego, nieruchomości, które pochodzą z korzyści związanych 
z popełnieniem czynu zabronionego. 

Przechodząc do omówienia najważniejszych zagadnień materii norma-
tywnej, w ujęciu komparatystycznym do poprzedniej ustawy, należy zwrócić 
uwagę, że zakres przedmiotowy nie uległ zmianie, gdyż dotyczy zasad i trybu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, lecz został skrócony, gdyż nie wspomnia-
no chociażby o stosowaniu środków ograniczających. Stosując rozwiązanie per 
analogiam w art.2 ust.1 wskazano, zgodnie z zasadą numerus claussus zamknię-
ty katalog instytucji obowiązanych, czyli podmiotów, takich jak m.in. banki 
krajowe, instytucje płatnicze, biura rachunkowe, fundusze inwestycyjne itp., 
których powiązanie z finansami, może generować ryzyko prania brudnych 
pieniędzy. Ze względu na wieloletni rozwój rynku finansowego, został on 
rozszerzony dodatkowo o kolejne podmioty, takie jak m.in. przedsiębiorcy, 
których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polega-
jących na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udziela-
niu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub 
celnego. 

Ustawodawca analogicznie powołał z mocy ustawy organy właściwe do 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz unormował ich kompetencje. Głów-
nym organem, jest obecnie Minister Finansów, jako naczelny organ informa-
cji finansowej  oraz monokratyczny organ, w postaci Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej, którego na sześcioletnią kadencję powołuje i odwo-
łuje Prezes Rady Ministrów. Zakres jego kompetencji reguluje art.12, który 
jest bardzo podobny do wcześniejszych regulacji. w ustawie wskazano m.in. 
takie obowiązki jak, analizowanie informacji dotyczących wartości majątko-
wych, co do których Generalny Inspektor powziął podejrzenie, że mają one 
związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, udo-
stępnianie wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
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w Biuletynie Informacji Publicznej, przetwarzanie informacji w trybie okre-
ślonym w ustawie. 

Zgodnie z art.19 ust.1 jako organem pomocniczym Generalnego Inspek-
tora jest Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, pełniący funkcję opiniodaw-
czą i doradczą. Jednym z jego obowiązków, jest opiniowanie krajowej oceny 
ryzyka prania pieniędzy. 

W obowiązujących przepisach, jednym z podstawowych obowiązków 
instytucji obowiązanych, jest utworzenie oceny ryzyka danego podmiotu 
finansowego. Zgodnie z art.26 ust.1, jednostki współpracujące, przekazują 
Generalnemu Inspektorowi informacje lub dokumenty, mogące mieć wpływ 
na krajową ocenę ryzyka. Celem tego, jest umożliwienie na podstawie tych 
informacji, utworzenia krajowej oceny ryzyka przez Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej. 

Instytucje obowiązane, zobligowane są również do stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego, w stosunku do swoich klientów, takich jak m.in. 
identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości, analiza transakcji klien-
ta przeprowadzonych w ramach stosunków gospodarczych, badanie źródeł 
pochodzenia wartości majątkowych, będących w dyspozycji klienta. 

REGULACJE DOTYCZĄCE SANKCJI 
ADMINISTRACYJNYCH W USTAWIE AML

Jednym z uprawnień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 
identycznie jak na gruncie poprzedniej ustawy, na podstawie art.12 ust.1 
pkt.10, jest nakładanie kar pieniężnych. Stanowią one formę represji, wymie-
rzoną w ramach stosunku administracyjnoprawnego, w związku z naruszeniem 
obowiązków administracyjnych (Wierzbowski 2017 s.116). z aksjologicznego 
punktu  widzenia, pełnią one następujące funkcje: represyjną, dyscyplinującą, 
prewencyjną, wychowawczą przymuszającą, odszkodowawczą (Zimmerman 
2016, s.93). Przepisy dotyczące tej materii, uregulowane są w rozdziale 13 
ustawy, dotyczącym kar administracyjnych. Jest to urzeczywistnienie art.58-
62 dyrektywy AML z 2015 roku, która zobowiązała państwa członkowskie do 
stworzenia mechanizmów odpowiedzialności, z tytułu naruszenia przepisów 
AML. Kary te mogą być nałożone, tylko na podmioty, mające status prawny 
instytucji obowiązanych, czyli wskazane w art.2 ust.1. 

Obowiązki nałożone przez ustawodawcę na instytucje obowiązane, któ-
rych naruszenie stanowi  delikt administracyjny i może skutkować ukaraniem  
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przez właściwe organy, wskazane zostały w art. 147, 148 oraz 149 niniejszej 
ustawy. 

Można wymienić zamknięty katalog zadań jednostek obowiązanych, za 
których niespełnienie, grozi kara administracyjna. Są to m.in. nie dopełnienie 
obowiązku wyznaczenia członka zarządu, który de facto skutkuje uniemożli-
wieniem realizacji obowiązków, ze względu na brak podmiotów odpowiedzial-
nych za wdrażanie przepisów, nie wyznaczenie spośród grona pracowników, 
zajmujących kierownicze stanowiska, osoby odpowiedzialnej za zapewnienie 
zgodności działalności całej instytucji obowiązanej i jej pracowników tzw. 
AML officer, nie stosowanie wymaganych przez ustawę środków bezpieczeń-
stwa finansowego, wobec klientów,  nie dokumentowanie zastosowanych 
środków bezpieczeństwa finansowego oraz nieprzechowywanie ich przez okres 
5 lat, uchybienie obowiązkowi wprowadzania procedury wewnętrznej, prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy, nie zapewnienie udziału w programach szko-
leniowych, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy, złamanie klauzuli poufności, w zakresie przekazywania in-
formacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, nie wykonanie 
zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Generalnego Inspektora, nie uzyska-
nie zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trze-
cim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanego przez Komisję Europejską w akcie 
delegowanym, nie dopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka oraz jej 
aktualizacji, co dwa lata, w ramach danej instytucji obowiązanej.  

W art.150 przewidziany został katalog kar administracyjnych, za niedo-
pełnienie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 
które może zastosować w formie decyzji administracyjnej Generalny Inspek-
tor Informacji Finansowej. Są to: publikacja informacji o instytucji obowiąza-
nej i zakresie naruszenia przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej, nakaz 
zaprzestania podejmowania przez instytucje obowiązaną określonych czyn-
ności, cofnięcie koncesji, zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności 
regulowanej, zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym, przez 
osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucje obowiązaną przepisów 
ustawy oraz kara pieniężna. (Dyl, Królikowski 2021).

Problematyka administracyjnej kary pieniężnej, skorelowana jest z prze-
pisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjne-
go (dalej: k.p.a). Zostały one unormowane w art.189a-189k KPA i stanowią 
swoiste novum, gdyż zostały dodane przez ustawę z 9.3.2017 r. o zmianie usta-
wy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
(Wierzbowski 2019, s. 279). Zgodnie z art.189a k.p.a w sprawach nakładania 
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lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielania ulg, 
w ich wykonaniu stosuje się przepisy tej ustawy. Ustawodawca w art.189b 
wprowadził definicję legalną, administracyjnej kary pieniężnej (Sudyka 2021, 
s.460). Zgodnie z tym przepisem, rozumie się: „określoną w ustawie sankcje 
o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji publicznej, 
w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedo-
pełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu, ciążącego na osobie fizycznej, 
osobie prawnej, albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej.” 

Prawodawca wskazuje w art.189a § 2 pkt.1 k.p.a, że w przypadku ure-
gulowania w przepisach odrębnych, przesłanek wymiaru administracyjnej 
kary pieniężnej przepisów niniejszego działu, w tym zakresie nie stosuje się. 
Oznacza to, że przepisy ogólne znajdą zastosowanie, gdy nie ma przepisów 
szczególnych (Kędziora 2019, s.16). 

W świetle ustawy o AML, uregulowane zostały odrębne przesłanki do 
wymierzenia kary administracyjnej, stanowiące lex specialis do przepisów 
ogólnych, zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie 
z art.150 wymienionej wyżej ustawy, ustalając rodzaj kary administracyjnej 
oraz wysokość kary, należy uwzględnić wagę naruszenia i czas trwania, zakres 
odpowiedzialności instytucji obowiązanej, możliwości finansowe instytucji 
obowiązanej, skalę korzyści osiągniętych przez instytucje obowiązaną, jeśli 
można te korzyści lub straty ustalić, straty poniesione przez osoby trzecie, 
w związku z naruszeniem, stopień współpracy instytucji obowiązanej, z or-
ganami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy, uprzed-
nie naruszenie przepisów ustawy, przez instytucję obowiązaną. Potwierdza to 
również orzecznictwo w zakresie wymierzania kar, które wskazuje, że w proce-
sie karania, sąd musi ustalić cały stan faktyczny i zbadać wszystkie przesłanki 
w celu dokonania kompleksowej oceny. Wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 25 marca 2021 r. „organ nakładając administracyjną karę pie-
niężną zobowiązany jest zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej ustalić cały stan 
faktyczny sprawy i dokonać jego całościowej oceny. Nie może być uznane za 
zgodne z prawem rozstrzygnięcie organu administracji publicznej o nałożeniu 
na stronę sankcji administracyjnej, oparte tylko na części ustalonych w spra-
wie okoliczności faktycznych” (Wyrok NSA z 25.03.2021 II GSK 783/18). 

Organ może również, odstąpić od nałożenia kary administracyjnej, gdy 
waga naruszenia przepisów ustawy jest znikoma, a instytucja obowiązana 
zaprzestała naruszenia przepisów ustawy, za to samo zachowanie prawo-
mocną decyzją została uprzednio nałożona na instytucje obowiązaną kara 
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administracyjna lub została ona prawomocnie ukarana za wykroczenie, wy-
kroczenie skarbowe, przestępstwo albo przestępstwo skarbowe. 

Wysokość sankcji została określona w art.150 ust.2, zgodnie z którym 
karę pieniężną nakłada się do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osią-
gniętej lub straty unikniętej przez instytucje obowiązaną, w wyniku narusze-
nia albo w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub 
straty, do wysokości równowartości 1 000 000 euro. 

Ustawodawca przewidział również szczególny katalog podmiotów, ta-
kich jak banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kra-
jowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne, 
prowadzące na terytorium RP działalność maklerską, fundusze inwestycyjne, 
zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, krajowy depozyt papierów 
wartościowych, przedsiębiorcy świadczący usługę wymiany walut, udostęp-
niania skrytek sejfowych oraz instytucje pożyczkowe, w stosunku do których 
wymiar kary jest zaostrzony. w przypadku osób fizycznych, może on wynieść 
20 868 500 zł, zaś w przypadku osób prawnych kara może zostać nałożona do 
równowartości kwoty 5 000 000 euro. Porównując to z wysokością kar, na 
gruncie nieobowiązującej ustawy, wysokość sankcji możliwej do wymierzenia 
została bardzo podwyższona, gdyż maksymalna kara do nałożenia wynosiła 
750 000 zł. 

PRAKTYKA KARANIA W KONTEKŚCIE  
ZASADY PROPORCJONALNOŚCI

Zasada proporcjonalności w kontekście sankcji administracyjnych  
in abstracto. 

Zasady prawa są to normy prawne, które mają podstawowe znaczenie 
dla całego systemu prawnego (Zimmerman 2016, s.161). Wyznaczają one 
gwarancje ochrony statusu prawnego jednostki. w świetle art.2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. (dalej: Konstytucja 
RP) wynikają one z faktu, że jest ona państwem prawnym, urzeczywistnia-
jącym zasady sprawiedliwości społecznej. z faktu tego wynika obowiązek za-
pewnienia obywatelom podstawowych praw wynikających z rządów prawa 
(Tuleja 2016). Jedną z takich zasad jest zasada proporcjonalności, która naka-
zuje w procesie stanowienia i wykonywania prawa wybierać takie środki, któ-
re umożliwią zrealizowanie celów organom władzy publicznej oraz nie będą 
w swoich ograniczeniach zbyt obciążające i radykalne dla obywatela. Powinny 
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miarkować cele i wymierzanie dolegliwości, a także proporcję między ochroną 
interesu ogólnego i prywatnego (Zimmerman 2016, s.161). Przedstawiciele 
doktryny wskazują, że jest ona swoistą zasadą, która ma miarkować inne nor-
my. Jej zadaniem jest optymalizacja nakazów i równoważenie ich do danego 
celu, które państwo chce osiągnąć w przypadku kolizji danych wartości (Zirk 
2012, s.130-131).

Zasada normatywnie została wyrażona w art.31 ust.3 Konstytucji RP, 
zgodnie z którym „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności pu-
blicznej albo wolności i praw innych osób”. (Sajfan, Bosak 2022). w celu jej 
zastosowania musi zostać zachowana przesłanka formalna, oznaczająca wy-
móg ustawowej formy oraz materialna, polegająca na ochronie danej wartości 
i dobra. (Piotrowski 2018, s. 24). w związku z tym, jest ona uzasadniona 
aksjologicznie, słusznym i racjonalnym wyważeniem dobra zarówno ogółu, 
jak i jednostki. w związku z tym, w literaturze niektórzy autorzy określają ją 
mianem „zasady najmniejszego bólu” (Stahl 2019, s.170). 

Wyrażona jest ona szczegółowo w wielu aktach prawnych i odnosi się do 
gałęzi prawa, którą reguluje. w kontekście omawianej problematyki, została 
unormowana w art.8 k.p.a, który expressis verbis stanowi naczelną zasadę po-
stępowania administracyjnego, polegającą na tym, że organy władzy, kierują 
się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Na 
gruncie k.p.a, potwierdza to również dorobek judykatury, chociażby w wy-
roku NSA z dnia 21 października 2021 r. II GSK 407/21, w którym sąd 
wskazuje, że „zasada proporcjonalności, oznacza zakaz nadmiernej w stosun-
ku do chronionej wartości, ingerencji w sferę praw i wolności” (Wyrok NSA 
z 21.10.2021 II GSK 407/21).

Zasada proporcjonalności, przewidziana została w ogólnych normach, 
wyrażonych przez prawodawcę. Należy wskazać tutaj art.189d k.p.a, który 
określa dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej. Przesłanki jakie 
organ musi wziąć pod uwagę to m.in. waga i okoliczność naruszenia prawa, 
stopień przyczynienia się strony do powstania naruszenia prawa, wysokość 
osiągniętej korzyści i warunki osobiste strony, na którą kara jest nakładana. 
Niewątpliwie w swoich przesłankach przepis ten zawiera zasadę proporcjonal-
ności między realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa a obcią-
żeniem strony. Wskazują na to również przedstawiciele doktryny. „Dyrekty-
wy wymiaru kary mieszczą się w koniecznym zapewnieniu proporcjonalnego 
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stosowania regulacji prawnych” (Stankiewicz 2021). Przy ich stosowaniu, 
organ powinien więc mieć na uwadze, że dolegliwość kary musi być propor-
cjonalna do rodzaju i stopnia naruszenia prawa. Wyrażona ona została rów-
nież w art.189f k.p.a, który reguluje możliwość odstąpienia od nałożonej kary 
administracyjnej, jeżeli waga naruszenia jest znikoma, a sankcja została już 
nałożona i spełnia cele kary. Istotność realizacji tej zasady potwierdza również 
dorobek judykatury. w związku z tym należy przytoczyć kilka przypadków jej 
zastosowania. 

Jako przykład można wskazać sprawę, w której skarżącym do WSA był 
współwłaściciel zabytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.. Na decyzję Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków o wymierzeniu sankcji administracyjnej 
w wysokości 20.000,00 zł oraz organu odwoławczego, czyli Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w tej samej wysokości. Sąd w wyroku z 24 lutego 
2021 r. VII/SA/Wa 1900/20 uchylił zaskarżoną decyzję w całości i doszedł do 
wniosku, że „Zgodnie z przepisem art. 189d pkt 7 k.p.a, wymierzając admini-
stracyjną karę pieniężną, organ ma obowiązek wziąć pod uwagę – w przypad-
ku osoby fizycznej – warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara 
pieniężna jest nakładana”. Mimo świadomości Ministra Kultury o chorobie 
skarżącego, uzasadnionej odpowiednią dokumentacją medyczną, zdecydował 
się on nałożyć wysoką sankcję z tego powodu sąd uchylił decyzję jako sprzecz-
ną z dyrektywami wymiaru kary (Wyrok WSA z 24 lutego 2021 r. VII/SA/
Wa 1900/20).

Zasada proporcjonalności została zastosowana przez sąd administracyjny, 
chociażby w sprawie, której skarżącym była osoba fizyczna, na decyzję Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego, nakładającego karę w kwocie 5.291,10 
zł za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. WSA w wyroku z dnia 16 lipca 
2020 r. II SA/Bk 176/20 zdecydował się uchylić zaskarżoną decyzję w całości. 
w uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art.189f k.p.a, organy wymierzające 
karę, całkowicie pominęły kwestie rozważenia okoliczności opisanych w tym 
przepisie, mimo iż odnosi się on również do zasady proporcjonalności (Wy-
rok WSA z 16 lipca 2020 r. II SA/Bk 176/20).

W tych stanach faktycznych organy władzy wykonawczej nie zastosowały 
zasady adekwatności, lecz została ona zastosowana przez organy sądowe i nie-
zgodną z prawem decyzję uchylono. Pozwala to wysnuć wniosek, że organy 
władzy publicznej, często poprzez nierzetelne prowadzenie postępowania, do-
prowadzają do jej przekroczenia i jak kluczowy do obrony praw obywateli, jest 
dobrze zorganizowany aparat wymiaru sprawiedliwości.
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PRAKTYKA KARANIA W USTAWODAWSTWIE AML 

Przechodząc do praktyki karania na gruncie ustawy AML, należy wskazać 
kilka przykładowych przypadków wymierzenia kary pieniężnej przez organy 
administracji publicznej. Pozwoli to wysnuć kluczowe wnioski, z perspektywy 
omawianego tematu, czy organy władzy publicznej i sądowniczej, przestrzega-
ją zasady „najmniejszego bólu”. 

