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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Od Redakcji

5

Słowo wstępne

Numer specjalny pt. Prawo – koncepcje, regulacje, współcze-
sne problemy powstał przy zaangażowaniu Koła Naukowego Prawa 
Własności Intelektualnej TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie. Nie oznacza to jednak, że wśród poruszanych zagad-
nień pojawiły się tylko te, które związane są z prawem cywilnym lub 
prawem własności intelektualnej. Przenikanie się wszystkich gałęzi 
prawa skłoniło nas do poszerzenia obszaru badawczego i zawarcia 
w poniższym numerze artykułów związanych również z prawem kar-
nym, medycznym, gospodarczym, administracyjnym, jak i z teorią 
prawa. Jest rzeczą oczywistą, że prawidłowe pojmowanie i rozważa-
nie zagadnień prawnych wymaga szerokiej perspektywy i interdyscy-
plinarnego analizowania zastanej rzeczywistości. 

Autorzy poruszają m.in. takie aspekty, jak: 
• wejście w życie Ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o przeciw-

działania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontrakto-
wej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi; 

• problem angażowania się przedstawicieli członków wspólnot 
samorządowych w sprawy bezpośrednio ich dotyczące;

• wybrane zagadnienie odpowiedzialności członków organów 
spółek kapitałowych wobec spółki; 

• praktyczne aspekty nowelizacji Ustawy z dnia 27 maja 2004 
roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-
nymi funduszami inwestycyjnymi; 

• obecne i projektowane regulacje dotyczące kryptowalut  
w Polsce i Unii Europejskiej; 

• kwestie związane z coraz donioślejszą rolą podmiotów nie-
państwowych w prawie międzynarodowym publicznym; 

• konieczność umiędzynarodowiania sądownictwa ze względu 
na słabość krajowego systemu prawnego i międzynarodowy 
charakter przestępstw; 

• obowiązujące w prawie włoskim stosunki łączące cedenta 
z pozostałymi stronami czynności w związku z dokonaniem 
cesji umowy; 

• propozycje policyjnej kooperacji na terenie Unii Europejskiej, 
a co za tym idzie współpracy w ramach powstałego Europej-
skiego Urzędu Policji; 

• stanowisko Tomasza z Akwinu w odniesieniu do problemu 
obowiązywalności Dekalogu; 

• kwestia tzw. zasady pomocniczości i  prawidłowe określenie 
miejsca kultury w systemie prawnym; 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelek-
tualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1383/2003; 

• podstawowe zagadnienia związane z dostosowaniem pol-
skich regulacji do przepisów RODO, w szczególności na płasz-
czyźnie sankcji karnych; 

• zagadnienie umownej modyfikacji odpowiedzialności delik-
towej; 

• apelacja w postępowaniu cywilnym; 

• regulacje prawne dotyczące operatu szacunkowego w aspek-
cie postępowania dowodowego w postępowaniu administra-
cyjnym; 

• cechy użytkowania, definicje zarządu, a także przyczyny spo-
rów między użytkownikami a właścicielem; 

• dopuszczalność wykorzystania tzw. dowodów nielegalnych. 

To jedynie część obszarów poruszonych w numerze. Nie zabra-
kło w nim również takich zagadnień, jak: 

• doręczenia na gruncie polskiego postępowania cywilnego; 
• pełnomocnictwo medyczne w świetle obowiązujących prze-

pisów ustawowych; 
• spojrzenie na prace biegłego z perspektywy prawno-karnej; 
• problem wyolbrzymiania znaczenia dowodów naukowych  

w procesie karnym z punktu widzenia kryminalistyki; 
• problematyka odpowiedzialności karnej za posiadanie nar-

kotyków; 
• znaczenie wykładni dla ochrony praw oskarżonego; 
• zasada prawa do obrony w postępowaniu karnym; 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE 

z 22 października 2013 w sprawie dostępu do adwokata  
w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym eu-
ropejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie informowa-
nia osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do poro-
zumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi 
w czasie pozbawienia wolności; 

• bioetyczne oświadczenie pro futuro; 
• próba odtworzenia pierwotnej wersji Dekalogu jako zbioru 

norm; 
• możliwości dopuszczenia do ruchu pojazdów autonomicz-

nych opierając się na obowiązujących aktach prawnych; 
• dekoncentracja polskiego rynku energii; ustawa o rynku 

mocy i kwestie z niej wynikające; utwór muzyczny na gruncie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

• funkcjonowanie platformy ODR, która pozwala pozasądowo 
rozstrzygać spory dotyczące internetowej sprzedaży towarów 
i świadczenia usług 

• wybory dziś, wybory jutro czyli parę uwag nt. obecnej  
i przyszłej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

czy wreszcie zagadnienie podstawowych zasad ponoszenia odpowie-
dzialności karnej przez lekarzy. 

Numer został tak zestawiony, aby zapewnić każdemu czytelni-
kowi możliwość urozmaiconego zapoznawania się z poszczególnymi 
dziedzinami. Zamierzone przeplatanie się różnych gałęzi prawa ma 
zapewnić z jednej strony ciągłe skupienie odbiorcy na rudymentar-
nych problemach poruszanych w każdym z artykułów, a z drugiej 
skierować jego uwagę i skłonić do refleksji jak bardzo potrzebna jest 
holistyczna wiedza o różnych systemach i instytucjach prawnych. 

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Redaktor Numeru 
mgr Piotr Olechowski,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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nie te dwa podmioty ustalają warunki wymiany. Mają one największy 
wpływ na to, jaka ilość towaru, za jaką cenę i w jakim czasie trafi z rąk 
dostawcy do rąk nabywcy. Każdy produkt ma swoją wartość pienięż-
ną. Niestety chęć maksymalizacji zysku, uzyskania jak największej ko-
rzyści, a niekiedy uzależnienie od pieniądza prowadzi do nieuczciwych 
zachowań tych podmiotów gospodarczych względem siebie. Istnieją 
zachowania, które nie zawsze są zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. Jednocześnie prowadzić mogą do konfliktów pomiędzy pod-
miotami w różnych branżach. Warto przyjrzeć się działaniom na rynku 
produktów rolnych i spożywczych.

Dotychczas ochronę słabszym ekonomicznie podmiotom, zajmu-
jącym się obrotem na tym ryku, zapewniały ogólne przepisy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (www.lex.pl 2018). Nie dawały one 

Wstęp

Aby gospodarka mogła rozwijać się prawidłowo potrzebne są 
podmioty, które w sposób zależny od siebie będą funkcjonować na 
rynku. Do głównych uczestników procesu gospodarczego należą do-
stawcy i nabywcy. Pierwsi z nich wytwarzają lub przetwarzają produk-
ty na wyroby gotowe, bądź też odpłatnie przekazuję je nabywcom. 
Nabywcy zaś bezpośrednio lub pośrednio w różnych celach nabywają 
produkty, między innymi w celu sprzedaży, odsprzedaży bądź prze-
tworzenia (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi, Dz.U. z 2017 r. poz. 67). To głów-

Kinga Więcek, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydziału Nauk Ekonomicznych

Dynamiczny wzrost cen masła w świetle Ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi 

The dynamic increase in butter prices in the light of the Act
 on counteracting the unfair use of contractual advantage

 in the agricultural and food products

In the modern world, it is impossible to exist without compe-
tition and rivalry. These phenomena are also present on the food 
market. On 12 July 2017 the Act on counteracting the unfair use of 
contractual advantage in the agricultural and food products came 
into effect. This act determines, among other things, an exemplary 
catalogue of practices considered to be an unfair use of a contrac-
tual advantage against the weaker party of the agreement. The au-
thority responsible for controlling and preventing activities of en-
terprises using significant disproportion in economic potential and 
hindering the purchase or sale of products is the Office for Com-
petition and Consumer Protection (Polish abbreviation: UOKiK). 
One of the proceedings conducted by this authority was the case of 
a significant increase in butter prices. During the investigation, the 
Office for Competition and Consumer Protection checked whether 
there was unfair use of the contractual advantage in this respect. 
Furthermore, this authority checked whether the increase in butter 
prices contributed to the deterioration of the quality of this product.
However, the analysis of the UOKiK’ reports leads to the conclusion 
that the reason for the increase in butter prices was in particular 
the increase in demand in developing countries and the limitation 
of the production of this product in New Zealand and Australia. 