W wyroku z 28 czerwca 2011 r. VI SA/Wa 887/11 WSA w sprawie 
ze skargi G sp. z o.o. na decyzję Ministra Finansów o nałożeniu kary pie-
niężnej w wysokości 5.000,00 zł za niedopełnienie obowiązku zapewnienia 
udziału pracowników w programach szkoleniowych, sąd zdecydował się od-
dalić skargę. w tym stanie faktycznym, Urząd Celny poinformował GIIF, że 
przedsiębiorstwo G sp. z o.o. naruszyło przepisy dotyczące przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy. Spółka w wyjaśnieniach zapewniła, że szkolenia 
zostały zapewnione i pracownicy mają wymaganą przez ustawę wiedzę. Or-
gan pierwszej instancji stwierdził jednakże, że obowiązki te zostały dopełnio-
ne po naruszeniu. Natomiast działań podjętych po tym terminie, nie można 
uznać za zmianę stanu faktycznego, a jedynie można je wziąć pod uwagę przy 
wymierzaniu wysokości kary pieniężnej. Organ drugiej instancji, czyli Mini-
ster Finansów podtrzymał argumentację GIIF w zakresie wymierzenia kary. 
Wskazał również, że w toku postępowania przed sądem i instancji nie przeka-
zano stosownych informacji odnośnie sytuacji finansowej. w związku z tym, 
spółka zaskarżyła decyzje do sądu administracyjnego, który stwierdził że nie 
naruszały one prawa i nie zasługują na uwzględnienie. Ponadto, zdaniem sądu, 
sankcja w wysokości 5.000,00 zł stanowi działanie organu w granicach prawa, 
który rzetelnie zbadał przesłanki i nałożył karę administracyjną (Wyrok WSA 
z 28 czerwca 2011 r. VI SA/Wa 887/11).

Wojewódzki Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r. 
VI SA/Wa 1969/12  oddalił skargę na decyzję Ministra Finansów z lipca 2012 
r., w przedmiocie kary pieniężnej, za  niedopełnienie obowiązku rejestracji 
transakcji w wysokości 625.000,00 zł. w tym stanie faktycznym, Komisja 
Nadzoru Finansowego poinformowała GIIF o wyniku kontroli w przedsię-
biorstwie T.S.A, prowadzącym działalność w przedmiocie usług maklerskich. 
Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła nieprawidłowość, polegającą na 
nie przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, przez 
skarżącą transakcji dokonywanych w imieniu klientów, na rynku OTC (kon-
traktów opcyjnych bądź CFD, w których D. był drugą stroną transakcji) 
podlegających obowiązkowi rejestracji, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy 
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o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Organ wskazał, że z uwagi na fakt, iż 
naruszenie dotyczyło ponad 1800 transakcji i miało miejsce w całym okresie 
objętym kontrolą oraz zważywszy na bardzo dobrą sytuacje finansową skarżą-
cej i dobrą ocenę dotychczasowej jej działalności, postanowił nie wymierzać jej 
kary finansowej w maksymalnej wysokości, a ustalić ją na poziomie 625.000 
zł, co stanowi niewiele ponad 1,15 % dochodu spółki po opodatkowaniu z lat 
2009 i 2010. Organ podkreślił, że nałożona kara ma stanowić aspekt edukacyjny 
i wychowawczy oraz zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości. Skarżąca 
wniosła odwołanie, ale Minister Finansów utrzymał decyzję w mocy. Sąd ad-
ministracyjny, oddalając skargę stwierdził, że „Organ ustalając wysokość kary 
na kwotę 625 000 zł., uwzględnił zarówno wysokość średniego rocznego dochodu 
skarżącej w okresie 2009 - 2010 r. (54 000 000 zł) jak i rodzaj i zakres narusze-
nia, w postaci nierejestrowania 1849 transakcji dotyczących pozycji otwieranych 
i zamykanych na kontraktach CFD i opcjach, jak również dotychczasową dzia-
łalność (bez zastrzeżeń ze strony UKNF)”. (Wyrok WSA z 20 grudnia 2012 r. 
VI SA/Wa 1969/12).

Z perspektywy wymierzania kar, przed NSA trafiła sprawa, ze skargi ka-
sacyjnej od wyroku WSA z dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd zdecydował się odda-
lić skargę kasacyjną. w tym stanie faktycznym, w dniach 6-7 listopada 2014 r. 
funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzili kontrolę dzia-
łalności gospodarczej, prowadzonej przez A.M, w zakresie przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy. w toku kontroli, ujawniono nieprawidłowości, 
w związku z tym, decyzją z września 2015 r. Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej, na podstawie m.in. art.34a pkt 2-4 i art.34c ust.1 i 2 ustawy AML 
z 2000 r. nałożył na skarżącą karę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł za nie-
dopełnienie obowiązków: a) przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastoso-
wania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa 
w art.8b ust.3 ww. ustawy; b) stosowania środków bezpieczeństwa finanso-
wego, o których mowa w art.8b ust.3 ww. ustawy; c) przechowywania przez 
wymagany okres udokumentowanych wyników analizy, o których mowa 
w art.8a ww. ustawy. w uzasadnieniu skazano, że skarżąca nie spełniła ustawo-
wych obowiązków. Przy ustalaniu wymiaru kary wziął pod uwagę fakt, że nie 
ma podstaw do negatywnej oceny dotychczasowej działalności oraz ograni-
czone możliwości finansowe skarżącej. w szczególności, że w 2013 r. wykazała 
dochód w wysokości 1.777.530 zł, zaś w 2014. stratę w wysokości 82.564,00 
zł i zdecydował się wymierzyć karę w kwocie 5.000,00 zł. w odwołaniu Mini-
ster Finansów utrzymał w mocy decyzję organu i instancji. Stwierdził również, 
że organ pierwszej instancji zachował się prawidłowo, gdyż ze względu na złą 
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sytuację finansową przedsiębiorstwa, zminimalizował wysokość kary. w skar-
dze do WSA skarżąca zarzuciła błędne zastosowanie wykładni przepisów pra-
wa materialnego oraz przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, co 
doprowadziło do uznania, iż działania skarżącej nie miały znikomego stopnia 
szkodliwości, a także nieadekwatność sankcji do naruszenia. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny stwierdził, że wysokość nałożonej na skarżącą kary pieniężnej, 
jest adekwatna do naruszenia przepisów prawa. Ustalając ją, organ uwzględnił 
wyniki finansowe skarżącej. Strona nie wykazała, by organ przekroczył granicę 
uznania administracyjnego, działając w sposób dowolny. A.M zdecydowała 
się wnieść skargę kasacyjną na powyższy wyrok w całości. Powołując się na 
te same zarzuty, wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i prze-
kazania sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA. NSA w wyroku VI 
SA/Wa 2597/17 zważył, że trafne jest stanowisko sądu pierwszej instancji, 
które wykazuje że skarżąca nie wykonała ustawowych obowiązków. Ponadto 
wskazał, że nie jest poziomem nadmiernie wysokim, nałożenie kary w kwocie 
5.000,00 zł przy górnej granicy ustawowej 750.000,00 zł biorąc pod uwagę 
ilość i wartość transakcji, które wielokrotnie przekraczały limit płatności go-
tówkowych. Sąd zdecydował się oddalić skargę kasacyjną w całości (Wyrok 
NSA z 22 maja 2019 r. VI SA/Wa 2597/17). 

W czerwcu 2017 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej, na-
łożył na podmiot sektora bankowego karę pieniężną w wysokości 125.000,00 
zł za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie z 16 listopada 
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
w postaci rejestracji transakcji, przekazania Generalnemu Inspektorowi doku-
mentów, dotyczących tych transakcji lub przechowywania przez wymagany okres 
rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tych transakcji; przeprowa-
dzenia analizy ryzyka, w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa 
finansowego; stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przechowywa-
nia przez wymagany okres, udokumentowanych wyników analizy. w niniejszej 
sprawie, Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała GIIF, że dokonała 
kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy. w związku z tym GIIF wszczął postępowanie 
z tytułu niedopełnienia obowiązków i nałożył administracyjną karę pieniężną 
w wysokości 125.000,00 zł. Bank skorzystał z instytucji odwołania, lecz organ 
drugiej instancji, czyli Minister stwierdził brak wiedzy oraz świadomości 
pracowników Banku tj. instytucji obowiązanej do wykonywania przepisów 
ustawy. Zaprzeczył twierdzeniom skarżącego, jakoby wszystkie transakcje były 
poprawne i terminowo rejestrowane. w ocenie Ministra, opisane zaniechania 
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Banku wyczerpywały zatem znamiona czynu, o których mowa w art. 34a 
pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 ustawy, za co GIIF prawidłowo wymierzył karę. 
Skarżący zdecydował się zaskarżyć ją do WSA twierdząc, że naruszenie 
obowiązków nie było jego zawinionym działaniem, a organ przekroczył zasadę 
swobodnej oceny materiału dowodowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem nie narusza 
prawa. Instytucja obowiązana nie spełniła obowiązków nałożonych na nią 
przez ustawę, dlatego nałożenie kary administracyjnej, nie narusza przepisów 
materialnych jak i proceduralnych. w związku z tym, sankcja została legalnie 
nałożona i bank zobowiązany był ją uiścić (Wyrok WSA z 18 kwietnia 2018 r. 
VI SA/Wa 2597/17).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 marca 2021 r. VI 
SA/Wa 2690/20 oddalił skargę na decyzję Ministra Finansów, który nało-
żył sankcję administracyjną w wysokości 500.000,00 zł na przedsiębiorstwo 
H S.A, za niedopełnienie obowiązków, w zakresie niewyznaczenia osób od-
powiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, nie-
wprowadzenie wewnętrznej procedury, niesporządzenie analizy ryzyka, nie-
zapewnienie udziału w programach szkoleniowych, niezastosowanie środków 
bezpieczeństwa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu od dnia 14 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 
w niniejszej sprawie, organ pierwszej instancji, tj. Generalny Inspektor Infor-
macji Finansowej, opierając się na protokole kontroli, zdecydował się wymie-
rzyć karę w kwocie 600.000,00 zł. Minister po wnikliwej analizie materiału 
dowodowego zdecydował się uchylić zaskarżoną decyzję w całości i wymierzyć 
karę 500.000,00 zł. Uznał, że taka wysokość kary będzie najbardziej adekwat-
na i uzasadniał to faktem ograniczonych możliwości finansowych strony oraz 
pozytywną współpracą z organami w zakresie AML. Strona wniosła odwoła-
nie do sądu administracyjnego, wnosząc zarzut naruszenia przepisów postępo-
wania, m.in. poprzez fakt nieadekwatności kary do naruszenia oraz przepisów 
prawa materialnego w zakresie znikomości naruszeń. Sąd zważył, że zarzu-
ty są bezzasadne. Nie zostały zmarginalizowane okoliczności przemawiające 
na korzyść Spółki, gdyż organ drugiej instancji, obniżył karę ze względu na 
współpracę oraz poniesioną przez stronę stratę, w ostatnich dwóch latach pro-
wadzenia działalności. z perspektywy prawa materialnego, sąd stwierdził, że 
zaniechanie obowiązków jest poważnym naruszeniem przepisów prawa ma-
terialnego i zasługiwało na ukaranie (Wyrok WSA z 24 marca 2021 r. VI SA/
Wa 2690/20). 
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Zarzuty podnoszone przez strony w ramach kar za naruszenie przepisów 
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, w niektórych sprawach były 
przez sądy uwzględniane. Jako przykład, można wskazać wyrok WSA z 10 
sierpnia 2021 r. V SA/Wa 2574/21, który uchylił decyzję Ministra Finan-
sów Funduszy i Polityki Regionalnej, nakładającą karę pieniężną w wysokości 
5.000,00 zł za niedopełnienie obowiązków sporządzenia oceny ryzyka wpro-
wadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej. w niniejszej sprawie 
GIIF przeprowadził kontrolę skarżącego, który prowadził Kancelarię Radcy 
Prawnego. Stwierdził, że przedstawiony przez skarżącego dokument nie sta-
nowił oceny ryzyka o której mowa w art.27 ust.3 ustawy. Zdaniem organu, 
stwierdzono że zakres odpowiedzialności jest całkowity, gdyż jako prawnik 
powinien znać przepisy prawa, lecz mimo tego, adekwatny i proporcjonal-
ny do stwierdzonych naruszeń i możliwości finansowych. Organ odwoławczy 
stwierdził, że z przedstawionego przez Skarżącego oświadczenia, które miało 
stanowić ocenę ryzyka, nie wynika jakie czynniki ryzyka dotyczące klientów, 
państw, obszarów itp. skarżący uwzględnił. Uznał, że organ i instancji podjął 
prawidłową decyzję. w wyniku skargi do WSA stwierdził on, że zasługuje 
ona na uwzględnienie, bowiem organ naruszył wykładnie przepisów prawa 
materialnego wymierzając skarżącemu karę za dwa naruszenia. Zdaniem sądu, 
dokument przedstawiony przez skarżącego, stanowił ocenę ryzyka i nie po-
dziela zdania organu, gdyż wskazany dokument zawiera pisemną ocenę Na 
tej podstawie oceniam, że ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terrory-
zmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi, 
w prowadzonej przeze mnie Kancelarii jest ryzykiem normalnym. Oznacza to, 
że skarżący obowiązek spełnił. z perspektywy wymierzonej kary, organ odwo-
ławczy dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, gdyż w całości uznał 
stanowisko organu i instancji i nie wykazał, w których jednostkach redakcyj-
nych wewnętrznej procedury, skarżący popełnił błędy oraz nie wskazał w jaki 
sposób powinny być prawidłowo zredagowane. w związku z tym, sąd przeka-
zał sprawę Ministrowi, jako organowi drugiej instancji do ponownego roz-
patrzenia. Jeśli będzie ponownie chciał nałożyć karę pieniężną, będzie musiał 
wykazać, dlaczego sporządzony dokument z dnia 13 lipca 2018 r., nie spełnia 
wymogów z art.27 ust.3 ustawy proporcjonalnie do charakteru i wielkości 
działalności prowadzonej przez skarżącego oraz które zapisy wewnętrznej pro-
cedury są błędne (Wyrok WSA z 10 sierpnia 2021 r. V SA/Wa 2574/21). 
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ZAKOŃCZENIE

Przeanalizowanie powyższych stanów faktycznych, pozwala wysnuć nam 
istotne wnioski z perspektywy badanego tematu. Zarówno za obowiązywa-
nia starej jak i obecnej ustawy w Rzeczypospolitej, w większości przypad-
ków, zasada proporcjonalności w wymierzaniu sankcji administracyjnych jest 
przestrzegana. Tylko w jednej na sześć przytoczonych spraw, sąd zdecydował 
się przyznać racje stronie i uchylić decyzję organów. w uzasadnieniu decyzji 
widoczne jest to, że w procesie jej wymierzania, organy bardzo zważały na 
indywidualne okoliczności i przesłanki, starając się ukarać skarżących pro-
porcjonalnie do stopnia winy i naruszenia. Oczywistym było jednak to, że 
podmioty o większym potencjale gospodarczym zostaną ukarane większymi 
karami. w historii III RP, największa sankcja w kwocie 3.700.000,00 zł nało-
żona była przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej na Bank 
Ochrony Środowiska S.A., za niedopełnienie obowiązku stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego oraz niedopełnienie obowiązku ich dokumento-
wania, lecz wymiar sprawiedliwości postanowił ją uchylić ze względu na nie-
proporcjonalność.1 Po przeanalizowaniu niniejszych spraw, można wyciągnąć 
wniosek, że organy i sąd zdecydowały się nałożyć wysoką sankcję na przed-
siębiorstwo maklerskie w kwocie 625.000,00 zł albo na przedsiębiorstwo  
H S.A w wysokości 500.000,00 zł,  biorąc pod uwagę fakt rozmiaru działalno-
ści i potencjalnego zagrożenie prania brudnych pieniędzy oraz ilości osiągane-
go przychodu. w sprawach, w których naruszenie nie było duże, organy bio-
rąc pod uwagę również stratę, którą poniósł przedsiębiorca, wymierzały kary 
chociażby w kwocie 5.000,00 zł, przy górnej granicy ustawowej 750,000,00 
zł. Warto również zwrócić uwagę, że sąd administracyjny zdecydował się 
uwzględnić żądanie skarżącego i uchylić decyzję organu, która jego zdaniem 
była sprzeczna z zasadą proporcjonalności i nieadekwatna do naruszenia. Po-
nadto organy, fragmentarycznie stosowały również inne rodzaje sankcji, takie 
jak np. publikacja informacji o instytucji obowiązanej w zakresie naruszenia 
przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej 2

Reasumując, uważam że w Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy 
publicznej w kontekście karania, co do zasady przestrzegają zasady propor-
cjonalności. Mikroprzedsiebiorcy nie zostali obciążani wysokimi sankcjami, 
mimo łamania tych obowiązków. Uzasadnione jest to aksjologicznie ochroną 

1 https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finanso 
w-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-bank-ochrony-srodowiska-sa
2 https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-prezesa-nbp-25
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rozwoju działalności gospodarczej oraz faktem, że takie podmioty nie są miej-
scem, gdzie dokonuje się prania pieniędzy na szeroką skalę, gdyż jest to dla 
przestępców nieopłacalne. Sprawy te ukazują,  jak istotny dla sprawowania 
władzy publicznej w Rzeczypospolitej jest dobrze zorganizowany wymiar spra-
wiedliwości. w przypadku przekroczenia zasady „najmniejszego bólu”, przez 
organy w sprawie Radcy Prawnego prowadzące kancelarie, sąd administracyj-
ny uchylił te decyzję. Są to jednak wyjątki od zasady i analizując większość 
przypadków należy stwierdzić, że organy nadzoru finansowego, sprawują swo-
ją funkcję prawidłowo i przepisy materialne dotyczące przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy, nie są instrumentem rządzenia służącym do dofinanso-
wania budżetu kosztem przedsiębiorców. Dla porównania, sankcje nakładane 
na podmioty w krajach zachodnich są o wiele wyższe. Jako przykład, można 
podać sankcje nałożoną 17.06.2020 r. przez brytyjski Financial Conduct Au-
thority. Najprawdopodobniej na Commerzbank oddział w Londynie w wyso-
kości 37 805 400 funtów.3 Taka dysproporcja, najprawdopodobniej wynika 
z tego, że w Polsce ustawodawstwo AML stanowi swoiste novum i praktyka 
wymierzania kar dopiero się kształtuje. Miejmy nadzieję, że tendencja ta się 
nie zmieni i organy władzy będą zważać na podstawowe zasady prawne, które 
w swojej aksjologii mają na cele ochronę konstytucyjnych praw i wolności.

WYKAZ SKRÓTÓW

1. Konstytucja RP- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. 

2. k.k - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

3. k.p.a - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.

4. u.o.p.p.b.p.i.f.t.- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu pra-
niu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5. u.o.p.p.b.p.i.f.t z 2000 r..- Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
działaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

6. WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny.

7. NSA -  Naczelny Sąd Administracyjny.

3 M. Dyl, M.Królikowski, [w;] Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu wyd.1 komentarz do art. 150.
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8. AML - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (anti money laundering).  

9. Dz.U - Dziennik Ustaw. 

10. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

11. Rada UE - Rada Unii Europejskiej. 

12. UE - Unia Europejska.
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PRACTICE OF ADMINISTRATIVE PENALTIES  
ON COUNTERACTING MONEY LAUNDERING  

IN THE CONTEXT OF THE PROPORTIONALITY 
PRINCIPLE

Abstract: The aim of the article is to analyze the application of Polish law in 
the area of   imposing administrative fines for breaking anti-money laundering 
regulations. In my deliberations, i draw conclusions as to whether the pu-
blic authorities properly impose sanctions on natural persons and economic 
entities in the scope of the control of compliance with these provisions, for 
the purpose of punishing themselves, for breaking the law, or whether their 
purpose is also to supply the budget with high penalties permitted by the legi-
slator. The article describes the phenomenon of money laundering, its detailed 
history on a global scale, the development of legislation on counteracting this 
crime in the light of international law and the law of the Third Republic of 
Poland. In the national system, i have also undartaken a detailed explanation 
of legal norms on a comparative basis. For this purpose, i have compared the 
provisions of the non-binding Act of November 16, 2000 on counteracting 
money laundering and financing terrorism with the applicable Act of March 
1, 2018 on counteracting money laundering and terrorism financing. In order 
to reach final conclusion about the real motives of public authorities and their 
application of the principle of proportionality, i have used the jurisprudence, 
analyzing numerous factual situations resolved by the administrative judiciary.

Key words: administrative law, counteracting money laundering, administra-
tive penalty, proportionality principle



65

PAULINA PISANIAK

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

ZMIANY w PRAWIE KARNYM 
w CZASIE PANDEMII COVID-19, 

a ICH ZNAJOMOŚĆ PRZEZ 
STUDENTÓW MEDYCYNY

Streszczenie: Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie dla całego świata, 
a w szczególności dla pracowników ochrony zdrowia. w tak trudnej sytuacji 
ustawodawstwo polskie wprowadza wiele zmian w obowiązujących przepisach 
prawa. Jedną z nich jest nowelizacja artykułu 37a Kodeksu karnego wprowa-
dzona w tzw. “tarczy antykryzysowej 4.0”. Dotyczą one sposobu wymierzania 
kar przez sąd za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekra-
czającą lat 8. W pracy wykazano, że znaczna część studentów i lekarzy staży-
stów jest świadoma, że wprowadzone zmiany dotyczą między innymi środowi-
ska lekarskiego i mogą odnosić się do popełnionego błędu lekarskiego. Mimo 
tego, szczegółowa interpretacja przytoczonego artykułu 37a k.k. i wyciągnięcie 
wniosków stanowi znaczący problem wśród ankietowanych.  

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, tarcza kryzysowa 4.0, kodeks karny, 
studenci medycyny

WPROWADZENIE

Pandemia COVID - 19 niesie za sobą wiele zmian w codziennym funk-
cjonowaniu społeczeństwa, m.in. nowe zasady sanitarno-epidemiologiczne 
obowiązujące w miejscach pracy, placówkach oświatowych czy też koniecz-
ność wprowadzenia nowych regulacji prawnych. w celu pomocy przedsiębior-
com powstała potocznie zwana “tarcza antykryzysowa 4.0”, będąca ustawą 
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów banko-
wych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
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o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19. Mimo wielu niezbędnych w nowej rzeczywistości zmian,  
wprowadza ona także znaczące modyfikacje w prawie karnym, które budzą 
niepokój w środowisku zawodów medycznych i spotykają się z krytyką. 

Dotyczy to Artykułu 37a Kodeksu karnego i jego nowelizacji, która 
modyfikuje zasady wymierzania kar przez sąd za przestępstwa zagrożone karą 
pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat 8. Zmiana dotyczy m.in.  prze-
stępstw, popełnianych przez lekarzy, takich jak: nieumyślne spowodowanie 
śmierci  (Dz.U. 2020 poz. 1444, art. 155); nieumyślne spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu (Dz.U. 2020 poz. 1444, art. 156) ; narażenie na 
niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  ( Dz.U. 
2020 poz. 1444, art. 160), nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez 
biegłego lub eksperta w postępowaniu karnym lub cywilnym (Dz.U. 2020 
poz. 1444, art. 233) . Ograniczona została możliwość orzekania kar wolno-
ściowych przez sąd, czyli kary ograniczenia wolności lub grzywny zamiast kary 
pozbawienia wolności. 

Prawidłowe zrozumienie przepisów prawnych niesie ze sobą wiele trud-
ności, szczególnie dla osób, które nie posiadają wykształcenia w tym kierunku. 
Wynika to z tego, że ustawodawstwo polskie posługuje się specjalistycznym ję-
zykiem prawnym, czyli takim, w którym formułowane są akty prawne. Składa 
się on w dużej części z zaawansowanej terminologii oraz zawiłych artykułów. 
Brak odpowiedniej interpretacji aktów legislacyjnych skutkuje zaś z błędnymi 
wnioskami. Celem naszego badania było sprawdzenie, jak adepci medycy-
ny rozumieją wprowadzone zmiany, czy wiedzą na czym one polegają i jakie 
konsekwencje mogą ich spotkać w przypadku popełnienia błędu medycznego. 

MATERIAŁY I METODY 

Do badań włączono 384 studentów w okresie od 12.08.2020 r. do 
21.08.2020 r. Ankietę przeznaczona była dla studentów medycyny oraz le-
karzy stażystów, którzy studia medyczne odbywają/odbyli w Polsce lub in-
nym kraju Europy, a po zakończeniu edukacji wyrażają chęć podjęcia pracy 
w Polsce. 

Do zebrania wyników wykorzystano autorski kwestionariusz w języku 
polskim, stworzony w Google Forms oraz rozpowszechniony w mediach spo-
łecznościowych tj.: Facebook czy Instagram. 

Kwestionariusz składał się z pytań charakteryzujących grupę badaną 
tj.: wiek, płeć, uczelnia, na której ankietowany się kształci/ł oraz etap ścieżki 
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edukacyjnej, na której aktualnie się znajduje. w kolejnej sekcji umieszczo-
no 6 pytań jednokrotnego wyboru, które zawierały 3 odpowiedzi: Prawda, 
Fałsz oraz Nie wiem. Pytania podzielono pod względem poziomu trudności 
i w związku z tym przyznawano 1, 2 lub 3 pkt.  Minimalną ilość punktów, 
jaką można było otrzymać było 0, natomiast maksymalnie ankietowany mógł 
zdobyć 13 punktów [Tabela1]. 

Tabela. 1. Tabela przedstawia punktację za poszczególne pytania

Numer  
pytania Prawda

Ilość  
odpowiedzi  

(%)
Fałsz Ilość  

odpowiedzi (%) Nie wiem
Ilość  

odpowiedzi 
(%)

1 0 pkt 6,3% 1 pkt 84,9% 0 pkt 8,9%

2 2 pkt 89,6% 0 pkt 3,1% 0 pkt 7,3%

3 2 pkt 54,4% 0 pkt 23,7% 0 pkt 21,9%

4 3 pkt 42,2% 0 pkt 40,4% 0 pkt 17,4%

5 0 pkt 28,4% 3 pkt 49,2% 0 pkt 22,5%

6 0 pkt 21,1% 3 pkt 43,5% 0 pkt 35,4%

Źródło: opracowanie własne

WYNIKI

W badaniu ankietowym wzięło udział 384 studentów z 22 uczelni. 
Wśród respondentów znajdowało się 295 kobiet (76,8 %) oraz 89 mężczyzn 
(23,2%). Średnia wieku wyniosła 23,27 roku ∓ 2,02, najmłodsi z badanych 
mieli 19 lat, najstarsi zaś 28 lat. 

Uczestnicy badania zapytani o to czy słyszeli o zmianie w art. 37a Ko-
deksu karnego, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) 23 czerwca 2020 
r. w zdecydowanej większości odpowiedzieli pozytywnie (94,3%, 362 ankie-
towanych). Jednak około połowa z tej grupy, czyli 180 osób nie zagłębiała 
się w ten temat, a 22 osoby, co daje 5,7% nie słyszało o wprowadzonych 
zmianach [Rys. 1]

Następnie osoby, które odpowiedziały, że słyszały o omawianych zmia-
nach w prawie zapytano o źródło z jakiego się o tym dowiedzieli. Najczęściej 
wskazywanym źródłem informacji o wprowadzonych zmianach, bo aż w ok. 
72% (261 osób) okazały się media społecznościowe takie jak: Facebook, In-
stagram, Twitter. Natomiast inne zasoby tj. czasopisma i strony internetowe 
o tematyce medycznej (15% - 54 ankietowanych), znajomi (9% - 31 ankie-
towanych) czy telewizja (4% - 16 ankietowanych) stanowiły zdecydowaną 
mniejszość [Rys. 2]. 
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Rysunek 1. Rozkład ankietowanych, którzy zasłyszeli o zmianach w art. 37a k.k

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Źródło wiedzy ankietowanych o zmianach w art. 37a k.k.

Źródło: Opracowanie własne

W kolejnej części ankiety zostało przytoczone nowe brzmienie art. 37a 
Kodeksu karnego, a respondenci musieli odpowiedzieć na pytania dotyczą-
ce jego interpretacji. w sposób prawidłowy większość zaznaczyła, że przepisy 
te nie dotyczą tylko lekarzy (84,9% poprawnych odpowiedzi), ale odnoszą 
się między innymi do błędu w sztuce lekarskiej (89,6% poprawnych odpo-
wiedzi). Tylko 54,4% osób zaznaczyło poprawnie, że dane zmiany mogą do-
prowadzić do sytuacji, w której częściej będzie orzekana kara pozbawienia 
wolności niż kara grzywny albo ograniczenia wolności. Aż 57,8% określiło 
stwierdzenie określające, że zmiany te zmniejszają możliwość orzekania kar 
wolnościowych (ograniczenie wolności, grzywna) jako fałszywe lub zaznaczy-
ło odpowiedź “nie wiem”, co stanowiło odpowiedź nieprawidłową. Niespełna 
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połowa (49,2 %) prawidłowo określa, że art.37a k.k. po zmianach ogranicza 
swobodę orzekania przez sąd. w pytaniu, które stwierdza, że wymierzając karę 
grzywny albo karę ograniczenia wolności, zamiast kary pozbawienia wolności 
sąd nie musi dodatkowo orzekać środka karnego, środka kompensacyjnego 
lub przepadku 43,5% ankietowanych określiło stwierdzenie jako niepopraw-
nie sformułowane, wybierając tym samym odpowiedź poprawną. Jednak jest 
to pytanie, w którym największa ilość ankietowanych nie potrafiła określić 
czy jest to stwierdzenie prawdziwe czy fałszywe i wybrała opcję “nie wiem”. 
Szczegółowy procentowy rozkład odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia 
przedstawia [Rys. 3.] 

Rysunek 3. Procentowy rozkład odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia

Źródło: Opracowanie własne

Średnia ilość uzyskanych punktów wynosi 6,88 na 13 maksymalnych. 
Największa ilość osób z maksymalną punktacją znajduje się na ostatnich latach 
ścieżki edukacyjnej, czyli na piątym roku (9,72%), szóstym roku (13,46%) lub 
na stażu podyplomowym (20,34%) [Rys. 4]. Wśród ankietowanych, którzy 
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zadeklarowali znajomość wprowadzonych zmian, również można dostrzec 
zależność większej ilości uzyskanych punktów [Rys. 5]. 

Rysunek 4.  Ilość punktów uzyskanych przez studentów na poszczególnych etapach nauki
Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 5. Ilość uzyskanych punktów w przypadku zadeklarowania znajomości lub braku 
znajomości zmian

Źródło: Opracowanie własne
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ARTYKUŁ 37a K.k PO ZMIANACH 

Artykuł 37a Kodeksu karnego traktuje o karach za różne przestępstwa, 
w tym te związane z popełnieniem błędu medycznego. Przed nowelizacją 
brzmiał on następująco: 

Art. 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę 
ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1 lub 4. 

Wyjaśniając: jeśli za dane przestępstwo grozi maksymalnie kara 8 lat wię-
zienia, to zamiast niej można orzec karę grzywny lub ograniczenia wolno-
ści. Są to kary wolnościowe, czyli nieizolacyjne. w Polsce istnieje dyrektywa 
pierwszeństwa kar wolnościowych, opisana w artykule 58. KK. Polega ona na 
tym, że kiedy w ustawie jest możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo 
jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd orze-
ka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny 
nie może spełnić celów kary.[6] Jeśli da się orzec karę nieizolacyjną w danym 
przypadku, to taką właśnie musi orzec sąd. Jednak gdy sąd podejmuje decyzję 
o karze pozbawienia wolności, to musi w uzasadnieniu wyroku wykazać, że 
kara wolnościowa nie spełni swoich celów. 

Art. 37a po nowelizacji przybiera następującą treść:

§ 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolno-
ści nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę 
ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niż-
szą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, 
środek kompensacyjny lub przepadek.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają 
przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz 
sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym (Dz.U. 2020 poz. 
1444, art. 37a). 

Przed zmianą warunkiem stosowania kary ograniczenia wolności albo 
kary grzywny, zamiast kary pozbawienia wolności, było to, że zagrażają-
ca kara za przestępstwo nie mogła przekraczać 8 lat pozbawienia wolności. 
Po zmianach, gdy za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności surow-
sza niż rok, to wtedy sąd nie może orzec kary wolnościowej, czyli występuje 
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obligatoryjność orzeczenia kary pozbawienia wolności. Pojawia się tutaj dolna 
granica kary wynosząca rok, która we wcześniejszej formie artykułu nie istnia-
ła. Kiedy za dane przestępstwo, byłaby orzeczona kara pozbawienia wolności 

- do roku - sąd może orzec karę nieizolacyjną. Jednak dodane zostały także 
dodatkowe warunki, które również nie występowały przez wprowadzonymi 
zmianami. Ograniczenie wolności nie może mieć krótszego okresu niż 3 mie-
siące a grzywna nie może być niższa niż 100 stawek dziennych. Zakładając, że 
sąd orzeka karę wolnościową, mamy kolejny warunek - obligatoryjność stoso-
wania środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku. Czyli zawsze, 
kiedy zostanie orzeczona kara grzywny lub ograniczenia wolności, musi być 
także wspomniany środek. Do środków karnych należą np. pozbawienie praw 
publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania okre-
ślonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz 
prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją ma-
łoletnich lub z opieką nad nimi. Środek kompensacyjny to obowiązek na-
prawienia szkody. Przepadek to przejście własności przedmiotów, które brały 
udział w przestępstwie, na Skarb Państwa. 

Zakładając, że dany lekarz dostaje karę grzywny, to prócz niej musi także 
być orzeczony jeden z w.w. środków, np. czasowy zakaz wykonywania zawodu, 
co będzie z pewnością miało wpływ na jego przyszłość. Te regulacje ogranicza-
ją swobodę sądu w wyrokowaniu. Sprawiają także, że częściej będzie orzekana 
kara pozbawienia wolności. Następuje ograniczenie prymatu kar wolnościo-
wych, na rzecz pozbawienia wolności. Poza tym określona została minimalna 
wysokość kar wolnościowych i obowiązkowość stosowania oprócz nich środka 
karnego, kompensacyjnego czy też przepadku. Poza tym, sąd musi przewi-
dzieć wysokość kary pozbawienia wolności, która mogłaby zostać wymierzona 
za dane przestępstwo i na tej podstawie wyrokować. Nowelizacja wywołała 
sprzeciw i protesty w wielu środowiskach, m.in. lekarskich, które podkreślają, 
że lekarze nie będą chcieli podejmować się leczenia pacjentów i ich jednostek 
chorobowych, przy których istnieje duże ryzyko popełnienia błędu medyczne-
go. Będą się kierować strachem przed odpowiedzialnością karną i więzieniem. 
Dane Prokuratury Krajowej z 2018 r. wskazują, że najwięcej spraw o błędy 
medyczne (aż 60%) dotyczy skutku w postaci śmierci pacjenta. Możliwości 
wymierzania kar zgodnie z artykułem 37a k.k. po nowelizacji przedstawiono 
na przykładzie najczęstszego przestępstwa, za które skazywani są lekarze, tj.: 
Nieumyślne spowodowanie śmierci [Tabela 2].
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Tabela. 2. Przykład zmian zachodzących w orzekaniu kar po nowelizacji art. 37a k.k.