Keywords: butter, price increase, contractual advantage, agricul-
tural and food products.

We współczesnym świecie nie sposób uwolnić się od kon-
kurencji i rywalizacji. Zjawiska te obecne są również na rynku 
spożywczym. Dnia 12 lipca 2017 roku weszła w życie Ustawa 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, w której 
określony został m.in. przykładowy katalog praktyk uważanych za 
nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej względem 
słabszej strony umowy. Organem, którego głównym zadaniem jest 
kontrolowanie i zapobieganie działaniom przedsiębiorstw wyko-
rzystujących znaczną dysproporcję w potencjale ekonomicznym 
oraz utrudniających kupno lub sprzedaż produktów jest Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednym z prowadzonych 
przez ten organ postępowań była sprawa znacznego wzrostu cen 
masła. UOKiK prowadząc postępowanie wyjaśniające zbadał, czy 
nie doszło w tym zakresie do nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej. UOKiK sprawdził ponadto, czy wzrost cen masła nie 
przyczynił się do pogorszenia jakości tego produktu. Analiza rapor-
tów UOKiK prowadzi jednak do wniosku, że przyczyną wzrostu cen 
masła było w szczególności zwiększenie popytu w krajach rozwi-
jających się oraz ograniczenie produkcji tegoż produktu w Nowej 
Zelandii oraz Australii. 

Słowa kluczowe: masło, wzrost cen, przewaga kontraktowa, pro-
dukty rolno-spożywcze. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Więcek K., (2017) Dynamiczny wzrost cen masła w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej           
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (26)/2017, s. 6-9, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjal-
ny-2017/RSK-Specjalny-2017-Wiecek-dynamiczny-wzrost-cen-masla-w-swietle-ustawy.pdf
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wanie nie jest zabronione. Zakazane jest natomiast jej nieuczciwe 
wykorzystanie, które narusza przepisy zawarte w ustawie. Fakt, iż 
jedna ze stron posiada przewagę kontraktową nie jest jednoznaczne 
z jej nieuczciwym wykorzystaniem, ponieważ często spotykany jest 
brak równowagi między nabywcami a dostawcami (Namysłowska, 
Piszcz 2017). Bolecki stwierdza, że nie ma możliwości stworzenia ka-
talogu praktyk handlowych, które w każdej sytuacji będą uznawane 
za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Podkreśla, że 
istnieje jedynie możliwość przedstawienia przykładowych zachowań 
dotyczących tego obszaru. Zachowań, które w indywidualnych oko-
licznościach sprawy będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
prawa (Bolecki 2017: 63). W art. 7 Ustawy wskazał cztery przypadki, 
w których przewaga kontraktowa zostanie oceniana jako nieuczciwie 
wykorzystana.

Przykłady nieuczciwego wykorzystania 
przewagi kontraktowej 

Zgodzie z art. 7 ust. 3 pkt 4 za nieuczciwe wykorzystanie przewa-
gi kontraktowej uznane jest nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub 
zagrożenie rozwiązania umowy. Z praktycznego punktu widzenia, aby 
można było mówić o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontrak-
towej, rozwiązanie umowy lub zagrożenie rozwiązania umowy musi 
mieć nieuzasadniony charakter. Prezes UOKiK oceniając w sposób 
zawężający, musi wziąć pod uwagę, czy dotychczasowe okoliczności 
sprawy spowodowałyby rozwiązanie umowy, czy też nie (Namysłow-
ska, Piszcz 2017). Przykładem odnoszącym się do art. 7 ust. 3 pkt 1 
jest narzucanie dostawcom nowych warunków realizacji dostaw pro-
duktów rolnych i spożywczych pod groźbą rozwiązania umowy. Często 
spotykane jest również zrywanie umów przez dostawców z powodu 
otrzymania korzystniejszej oferty cenowej od innego nabywcy (www.
legislacja.rcl.gov.pl 2018).

Kolejnymi przykładami nieuczciwego wykorzystania przewa-
gi kontraktowej są sytuacje, w których przyznano wyłącznie jednej 
stronie uprawnienia do czynności związanych bezpośrednio z umową 
pomiędzy podmiotami. Chodzi tu o czynności takie jak rozwiązanie 
umowy, odstąpienie od niej lub jej całkowite wypowiedzenie. War-
to skupić się na sformułowaniu „jedna strona”. W art. 7 ust. 3 pkt 2 
nie sprecyzowano, czy stroną tą jest nabywca czy dostawca. Obecnie 
przyjmuje się jednak, że mowa tu o podmiocie posiadającym przewa-
gę kontraktową. Najczęściej jest to nabywca surowców rolnych lub 
spożywczych.

Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej polega rów-
nież na „uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyję-
cia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemają-
cego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy” 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 67, art. 7 ust. 3 pkt 3). W uzasadnieniu wskazano 
wiele dodatkowych opłat, które są uważane za bezprawne. Do takich 
opłat należą między innymi: opłata za przyjęcie towaru do sprzeda-
ży, żądanie zwrotu poniesionych kosztów związanych z organizacją 
lub przystosowaniem placówek do sprzedaży produktów, opłata za 
umieszczenie towarów na półkach, opłata związana z otwarciem no-
wej placówki nabywcy, opłata za brak zwrotów produktów, opłaty 
związane z utylizacją produktów, jak również opłaty za niezamówienie 
usług reklamowych, opłaty za przekazanie informacji o sprzedaży wy-
robów w wybranych placówkach handlowych (www.legislacja.rcl.gov.

jednak satysfakcjonujących wyników. Na potrzeby powstrzymywania 
nieuczciwych działań dnia 25 lipca 2016 roku do Sejmu wpłynął rządo-
wy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(www.sejm.gov.pl 2018), a od 12 lipca 2017 roku zaczęła obowiązywać 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi (dalej: Ustawa). Ustawa uwzględnia wyłącznie obrót pro-
duktami rolnymi i spożywczymi z wyłączeniem dostaw bezpośrednich, 
które dotyczą produkcji małych ilości surowców do konsumenta bądź 
lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio dostarczającego produk-
ty konsumentowi (www.dlahandlu.pl 2017). Ważne jest, aby łączna 
wartość obrotów między stronami umowy w roku wszczęcia postępo-
wania lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczę-
cia postępowania przekraczała 50 tysięcy złotych rocznie, a całkowity 
obrót nabywcy lub dostawcy podejrzanego o stosowanie nieuczciwych 
praktyk przekroczył 100 milionów złotych w roku poprzedzającym rok 
wszczęcia postępowania. Ustawodawca wymaga, aby oba warunki zo-
stały spełnione (Szwedziak-Bork 2017).

Definicja przewagi kontraktowej 
i procedura postępowania 

Analizując Ustawę w polskim systemie prawa1 należy, przybliżyć 
definicję problemu przewagi kontraktowej w rozumieniu wyżej wy-
mienionej Ustawy. Jest to „sytuacja nabywcy względem dostawcy, 
w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwo-
ści zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców 
oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym 
na korzyść nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla 
nabywcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości nabycia 
produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz wy-
stępuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść 
dostawcy” (Dz.U. z 2017 r. poz. 67). Pokrótce mówiąc, jest to sytuacja 
pomiędzy dwoma podstawowymi uczestnikami procesu gospodarcze-
go. Okoliczności dotyczyć muszą znacznej dysproporcji w potencjale 
ekonomicznym pomiędzy nimi i jednocześnie słabszy z podmiotów 
nie może posiadać wystarczających możliwości kupna lub sprzedaży 
produktów rolnych bądź spożywczych od innych przedsiębiorstw na 
rynku (www.e-prawnik.pl 2018).

Organem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
nościowego poprzez wyeliminowanie stosowania nieuczciwych prak-
tyk z procesu dostaw produktów rolnych i spożywczych jest Prezes 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK). Na jego 
żądanie przedsiębiorcy zajmujący się obrotem produktami rolnymi 
i spożywczymi mają bezwzględny obowiązek przekazywania wszelkich 
koniecznych informacji i dokumentów mających jakikolwiek związek 
z prowadzonym postępowaniem. Przedsiębiorca nie może więc od-
mówić przekazania informacji lub dokumentów, nawet w przypad-
kach, gdy uzna, iż wymagane informacje lub dokumenty są zbędne 
Prezesowi UOKiK. Warto jednak zauważyć, że żądanie musi spełniać 
wymogi określone w art. 14 ust. 1 i 2 (Namysłowska, Piszcz 2017).