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci – zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat

Przed nowelizacją  
art. 37a Po nowelizacji art. 37a

Niezależnie od wysokości 
kary w granicach 

ustawowego zagrożenia 
(do 5 lat pozbawienia 

wolności)

Jeżeli wymierzona kara pozbawienia 
wolności nie byłaby surowsza niż rok

Jeżeli kara pozbawienia 
wolności byłaby 
surowsza niż rok

Sąd  
może 
orzec:

Grzywna

Sąd  
może  
orzec:

karę 
ograniczenia 
wolności nie 
niższą od 3 

miesięcy

+  
DODATKOWO  

sąd  
musi  
orzec:

• środek  
karny,

• przepadek  
lub

• środek 
kompensacyjny

Sąd  
musi 
orzec:

 
Kara 

pozbawienia 
wolności

Ograniczenie 
wolności

grzywnę nie 
niższą od 

100 stawek 
dziennych

Pozbawienie 
wolności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Dz.U. 2020 poz. 1444, art. 37a)

18 sierpnia 2020 r. Senat RP podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Projekt zakłada, 
żeby przywrócić zasady wymierzania kar sprzed nowelizacji artykułu w celu 
przywrócenia swobody decyzyjnej sądom orzekającym w sprawach karnych, 
rozważającym możliwość orzeczenia kary grzywny albo kary ograniczenia 
wolności w miejsce przewidzianej ustawą jednorodnej sankcji w postaci kary 
pozbawienia wolności. w uzasadnieniu projektu Senat podkreśla, że “naj-
większe powody do obaw wyrażają osoby pracujące w takich jednostkach jak 
oddziały położnicze, onkologiczne, SOR-y czy centra urazowe, do których 
trafiają pacjenci w najcięższym stanie” a także, że “oparcie polityki karnej 
na karze pozbawienia wolności będzie skutkować zwiększeniem ilości osób 
osadzonych w zakładach karnych, co jedynie pogłębi problem nadmiernego 
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współczynnika osadzonych w Polsce oraz zwiększy dodatkowo przeludnienie 
zakładów karnych” Projekt Senatu został skierowany do konsultacji.

Tabela. 3. Definicje, które warto znać.

Język prawny Język, w którym formułuje się prawo, głównie język aktów 
normatywnych

Język prawniczy Język używany przez prawników oraz osoby stosujące  
i interpretujące prawo

Kara  
wolnościowa Kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Środek 
kompensacyjny

Służy naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem, są to: nawiązka 
i obowiązek naprawienia szkody

Przepadek
Przejście własności przedmiotów powiązanych z popełnionym 
przestępstwem na Skarb Państwa z chwilą uprawomocnienia się 
wyroku16

Błąd medyczny
Jest to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza 
dentysty, pielęgniarki, położnej lub 
osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie 
szkody u pacjenta

Zdarzenie  
medyczne

Jest to: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, 
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta 
będąca następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo 
opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Źródło: https://www.profinfo.pl/hasla-lex (dostęp online 29.05.2022r.)

DYSKUSJA 

Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej wymienione modyfikacje Kodeksu 
Karnego zostały wprowadzone w czasie trwania pandemii COVID-19, która 
stanowi wyzwanie dla całego sektora ochrony zdrowia. Wirus SARS-CoV-2 
oraz przebieg choroby w dalszym ciągu pozostaje nie w pełni wyjaśniony. 
Taka sytuacja zmusza lekarzy do podejmowania ryzykownych decyzji oraz wy-
kraczania poza przyjęte standardy. Wszystkie te czynniki powodują niepokój 
wśród lekarzy specjalistów, ale również dostrzegane są przez lekarzy rezyden-
tów czy studentów medycyny. Zadowalający jest fakt, że zdecydowana więk-
szość młodych medyków słyszała o wprowadzonych zmianach i rozumie, że 
mogą one dotyczyć właśnie środowiska lekarskiego. Jednak należy podkreślić, 
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że połowa z nich nie zna szczegółów i nie poświęciła czasu, aby zaznajomić 
się z wprowadzoną nowelizacją. Dla ankietowanych, którzy zaznaczyli odpo-
wiedź, że słyszeli o nowo wprowadzonych zmianach najczęstszym źródłem 
wiedzy na temat zmian wprowadzonych w art. 37a k.k.  (70 % - 261 ankieto-
wanych) były media społecznościowe [Rys. 2].

Spowodowane może to być formą przekazywania komunikatów, które 
przed publikacją na profilach społecznościowych są odpowiednio przetwa-
rzane na język bardziej przystępny niż ten, którym zapisane są akty zawarte 
w ustawie. Według prawnika Szymona Osowskiego nawet na profilach in-
stytucji państwowych w mediach społecznościowych możemy znaleźć posty 
sformułowane w prosty sposób [10]. z badań własnych wynika, że ankietowa-
ni, którzy informacje na temat zmiany art. 37a czerpią z mediów społeczno-
ściowych, a więc jakby się wydawało z dość przystępnego źródła ze względu 
na uproszczony język - nie osiągnęli istotne statystycznie wyższych wyników 
w teście wiedzy, niż ankietowani, którzy informację czerpali z innych źró-
deł, tj. telewizja, strony internetowe (inne niż media społecznościowe) czy 
znajomi.  z tego względu, ciężko jest określić czy doniesienia umieszczane 
w mediach społecznościowych informują rzetelnie i wystarczająco o danym 
zagadnieniu, co może wynikać ze swobody co do zamieszczanych tam treści.

Według przytoczonego ogólnopolskiego badania z 25% do 33% pod-
niósł się procent pacjentów, którzy zadeklarowali, że doświadczyli w swoim 
życiu błędu lekarskiego (Omyłka-Rudzka 2014, s.165).  Wraz ze wzrostem 
społecznej świadomości oraz lepszym dostępem do środków masowego prze-
kazu wzrasta liczba pozwów o błąd w sztuce lekarskiej. Warto podkreślić, że 
język prawny, czyli taki w którym formułowane są przepisy i normy prawne, 
jest często niezrozumiały. Prowadzi to do sytuacji, w których pacjenci oskar-
żają medyków o popełnienie błędu bazując na niepoprawnej ich interpretacji. 
Potwierdza to analiza przeprowadzona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
która pokazała, że co trzecia skarga złożona na pracownika państwowego wy-
nika z nieodpowiedniego zrozumienia obowiązujących przepisów prawnych 
(Orłowski 2013). Dodatkowo Tymiński R. i wsp. analizując orzeczenia doty-
czące błędu lekarskiego, udostępnione w Portalu Orzeczeń Sądów Powszech-
nych udowodnili, że pacjenci oczekują średnio dwukrotnie wyższych odszko-
dowań, niż są zasądzane. Wynikać to może z subiektywnej i emocjonalnej 
oceny poniesionej szkody; nagłaśniania przez media społecznościowe jedynie 
spraw, w których zasądzono rekordowe zadośćuczynienia czy pokrycia wyna-
grodzenia pełnomocników pacjentów, które stanowi procent od zasądzonego 
zadośćuczynienia (Tymiński i Serocka 2018, s. 32-39).
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Przedstawione wyniki pokazują, że adepci medycyny potrafią wyciągać 
podstawowe wnioski z przytoczonych przepisów prawnych; pytania o pozio-
mie trudności określonym jako łatwe i średnie tj. 1-3 miały średnio 76,3% 
poprawnych odpowiedzi, 11% odpowiedzi błędnych i 12,70% odpowiedzi 

“nie wiem”. Jednak szczegółowa ich interpretacja oraz określenie możliwych 
konsekwencji w przypadku popełnienia błędu medycznego sprawia wiele 
trudności; pytania trudne miały 44,97% poprawnych odpowiedzi, 25,07% 
odpowiedzi “nie wiem” oraz 29,97% odpowiedzi błędnych. Wśród studen-
tów ostatnich lat oraz lekarzy stażystów, czyli grup po zajęciach z prawa me-
dycznego, wystąpił największy odsetek prawidłowych odpowiedzi [Rys. 3]. 
Pokazuje to uzasadnioną korzyść z umieszczania zajęć dotyczących interpreta-
cji języka prawnego w programie edukacyjnym lekarzy. Dodatkowo na uwagę 
zasługuje fakt, że tylko nieznaczna część ankietowanych, która zadeklarowała 
znajomość zmienionego artykułu, odpowiedziała poprawnie na wszystkie py-
tania. z przeprowadzonego przez Radę Języka Polskiego w latach 2010-2011 
raportu na temat stanu ochrony języka polskiego wynika, że co trzeci Po-
lak nie rozumie czytanego pisma urzędowego . Teksty te pisane są z użyciem 
specjalistycznego słownictwa, składają się ze zdań wielokrotnie złożonych i 
w dużej mierze pozbawione są czasowników. Przekłada się to w znacznym 
stopniu na spadek zrozumienia przez obywatela zawartych w nich informa-
cji. z badań własnych wynika, że tylko 29% ankietowanych uzyskało wysoki 
(>10 pkt.) wynik w przeprowadzonym teście rozumienia art. 37a k.k., 32% 
uzyskało średni (6-9 pkt.) wynik, a 39% ankietowanych otrzymało mniej niż 
6 punktów. Uzyskane dane są porównywalne z wynikami zawartymi w rapor-
cie Rady Języka Polskiego na temat rozumienia przez społeczeństwo tekstów 
urzędowych [14]. w związku z tym wnioskować można, że również wśród 
studentów medycyny i lekarzy stażystów istnieje problem ze zrozumieniem 
aktów prawnych, które bezpośrednio ich dotyczą lub będą dotyczyć w nieda-
lekiej przyszłości. 

Kolejnym aspektem, który mógł przyczynić się do odpowiadania błędnie 
na zadane w teście pytania, mógł być pośpiech i związane z tym niedokładne 
czytanie prezentowanych treści. w obecnych czasach studenci medycyny, le-
karze stażyści czy lekarze z pełnym prawem wykonywania zawodu są obciążo-
ną brakiem czasu grupą zawodową. w wyniku tego, czytanie dotyczących ich 
zawodu aktów prawnych mogą wykonywać w pośpiechu i bez należytego zro-
zumienia. Niektóre instytucje urzędowe w Polsce zauważyły podobną zależ-
ność i w trosce o dobro obywateli wprowadzono warsztaty i szkolenia dla pra-
cowników, aby jak najbardziej uprościć przekaz płynący z pism urzędowych 
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(Kubicka-Żach 2019). z przytoczonego wyżej raportu Rady Języka Polskiego 
wynika, że niechlubnym liderem w rankingu twórców najcięższych w odbio-
rze pism urzędowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Wykazano, 
że urzędnicy NFZ nierzadko w jednym zdaniu potrafią zawrzeć nawet więcej 
niż 50 słów. Uwzględniając szczególną grupę, do której kierowane są pisma 
m.in. chorych, mogą oni mieć wiele problemów zdrowotnych uniemożliwia-
jących poprawne zrozumienie czytanego tekstu. Kolejnymi odbiorcami tych 
komunikatów są pracownicy ochrony zdrowia, którzy z uwagi na ograniczoną 
ilość wolnego czasu, również mogą nie do końca poprawnie interpretować 
tak skomplikowane konstrukcje stylistyczne (Orłowski 2013). Należy się więc 
zastanowić, czy wielu nieporozumień związanych z oczekiwaniem pacjentów 
wobec lekarzy nie dałoby się uniknąć, gdyby należne procedury pisane były 
prostszym i przystępniejszym językiem?  

WNIOSKI 

Wprowadzone zmiany powodują, że sąd ma ograniczoną swobodę orze-
kania, częściej będzie zasądzona kara pozbawienia wolności niż kary wolno-
ściowe. Dodatkowo sąd musi przewidzieć, jeszcze przed wydaniem wyroku, 
czy kara będzie surowsza niż rok, czy też nie, co utrudnia prowadzenie postę-
powania. Media społecznościowe stanowią najważniejsze źródło informacji 
o wprowadzanych zmianach w prawie dla grupy młodych medyków. Znaczna 
część studentów i lekarzy stażystów jest świadoma, że dotyczą one między 
innymi środowiska lekarskiego i błędu medycznego. Jednak ich dokładna in-
terpretacja i wyciągnięcie wniosków stanowi znaczny problem. Wynikać to 
może między innymi z zawiłości aktów prawnych, problemów z interpretacją 
języka prawnego, małej ilości czasu poświęconego na zapoznanie się ze zmia-
nami. Mimo tego, że brak umiejętności interpretacji przepisów prawnych nie 
jest nowym problemem, dotyczy on również studentów medycyny i lekarzy 
stażystów. 
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PENAL CODE CHANGES DURING THE COVID-19 
PANDEMIC AND THEIR AQUAINTANCE BR YOUNG 

DOCTORS AND MEDICAL STUDENTS

Abstract: The COVID-19 pandemic is a challenge for the whole world, espe-
cially for healthcare workers. In such a difficult situation, the polish legisla-
tion is introducing many changes in the applicable law. One of them is the 
amendment of article number 37a of the penal code brought in the so-called 

“anticrisis shield 4.0”. These modifications affect ways of administering punish-
ments by the court for offences threatened with imprisonment for up to eight 
years. In our research, we demonstrated that the majority of medical students 
and interns is aware, that introduced changes concern, inter alia, the medical 
community and may refer to medical malpractices. Despite this, a detailed in-
terpretation of the cited 37a penal code article represents a significant problem 
among respondents.  

Keywords:  COVID-19 pandemic, anticrisis shield 4.0, penal code, medical 
students
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WYBRANE SPOSOBY WYKORZYSTANIA 
HIPNOZY w KRYMINALISTYCE

„Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, 
mającego sens wszechświata. Ale rzeczywisty wszechświat  

jest zawsze o krok poza logiką.” (Herbert 1985, s. 365)

Streszczenie: Pomimo stwierdzenia pod koniec XIX w. przez Sąd Najwyższy 
Stanu Kalifornia w sprawie Ebanksa niedopuszczalności zastosowania hipnozy 
w kryminalistyce w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, wiara części 
współczesnego społeczeństwa w skuteczność niekonwencjonalnych metod 
przydatnych w wykrywaniu przestępstw i ściganiu sprawców nie maleje. Ce-
lem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie proponowanych przez doktrynę 
zastosowań hipnozy w powiązanej ściśle z postępowaniem karnym krymina-
listyce z obowiązującymi przepisami (art. 171 i 194 Kodeksu postępowania 
karnego) oraz z praktyką, uwzględniając m.in. praktyczną rolę hipnotyzera 
w ekspertyzie biegłego na podstawie informacji udzielonych przez jednego 
z nich – A. Augustynka. Do innych przykładowych uwzględnionych w pracy 
zastosowań hipnozy należą: uzyskanie lub uwiarygodnienie zeznań lub wy-
jaśnień, pomoc organom ścigania w pracy wykrywczej, czy środek poprawy 
pamięci lub leczenia amnezji.

Słowa kluczowe: hipnoza, kryminalistyka, postępowanie karne, ekspertyza

WPROWADZENIE

Wśród kryminalistycznych narzędzi pomocnych w ocenie prawdziwości 
zeznań oraz wyjaśnień można znaleźć metody bardziej lub mniej 
konwencjonalne, z czego hipnozę należy zaliczyć do drugiej grupy. Wyda-
wać by się mogło, że podważenie przez orzecznictwo skuteczności działania 
hipnozy w kryminalistyce w 1897 r. sprawi, że ponad sto lat później nikt nie 
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będzie myślał o jej dalszym stosowaniu. Jednakże temat ten wbrew pozorom 
pozostaje nadal aktualny, ponieważ hipnoza jest obecnie traktowana przez 
wielu specjalistów jako narzędzie terapeutyczne, służące m.in. leczeniu uza-
leżnień, a i wiara społeczeństwa w niekonwencjonalne narzędzia pomocne 
w poszukiwaniu zaginionych lub zmarłych (zob. Fanpage „Śladami zaginięć 
i tajemnic kryminalnych” 2021, Facebook) także w ciągu ostatniej dekady 
przyczyniła się do udziału hipnotyzerów w sprawach kryminalnych (zob. 
Augustynek i Drożdżak 2015, Podczas hipnozy wyjawiali mu tajemnice 
zbrodni, Gazeta Krakowska). Wobec tego celem pracy będzie podsumowanie 
istniejących w dorobku naukowym informacji dotyczących wybranych 
sposobów wykorzystania hipnozy w kryminalistyce, rozumianej jako 

„nauka lub wiedza zajmująca się wykrywaniem przestępstw oraz ściganiem 
ich sprawców” (Gruza 2020, s. 24), nieodłącznie związana z procesem 
karnym. Towarzyszyć temu będzie próba naukowego określenia natury 
hipnozy, przywołanie kilku historycznych spraw z motywem hipnozy w tle 
oraz ewentualnych przypadków, w których rzeczywiście mogłaby być ona 
przydatna jako narzędzie postępowania karnego wraz z zestawieniem teorii 
z praktyką i obowiązującymi przepisami.

PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA HIPNOZY  
DLA CELÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO

Zjawisko hipnozy w dziełach popkultury pełni zazwyczaj rolę swoistego 
MacGuffina, czyli narzędzia napędzającego akcję, by często na koniec książ-
ki, filmu czy serialu poszukiwanym sprawcą przestępstwa mógł okazać się 
hipnotyzer. Co by się jednak stało, gdyby hipnozę wykorzystać nie w celu 
popełnienia przestępstwa, a jego wykrycia? Jak bardzo przydatna okazać by 
się mogła ta umiejętność, gdyby móc zahipnotyzować podejrzanego, a on na-
tychmiast zgodnie z prawdą przyznałby się do wszystkiego? Czy faktycznie 
możliwe byłoby wykorzystanie hipnozy w procesie karnym przykładowo tak, 
jak w przygodach o Harrym Potterze wykorzystywany był eliksir zmuszający 
do mówienia prawdy – Veritaserum?

Podobny pomysł zrodził się w umysłach przedstawicieli doktryny i prak-
tyki prawniczej już wiele lat temu. Prawdziwym problemem zdaje się jednak 
nie odpowiedź na pytanie „czy”, a na pytanie „jak”, bowiem nawet jeśli wy-
brana metoda nie jest przydatna w jednym aspekcie, zawsze można znaleźć 
inny sposób na wykorzystanie danego narzędzia, w tym przypadku hipnozy.  
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Sytuacje, w których możliwe byłoby przykładowe jej zastosowanie dla celów 
postępowania karnego są następujące:

1. W celu uzyskania zeznań lub wyjaśnień od osoby, która określonych 
szczegółów nie chce ujawnić lub świadomie fałszuje obraz zdarzenia.