Samo posiadanie przewagi kontraktowej bądź jej wykorzysty-

1 Zobacz również regulacje dotyczące nadużycia przewagi kontraktowej 
w ustawodawstwie niemieckim oraz francuskim: Roszek, Turno 2017: 18-
25.
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sto się zmieniały ze względu na duże wahania w cenie mleka” (www.
uokik.gov.pl. 2018).

Na wykresie 1 przedstawiono wysokość średniej miesięcznej 
ceny sprzedaży netto masła ekstra w blokach za kilogram, w przeli-
czeniu na złotówki. Wyniki dotyczą miesięcy od stycznia do grudnia 
w latach 2016 i 2017.

Wykres 1. Średnie miesięczne ceny sprzedaży netto masła ekstra w blo-
kach w zł/kg w latach 2016 i 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banasiewicz 2018: 10. 

Widoczne średnie miesięczne ceny masła ekstra w blokach są 
cenami sprzedaży netto, a więc nie uwzględniają należnego podat-
ku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, są również cenami 
pomniejszonymi o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz 
koszty związane ze sprzedażą (www.nbportal.pl 2018). Jednocześnie 
są cenami za 1 kg tego produktu. Nawet po przeliczeniu na średnią 
wielkość kostki masła, nie są to ceny obrazujące wartość cenową tego 
produktu na półkach sklepowych. Mimo to obrazują tempo zmian 
średniej miesięcznej ceny sprzedaży netto masła ekstra w bloku. 
W maju 2016 roku cena ta kształtowała się na najniższym poziomie 
i wynosiła wówczas 9,9 zł/kg. Natomiast w kolejnych miesiącach 
wartość systematycznie wzrastała. Największy skok, jaki zaobserwo-
wano w roku 2016, wystąpił na przełomie czerwca i lipca, wówczas 
cena wzrosła o 2,8 zł/kg. Trend ten utrzymywał się ciągle wzrastając. 
W grudniu 2016 roku cena masła osiągnęła najwyższą wartość w cią-
gu roku, wynoszącą 19 zł/kg. W okresie od maja do grudnia wartość 
ta zwiększyła się o około 92%. Jednak od 2017 roku średnia miesięcz-
na cena sprzedaży netto masła ekstra w bloku zaczęła zmniejszać się. 
W lutym równała się najniższej wartości w tym roku i wynosiła 16,3 
zł/kg. Dostrzec należy jednak, że wartość ta była nadal wyższa od 
średniej ceny w całym 2016 roku, wynoszącej około 13,6 zł/kg. Ten-
dencja spadkowa nie trwała długo. Już od następnego miesiąca cena 
znów wzrosła, osiągając we wrześniu cenę na poziomie 24,9 zł/kg jed-
nocześnie uzyskując rekordową wartość na przełomie badanego okre-
su. Na koniec roku średnia miesięczna cena sprzedaży netto ukształ-
towała się na poziomie 20,1 zł/kg tego produktu rolno-spożywczego.

Jakość masła

Ważnym aspektem w kontekście niniejszych rozważań jest ja-
kość masła, która mogła ulec pogorszeniu w związku z niestabilną 
sytuacją na rynku. Jak wskazuje UOKiK w Masło drogie, ale dobrej 
jakości – działania UOKiK, prawdziwe masło musi zawierać 80-90% 
tłuszczu wyłącznie pochodzenia mlecznego. Dodatkowo według 
przepisów zawartość tłuszczu nie powinna odbiegać o 1 punkt pro-
centowy od deklarowanej przez producenta na opakowaniu oraz nie 

pl 2018). Naliczenie wyżej wymienionych opłat ma na celu obciążenie 
strony słabszej ekonomicznie oraz odciążenie od kosztów i ryzyka stro-
ny posiadającej przewagę kontraktową.

W art. 7 ust. 3 pkt 4 za nieuczciwe wskazano nieuzasadnione 
wydłużanie terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub 
spożywcze. Jednym z przykładów takiego postępowania jest brak 
akceptacji i odrzucanie wystawionej faktury z powodu błędów, któ-
rych faktycznie nie ma. Przedsiębiorstwa robią to w celu wymuszenia 
na kontrahencie wystawienia nowej faktury, co skutkuje przesunię-
ciem w czasie płatności za dostarczone produkty rolne lub spożyw-
cze (www.legislacja.rcl.gov.pl 2018). Wydłużenie terminu płatności 
występuje w sytuacji, gdy podmiot mający przewagę kontraktową 
nie tylko wymusza na dostawcy wydłużenie początkowo ustalonego 
terminu płatności, ale również w sytuacji, gdy nabywca rzeczywiście 
zalega z zapłatą za usługi dostawcy (Namysłowska, Piszcz 2017). W Ko-
mentarzu do ustawy Kohutek wskazuje, że nieuczciwe zachowanie 
wynikające z art. 7 ust. 3 pkt 4 powinno być stwierdzone na podsta-
wie nie jednokrotnego, lecz powtarzającego się wydłużenia terminu 
płatności. Zauważono, że jednorazowych zaległości związanych z płat-
nością za artykuły rolne i spożywcze nie należy uznawać za praktykę 
nieuczciwą. Z drugiej strony warto skupić się na ustaleniu jaki okres 
wydłużenia terminów płatności będzie uznawany za niezgodny z art. 
7 ust. 3 pkt 4. Wydawać by się mogło, że opóźnienia powtarzające 
się, lecz krótkie, nie powinny być uznawane za istotnie naruszające 
interes wierzyciela. Ze względu na możliwość wystąpienia zróżnicowa-
nych przypadków, każdy z nich powinien być rozpatrywany i oceniany 
indywidualnie (Kohutek 2017). Problem związany z niewypłacalno-
ścią drugiej strony jest uciążliwy dla przedsiębiorstwa i w rezultacie 
może on wywołać wiele negatywnych skutków. Podmiot, który nie 
otrzymał zapłaty w terminie może mieć problem z uregulowaniem 
swoich zobowiązań wobec kontrahentów czy pracowników, jak rów-
nież posiada zamrożony kapitał, który mógłby posłużyć jako różnego 
rodzaju inwestycja. 

Dynamiczny wzrost cen masła 

Na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
zamieszczono informację pt. 100 dni ustawy o przewadze kontrak-
towej. W chwili opublikowania informacji tj. dnia 12 października 
2017 roku prowadzonych było 12 spraw w ramach nowej Ustawy. 
Jedna z nich dotyczyła wzrostu cen masła (www.uokik.gov.pl 2017). 
Jak podaje tvn24bis.pl w artykule prasowym Masło nadal drożeje. 
Urząd chce wyjaśnień od sieci sklepów, właściciele sieci popularnych 
sklepów zobowiązani byli przekazać dokumentację do analizy. Wzięto 
pod uwagę sklepy należące do firm takich jak Lidl Polska, Jeronimo 
Martins (tj. sieć biedronka), Tesco Polska, Auchan Polska oraz Car-
refour Polska. Wymagana przez urząd dokumentacja miała zawierać 
korespondencję z dostawcami masła, która pomogłaby ustalić me-
chanizmy kształtowania się stawek oraz stwierdzić, czy sieci handlowe 
nie wykorzystują swojej pozycji do wpływania na wysokość cen. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie pt. Przewaga 
kontraktowa – pierwsza decyzja, opublikował wyniki badań (tvn24bis.
pl 2018). Piotr Adamczewski, dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgosz-
czy w wypowiedzi stwierdza, iż „Analiza zebranego materiału poka-
zała, że sieci nie wywierały nacisków na dostawców w sprawie cen. 
Przeciwnie, stawki podlegały negocjacjom i w badanym okresie czę-
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powinna zawierać tłuszczu innego niż mleczny. Zawartość wody nie 
może być większa niż 16% (www.uokik.gov.pl 2018). Zajęto się więc 
analizą jakości masła. We wrześniu 2017 roku Inspekcja Handlowa 
(dalej: IH) na zlecenie UOKiK pobrała do badań 18 próbek produktu ze 
sklepów i hurtowni na terenie Polski. Na ich podstawie stwierdzono 
nieliczne nieprawidłowości. W sześciu przypadkach zawartość wody 
w maśle odbiegała od wymogów prawnych. Różniły się one o 0,2-1 
punktów procentowych. Tylko w jednym przypadku deklarowana za-
wartość tłuszczu różniła się od rzeczywistej, na opakowaniu wskazano 
zawartość tłuszczu 82%, natomiast wykryto 84%. Jednakże wartość 
ta jest zgodna z przepisami i jednocześnie jest korzystniejsza dla kon-
sumentów (www.uokik.gov.pl 2017). Dodatkowo IH w styczniu 2018 
roku po raz drugi zbadała masło pod względem jakości. Tym razem 
do laboratorium trafiło 13 partii tego produktu. Wyniki kontroli nie 
wykazały żadnych nieprawidłowości (www.uokik.gov.pl 2018). Należy 
zatem stwierdzić, że wahania cen mleka, a w konsekwencji cen masła, 
nie wpłynęły negatywnie na jakość tego produktu. 