2. Za zgodą przesłuchiwanego, aby uwiarygodnić zeznania lub dostar-
czyć dodatkowych informacji w ramach przesłuchania lub ekspertyzy.

3. W trakcie działań operacyjnych, jako pomoc w pracy wykrywczej 
organów ścigania.

4. Jako środek poprawy pamięci lub wręcz metoda leczenia osób cier-
piących na amnezję (zob. Komar-Nalepa 2020, s. 147, cyt. za Szy-
macha-Zwolińska 1994, s. 50).

Przedstawione funkcje hipnozy różnią się między sobą, choć wszystkie 
wydają się być pomocne w jakimś aspekcie postępowania karnego. Główne 
wątpliwości dotyczą zasadności oraz praktycznej możliwości ich zastosowania 
z perspektywy kryminalistycznej. 

POJĘCIE HIPNOZY I JEJ POCZĄTKI W KRYMINALISTYCE

Nie istnieje definicja legalna pojęcia „hipnoza”, dlatego rekonstrukcja 
znaczenia tego terminu powinna nastąpić poprzez przytoczenie określeń dok-
trynalnych. Jedną z dokładniejszych prób umieszczenia tego konceptu w ra-
mach teoretycznych podjęli G.R. Elkins, A.F. Barabasz, J.R. Council i D. 
Spiegel, członkowie Towarzystwa Hipnozy Psychologicznej – 30. oddziału 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przedstawili oni następującą 
definicję omawianego pojęcia: „hipnoza to stan świadomości z udziałem 
skoncentrowanej uwagi i zmniejszoną percepcją bodźców peryferyjnych, 
który charakteryzuje się zwiększoną zdolnością reakcji na sugestie. Indukcja 
hipnotyczna to procedura mająca na celu wywołanie hipnozy. Podatność 
hipnotyczna definiowana jest jako zdolność jednostki do doświadczania 
sugerowanych zmian w procesach fizjologicznych, wrażeniach, emocjach, 
myślach lub zachowaniach podczas hipnozy. Hipnoterapia natomiast to za-
stosowanie hipnozy w leczeniu zaburzeń medycznych lub psychologicznych” 
(Barabasz i in. 2015, s. 378-385). E. Gruza dodaje, że naturę hipnozy moż-
na tłumaczyć na dwa sposoby. w tzw. poglądzie „transowym” podkreśla się, 
że jest ona zmienionym stanem świadomości, odmiennym od takich stanów, 
jak czuwanie czy nieprzytomność. Najbliżej może mu być ewentualnie do 
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zmodyfikowanej formy snu, w której występuje izolowanie hamowania 
analizatora ruchowego, przez co człowiek traci ruchy dowolne. Osoba 
hipnotyzowana wprowadzana jest w trans i wyprowadzana z niego przy użyciu 
specjalnych technik sugestii. Do przykładowych procesów przeprowadzanych 
przez hipnotyzerów według przedstawicieli tej teorii należą: regresja wieku, 
halucynacje pozytywne i negatywne, niepamięć z okresu hipnozy i po nim 
oraz niewrażliwość na ból (analgezja). Drugi, częściej reprezentowany obecnie 
pogląd „nietransowy” (stanowisko społeczno-psychologiczne) zakłada, że hip-
noza to nie zjawisko nadprzyrodzone, a normalny stan psychiki poddanej 
działaniu autosugestii bądź sugestii. Przypominać może sen, jednak w rzeczy-
wistości jest stanem relaksu, dzięki któremu procesy psychiczne mają szanse 
przebiegać w prostszy sposób. W tym poglądzie podkreśla się dobrowolność 
osoby zahipnotyzowanej na poddanie się sugestiom hipnotyzera oraz jej 
skupienie i znieruchomienie. Według tego stanowiska osoby podatne na 
hipnozę muszą charakteryzować się pewnymi niezbędnymi cechami, takimi 
jak odpowiednia motywacja i oczekiwania co do seansu hipnotycznego, które 
pozwalają na wyznaczenie zakresu reaktywności na polecenia hipnotyzera. 
Wyższa reaktywność oznacza pozytywniejszą postawę i lepsze efekty hipnozy 
(zob. Gruza 2020, s. 231-232). Inne teoretyczki i teoretycy nauk prawnych 
wskazują w swoich pracach, że hipnoza to np. „metoda ujawniania śladów 
pamięciowych” (Komar-Nalepa 2017, s. 146), co z perspektywy kryminalistyki 
powinno być najważniejszą informacją.

Początków samej hipnozy uczeni różnych nauk upatrują w prowadzo-
nych na przełomie XVIII i XIX w. badaniach nad magnetyzmem F.A. Mesme-
ra, który miał obserwować stan półuśpienia u swoich pacjentów (zob. Czeczot 
2016, s. 36). Wiadomo na pewno, że hipnoza musiała być znana już w XIX w., 
czego dowodzi chociażby obraz autorstwa P.A.A. Brouilleta, który przedstawia 
J.-M. Charcota przeprowadzającego pokaz hipnozy na cierpiącej na histerię 
pacjentce ze Szpitala Salpêtrière. To także pod koniec XIX w. po raz pierwszy 
udokumentowano zastosowanie hipnozy w celach kryminalistycznych. Miało 
to miejsce w 1897 r. na gruncie sprawy Ebanksa, który został oskarżony przed 
Sądem Najwyższym Stanu Kalifornia o zabójstwo. W orzeczeniu stwierdzono, 
że prawo USA nie uznaje hipnotyzmu, będącego tematem kontrowersyjnym 
nie tylko wśród prawników, ale również biegłych psychologów (zob. Komar-

-Nalepa 2017, s. 146). Późniejsze amerykańskie orzeczenia, w szczególności 
State v. Push oraz State v. Mack, utwierdzały w przekonaniu, że zeznania uzy-
skane pod wpływem hipnozy nie mają przymiotu wiarygodności, przez co nie 
mogą być uznane za pomocne w toku postępowania (zob. William Mitchell 
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Law Review 1981, s. 264-265). Tę tezę potwierdza m.in. fragment drugiego 
z orzeczeń: „[...] z najsumienniejszych ekspertyz wynika, że żaden biegły nie 
może z całą pewnością powiedzieć, czy wspomnienia ożywione hipnozą albo 
jakiś fragment tych wspomnień jest prawdą, kłamstwem, czy też konfabula-
cją – wypełnieniem istniejących luk fantazjowaniem. z naukowego punktu 
widzenia wyniki takie nie mogą być uznane za dokładne” (orzeczenie Sądu 
Najwyższego Stanu Minnesota…).

W Europie jedną z najsłynniejszych w świecie kryminalistyki spraw 
z wątkiem hipnozy w tle była tzw. „sprawa duńska” z lat 50. XX w., w której, 
według najpowszechniej uznawanej wersji wydarzeń, P.W. Hardrup został 
zahipnotyzowany przez kolegę z celi, B.S. Nielsena, w wyniku czego dopu-
ścił się kilku napadów na banki oraz dwóch morderstw (zob. Decyzja Eu-
ropejskiej Komisji Praw Człowieka…). Zbadanie zakresu wyłączenia woli 
i świadomości miało kluczowe znaczenie dla stwierdzenia winy i wymierzenia 
kary. J. Wójcikiewicz podkreśla jednak, że aby nakłonić kogoś do popełnienia 
przestępstwa, potrzeba czegoś więcej, niż samej hipnozy, zaś w przypadku tej 
głośnej sprawy należy domniemywać silną więź emocjonalną między dwoma 
sprawcami, może nawet podtekst homoseksualny (Strutyński i Wójcikiewicz 
2002, Hipnoza przed sądem, Dziennik Polski 24). J. Wójcikiewicz to zarazem 
teoretyk, który prowadził jedne z pierwszych poważnych badań nad wyko-
rzystaniem hipnozy w kryminalistyce na gruncie polskim. W swoich pracach 
postawił kilka tez powtarzanych następnie przez kolejnych autorów, jak np. 
to, że nikt nie może być zahipnotyzowany wbrew swojej woli, bo hipnoza to 
tak naprawdę autohipnoza, czy to, że nie jest możliwe nakłonienie kogoś do 
czegoś, co byłoby niezgodne z jego przekonaniami moralnymi czy etycznymi 
(zob. Gruza 2020, s. 231, cyt. za Wójcikiewicz 1989, s. 8-11), stąd też teza 
ze wspomnianego wcześniej przypadku napadu na banki jedynie z powodu 
pozostawania pod wpływem hipnozy powinna zostać obalona. Co ważne, nie 
istnieją także żadne obiektywne mierniki tego zjawiska, całość seansu hipno-
tycznego polega jedynie na stałej obserwacji i nawet doskonale przeszkolony 
hipnotyzer może nie być w stanie odróżnić osób symulujących od zahipnoty-
zowanych (zob. Ibidem). E. Gruza wskazuje, że nie można wykluczyć, iż za-
chowania hipnotyczne są wynikiem przyjęcia przez osobę badaną roli osoby 
zahipnotyzowanej, ma ona bowiem pewne wyobrażenie o tym, jak powinna 
się zachować w stanie hipnozy (zob. Gruza 2020, s. 230, cyt. za Siuta i Wój-
cikiewicz 1999, s. 23-25). Na podstawie powyższych można zatem stwierdzić, 
że hipnoza nie mogłaby być wykorzystana w kryminalistyce do uzyskania 
jednoznacznie prawdziwych zeznań wbrew woli i wiedzy przesłuchiwanych, 
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kto bowiem kłamie, kłamałby i pod wpływem hipnozy (zob. Hanausek 2009,  
s. 218). Rozważania opowiadające się mimo to za takim zastosowaniem 
hipnozy podczas przesłuchania, na gruncie obowiązującego prawodawstwa 
wyklucza jednoznacznie art. 171 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania karne-
go (Ustawa…, dalej: k.p.k.): „Niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy albo 
środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne 
osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reak-
cji jej organizmu w związku z przesłuchaniem”. Za ratio legis tego przepisu 
P. Kosmaty i J. Kudła uznają nałożony na organ przesłuchujący obowiązek 
zapewnienia osobie przesłuchiwanej warunków do swobodnej wypowie-
dzi oraz niewykorzystywanie określonego jej stanu (Kosmaty i Kudła 2019,  
s. 159-160). W paragrafie 7 tego przepisu stwierdzono ponadto, że: „wyja-
śnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających 
swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie 
mogą stanowić dowodu”, co na dobre przeciwdziała zastosowaniu hipnozy 
do uzyskania lub uwiarygodnienia zeznań, czy też dostarczenia dodatkowych 
informacji w ramach przesłuchania. Warto zatem rozważyć, jaka jest przydat-
ność zastosowania hipnozy w kryminalistyce w pozostałych, wyżej przytoczo-
nych przypadkach.

HIPNOZA PODCZAS PRACY WYKRYWCZEJ, 
EKSPERTYZY i JAKO NARZĘDZIE TERAPEUTYCZNE

Judykatura nie wyklucza używania hipnozy poza przesłuchaniem. Do-
wodem na to jest chociażby stwierdzenie, które padło w wyroku Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2002 r.: „Można więc zgodzić się, że 
stosowanie hipnozy (i innych środków z tego przepisu) nie jest zakazane cy-
towanym przepisem, o ile nie dokonuje się go »w związku z przesłuchaniem« 
[...]. Omawiany przepis (art. 171 k.p.k.) nie ustala stopnia związku z przesłu-
chaniem, nie stopniuje go, a wyklucza dowód pozostający w związku, oznacza 
to, że ów dowód jest zabroniony, gdy ma jakikolwiek związek z przesłucha-
niem” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie…). W teorii możliwe byłoby 
zatem zastosowanie hipnozy podczas pracy wykrywczej, np. wobec pokrzyw-
dzonego za jego zgodą, jako że nie ma ona charakteru dowodowego i przepisy 
prawa nie zakazują tego wprost, co jednak jest przedmiotem doktrynalnej 
dyskusji (zob. Gruza 2020, s. 231).

Techniki hipnozy wykorzystywane są czasem w praktyce przez biegłych 
psychologów na potrzeby ekspertyzy. Za dopuszczalnością zastosowania 
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hipnozy w postaci badania psychologicznego podczas ekspertyzy wydaje się 
przemawiać wykładnia art. 192 § 4 k.p.k.: „Dla celów dowodowych można 
również świadka, za jego zgodą, poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskie-
mu lub psychologicznemu”. Pojawiają się jednak głosy, że zakaz z art. 171 
k.p.k. dotyczy całego postępowania, nie tylko samego przesłuchania (zob. 
Strutyński i Wójcikiewicz 2002, Hipnoza przed sądem, Dziennik Polski 24). 
W praktyce w 2015 r. A. Augustynek, uznawany za najbardziej medialnego 
polskiego hipnotyzera, oszacował liczbę przeprowadzonych przez siebie przy 
użyciu hipnozy ekspertyz na blisko 120, a dotyczyły one zarówno pokrzyw-
dzonych, świadków jak i skazanych. Jak miały określać akta sprawy z 1987 r., 
dzięki hipnozie biegły przyczynił się m.in. do „przełamania amnezji poura-
zowej” jednej z ofiar (zob. Augustynek i Drożdżak 2015, Podczas hipnozy 
wyjawiali mu tajemnice zbrodni, Gazeta Krakowska). Jak zauważa jednak 
J. Wójcikiewicz, do wielu ze spraw z użyciem hipnozy w ekspertyzie z ok. 
stu wskazanych w tamtym czasie przez A. Augustynka nie opublikowano 
wyroków, do Sądu Najwyższego trafiła tylko jedna, zaś sam J. Wójcikiewicz 
oszacował ich realną liczbę w 2002 r. na około kilkadziesiąt, co poddaje nie-
jako w wątpliwość sukcesy zaprezentowane przez biegłego hipnotyzera (zob. 
Strutyński i Wójcikiewicz 2002, Hipnoza przed sądem, Dziennik Polski 24).

E. Gruza wymienia kwestie, o których należy pamiętać podczas eksper-
tyzy z użyciem hipnozy. Pierwszym bezwzględnym warunkiem jest zgoda 
potencjalnego hipnotyzowanego, którą cechuje bezwarunkowość oraz dobro-
wolność. Po drugie, opinia nie może mieć za przedmiot oceny wiarygodności 
wypowiedzi osoby badanej, a biegły powinien jedynie wypowiadać się, czy 
i jakie ślady pamięciowe zostały ujawnione dzięki tej metodzie. Po trzecie, 
osoba hipnotyzowana musi być szczegółowo poinformowana o istocie bada-
nia, potencjalnych efektach, jak również o niebezpieczeństwach związanych 
z jej stosowaniem (zob. Gruza 2020, s. 232). Jak bowiem podkreśla J. Wój-
cikiewicz, źle przeprowadzona hipnoza, np. w postaci tzw. „hipnozy estrado-
wej”, może prowadzić do poważnych zaburzeń osobowości (zob. Strutyński 
i Wójcikiewicz 2002, Hipnoza przed sądem, Dziennik Polski 24). Po czwarte, 
z powyższego względu hipnozę powinien przeprowadzać jedynie dobry psy-
chiatra lub psycholog wyspecjalizowany w technikach hipnotycznych lub też 
lekarz innej specjalizacji, pod warunkiem, że przejdzie odpowiednie szkolenia 
(zob. Gruza 2020, s. 232). Również J. Wójcikiewicz na pytanie, kto powinien 
zajmować się hipnozą, odpowiada: „Z reguły psychologowie, ale nie każdy 
psycholog może i powinien hipnotyzować. Trzeba dysponować niezbędną 
wiedzą, mieć odpowiednie podejście do pacjenta, skończyć stosowne kursy. 
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i sądzę, że ludzie spoza branży psychologicznej raczej nie powinni się tym 
trudnić” (zob. Strutyński i Wójcikiewicz 2002, Hipnoza przed sądem, Dzien-
nik Polski 24). Na koniec wątku dotyczącego zastosowania hipnozy w eksper-
tyzie E. Gruza dodaje, że oczywiście dowód uzyskany z opinii biegłego przy 
użyciu hipnozy byłby oceniany jak każdy inny, ale jego znaczenie miałoby 
raczej charakter pomocniczy, aniżeli zasadniczy (zob. Gruza 2020, s. 232).

Chociaż wyniki analiz przeprowadzonych przez J. Wójcikiewicza wy-
kazały brak jednoznacznej przydatności hipnozy jako metody mającej na 
celu ułatwienie odpamiętywania (zob. Gruza 2020, s. 232, cyt. za Wójcikie-
wicz 1989, s. 134-135), to wciąż wśród przedstawicieli doktryny nie brakuje 
głosów opowiadających się za jej stosowaniem we wspomnianym obszarze.  
T. Hanausek zaznacza, że hipnoza w kryminalistyce mogłaby zostać wyko-
rzystana tylko w takim kontekście, tzn. poprzez wywołanie dzięki hipnozie 
zjawiska tzw. „hiperamnezji”, która przejawia się rekonstrukcją zagubionego 
w świadomości zapisu pamięciowego. Powodem takiego zniknięcia w cze-
luściach pamięci mogą być przykładowo amnezja, nadużycia alkoholu, czy 
zwykłe zapomnienie (zob. Hanausek 2009, s. 218-219). Niemniej chociaż  
J. Wójcikiewicz i J. Siuta nie negują eksperymentów świadczących o realności 
hiperamnezji, hipnoza nie posiada właściwości, dzięki którym możliwe by-
łoby poszerzenie zakresu odpamiętywania. Jeśli nawet można zaobserwować 
zwiększoną liczbę przypominanych sobie elementów, to wraz z tym następuje 
zjawisko swoistego osłabienia kryterium reagowania, czyli osoby zahipnoty-
zowane mówią to, czego nie powiedziałyby w stanie poza hipnozą, gdyż nie 
byłyby całkowicie przekonane o prawdziwości tych przypomnień (zob. Gruza 
2020, s. 231-232, cyt. za Siuta i Wójcikiewicz 1999, s. 35). Stąd też pojawia 
się pytanie o wartość merytoryczną uzyskanych w ten sposób informacji. 
Niezależnie jednak od poglądu w tym temacie, zdaniem E. Gruzy należy 
pamiętać o tym, że informacje uzyskane w toku hiperamnezji „mogą być wy-
korzystane jedynie jako wskazówki dla prowadzącego postępowanie, robocze 
hipotezy, wymagające potwierdzenia w innych dowodach, a oceniane powin-
ny być dość krytycznie” (Gruza 2020, s. 231, cyt. za Horowitz, Kleinhauz 
i Tobin 1979, s. 172-175).

Ostatnią kwestią pozostaje możliwość zastosowania hipnozy jako 
narzędzia służącego leczeniu amnezji i poprawie pamięci. Mimo że możliwość 
ta wydaje się mieć bardziej znaczenie dla dziedziny psychiatrii i psychologii, 
można wyobrazić sobie jej wykorzystanie w kryminalistyce i postępowaniu kar-
nym. W praktyce do zagadnienia „odblokowywania” pamięci należy podcho-
dzić jednak niezwykle ostrożnie, bowiem mimo istniejącej realnie możliwości 
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przypomnienia sobie ukrytych w pamięci wspomnień, takie działanie jest 
w stanie spowodować również informacyjne szkody. Wpływ na to może mieć 
przebieg badania w postaci narzucanych świadomie bądź nie sugestii czy auto-
sugestii, jego atmosfera, temat czy logika. Jeśli oskarżony, pokrzywdzony lub 
świadek będą chcieli skorzystać z pomocy hipnotyzera, aby polepszyć pamięć 
i zrobią to prywatnie, poza toczącym się postępowaniem, to nie można im 
tej możliwości odmówić, a złożone później przez nich zeznania muszą być 
uznane za ważne. Jednakże efekty seansu powinny być traktowane szczególnie 
krytycznie, a także zawsze weryfikowane z innymi ustaleniami (zob. Gruza 
2009, s. 232-233).

PODSUMOWANIE

Hipnoza od samego początku prób zastosowania jej w kryminalistyce 
wzbudza obawy i kontrowersje, które na przestrzeni lat nie wydają się maleć. 
Dzieje się tak za sprawą badań niezakończonych jednoznaczną odpowiedzią 
na pytanie o zasadność zastosowania hipnozy w różnego rodzaju sytuacjach 
związanych mniej lub bardziej z postępowaniem karnym. Chociaż polskie 
prawodawstwo na gruncie art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. wykluczyło możliwość 
zastosowania hipnozy w celu uzyskania lub uprawdopodobnienia zeznań 
albo wyjaśnień podczas przesłuchania, teoretycy zagadnienia znaleźli kilka in-
nych zastosowań dla tej czynności, opisanych na przestrzeni artykułu.

Nie ma chociażby obecnie przepisów stwierdzających niedopuszczalność 
zastosowania technik hipnozy podczas pracy operacyjnej np. wobec pokrzyw-
dzonego za jego zgodą, co czyni ją możliwym sposobem wykorzystania oma-
wianego pojęcia w kryminalistyce. Następnie, mimo że brak jest prawnego 
zakazu stosowania hipnozy do polepszania lub leczenia luk w pamięci poza 
postępowaniem, metody te ze względu na niedającą się zmierzyć wartość me-
rytoryczną, muszą być oceniane z dużą dozą ostrożności. Wreszcie, najczęściej 
podejmowanym w praktyce obszarem wykorzystania hipnozy na gruncie kry-
minalistycznym zdaje się być ekspertyza z udziałem biegłego. Niemniej nadal 
informacje uzyskane w toku takiej ekspertyzy mogą mieć zaledwie pomocniczą 
wartość dowodową, nigdy zasadniczą. Do tego badanie musi odbywać się przy 
bezwzględnym przestrzeganiu kilku podstawowych zasad, t.j. uzyskania zgody 
badanego, jego kompletnego poinformowania, odpowiedniego wykształcenia 
badającego oraz braku oceny przez biegłego wiarygodności i wartości usły-
szanych informacji. Wszystko to powinno prowadzić do wniosku, że wartość 
badania uzyskanego z hipnozy jest w rzeczywistości niewielka i w większości 
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przypadków znajdą się dowody dające lepsze i łatwiej weryfikowalne pod ką-
tem prawdziwości informacje, co zostało przedstawione w niniejszej pracy.

Przyglądając się tak poważnym, rzeczywistym sprawom, jak chociażby 
zaginięcia, należy jednak wyjść poza rozważania czysto teoretyczne. Musi 
bowiem istnieć powód, dla którego po ponad wieku od stwierdzenia przed 
Sądem w Kalifornii niesprawdzalności przydatności hipnozy dla celów po-
stępowania karnego i kryminalistyki ludzie wciąż wierzą w możliwą skutecz-
ność tego badania. Można zaledwie przypuszczać, że jedną z przyczyn takiego 
zachowania jest nadzieja. Gdy weźmie się pod uwagę realne ludzkie drama-
ty, z którymi w praktyce często mierzy się sama kryminalistyka i organy ści-
gania, nie myśli się już o teorii, a o osobach, które rzeczywiście zginęły czy 
zaginęły bez śladu. W takich sytuacjach bliscy ofiar chwytają się każdego, 
nawet najbardziej niekonwencjonalnego sposobu, by tylko móc dowiedzieć 
się więcej o tych, których już z nimi nie ma. Udowadniają to przykładowo 
komentarze na Facebooku pod postem o zaginionej dziewczynie, wskazujące 
na rzeczywistą wiarę części społeczeństwa w skuteczność medium (zob. Fan-
page „Śladami zaginięć i tajemnic kryminalnych” 2021, Facebook). Dlate-
go bliscy ofiar chcą skłaniać się niekiedy ku różnym sposobom zastosowania 
hipnozy przez osoby mogące mieć choć najmniejsze pojęcie o ich bliskim. 
Patrząc zatem z perspektywy uspokajania sumienia bliskich ofiar można dojść 
do wniosku, że znaczenie hipnozy w kryminalistyce może być jednak większe, 
niż wydaje się w teorii.
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SELECTED WAYS OF USING HYPNOSIS IN FORENSIC 
SCIENCE

Abstract: At the end of the 19th century the Supreme Court of 
California stated in the People v. Ebanks case that the use of hypnosis 
in forensic science was inadmissible in the USA law system. Despite 
this fact, the belief of a part of society in the effectiveness of unconven-
tional methods useful in detecting crimes and prosecuting perpetrators 
is not decreasing. This paper aims to confront the uses of hypnosis in 
forensic science, which is closely related to criminal proceedings, with 
the applicable provisions (Articles 171 and 194 of the Polish Code of 
Criminal Procedure). It also discusses the functional role of a hypnotist 
in an expert opinion based on information provided by one of them 

– A. Augustynek. Other examples of hypnosis applications considered 
in this paper include: obtaining or authenticating testimonies or ex-
planations, assisting law enforcement agencies in investigative work, or 
serving as a tool for improving memory or in treating amnesia.
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Uniwersytet w Białymstoku

PRZEWAGA KONKURENCYJNA 
SYSTEMU COMMON LAW NAD CIVIL 

LAW W ASPEKCIE SPRAWOWANIA 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

PRZEZ ALGORYTMY AI

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka wdro-
żenia sztucznej inteligencji do wymiaru sprawiedliwości z perspektywy kon-
cepcyjnej i systemowej. w pracy da się wyodrębnić dwie hipotezy wyjściowe 
oraz jedną hipotezę główną, stanowiącą oś pracy. Pierwszą hipotezą wyjściową 
jest założenie, że zastosowanie sztucznej inteligencji znajdzie miejsce również 
w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Drugą hipotezą wyjściową 
może być supozycja, że kwestia sprawnego (efektywnego) i niezależnego wy-
miaru sprawiedliwości stanowi we współczesnych realiach zglobalizowanych 
gospodarek element przewagi konkurencyjnej – wymiar sprawiedliwości może 
jawić się jako integrator czynników bezpieczeństwa pożądanych przez otocze-
nie biznesowe oraz jako stabilizator oczekiwań związanych z rozwiązywaniem 
sporów sądowych. w tym sensie właściwie zorganizowany wymiar sprawiedli-
wości może stanowić w dwójnasób element przewagi konkurencyjnej – po 
pierwsze dla krajowych podmiotów gospodarczych, po drugie – dla państwa 
jako kreatora rozwoju gospodarczego, animatora prorozwojowości i stymula-
tora czynników konkurencyjnych w ujęciu ponadpaństwowym (transgranicz-
nym). Natomiast hipotezą główną (wiodącą) opracowania jest przewidywanie, 
że system common law odznacza się większą zdatnością adaptacyjną w zakre-
sie implementacji rozwiązań nowotechnologicznych z uwagi na koncepcję 
wiążącego precedensu. Faktem jest, że sztuczna inteligencja oparta jest na 
bazach danych, na podstawie których dochodzi do uczenia maszynowego 
algorytmów sztucznej inteligencji. w przypadku, gdy rozwój nowych tech-
nologii osiągnie poziom, w którym możliwa będzie działalność orzecznicza 
sztucznej inteligencji (sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez algorytmy 
sztucznej inteligencji), wówczas ważne będzie, które z państw osiągnie prze-
wagę konkurencyjną w tym zakresie. Nieumiejętne wdrożenie algorytmów 
AI do praktyki orzeczniczej może spowolnić i skomplikować realia wymiaru 
sprawiedliwości. w polskich realiach oznaczałoby to pogłębienie dotychcza-
sowych problemów. Jednakże wprowadzenie AI do wymiaru sprawiedliwości 
może nieść ze sobą przede wszystkim wiele pozytywnych zmian. Zastosowa-
nie AI w sądach może odciążyć wymiar sprawiedliwości, załamać niekorzystną 
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strukturę piramidy w sądownictwie, zatamować przyrost stanowisk w sądach, 
wzmocnić integralność wymiaru sprawiedliwości jako niezależnego ośrodka 
władzy, zdehierarchizować strukturę sędziowskiego przydziału stanowisk, itd. 
Zatem wprowadzenie sztucznej inteligencji do wymiaru sprawiedliwości może 
wiązać się z osiągnięciem szeregu korzyści przez dane państwo, zaś te korzy-
ści walnie mogą przyczynić się do osiągania przewagi konkurencyjnej przez 
podmioty wzrastające gospodarczo w rodzimym otoczeniu normatywnym. 
Niniejsza praca została podzielona na sześć nierównoobszernych, acz rów-
noważnych części. Pierwszą część stanowią uwagi wprowadzające. w drugiej 
części dokonano charakterystyki systemu common law, zaś w trzeciej części 
systemu civil law na bazie polskiego orzecznictwa. w czwartej i piątej części 
odniesiono się kolejno do pojęcia przewagi konkurencyjnej oraz do potencjału 
wykorzystania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości. Całość do-
pełnia podsumowanie.

Słowa kluczowe: common law, civil law, sztuczna inteligencja, wymiar 
sprawiedliwości

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence; w skrócie: AI) należy do naj-
szybciej rozwijających się technologii na świecie, zastępujących ludzi w wy-
konywaniu czynności, do których wymagane jest myślenie analityczne (Sty-
lec-Szromek 2018, s. 502). AI jest coraz częściej używana w czynnościach 
powtarzalnych (Bałos 2019, s. 15). Potencjalnie wiele czynności prawnika 
wykonywać mogą algorytmy oparte o AI (Partyk 2019, s. 30), takie jak ne-
gocjacje (Szpyt 2019, s. 44), a nawet czynności sędziowskie (Kotalczyk 2021,  
s. 60-61), czy arbitrażowe (Więzowska-Czepiel 2019, s. 57-58).

Celem niniejszego opracowania jest analiza potencjału regulacyjnego  
AI w systemie common law vs. civil law. Natomiast hipotezą pracy jest stwier-
dzenie, że system prawa precedensowego (common law) wykazuje większą 
zdatność regulacyjną wobec algorytmów opartych o AI. Taka supozycja uza-
sadniona jest wyjściowym argumentem, iż algorytmy do skutecznego działania 
potrzebują „binarnego porządku prawnego” (zerojedynkowego, „lexometrycz-
nego”) (pojęcie „lexometryczności” zaczerpnięte zostało od P. Chmielnickie-
go (Chmielnicki 2021), a w tym wypadku miałoby oznaczać ujęcie prawa 
od strony „technicznej”, formalnej, rewidującej realne działania legislatora od 
strony „policzalnej”, statystycznej, opartej na danych i policzalnych aspektach 
legislacji, zbliżonych do „oceny skutków regulacji” (w skrócie: OSR), która 
z kolei stanowi procedurę analitycznego oszacowania korzyści i kosztów pla-
nowanej normatywnej interwencji państwa) (Orfin 2020, s. 43). Systemem 
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bardziej zbliżonym do języka programowania (algorytmicznego, komputero-
wego) wydaje się być zaś system precedensu, który wedle założeń jest bliższy 
schematycznej analizie - gdyż oparty jest na sprawach już znanych z przeszło-
ści (schematycznych) (system precedensu), a przy tym są one rozpatrywane 
według linii orzeczniczej bazującej na kazusach (case law), przypominającej 
wielkie bazy danych, niczym w informatycznych bazach orzeczeń. Charak-
terystyka ta koresponduje z istotą AI. Jak pisze M. Białko: w sposób ogólny 
można powiedzieć, że obiektem zainteresowań sztucznej inteligencji jest umysł 
ludzki traktowany jako system przetwarzania informacji (Białko 2005, s. 15).

COMMON LAW

Charakteryzując historię prawa anglosaskiego J. Halberda zauważa, że 
w Anglii najważniejszym źródłem powstania prawa (fons iuris oriundi) stało 
się w szczególności obowiązujące od wieków prawo zwyczajowe (Halberda 
2012, s. 37). Owo „prawo zwyczajowe” określane jest mianem „powszechne-
go” (common law), zostało wykreowane w drodze twórczej działalności sądów 
królewskich (Ibidem). w procesie formowania się prawa zwyczajowego należy 
zwrócić uwagę na działalność tzw. „sądów westminsterskich”, które odgrywa-
ły kluczową rolę (Borkowska-Bagieńska 2006, s. 87). Stosowanie prawa zwy-
czajowego uzasadnione było swoją podbudową historyczną. Przyjmowano, że 
źródło norm prawa zwyczajowego sięga zarania prawotwórstwa, co niosło za 
sobą uzasadnienie dla ich stosowania, zwracając się do wewnątrz własnych 
mechanizmów i sankcjonując samo siebie. Jednakowoż prawo zwyczajowe za-
częło ewoluować wskutek linii judykacyjnych, gdyż z jednej strony sędziowie 
stosowali „zastane”, rozpoznane i utrwalone zasady prawa, akcentując jego 
niezachwianie, z drugiej zaś strony wprowadzali marginalną, lecz dostrzegalną 
reorientację na wytyczonych „ścieżkach prawa” (sformułowanie ścieżka prawa 
pochodzi z klasycznej pozycji eseistycznej z 1897 r. „The Path of the Law” 
Olivera Wendella Holmesa Jr.) (Holmes 1992, s. 160 i n.). „Własnoręcz-
na” sędziowska aduistacja dzieła prawnego złożonego z ukonstytuowanych 
norm została dostrzeżona przez doktrynę i znalazła swoje uzasadnienie - na-
noszone zmiany są przejawem prawa królestwa jako case law (Halberda 2012,  
s. 38). Innymi słowy transformacyjna adaptacja prawa przebiegała od prawa 
zwyczajowego jako punktu wyjścia ku prawu precedensowemu kształtowa-
nemu przez sędziów oraz prawu bazującemu na kazusach (case law) (Ibidem). 
Granicznym pytaniem prawnym było pytanie o to, jak rozstrzygać sporne 
stany faktyczne - według prawa zwyczajowego, czy zgodnie z precedensem? 
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(choć początkowo nie istniało w tym zakresie dużo spraw jurydycznie dywer-
gentnych) (Ibidem). Kluczowe zmiany dokonywały się w XVIII i XIX wieku. 
Najpierw kolizyjność normatywna była redukowana przez ostateczne odwo-
łanie się do precedensu, by jednak coraz częściej sędziowie odstępowali od 
uprzednio sformowanych zasad, rekonfigurując prawo precedensu, które po-
równywane było do praw przyrody, przy czym przeorientowanie zasad praw-
nych nie miało oznaczać zmiany samych zasad, lecz jedynie wymienność ich 
opisu (Rozstrzygnięcie sporu wbrew „starożytnym” autorytetom (tj. precedensom) 
nie oznaczało zatem wstrzymania Słońca i puszczenia Ziemi w ruch. Stanowiło 
natomiast akt przyjęcia wyższości teorii kopernikańskiej nad ptolemejską) (Ibi-
dem). Dyskrecjonalna władza sędziego była współzależnie „obezwładniona”: 
po pierwsze - normami prawa zwyczajowego; po drugie - orzeczniczą korek-
cją, kontestującą ich mylną wykładnię. w dobie panowania Tudorów zaczę-
to wydawać wyroki oparte przede wszystkim na autorytecie sędziowskim, by 
jednocześnie postrzegać wyroki jako „obciążone” mocą wiążącego precedensu 
(Ibidem, s. 40). Sędziowie mieli odwoływać się do ukształtowanego prawa 
przy współistniejącej możliwości jego kształtowania - lapidarnie rzecz ujmu-
jąc, w przypadku sprzeczności orzeczeń z zasadami common law sędziowie 
rozpoznawali litygację w oparciu o nakreśloną linię orzeczniczą (Ibidem, s. 41). 
z powyższych uwag historyczno-prawnych widać, w jaki sposób „zwalczały się” 
dwa nurty, które ostatecznie w sposób współbieżny wytyczają ścieżki orzeczni-
cze w systemie anglosaskim. 