Podsumowanie

Ustawa ma na celu zapobieganie działaniom przedsiębiorstw, 
które wykorzystują znaczną dysproporcję w potencjale ekonomicz-
nym pomiędzy podmiotami i jednocześnie słabszy ekonomicznie 
podmiot nie może posiadać wystarczających możliwości kupna lub 
sprzedaży produktów rolnych bądź spożywczych od innych przedsię-
biorstw na rynku. W Ustawie wyszczególniono cztery główne sytu-
acje uważane za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. 
Do praktyk tych należą czyny zabronione, związane bezpośrednio 
z konstruowaniem i zakończeniem umowy. Dotyczą one przyznania 
wyłącznie jednej stronie możliwości podjęcia decyzji co do zakończe-
nia współpracy, ale również nieuzasadnionego rozwiązania, zagroże-
nia rozwiania umowy. Czynności zabronione to również wymuszenie 
na stronie przyjęcia lub spełnienia świadczenia, niemającego związ-
ku z przedmiotem umowy. Za zabronione uważa się też nieuzasad-
nione wydłużenie terminu płatności za dostarczone produkty rolne 
i spożywcze. Każda z tych praktyk działa na niekorzyść drugiej strony 
umowy.

Prezes UOKiK odpowiedzialny za sprawowanie kontroli nad 
wyeliminowaniem wyżej wymienionych czynów, posiada prawo do 
nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorstwa niestosujące się do 
przypisów prawnych. Urząd zajmuje się sprawami, które zostaną zgło-
szone przez jednostkę z zewnątrz lub budzą wątpliwości samego urzę-
du. Tak było w przypadku znacznego wzrostu cen masła. Gdy pojawiły 
się sygnały, że popularne sieci handlowe mogą próbować wykorzysty-
wać sytuację rynkową i naciskać na producentów masła, by sprzeda-
wali je po niższej cenie, wszczęto postępowanie wyjaśniające groma-
dząc dokumentację z dostawcami. Zbadano również, czy zmiana ceny 
nie miała wpływu na jego jakość. Wyniki kontroli wyszły zadawalające. 
Po pierwszej kontroli wykryto nieliczne nieprawidłowości, a w wyniku 
kolejnych badań 100% próbek okazało się być prawidłowych. Po ana-
lizie rynkowej stwierdzono, iż główną przyczyną podwyżki cen masła 
było zwiększenie popytu w krajach rozwijających się oraz jednoczesne 
ograniczenie produkcji przez największych producentów, czyli Nową 
Zelandię oraz Australię (www.uokik.gov.pl 2018). Konsumenci odczuli 
radykalny wzrost cen i z pewnością oczekują poprawy sytuacji rynko-
wej i ustabilizowania się wartości masła. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Bartłomiej Składanek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Budżet partycypacyjny jako instrument aktywizacji społecznej 
mieszkańców – szanse i zagrożenia związane z jego realizacją 
na przykładzie miasta Radomia

Participatory budget as an instrument for social activation of residents
 – opportunities and threats related to its 

implementation on the example of the city of Radomy

The concept of participatory democracy has in recent years 
become the focus of researchers in the humanities, economics and 
law. Although the idea of engaging members of self-government 
communities in matters directly related to them is not new, it has, 
over time, assumed a much wider meaning, going significantly be-
yond the sphere of politics, covering almost all areas of social life. 
It is also an instrument for implementing the principle of subsidiar-
ity, as set out in the preamble of the Constitution of the Republic 
of Poland and in the regulations of the European Charter of Local 
Self-government. This principle is to increase the participation of 
local community members in the implementation of public admin-
istration tasks, including by submitting proposals to the budget for 
tasks that are important for residents. The aim of the article is to 
analyze the institutions of the civic budget as a legal instrument 
of social activation of residents. Selected problems and related er-
rors are presented with the introduction of a budget in the City of 
Radom.

Keywords: democracy, budget, citizen, participation.

Pojęcie demokracji partycypacyjnej stało się w ostatnich 
latach przedmiotem zainteresowania badaczy nauk humanistycz-
nych, ekonomicznych i prawnych. Choć idea angażowania człon-
ków wspólnot samorządowych w sprawy bezpośrednio ich doty-
czące nie jest nowa, to jednak z czasem nabrała o wiele szerszego 
znaczenia, wykraczając znacząco poza sferę polityki, obejmując 
niemalże wszystkie płaszczyzny życia społecznego. Instytucja bu-
dżetu partycypacyjnego stała się środkiem racjonalizacji lokalnych 
wydatków publicznych. Jest ona także instrumentem realizacji 
zasady subsydiarności, określonej w preambule Konstytucji RP 
oraz w unormowaniach Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. 
Zasada ta służy zwiększeniu udziału członków wspólnoty lokalnej 
w realizowaniu zadań administracji publicznej, m.in. poprzez zgła-
szanie do budżetu propozycji zadań istotnych dla mieszkańców. 
Celem artykułu jest analiza instytucji budżetu obywatelskiego jako 
prawnego instrumentu aktywizacji społecznej mieszkańców. Zapre-
zentowano wybrane problemy i błędy związane z wprowadzaniem 
budżetu w Mieście Radom.

 
Słowa kluczowe: demokracja, budżet, obywatel, partycypacja.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Składanek B., (2017) Budżet partycypacyjny jako instrument aktywizacji społecznej mieszkańców – szanse i zagrożenia związane z jego realizacją 
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Wstęp 
Pojęcie budżetu partycypacyjnego

 Budżet partycypacyjny (nazywany również budżetem obywa-
telskim) jest procesem decyzyjnym, a jednocześnaie jedną z form 
demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym, która daje oby-
watelom realną możliwość bezpośredniego współdecydowania 
o przekazaniu środków budżetowych na realizację zadań danej jed-
nostki administracyjnej. Mieszkańcy mają szansę udziału w dyskusji 
nad propozycjami budżetu, angażując się we wszystkie etapy pro-
cedury budżetowej, nie tylko na poziomie jednostek samorządu te-
rytorialnego, tj. gminy, powiatu, województwa, ale również na po-
ziomie jednostek pomocniczych gminy. Tym samym instytucja bu-
dżetu partycypacyjnego funkcjonuje zarówno w zasadniczym, jak  
i pomocniczym podziale terytorialnym państwa (Augustyniak 
2014). W literaturze przedmiotu przez budżet partycypacyjny rozu-

mie się plan finansowy, będący częścią budżetu samorządowego, 
legitymizowany przez ogół mieszkańców danej jednostki samo-
rządowej poprzez ich rzeczywiste zaangażowanie w opracowanie 
ostatecznego kształtu określonej części dochodów, wydatków oraz 
przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego. 
Pula środków wydzielonych w budżecie danej jednostki powinna 
zostać jednoznacznie określona, aby obywatele mogli zgłaszać pro-
pozycje wydatków przez przygotowanie konkretnych projektów, 
precyzyjnie określonych i wycenionych (Dolnicki 2018). 

Zdaniem J. Marczak budżet partycypacyjny to mechanizm 
uczestnictwa i zarządzania gminą, za pomocą którego mieszkańcy 
przedstawiają propozycje i decydują o przeznaczeniu części środ-
ków budżetowych gminy (Marczak 2015). Według A. Rytel jest to 
narzędzie bezpośredniego zaangażowania obywateli w pełny cykl 
rzeczywistego budżetowania, od przygotowania projektu uchwały 
budżetowej po kontrolę i monitoring jego realizacji, gwarantujący 
przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie wydatkowaniem środ-
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ków publicznych, będących w kompetencji władz lokalnych (Rytel 
-Warzocha 2013). Zgodnie z definicją agendy ONZ zajmującej się 
kwestiami urbanizacji, budżet partycypacyjny jest mechanizmem, 
za pomocą którego ludność decyduje bądź wpływa na podejmo-
wane decyzje, dotyczące sposobu przeznaczenia całości albo 
części dostępnych środków publicznych. W tym aspekcie budżet 
partycypacyjny to instrument bezpośredniej partycypacji obywa-
teli w procesie współdecydowania o sposobie wydatkowania do-
stępnych, lecz ograniczonych środków budżetowych (Poniatowicz 
2014).

Podstawa prawna instytucji 
budżetu partycypacyjnego

Instytucja budżetu partycypacyjnego swoją podstawę prawną 
znajduje w przepisach Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990 roku (dalej u.s.g.), wprowadzonej na mocy Ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjono-
wania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jedno-
cześnie ustawodawca zrealizował stawiany w doktrynie postulat 
de lege ferenda uregulowania podstawowych założeń działania 
budżetu partycypacyjnego (Dolnicki 2018). Na mocy wyżej opisa-
nej nowelizacji tę formę demokracji bezpośredniej wprowadzo-
no również do ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 
o samorządzie województwa. Przedstawiany przez wnioskodaw-
ców projekt ustawy sprowadzał się przede wszystkim do zasadni-
czych zmian ustaw samorządowych, mających na celu zwiększenie 
udziału mieszkańców w procesie kontrolowania i funkcjonowania 
niektórych organów władzy samorządowej (http://www.jawnosc.
pl 2018). 

Budżet partycypacyjny jest szczególną formą konsultacji spo-
łecznych (Glejt, Tykwińska-Rutkowska 2015), która w zależności od 
wielkości gminy może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatyw-
ny. Zgodnie z art. 5a ust. 5 u.s.g. w gminach będących miastami 
na prawach powiatu utworzenie budżetu partycypacyjnego jest 
obligatoryjne, z tym że jego wysokość wynosi co najmniej 0,5% 
wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozda-
niu z wykonania budżetu (Dolnicki 2018). Ustawodawca wskazał, 
że tryb i zasady przeprowadzania przedmiotowych konsultacji oraz 
środki na ich realizację określa uchwała rady gminy. WSA w Opo-
lu w wyroku z dnia 13 czerwca 2006 roku II SA/Op 231/06, CBO-
SA, stwierdził, że konsultacje adresowane do mieszkańców służą 
zaczerpnięciu ich opinii na temat propozycji zadań, które mogą 
zostać sfinansowane ze środków budżetu danej jednostki samo-
rządowej. 

Z kolei w wyroku z dnia 30 sierpnia 2016 roku, III SA/Wr 
777/16, LEX nr 2268222, WSA we Wrocławiu przyjął, iż konsul-
tacje te nie mają charakteru wiążącego, jednakże władza publicz-
na powinna brać je pod uwagę jako akt woli mieszkańców, który 
stanowi „współuczestniczenie” w sprawowaniu władzy w lokalnej 
wspólnocie (Augustyniak 2014). Budżet partycypacyjny w opisanej 
formie w u.s.g. jest formą demokracji bezpośredniej o charakterze 
rozstrzygającym. Uzasadnienie dla postawionej tezy znajduje się 
wprost w treści art. 5a ust. 4 u.s.g., który z mocy prawa wskazuje na 
uwzględnienie w uchwale budżetowej zadań wybranych w ramach 

budżetu partycypacyjnego. Ponadto, powołany powyżej przepis, 
zabrania organowi stanowiącemu gminy, w istotnym stopniu,  
zmieniania bądź usuwania zadań wybranych przez mieszkańców 
podczas prac nad projektem uchwały budżetowej (Dolnicki 2018).

Regulując instytucję budżetu partycypacyjnego ustawo-
dawca nie zdecydował się rozstrzygnąć wprost o charakte-
rze uchwały w kwestiach budżetu partycypacyjnego. Zatem  
w tym aspekcie ustalenia poczynione w doktrynie czy judykaturze 
przed wejściem w życie omawianych przepisów nie straciły na 
aktualności. Biorąc pod rozwagę przebieg procesu konsultacji spo-
łecznych w formie budżetu partycypacyjnego, należy zgodzić się 
z R. Marchajem, iż każda uchwała określająca zasady i tryb jego 
przeprowadzania powinna być zakwalifikowania jako akt prawa 
miejscowego. Przemawia za tym treść art. 5a u.s.g., odwołującego 
się do pojęcia mieszkańca jako podmiotu konsultującego. Ponad-
to, jak podkreśla, przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego 
wymaga stworzenia szczególnej regulacji proceduralnej ujmują-
cej zarówno prawa, jak i obowiązki organu konsultującego oraz 
konsultowanych obywateli (Marchaj 2017).

Należy wskazać, iż w drodze ustawowej uprawnienia miesz-
kańców w zakresie kształtowania budżetu partycypacyjnego, 
oprócz u.s.g., normuje również Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku 
o funduszu sołeckim (dalej: u.f.s.), która umożliwia radom gmin 
wyodrębnienie w budżecie danej jednostki środków stanowiących 
fundusz sołecki. Środki z tego funduszu zasadniczo przeznaczane 
są na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gmi-
ny, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie ze 
strategią rozwoju gminy. Powinny one zostać zgłoszone we wnio-
sku sołectwa, uchwalonego przez zebranie wiejskie z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej bądź co najmniej 15 mieszkańców sołec-
twa, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Tym 
samym należy uznać uprawnienie zebrania wiejskiego za przejaw 
udziału społeczności lokalnej w procedurze uchwalania budżetu 
jako pewnej formy budżetu partycypacyjnego o ograniczonym 
podmiotowo i przedmiotowo zakresie (Augustyniak 2014).

Jak wskazuje WSA w Krakowie w wyroku z dnia 24 paździer-
nika 2007 roku, III SA/Kr 625/07, LEX nr 390780, uprawnienia 
mieszkańców wspólnot lokalnych do udziału może regulować też 
statut danej jednostki samorządowej bądź statut jednostki po-
mocniczej. Regulacje zawierające zasady i tryb funkcjonowania 
mechanizmu budżetu partycypacyjnego należy uznać za fakulta-
tywne unormowania statutowe.

Kwestie związane z budżetem partycypacyjnym mogą stać się 
również przedmiotem instytucji referendum lokalnego. Zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum 
lokalnym, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego przed-
stawiają swoje zdanie w drodze głosowania m.in. co do sposobu 
rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się 
w zakresie jej zadań i kompetencji. W związku z tym zasadne wy-
daje się przeprowadzenie referendum w sprawie zobowiązania 
organów jednostek samorządu terytorialnego do uwzględnie-
nia w przyszłym budżecie danych zadań do wykonania tak, aby 
umieszczenie danego zadania nie naruszało prawa, tj. zadanie 
wnioskowane do ujęcia w budżecie powinno mieścić się w kata-
logu zadań własnych (o charakterze fakultatywnym), na którego 
realizację jednostka będzie posiadała środki (Augustyniak 2014).
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Zagrożenia związane z budżetem 
partycypacyjnym w Radomiu

Obserwacja i analiza procesów stosowania budżetu obywa-
telskiego w Radomiu pozwala na identyfikację wad oraz dysfunkcji 
w tym zakresie. Przede wszystkim mechanizm ten ma raczej mar-
ginalne znaczenie w systemie finansów lokalnych, obejmując sym-
boliczną część wydatków budżetowych ogółem (decyzje kluczowe, 
dotyczące wielomilionowych wydatków inwestycyjnych, podej-
mowane są bez konsultacji społecznych). Jak słusznie zauważa  
M. Wójcik, jeśli na instrument, jakim jest budżet obywatelski prze-
znaczane są niewielkie kwoty, to dochodzi wówczas do rywalizacji 
między mieszkańcami. Należy zauważyć, że budżet partycypacyjny 
może stać się również narzędziem w rękach władzy lokalnej do wy-
korzystywania go w sposób instrumentalny, zwłaszcza przed wybo-
rami samorządowymi (Wójcik 2016). Wydaje się, że przeznaczanie 
zbyt niskich środków może demotywująco oddziaływać na miesz-
kańców Radomia, podważając nie tylko ich zaufanie do inicjatyw 
lokalnych, ale również do całej idei budżetowania obywatelskiego. 
W Radomiu środki przeznaczone na budżet obywatelski wahają się 
w okolicach 0,4% planowanych dochodów budżetowych (http://
bip.radom.pl 2018). W związku z powyższym można zauważyć, że 
władzom miasta trudno jest oddać część dochodów do dyspozycji 
mieszkańców.