CIVIL LAW

W celu odróżniającej analizy charakteru polskiego wymiaru sprawiedli-
wości w kontekście precedensu warto sięgnąć bezpośrednio do wewnątrzkrajo-
wej judykatury (określenie charakteru wymiaru sprawiedliwości przez odwo-
łanie się do stanowisk prezentowanych w samym wymiarze sprawiedliwości). 
Sąd Najwyższy (w skrócie: SN) podkreśla, że polski porządek prawny nie zna 
pojęcia precedensu sądowego (postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., 
II KK 293/03). Podobnie SN w postanowieniu z dnia 5 listopada 2013 r., 
II PK 153/13, mówiąc: 

Zdaniem strony skarżącej, stanowisko przedstawione w przywołanej 
uchwale zostało w całości zaakceptowane przez Sąd Okręgowy i tym sa-
mym uchwała Sądu Najwyższego „uzyskała takie znaczenie, jakie w syste-
mie Common Law posiada precedens dla późniejszego stosowania prawa 
w podobnych przypadkach, jednakże w polskim systemie prawnym nie 
obowiązuje zasada precedensu.
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SN mówi o precedensie nie tylko bezpośrednio, tj. względem orzeczeń, ale 
także o procesie dochodzenia do ich sentencji (interpretacja przepisów). Przy-
kładowo: […] rażąco błędna interpretacja przepisów prawa dotyczących wyna-
grodzeń pracowniczych, w wyniku której zasądzone zostało nienależne świadcze-
nie, może mieć charakter precedensu […] (wyrok SN z dnia 26 maja 1971 r., 
III PRN 9/71).

SN wydaje się używać pojęcia „precedens” w rozumieniu powszechnie 
znanym i jurydycznie nieskonwencjonalizowanym (jako nie dotyczącym com-
mon law), gdy odnosi się do danej sytuacji (tu: w obszarze obrotu gospodar-
czego ), którą można byłoby postrzegać jako dezintegrującą stan zastany. 

Wymagania tego nie spełnia stwierdzenie zawarte w skardze, że utrzyma-
nie w mocy zaskarżonego wyroku może stanowić precedens pozwalający 
mocniejszym podmiotom gospodarczym upłynniać swoje stany magazyno-
we towarów niechodliwych, „zbywając” je na siłę podmiotom słabszym) 
(postanowienie SN z dnia 18 listopada 2009 r., i CNP 87/09), bądź 
oczekiwany porządek (zaskarżony wyrok stwarza precedens, by w insty-
tucjach urządzano szatnie, i zwalnia pracowników od obowiązku opieki 
nad rzeczami swoimi oraz biurowymi) (wyrok SN z dnia 17 październi-
ka 1977 r., i PR 89/77,  OSNC 1978/4/78).

W tych sprawach, mimo że „precedens” wspominany jest w kontekście 
wyroku, to jednak pozostaje ściśle zintegrowany z opisem praktyki działalno-
ści gospodarczej, która była przedmiotem rozpoznania sądu. 

W innej sprawie SN formułuje zwrot „sytuacji o charakterze precedensu” 
(Na marginesie należy podnieść, że mimo tożsamości przedmiotowej i podmio-
towej rozpoznawanej aktualnie sprawy (..) nie występuje sytuacja o charakterze 
precedensu […] (postanowienie SN z dnia 16 marca 2010 r., WO 3/10).

Ponadto z faktu, że w „polskim systemie prawnym nie obowiązuje zasada 
precedensu” nie wynika, że sprawa nie może mieć „charakteru precedenso-
wego” w takim znaczeniu, że oczekiwana jest uchwała SN w celu wyklarowa-
nia pewnego toku myślenia, który stałby się punktem wyjścia dla orzekania 
przez sądy powszechne. w tym tonie SN wypowiedział się m.in. w następujący 
sposób: Stosownie do ugruntowanego stanowiska Sądu Najwyższego, istotnym 
zagadnieniem prawnym jest taki problem jurydyczny, który ma znaczenie dla 
rozwoju prawa lub stanowi precedens dla rozstrzygnięcia podobnych spraw (po-
stanowienie SN z dnia 8 lutego 2019 r., III CSK 219/18). Chodzi w tym 
wypadku o wyjaśnienie istotnego „zagadnienia prawnego”, o którym mowa 
m.in. w art. 1 pkt 1 ppkt a ustawy o SN z 2017 r. (podejmowanie uchwał 
rozstrzygających zagadnienia prawne), a także art. 1 pkt 1 ppkt b ustawy o SN 
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z 2002 r. (podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne). Zaś 
w art. 13 pkt 3 i 4 ustawy o SN z 1984 r. wspomniano kolejno o: podejmo-
waniu uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wąt-
pliwości w praktyce lub których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie, 
a także o podejmowaniu uchwał zawierających rozstrzygnięcia zagadnień praw-
nych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie. Natomiast w art. 24 
pkt c ustawy o SN z 1962 r. mowa była o wytycznych wymiaru sprawiedliwości 
i praktyki sądowej.

Mimo wątpliwości prawnych dotyczących ustawy z 2017 r. jako takiej 
(Grzelak 2019, s. 156 i n.), a także problemu transpozycji reżimu komuni-
stycznego w państwo prawa (Zajadło 2021, s. 202) widać, że istniała w tym 
aspekcie pewna konsekwencja ukształtowania funkcjonalnego SN, który wi-
nien wypowiadać się w kwestiach trudnych do rozstrzygnięcia, doktrynalnie 
spornych i orzeczniczo „nielinearnych”. 

Jak uwyraźnia SN: 

Stosownie do ugruntowanego stanowiska Sądu Najwyższego, istotnym 
zagadnieniem prawnym jest bowiem taki problem jurydyczny, który ma 
znaczenie dla rozwoju prawa lub stanowi precedens dla rozstrzygnięcia 
podobnych spraw lub rozwoju jurysprudencji (postanowienie Sądu Naj-
wyższego z dnia 31 stycznia 2019 r., III CSK 185/18).

SN słowa „precedens” używa także w kontekście zjawiska niepożądanego 
(Stwarzanie precedensu pozwalającego na uniknięcie problemów organizacyjnych 
przez przekazanie sprawy przez Sąd Najwyższy innemu sądowi równorzędnemu 
nie służyłoby dobru wymiaru sprawiedliwości) (postanowienie SN z dnia 20 
stycznia 2012 r., III KO 106/11). Niekiedy SN posługuje się nawet poję-
ciem „szkodliwego precedensu” (Byłoby więc szkodliwym precedensem uznanie, 
że występowanie przed sądem wykwalifikowanych pomocników procesowych stron, 
powodujące relacje służbowe z sędziami, wyklucza możliwość obiektywnego roz-
poznania spraw przez te sądy, jeśli sami zostaną stronami) (postanowienie SN 
z dnia 29 czerwca 2010 r., V KO 60/10), czy też „niebezpiecznego preceden-
su” (Prawomocny wyrok Sądu, którego uzasadnienie nie odpowiada wymogom 
formalnym powinien być uchylony przez Sąd Najwyższy. Stanowi to bowiem 
niebezpieczny precedens dla praktyki orzeczniczej) (postanowienie SN z dnia 
25 czerwca 2007 r., II PK 61/07) (podobnie postanowienie SN z dnia 24 
kwietnia 2003 r., i PZ 16/03, LEX nr 1130202 oraz wyrok SN z dnia 4 lipca 
1985 r., IV CR 202/85, LEX nr 8724.). Oprócz tego SN używa sformułowa-
nia „błędnego precedensu” (Jak to bowiem trafnie podnosi rewidujący, przyjęcie 
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przez sądy w celu określenia wysokości odszkodowania należnego od PZU jako 
wartości samochodu, […] narusza istniejący w tym zakresie porządek prawny, 
stwarzając równocześnie błędny precedens w zakresie odpowiedzialności PZU za 
szkody […]” (wyrok SN z dnia 9 maja 1967 r., III CR 409/65) oraz „niedo-
brego precedensu” (Odstąpienie od tego stworzyłoby niedobry precedens, każący 
postępować zawsze w ten sposób […]) (postanowienie SN z dnia 25 lutego 2016 
r., V KO 11/16). Oprócz tego odnotować można określenie „negatywnego 
i rażącego precedensu” (Zarzuty zażalenia dotyczące naruszenia prawa mate-
rialnego i procesowego, negatywnego i rażącego precedensu prawnego oraz na-
ruszenia podstawowych zasad postępowania dyscyplinarnego [...]) (uchwała SN 
z dnia 18 lipca 2013 r., SNO 11/13).

Ponadto pewne instytucje stanowić mogą „precedens” rozumiany jako 
wzorzec zgodny z prawniczym warsztatem postępowania (Należy również 
zaznaczyć, że zagadnienie prawne - jako przyczyna kasacyjna (art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c.) - jest istotne wtedy, gdy jego rozstrzygnięcia ma znaczenie dla roz-
woju prawa lub może stanowić precedens dla rozstrzygania innych podobnych 
spraw) (postanowienie SN z dnia 23 października 2014 r., III CSK 254/14), 
bądź być wykorzystywane do „uzurpacji praw” poprzez wywołanie preceden-
su (Problem prawny, który wnoszący kasację chciałby wyjaśnić przez wywołanie 
precedensu sądowego, stanowi zresztą zagadnienie pozorne) (postanowienie SN 
z dnia 18 października 2002 r., II UK 107/02).

SN uwypuklił, że precedens można zidentyfikować również na gruncie 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w skrócie: TK). Toteż SN w jed-
nej ze spraw wskazał: Ustawodawca został związany precedensem konstytucyjnym 
wynikającym z uznania przez Trybunał Konstytucyjny wcześniejszego uchylenia 
art. 49 u.s.m. za niezgodne z Konstytucją […] (wyrok SN z dnia 10 grudnia 
2009 r., III CSK 110/09). w tym wypadku chodzi tworzenie „precedensu” 
w drodze orzeczenia o konstytucyjności, bądź niekonstytucyjności przepisu 
(czy normy prawnej) (Białogłowski 2013, s. 202-203).

Jak wskazuje A. Szot: 

O ile „precedensy” nie mogą stanowić podstawy (wyłącznej lub dominują-
cej) rekonstrukcji norm materialnych, o tyle nie wyklucza to ich wpływu 
na treść przyszłej decyzji stosowania prawa. Nastąpi to szczególnie w sy-
tuacji, gdy organ administracji posiada alternatywy wyboru konsekwen-
cji i działa w ramach uznania administracyjnego. Wówczas wcześniejsze 
decyzje (orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne) mogą z różną siłą 
oddziaływać na decydenta, stając się jedną z dyrektyw wyboru konsekwen-
cji (Szot 2022, s. 145).
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Przyjąć można ostrożne założenie, że w wielu wypadkach w polskim po-
rządku prawnym - poza podstawową sferą poruszania się w ramach ustawy - 
dyskrecjonalna władza sędziego przeciwstawiana jest dorobkowi orzecznictwa 
(przede wszystkim sądów wyższej instancji). E. Łętowska słusznie zauważa, 
że gdyby zadać pytanie o to, czy w Polsce obowiązuje system precedensowy, 
to oczywiście udzielić należy odpowiedzi negatywnej, o tyle, o ile precedens 
kontrastujemy z systemem prawa pozytywnego; jednakże w sądach często 
podstawową umiejętnością dla początkującego sędziego staje się zapoznanie 
z tym, jak w danym sądzie rozstrzyga się sprawy danego rodzaju („rutyna 
orzecznicza”) (Łętowska 2010, s. 9-10).

PRZEWAGA KONKURENCYJNA a WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI

By dookreślić pojęcie przewagi konkurencyjnej należy sięgnąć do ter-
minologii używanej na styku prawa i ekonomii. w literaturze podkreśla się, 
że otoczenie współczesnych przedsiębiorstw znajduje się w stanie ustawicznej 
ewolucji, w związku z czym jest coraz trudniej przewidywalne, a jednocześnie 
wywiera coraz bardziej przemożny wpływ na potencjał rozwojowy i przewa-
gi konkurencyjne generowane przez podmioty rynkowe (Woźniak i Gemra 
2020, s. 17). Wzrost natężenia konkurencji na wolnym rynku staje się rozpo-
znawalnym trendem, co spowodowane jest globalizacją gospodarek (Kaleta 
2009, s. 31). Fakt, że granice gospodarek ulegają „rozmyciu” a rynkowo agre-
sywne działania konkurencyjne „przelewają się” na zagraniczne, dotychczas 
monopolizowane rynki o wytyczonych ramach rywalizacyjnych, sprawia, że 
prowadzenie działań konkurencyjnych w dłuższej, strategicznej perspektywie staje 
się coraz trudniejsze, ale zarazem coraz bardziej konieczne (Ibidem).

Zdaniem A. Sopińskiej, konkurencyjność przedsiębiorstwa może być 
definiowana jako zdolność do efektywnego rywalizowania z innymi przedsię-
biorstwami, które dążą do osiągniecia zbliżonych celów na wytyczonym rynku 
(Sopińska 2009, s. 41).

Owa „efektywność” (czy też „sprawność”) rozpatrywana jest w tym 
wypadku jako ekonomiczna korzystność danej działalności (Ibidem). z ko-
lei czynnik rywalizacyjny jest wyzwalaczem owej efektywności, mierzalnym 
na poziomie fragmentu sektora, całości sektora lub obszaru wykraczającego 
poza dany sektor („sektor substytutów”), a inaczej rzecz ujmując – rywaliza-
cja w wymiarze geograficznym przebiega od rynku lokalnego do globalnego 
(Ibidem).
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Z kolei H.G. Adamkiewicz-Drwiłło podkreśla, że dla każdego przedsię-
biorstwa konkurującego na rynku istotne jest również otoczenie regulacyjne, 
czyli wszelkiego rodzaju uregulowania prawne, które określają standardy dla 
prowadzenia działalności w zakresie ogólnym oraz zasady prowadzenia kon-
kretnego rodzaju działalności jako zasady sektorowe (Adamkiewicz-Drwiłło 
2010, s. 286). Autorka rozróżnia w tym względzie płaszczyznę prawa krajowe-
go oraz prawa międzynarodowego jako dwie przenikające się sfery oddziały-
wania na konkurencyjność przedsiębiorstw (Ibidem). Przepisy statuujące ramy 
dla prowadzenia działalności gospodarczej stają się „czynnikami zewnętrzny-
mi konkurencyjności” w tym sensie, że nie zależą one od sfery korporacyjnej 
(decyzyjnej) przedsiębiorstw, ale od instytucji państwowych, które narzucają 
określone reżimy dla przedsiębiorczych przedsięwzięć (Ibidem). 

Wydaje się zasadne, żeby na kwestię przewagi konkurencyjnej spoglądać 
w sposób jeszcze szerszy, tzn. nie wyłącznie z perspektywy interesu przedsię-
biorcy, ale z punktu interesu publicznego, który realizuje się poprzez osiąganie 
owej przewagi konkurencyjnej przez rodzime podmioty („narodowe czem-
piony”, czy generalnie spółki powiązane z krajowym kapitałem). Zasadnym 
pytaniem jest w tym wypadku pytanie o to, co pozwala takowym spółkom 
wzrastać w lokalnym (krajowym) otoczeniu biznesowym w tak znacznym 
wymiarze, że w konsekwencji wyrastają one poza krajowe ramy biznesowe 
i uzyskują przewagi na rynkach zagranicznych. Zastanawiając się (wzorem 
A. Smitha) nad tym, co jest implikatorem bogactwa narodów, czynnikiem 
powodującym, że pewne kraje (jak dla dokonania ilustratywnego przykładu 

– Japonia, czy Niemcy zestawione z krajami „globalnego Południa”) osiągają 
niezestawialne przewagi konkurencyjne swoich gospodarek i rozwoju techno-
logicznego zaprzęgniętego w rozwój tych gospodarek (Łobos 2009, s. 50). Na 
poziomie wewnętrznym decydujące znaczenie ma powtarzalny system orga-
nizacji (Ibidem), zaś jedną z przewag poza-organizacyjnych (poza-korporacyj-
nych) wydaje się być dobrze zorganizowany wymiar sprawiedliwości (co do 
Japonii – zob. Płatek 2020, s. 57-78 ; co do Niemiec - zob. Gil 2020, s. 6-32). 
Dobrze zorganizowany wymiar sprawiedliwości stanowić może podstawę dla 
stabilizacji przedsiębiorczości i pozytywnie wpływać na konkurencyjność, 
choćby przez szybkość postępowań sądowych, czy „przewidywalność” orze-
czeń (poruszanie się po wytyczonym przez linie orzecznicze obszarze). Nie jest 
to oczywiście czynnik kluczowy (czy przeważający), jeśli chodzi o wpływ na 
konkurencyjność gospodarek (czy spółek „reprezentujących” kapitał wywo-
dzący się z danego państwa), a przynajmniej dyferencjacja na system common 
law i civil law nie jest źródłem rozróżnienia korespondującego z klasyfikacją 
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przewag rynkowych konkretnych państw (czy spółek). „Siła” wymiaru spra-
wiedliwości (jego „efektywność”, sprawność) jest jednak mierzalna (zob. po-
równawczą analizę czynników w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i Polski we-
dle badań wyrażonych w wartościach liczbowych i statystycznych - Bełdowski, 
Ciżkowicz i Sześciło 2010, s. 6-12). o ile czynnik ten – ujęty jako osadzenie, 
czy wzrastanie danej gospodarki, czy przedsiębiorstwa w realiach efektywne-
go wymiaru sprawiedliwości – nie jest jeszcze przesądzający w tym sensie, że 
gospodarki i przedsiębiorstwa z systemu civil law (Niemcy) nie muszą ustępo-
wać podmiotom wywodzącym się ze sfery anglosaskiej (common law) (Wielka 
Brytania), gdyż kwestia ta jest bardziej złożona ekonomiczne i rynkowo, a tak-
że ma swoje zaszłości historyczne czy uwarunkowania społeczne, polityczne, 
geograficzne, itp. – o tyle może odgrywać kluczową rolę i być bardziej wyra-
zista w przypadku porównania państw dopiero rozwijających się z państwami 
rozwiniętymi. Ponadto wydaje się, że kwestia ta będzie coraz bardziej doniosła, 
gdy wymiar sprawiedliwości zostanie poddany rewolucji technologicznej, tak 
jak linearnie inne sfery życia (dostrzec trzeba, że wiele zmian już zachodzi 
i postepowania sądowe są poddawane procesowi digitalizacji). Istotne będzie 
wówczas to, które państwo uzyska efektywniejsze warunki dla realizowania 
wymiaru sprawiedliwości. Owa „walka” o osiągnięcie dla swoich gospodarek 
oraz podmiotów gospodarczych dogodnych warunków biznesowych, których 
trwałym elementem jest efektywny wymiar sprawiedliwości wydaje się być 
zagadnieniem, które w najbliższej przyszłości będzie przybierać na znaczeniu. 
Zauważyć bowiem trzeba, że co prawda zwyczajowo przewagi konkurencyjne 
osiągane są przede wszystkim przez determinanty ściśle rynkowe i korporacyj-
ne (zarządcze), jednak w wypadku zastosowania AI do sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości nie wszystkie państwa i podmioty – nawet rozpoczynające 
walkę konkurencyjną z podobnej pozycji – miałyby jednakowe punkty po-
czątkowe dla sprawnego przeprowadzania procesu algorytmizacji pracy sądów, 
gdyż podstawowym czynnikiem odróżniającym stanie się sam system prawny 
widziany całościowo. Pod względem systemowym zaś porządki common law 
i civil law znacznie się różnią. Pytanie zatem o zróżnicowanie „podatności” 
tych systemów na wdrażanie AI jako bezosobowego sędziego pełniącego rolę 
pośrednika m.in. w sporach gospodarczych. Stąd trafnym wydaje się iden-
tyfikowanie sprawnego wymiaru sprawiedliwości jako pierwszego etapu ku 
osiągnieciu przewagi konkurencyjnej, gdzie chodzi o „stabilizację makro-
ekonomiczną” (o „stabilizacji makroekonomicznej jako pierwszej sekwencji 
budowania przewagi konkurencyjnej - Adamkiewicz-Drwiłło 2010, s. 293), 
mimo że zasadniczo wyróżnia się na przede wszystkim czynniki ekonomiczne 
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(choć – jak tezuje się w niniejszej pracy – na sprawę warto patrzeć nieco sze-
rzej; jak spostrzega A. Grynia i J. Marcinkiewicz: Stabilność makroekonomiczna 
jest pojęciem wieloznacznym i trudnym do precyzyjnego zdefiniowania. Najogól-
niej utożsamiana jest z korzystną sytuacją gospodarczą w powiązaniu z sytuacją 
polityczną, społeczną czy demograficzną danego kraju (Grynia i Marcinkiewicz 
2017, s. 43).