Kolejnym problemem jest wyraźna dominacja „strony urzęd-
niczej” w procesie budżetowania obywatelskiego. Należy mieć 
świadomość kluczowej roli organów władzy, którzy to zapewniają 
organizacyjno-techniczną stronę projektu, organizują spotkania, 
wysyłają swoich urzędników na spotkania z obywatelami, dostar-
czają niezbędnych informacji i przez to mogą istotnie wpływać 
na ich decyzje i realizować swoje cele, mimo że proces opiera się 
na szerokim i bezpośrednim udziale obywateli w podejmowaniu 
decyzji o treści budżetu. Obywatelom nie pozostaje nic innego 
jak tylko podporządkowanie się z góry narzuconym procedurom, 
ograniczając swoją rolę jedynie do głosowania (Wampler 2009). 
W ramach procedury budżetu obywatelskiego w Radomiu trudno 
jest o długofalowe planowanie finansowe. Zazwyczaj uczestnicy 
konsultacji skupiają się na projektach, których realizacja ma na-
stąpić w krótkim bądź średnim okresie czasu. Z trudem przycho-
dzi przeforsowanie bardziej kompleksowych i długoterminowych 
inicjatyw (Sześciło 2012). 

Radomianie bardzo często zgłaszają projekty, które są odrzu-
cane, bo nie spełniają wymogów formalnych. Przykładowo część 
zgłaszanych projektów w ogóle nie dotyczy gruntów miejskich, 
a w takich miejscach miasto nie ma możliwości zainwestowania 
środków. Zgłaszane są również projekty dotyczące modernizacji 
dróg, które nie mogą być realizowane w ramach budżetu obywa-
telskiego. Problemem jest też wartość zgłaszanych projektów, któ-
ra przewyższa maksymalną pulę zarezerwowaną na dany obszar 
(http://www.echodnia.eu 2018). Być może jest to spowodowane 
zbyt słabą kampanią edukacyjno-informacyjną, która jest niezbęd-
na do dobrego funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Często 
spotkania z mieszkańcami ograniczają się jedynie do przekazania 
informacji poprzez dostępne kanały informacyjne typu strona in-
ternetowa, plakaty, ulotki. Tam, gdzie odbywają się zebrania, mają 
one zazwyczaj charakter informacyjny. Oczywistym jest, że jeśli 

informacja nie dotrze do mieszkańców lub zostanie przekazana 
w sposób mało klarowny, to mieszkańcy albo nie wezmą udziału 
w przedsięwzięciu albo będą składać projekty z błędami formal-
nymi.

Aktywność mieszkańców zdaje się być kolejnym istotnym 
problemem. Liczba angażujących się Radomian w głosowanie nad 
projektami we wszystkich edycjach oscyluje w granicach 4-5% 
wszystkich mieszkańców. Nie należy również zapominać, że liczba 
uczestników, wyrażona we frekwencji w głosowaniach nad pomy-
słami obywatelskimi, nie zawsze przekłada się na jakość uczestnic-
twa. Zaangażowanie mieszkańców skoncentrowane jest nie tylko 
na wspólnym działaniu, lecz niestety również na bezpardonowym 
współzawodnictwie pomiędzy różnymi grupami społecznymi, a tak-
że mieszkańcami poszczególnych osiedli. Powodów tego zjawiska 
nie należy poszukiwać w obywatelskiej niedojrzałości, ale jak uwa-
ża W. Kębłowski, w zasadach budżetów obywatelskich, które wręcz 
zachęcają do konkurencji oraz podsycają społeczne konflikty, zamiast 
podejmować próby otwarcia współpracy i dialogu (Kębłowski 2014).

Ważną kwestią, o której warto wspomnieć, jest nieuwzględ-
nianie mieszkańców w składach komisji weryfikujących projekty, 
a także weryfikacja merytoryczna wniosków, która stanowi zagro-
żenie uznaniowości. W Radomiu często wśród kryteriów pojawia 
się gospodarność bez określenia, co przesądza o uznaniu projek-
tu za gospodarny lub niegospodarny. Takie kryteria pozostawiają 
pewną swobodę w wyborze projektów poddanych pod głosowa-
nie. W przypadku oceny merytorycznej istotne znaczenie ma dobór 
zespołu oceniającego. Zespół ten powinien być otwarty na udział 
mieszkańców, którzy powinni stanowić jego większość. W prak-
tyce można by mówić o spełnieniu tej zasady, gdyby przyjąć, że 
urzędnicy i radni to też są mieszkańcy (Markowska-Bzducha 2016). 
W Radomiu w skład zespołu opiniującego projekty zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego wchodzą: Prezydent Miasta, Zastępca 
Prezydenta nadzorujący inwestycje miejskie, Skarbnik Miasta, Dy-
rektor Wydziału Inwestycji, Przewodniczący Rady Miejskiej, Prze-
wodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej, Przewodniczący 
Klubów Rady Miejskiej, Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Przedstawiciel 
Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia (http:// bip.radom.pl 2018). 
W Polsce jest niewiele miast, w których tzw. „zwykli” mieszkańcy 
biorą udział w weryfikacji zgłoszonych projektów. To potwierdza 
tezę o braku woli autentycznego zaangażowania mieszkańców  
w sprawy miasta.

Budżet obywatelski w Radomiu 
– oczekiwania i postulaty 

 
Budżet obywatelski, pomimo przedstawionych powyżej za-

strzeżeń co do organizacji i przebiegu procedury, oceniany jest 
jako instrument mający istotny wpływ na rozwój gospodarczy 
miasta Radomia. W opracowanych nie tak dawno Standardach 
procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce zwraca się uwa-
gę, że „dobrze przeprowadzony budżet partycypacyjny wzmac-
nia wspólnoty, sprawiając, że ludzie bardziej chcą angażować się  
w demokrację oraz pozytywnie wpływać na jakość lokalnych usług 
publicznych, tymczasem procesy pozorne, sprowadzone do ple-
biscytu bądź prostego odpowiednika konkursu grantowego, roz-
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w ich weryfikację. Ponadto podmioty weryfikujące wnioski powinny 
być nie tylko recenzentem zgłoszonych projektów, ale wspierającym 
wnioskodawców (Markowska-Bzducha 2016). Procedury powinno 
ustalać się wspólnie z mieszkańcami, w ścisłym związku z lokalną 
sytuacją społeczną, ekonomiczną i polityczną. Ich zakres dotyczyć 
powinien większości środków inwestycyjnych oraz wszystkich kom-
petencji samorządów, w tym również priorytetów rozwoju, obej-
mując różne skale terytorialne. Ich przestrzenią powinny być nowe 
organy decyzyjne, w pełni otwarte dla mieszkańców, umożliwiają-
ce wspólną weryfikację oraz realizację pomysłów tak, aby uczynić 
uczestników realnie współodpowiedzialnymi za kluczowe decyzje 
dotyczące samorządów (Kębłowski 2014). 

Osiągnięcie tych postulatów zależne jest od oczekiwań miesz-
kańców wobec budżetu partycypacyjnego. Jeśli uznają go oni za 
jeden z mechanizmów (obok inicjatywy lokalnej, obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej, konsultacji społecznych czy referendów 
lokalnych) zdolnych do przeprowadzenia prospołecznych zmian, 
mających wpływ na rozwój gospodarczy miasta, to takim rzeczywi-
ście pozostanie. Mieszkańcy, krytykując ideę budżetu partycypacyj-
nego i obnażając jej słabości, mogą doprowadzić do zmarnowania 
jego wielkiego potencjału. Potrzebne są zatem wysokie wymaga-
nia mieszkańców względem budżetu obywatelskiego, jak również 
współpraca z władzą oraz wywarcie presji na tych, którzy zwykli 
traktować budżet jako technologię, w którą miasto, jak firma, musi 
inwestować (Kębłowski 2014).

Podsumowanie

Konkludując, wprowadzenie procedury budżetu partycypacyj-
nego do przepisów ustawy o samorządzie gminnym stało się wyraź-
ną zachętą do korzystania z tego rodzaju instrumentu partycypacji 
społecznej. Łagodzi on ewentualne obawy gmin, dotyczące legal-
ności ich działań, a także daje lokalnym grupom obywateli istotny 
argument w działaniach na rzecz wprowadzania budżetów obywa-
telskich. Z punktu widzenia mieszkańców gmin, regulacja ustawowa 
pełni funkcję gwarancyjną – skuteczniej zapewnia przejrzystość oraz 
rzetelność całej procedury. To szczególnie ważny argument, bowiem 
brak takich gwarancji w skrajnych przypadkach prowadził do kom-
promitacji idei budżetu obywatelskiego (Sześciło 2012).

Budżet obywatelski jest mechanizmem wzmacniania demo-
kracji, sprawiedliwości społecznej, a także przejrzystej administracji 
publicznej. Sukces tego przedsięwzięcia w dużym stopniu zależy 
od niezależności finansowej i politycznej samorządu lokalnego. 
Podstawowym środkiem do udanej formuły budżetu obywatelskie-
go w długiej perspektywie, jest inicjowanie tego przedsięwzięcia 
nie tylko „z góry”, lecz również oddolnie przez samych obywateli 
(http://ngo.chorzow.eu 2018).

Powyższe rozważania nie wyczerpały w pełni problematyki, 
a jedynie ją zasygnalizowały. Instytucja budżetu obywatelskiego 
przynosi wiele różnych pytań, na które nie łatwo znaleźć jedno-
znaczną odpowiedź. Niezależnie jednak od przedstawionych wyżej 
zastrzeżeń, co do organizacji procedury budżetu partycypacyjnego, 
mechanizm ten cieszy się dużą aprobatą społeczną. Najcenniejszym 
efektem wszystkich wspólnych działań samorządów i mieszkańców 
jest zainteresowanie tym, co publiczne oraz wzajemna edukacja za-
równo mieszkańców, jak i urzędników.

strzyganego w głosowaniu mieszkańców, nie tylko nie wykorzystu-
ją potencjału tkwiącego w partycypacji, a mogą wręcz zniechęcić 
mieszkańców do angażowania się w jakiekolwiek działania wyma-
gające większego angażowania się czy wykraczania poza mechanizm 
wyborów powszechnych (http://partycypacjaobywatelska.pl 2018).

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem istotnych zmian, 
aby budżet obywatelski nie był gestem władz w stosunku do miesz-
kańców i pozornego zaspokojenia ich potrzeb współzarządzania czę-
ścią środków finansowych, ale wspólnym działaniem mieszkańców, 
władz i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych na rzecz wzmac-
niania społecznego i przestrzennego wizerunku miasta w wyniku 
określonych decyzji finansowych (Kalisiak-Mędelska 2016). 

Bez wątpienia ważną kwestią są środki przeznaczone na tę 
formę partycypacji społecznej. Niespełna pięciomilionowy budżet 
obywatelski w Radomiu nie pozwala w pełni zaspokoić potrzeb 
mieszkańców, którzy podejmują inicjatywy podnoszące w trwały 
sposób jakość ich życia. Dobrym rozwiązaniem byłoby sukcesywne 
zwiększanie środków w ramach budżetu partycypacyjnego. Należy 
jednak pamiętać, że wielkość środków nie zawsze decyduje o jego 
powodzeniu. Sukces zależy przede wszystkim od postaw obywatel-
skich mieszkańców oraz ich dojrzałości i odpowiedzialności za swoje 
miasto. Ich kształtowanie potrzebuje czasu, chęci, a także aktywne-
go zaangażowania władz publicznych w życie społeczności lokalnej 
(Kalisiak-Mędelska 2016).

Kolejnym postulatem jest podnoszenie jakości działań eduka-
cyjno-informacyjnych, które powinny towarzyszyć całej procedurze 
budżetu obywatelskiego na wszystkich jej etapach. Zaleca się wy-
korzystywanie w tym celu różnych kanałów komunikacyjnych i form 
materiałów informacyjnych (m.in. plakaty, ulotki, spoty filmowe 
i radiowe) (Markowska-Bzducha 2016). Ważnym aspektem jest za-
pewnienie dostępu do szczegółowych informacji o całym procesie 
w Internecie, np. na stronie urzędu miasta powinien znaleźć się 
dokładny opis poszczególnych etapów i ogólnych zasad procedury, 
wzory dokumentów do ściągnięcia, szczegółowe informacje o moż-
liwościach zasięgnięcia dodatkowych porad w urzędzie. Dobrze 
przygotowana i przeprowadzona kampania edukacyjno-informa-
cyjna ma ogromne znaczenie z punktu widzenia włączenia miesz-
kańców w procedurę budżetu obywatelskiego. Szczególne znaczenie 
mają spotkania mieszkańców, najlepiej wieloetapowe, na których  
w pierwszej kolejności pożądane jest omówienie istoty i zasad 
budżetu partycypacyjnego, następnie diagnoza potrzeb miasta, 
objaśnienie przygotowania projektów, a następnie prezentacja pro-
jektów i być może prezentacja projektów do głosowania z danego 
terenu (http://partycypacjaobywatelska.pl 2018). Wzorcowy system 
pracy nad budżetem obywatelskim zakłada wielokrotne spotkania, 
na których mieszkańcy omawiają projekty zgłaszane bo budżetu 
następnego roku. Takie spotkania pomagają lepiej zrozumieć, jak 
funkcjonuje miasto, angażować się w dyskusje nad jego przyszłością 
oraz wzajemnie się poznawać (Markowska-Bzducha 2016). Zgodnie 
ze standardami budżetu partycypacyjnego, instrument ten powi-
nien stwarzać przestrzeń do publicznej deliberacji nad potrzebami  
i priorytetami lokalnej wspólnoty. 

Budżet obywatelski, aby zachęcić mieszkańców do partycypa-
cji, musi budzić zaufanie. Dlatego też istotne jest ustalenie przej-
rzystych, zapisanych w regulaminie kryteriów oceny zgłoszonych 
zadań oraz możliwie jak największe zaangażowanie mieszkańców 
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Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych 
wobec spółki – wybrane zagadnienia

Liability of members of boards of directors 
to a company – selected issues

Rules governing the issue of responsibility of members of 
boards of directors to a company constitute an important element 
of corporate governance in Polish and foreign legal systems. Accord-
ing to articles 293 and 483 of the Code of Commercial Companies, a 
member of a board of directors of company may be held liable to the 
company if due to the culpable act or omission contrary to the law or 
provisions of the company’s articles of association damage occurred 
in the company’s assets, and damage between the damage and the 
act or omission of the company there is a causal relationship. Anoth-
er case of liability of members of companies’ governing bodies to-
wards a company is provided for in articles 198 and 350 of the Code 
of Commercial Companies, the situation of unlawful collection from 
the company’s assets. The aim of this paper is to provide an insight 
into selected issues concerning principles of civil liability of members 
of boards of directors to a company.

Keywords: corporate law, liability, member of company’s board of 
directors.

Zasady ponoszenia przez piastunów organów spółek kapita-
łowych odpowiedzialności wobec spółki stanowią istotny element 
ładu korporacyjnego w polskim i w zagranicznych systemach praw-
nych. Zgodnie z artykułami 293 i 483 Kodeksu Spółek Handlowych, 
członek organu spółki kapitałowej może zostać pociągnięty do 
cywilnoprawnej odpowiedzialności wobec spółki, jeżeli wskutek 
zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub 
postanowieniami umowy (statutu) spółki w majątku spółki powstała 
szkoda, zaś pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem pia-
stuna istnieje związek przyczynowy. Innym przypadkiem odpowie-
dzialności członków organów spółek kapitałowych wobec spółki jest 
przewidziana w artykułach 198 oraz 350 k.s.h. sytuacja bezprawne-
go pobrania z majątku spółki. Celem artykułu jest przedstawienie 
wybranych zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowie-
dzialności cywilnoprawnej piastunów organów spółek kapitałowych 
wobec spółki.