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI  
DO SPRAWOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jak celnie zauważa I. Bałos – istnieje wyraźna tendencja, że coraz mniej 
sfer życia społecznego czy gospodarczego pozostaje bez wsparcia nowych tech-
nologii, które opierają się na sztucznej inteligencji (Bałos 2019, s. 15). Szcze-
gólne zastosowanie sztucznej inteligencji można zaobserwować w dziedzinach 
wymagających usprawnienia czynności powtarzalnych (głównie oferowanych 
klientom przez przedsiębiorstwa technologiczne za pośrednictwem aplikacji 
na smartfona) (Ibidem), przy czym pewne kontrowersje wciąż budzą czynno-
ści „przenoszone” na sztuczną inteligencję, które dotychczas realizowane były 
wyłącznie przez człowieka (Ibidem). Jak wskazała E. Łętowska, z doświadczeń 
i obserwacji wynikających z uczestnictwa w procesie wymiaru sprawiedliwości 
wywodzić można wniosek, iż każdy asesor czy sędzia jest poddawany swoiste-
go rodzaju „tresurze”, co wynika z tego, że rozpoczynając sprawowanie wy-
miaru sprawiedliwości jest niedoświadczony (Łętowska 2010, s. 10), dlatego 
tak ważne jest, żeby temu co utarte w praktyce orzeczniczej przeciwstawiać 
walory intelektualne konkretnego asesora, czy sędziego – wówczas trudniej 
jest narzucić zastaną „architekturę orzeczniczą” jako modelową dla orzekania 
(Ibidem). w tym sensie kluczowym faktem, który należy podnieść jest to, że 
system kształcenia sędziów nie powinien polegać na owej „tresurze” (Ibidem) 
(a przynajmniej nie powinien koncentrować się na działalności schematycznej, 
a kreacyjnej, rewizyjnej w kontekście pozornie spetryfikowanych paradygma-
tów). Należy, zdaniem E. Łętowskiej, promować system oparty na „nauce”, 
a nie na tzw. „tresurze”, w której to wiodącą rolę pełni system precedensów. 
Nie zmienia to jednak spodziewanego wniosku, że jak zdanie dalej dostrzega 
E. Łętowska – precedensów trzeba się wyuczyć (Ibidem). 

W przypadku sztucznej inteligencji również mówi się o swoistej „tre-
surze”. Podmiotami (przedmiotami?) tej tresury (na wzór tresury psa przewod-
nika - Van Wynsberghe i Robbins 2019, s. 724) stają się algorytmy sztucznej 
inteligencji, które zostają programowane na określone działanie. 
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A. Chłopecki - dostrzegając, że zastosowanie AI jako prawniczego sys-
temu bazodanowego o charakterze informacyjnym ma obecnie miejsce i jest 
z powodzeniem wykorzystywane w praktyce - jednocześnie wyraża głos scep-
tyczny, co do szybkiego zastąpienia sędziów (czy profesjonalnych pełnomoc-
ników) przez algorytmy AI ze względu na argument, że prawo jest nie tylko 
nauką o języku (języku prawnym i prawniczym; w przypadku zaś AI mamy 
do czynienia z językiem programowania), ale jest równocześnie amalgama-
tem standardów moralności i doświadczenia życiowego oraz doświadczalnych, 
zinternalizowanych zjawisk społecznych, które mogą zostać poddane proce-
sowi algorytmizacji dopiero wówczas, gdy AI osiągnie stopień tzw. „silnej AI” 
(Chłopecki , s. 64-65). A. Chłopecki zupełnie trafnie koncentruje się na pro-
blematyce języka powiązanego ze zdolnością kreacyjnej analizy. Jak wskazują 
M. Świerczyński i Z. Więckowski: To właśnie umiejętność rozumienia języka 
naturalnego oraz samodzielnego myślenia stanowi klucz do dalszego rozwoju tech-
nologii opartych na AI (Świerczyński i Więckowski 2021, s. 17). 

Powracając w tym aspekcie do charakterystyki common law wskazać trze-
ba, że wyrok precedensowy w owym systemie prawnym można podzielić na 
dwie charakterystyczne części (pod względem merytorycznym z punktu wi-
dzenia skutków wyroku, a nie części wyroku z formalnego punktu widzenia, 
tj. budowy wyroku): ratio decidendi, które stanowi element precedensowo 
wiążący, a także wycinek obiter dicta (obiter dictum) będący nienormotwór-
czym fragmentem orzeczenia, wyzbyty mocy wiążącej w systemie preceden-
su (Skrodzka 2010, s. 326-327). Precedensem w prawie anglosaskim nie jest 
zatem całe orzeczenie, ale jedynie ogólna, wypracowana w jego ramach re-
guła (Ibidem). Orzeczenie takie ma tym samym cześć konkretną, czyli odno-
szącą się do rozpatrywanego stanu faktycznego, jak i część wyabstrahowaną 
i ogólną, która wykazuje zdolność werdyktowo-przyrównującą względem 
innych stanów faktycznych (Ibidem, s. 327). Jak trafnie dostrzega J. Halber-
da: Analiza wypowiedzi przedstawicieli nauki i sądów pozwala stwierdzić ist-
nienie tendencji do nadmiernego cytowania orzeczeń. Aby zwiększyć moc swoich 
argumentów, prawnicy przywołują zarówno wypowiedzi mające charakter ratio 
decidendi jak i obiter dictum (Halberda 2020, s. 13). Tendencja ta wydaje 
się forpocztą dla dokonywania zmian o charakterze systemowym. „Cytowal-
ność” orzeczeń zwiększa znaczenie wyroku jako schematycznego rozwiązania 
kazusu (niby matematycznego równania). Takie ujęcie wzmacnia rolę ratio 
decidendi, którego pozbawione są wyroki w prawie kontynentalnym. Trudno 
zatem będzie budować nowoczesny system wymiaru sprawiedliwości z wy-
korzystaniem algorytmów AI jako technicznych rozjemców sporu o pozycji 
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quasi-referendarskiej bez istnienia wiążącej, podlegającej „tresurze” („wyucze-
niu”), części orzeczenia. z kolei niewiążąca część orzeczenia, znana w common 
law jako obiter dicta (obiter dictum), a w przypadku prawa kontynentalnego 
(w tym polskiego) jako po prostu cały wyrok sądu powszechnego, może być 
polem do ścierania się pojęć nieostrych. w przypadku jednak systemu anglo-
saskiego nie rodziłoby to konsekwencji wobec innych podmiotów, znajdują-
cych się „na zewnątrz sporu”. 

Oczywiście dostrzegać przy tym trzeba, że schematyczność wyrokowania 
nie jest możliwa w każdym wypadku. Uczenie („tresura”) sztucznej inteligen-
cji języka prawnego musiałaby obejmować również pojęcia nieostre (wszelkie-
go rodzaju klauzule generalne, zwroty wymagające dookreślenia w konkret-
nym stanie faktycznym). Próbując koncepcyjnie dopasować możliwości AI 
do działalności orzeczniczej w zakresie pojęć nieostrych należy postulować 
nawiązanie do teorii Z. Pawlaka z 1982 r., czyli teorii zbiorów przybliżonych 
(Flasiński 2011, s. 201). Uwzględniany jest wówczas zbiór atrybutów elemen-
tów, do którego dopasowuje się określony zbiór wartości, jakie mogą przybie-
rać owe atrybuty (dziedzina atrybutu) (Ibidem). Wówczas elementy należące 
do tego samego podobszaru (zbioru elementarnego) stanowią co prawda ele-
menty nierozróżnialne na poziomie przyjętego zbioru atrybutów, ale są przy 
tym granulami wiedzy, które odpowiadają elementarnym pojęciom (tu przy-
kładowo: zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, dobra wiara, uczci-
wość kupiecka) i mogą być z powodzeniem wykorzystane do definiowania 
pojęć bardziej złożonych – tj. pojęć nieostrych (Ibidem). Dzięki wyodrębnie-
niu zbiorów atrybutów można regulować stopień szczegółowości, czyli sto-
pień granulacji jako rozdrobnienia pojęć (Ibidem, s. 202). i tak przykładowo 
nieostre pojęcie można określić za pomocą dwóch pojęć ostrych – dolnego 
i górnego przybliżenia (aproksymacji) (Ibidem). Przykładowo o ile trudno jest 
wyrokować algorytmom AI o karalności za spowodowanie wypadku drogo-
wego w zakresie przypisania sprawcy winy, o tyle pojęcie nieostre może być 
sprecyzowane przez wymiar dopuszczalnej prędkości na drodze, dostosowanie 
prędkości do warunków pogodowych, jak choćby wilgotności nawierzchni, 
przez kolor światła na sygnalizacji, czy przez pionowe i poziome znaki ruchu 
drogowego. Jest to jednak intencjonalnie przykład najbardziej abstrakcyjny, 
gdyż w pierwszym rzędzie należy postulować czynności referendarskie wyko-
nywane przez algorytmy AI w systemie teleinformatycznym, takie jak liczenie 
kosztów czy procedury rejestrowe („tresura” jako „uczenie nadzorowane”). Po 
tych doświadczeniach przejście na obszar wymiaru sprawiedliwości, czyli roz-
wiązywania sporów, będzie wydawać się łatwiejsze nie tylko z technicznego 
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punktu widzenia, ale także sprawiedliwościowego (poczucia uzyskania spra-
wiedliwości, czy przynajmniej oddania sporu w niezależne władztwo dyskre-
cjonalne) (przejście w stronę „uczenia hybrydowego” jako stopu „uczenia nad-
zorowanego” z „uczeniem nienadzorowanym”) (o tych trzech grupach metod 
uczenia maszynowego (machine learning) (tu: „tresury”) - zob. Artiemjew 
2013, s. 4).

PODSUMOWANIE

Końcowo podkreślić trzeba, że wymiar sprawiedliwości znajduje się 
współcześnie na etapie poszukiwania nowej tożsamości oraz standardów 
właściwych dla jego dalszego i bardziej efektywnego (a w oczekiwaniu spo-
łecznym także bardziej niezależnego) funkcjonowania (Banasik 2015, s. 1). 
Zmieniać się może także spojrzenie na rolę sędziego jako „strażnika obietnic”, 
a może nawet jako „poprawiacza prawa”, gdyż „redystrybuowanie sprawie-
dliwości” w zglobalizowanej rzeczywistości zaczyna generować coraz większe 
oczekiwania (Ibidem, s. 2-3). Lokalizację problemu w obrębie stanowiska 
sędziego potwierdza T.T. Koncewicz, zaznaczając, że problemem w polskiej 
rzeczywistości prawnej nie jest brak przepisów, ale „deficyt mądrej interpreta-
cji tego, co już jest” (Koncewicz 2015, s. 37). T.T. Koncewicz nawiązuje do 
monteskiuszowskiej formuły, że powinno się raczej pytać jacy są sędziowie, 
a nie jakie są prawa (Ibidem). Oceny społeczne tego, jacy są sędziowie są zaś 
często negatywne ze względu na systemowość, tzn. wymiaru sprawiedliwości 
nie traktuje się stosownie jako kluczowego elementu państwa; toteż w lite-
raturze zwrócono uwagę na konieczność większej profesjonalizacji zawodu 
sędziego, zmiany modelu dochodzenia do zawodu (Rymar 2002, s. 111), po-
trzebę rewizji zhierarchizowanego podziału na sędziów „lepszych i gorszych” 
(Ignaczewski 2008, s. 81), czy niezbędność poprawy komunikatywności orze-
czeń (Zieliński i Zubik 2002, s. 13). Podstawowym problemem wydaje się 
wciąż zbyt duża ilość spraw w sądach, czego konsekwencją jest przewlekłość 
postępowania. Toteż zastosowanie AI w wymiarze sprawiedliwości wydaje się 
szansą, która może stawać się przewagą konkurencyjną. w tym zakresie zaś 
bardziej „konkurencyjnym” systemem wydaje się być precedensowy system 
common law z uwagi na fakt, że sam w sobie stanowi bazę wiążących orzeczeń 
(baza schematów dla uczenia maszynowego). z uwagi na charakterystykę 
systemów common law i civil law stwierdzić trzeba, że państwa funkcjonujące 
w orbicie prawa anglosaskiego i ciążące ku precedensowi orzeczniczemu wyda-
ją się mieć istotną przewagę w zakresie potencjalnego wdrażania algorytmów 
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AI do wymiaru sprawiedliwości ab initio. Trzeba jednak pamiętać, że nawet 
obiecująca przystosowawczość AI do wymiaru sprawiedliwości nie rozwiąże 
wszystkich problemów związanych z judykaturą. Część problemów systemo-
wych wciąż pozostanie niezażegnana, lecz szans związanych z AI należy szukać 
przede wszystkim w obrębie przyspieszenia orzekania, czy wzmocnienia nie-
zależności sądownictwa, choćby w odbiorze społecznym.
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COMPETITIVE ADVANTAGE OF COMMON LAW 
SYSTEM OVER CIVIL LAW IN THE ASPECT  

OF ADMINISTRATION OF JUSTICE BY AI ALGORITHMS

Abstract: The subject of this study is the problem of implementation 
of artificial intelligence in the justice system from the conceptual and 
systemic perspective. Two initial hypotheses and one main hypothesis 
can be distinguished in the study, which constitutes the axis of the 
work. The first initial hypothesis is that the application of artificial 
intelligence will also find a place in the administration of justice.  
The second starting hypothesis may be the supposition that the issue of 
efficient (effective) and independent judiciary is, in the contemporary 
realities of globalized economies, an element of competitive advanta-
ge - the judiciary may appear as an integrator of security factors de-
sired by the business environment and as a stabilizer of expectations 
related to the resolution of litigation. In this sense, a properly organi-
zed justice system can be an element of competitive advantage in two 
ways - firstly, for domestic business entities, and secondly, for the state  
as a creator of economic development, animator of pro-development 
and stimulator of competitive factors in a supra-state (cross-border) 
perspective. On the other hand, the main (leading) hypothesis of the 
study is the prediction that the common law system is characterized 
by greater adaptability in the implementation of novelty solutions due 
to the concept of binding precedent. The fact is that artificial intelli-
gence is based on databases, on the basis of which machine learning 



113

PRZEWAGA KONKURENCYJNA SYSTEMU COMMON LAW NAD CIVIL LAW...

of artificial intelligence algorithms occurs. In the event that the deve-
lopment of new technologies reaches a level where the jurisprudential 
activity of artificial intelligence (the administration of justice by artifi-
cial intelligence algorithms) is possible, then it will be important which 
country will achieve a competitive advantage in this area. Incompetent 
implementation of AI algorithms in the practice of jurisprudence may 
slow down and complicate the reality of justice. In Polish realities, this 
would mean exacerbating existing problems. However, the introduc-
tion of AI to the justice system may bring many positive changes first 
of all. The use of AI in courts may relieve the burden on the judiciary, 
collapse the unfavorable pyramid structure in the judiciary, stop the 
growth of positions in the courts, strengthen the integrity of the ju-
diciary as an independent center of power, dehierarchize the structure 
of judicial job assignment, etc. Thus, the introduction of artificial in-
telligence into the judiciary can be associated with the achievement of 
a number of benefits by a country, and these benefits can contribute 
valently to the achievement of competitive advantages by economic 
growth entities in the domestic normative environment. This paper 
is divided into six unequal but equivalent parts. The first part consists 
of introductory remarks. The second part characterizes the common 
law system, while the third part presents the civil law system based 
on Polish case law. In the fourth and fifth part, the concept of com-
petitive advantage and the potential of using artificial intelligence in 
the administration of justice are addressed. The whole is completed by 
a summary.

Keywords: common law, civil law, artificial intelligence, judicature