Słowa kluczowe: prawo spółek, odpowiedzialność, członek organu 
spółki.

Typ artykułu: przeglądowy.
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Zasady ponoszenia przez piastunów organów spółek kapita-
łowych odpowiedzialności wobec spółki stanowią istotny element 
ładu korporacyjnego w polskim i w zagranicznych systemach praw-
nych. Część pierwsza niniejszego artykułu opisuje zasady ponoszenia 
odpowiedzialności przez piastunów organów spółek kapitałowych 
na gruncie artykułów 293 oraz 483 Kodeksu Spółek Handlowych 
(dalej k.s.h.). W pierwszej kolejności określony zostaje zakres pod-
miotowy odpowiedzialności wynikający z przywołanych regulacji. 
Następnie analizie poddane są przesłanki odpowiedzialności na 
gruncie artykułów 293 i 483 k.s.h. Co do zasady, członek organu 
spółki kapitałowej może zostać pociągnięty do cywilnoprawnej 
odpowiedzialności wobec spółki, jeżeli wskutek zawinionego dzia-
łania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowienia-
mi umowy (statutu) spółki w majątku spółki powstała szkoda, zaś 
pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem piastuna istnieje 
związek przyczynowy. W tej części zostaną przytoczone wypowie-
dzi komentatorów oraz orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego, z których wynika odmienna interpretacja przesłanki 
bezprawności. Zostaną także przedstawione odmienne poglądy 
w kontekście oceny charakteru prawnego miernika staranności 
ujętego w artykule 293 § 2 oraz artykule 483 § 2 k.s.h. W części 
trzeciej przedstawione są wybrane szczególne przypadki odpowie-

dzialności członków organów spółek kapitałowych wobec spółki. Po 
pierwsze, omówione zostaną zasady odpowiedzialności w przypad-
ku bezprawnego pobrania z majątku spółki na podstawie artykułu 
198 oraz artykułu 350 k.s.h. Ostania część zawiera podsumowanie 
dotychczasowych rozważań. 

Odpowiedzialność członków organów spółek 
kapitałowych na gruncie artykułów 293 i 483  

Kodeksu Spółek Handlowych

Krąg podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzial-
ność odszkodowawczą wobec spółki kapitałowej został przez 
ustawodawcę uregulowany analogicznie w przypadku spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod-
stawowe znaczenie ma artykuł 293 k.s.h., zgodnie z którym odpo-
wiedzialność odszkodowawczą wobec spółki może ponosić członek 
zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator. W pi-
śmiennictwie wskazuje się, że wyżej przytoczona regulacja odno-
si się do osób pełniących w spółce daną funkcję i z tego względu 
przewidziano dla nich wyjątkowy reżim odpowiedzialności (Pinior 
2016). Prawnie irrelewantną jest natomiast okoliczność, czy dany 
członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidator 
jest jednocześnie wspólnikiem danej spółki (Kidyba 2016). 
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Zgodnie natomiast z artykułem 483 k.s.h., krąg podmiotów, 
które mogą ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną wobec 
spółki akcyjnej obejmuje członków zarządu, rady nadzorczej oraz 
likwidatorów, tj. „osoby skutecznie powołane w skład organu bądź 
ustanowione likwidatorem” (Opalski 2016). Tym samym, podobnie 
jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zakres 
podmiotowy artykułu 483 k.s.h. jest wyznaczony precyzyjnie i zasad-
niczo nie budzi wątpliwości w doktrynie. W piśmiennictwie formu-
łowany jest pogląd, że stosowanie ww. regulacji per analogiam do 
osób faktycznie piastujących daną funkcję, pomimo braku formalnej 
podstawy jej wykonywania, nie jest wykluczone (Opalski 2016). 

Odmiennie oceniana jest możliwość rozszerzenia odpowiedzial-
ności na gruncie artykułu 293 i artykułu 483 k.s.h.H na pełnomoc-
ników ustanowionych, a także prokurentów działających w imieniu 
spółki. Zgodnie z dominującym poglądem taką możliwość należy 
wykluczyć przede wszystkim z uwagi na niedopuszczalność stoso-
wania wykładni rozszerzającej artykułu 293 i artykułu 483 k.s.h. 
(Szczurowski 2017). Ponadto podnosi się, że w takiej sytuacji peł-
nomocnik ponosiłby odpowiedzialność na zasadach ogólnych (Bi-
lewska 2014), a jego mocodawcy, tj. pozostali członkowie zarządu, 
odpowiadaliby na podstawie artykułu 293 lub artykułu 483 k.s.h. 
Na gruncie k.s.h. wyrażono natomiast odmienne stanowisko, że 
„odpowiedzialnym z tego przepisu będzie również pełnomocnik 
powołany przez zgromadzenie wspólników dla reprezentowania 
spółki w kontaktach z zarządem, przy czym jego odpowiedzialność 
zależeć przede wszystkim będzie od zakresu umocowania” (Giezek, 
Wnuk 1994). Kwestią dyskusyjną jest natomiast zaliczenie do kręgu 
adresatów artykułów 293 oraz 483 k.s.h. kuratora wyznaczonego 
przez sąd na podstawie artykułu 253 § 2 k.s.h. w przypadku spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz artykułu 426 § 2 k.s.h. 
w przypadku spółki akcyjnej, tj. w sytuacji, gdy zarząd nie może dzia-
łać za spółkę, a brak jest uchwały wspólników o ustanowieniu peł-
nomocnika (Szajkowski, Tarska 2014). Wziąwszy pod uwagę literalne 
brzmienie, jak również ratio legis komentowanych regulacji, wydaje 
się, że dopuszczenie możliwości rozszerzenia zakresu podmiotowe-
go artykułu 293 i artykułu 483 k.s.h. na pełnomocników spółki jest 
nieuzasadnione. Słusznie bowiem wskazuje się, że pełnomocnicy 
nie są członkami organu spółki, zaś wyliczenie podmiotów, które 
mogą ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną wobec spółki ma 
charakter wyczerpujący i nie jest możliwe rozszerzenie tego katalogu 
(Szczurowski 2017). Ponadto, A. Kidyba zwraca uwagę, że działania 
organów spółek kapitałowych „mają charakter trwały i sens uregu-
lowania artykułu 293 jest z takim charakterem związany” (Kidyba 
2009), zaś działania podejmowane w imieniu spółki przez kuratora 
są „wyraźnie ukierunkowane i zasadniczo konsumują się po zrealizo-
waniu tylko jednej czynności” (Kidyba 2009). Należy także odrzucić 
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności na gruncie artykułu 
293 i artykułu 483 k.s.h. syndyka masy upadłości spółki (Litwińska-
-Werner 2007).

Nie budzi natomiast wątpliwości, że na gruncie artyku-
łu 293 oraz artykułu 483 k.s.h. nie można pociągnąć do odpo-
wiedzialności uczestników zgromadzenia wspólników spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też walnego zgromadzenia 
w spółce akcyjnej (Opalski 2016). W postanowieniu z dnia 6 marca 
2009 roku, sygn. akt II KK 283/08, Sąd Najwyższy wskazał explicite, 
że „na gruncie prawa handlowego odpowiedzialność odszkodo-

wawcza, niezależnie od podjętych decyzji w łonie spółki, skierowa-
na może być tylko do członków zarządu, rady nadzorczej, komisji 
rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone spółce oraz do 
spółki jako takiej, jeżeli szkoda została wyrządzona jej działaniem oso-
bom trzecim”. 

Co do zasady członek organu spółki kapitałowej może zostać 
pociągnięty do cywilnoprawnej odpowiedzialności wobec spółki, 
jeżeli wskutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego 
z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki w majątku 
spółki powstała szkoda, zaś pomiędzy szkodą a działaniem lub za-
niechaniem piastuna istnieje związek przyczynowy. 

Pierwszą przesłanką jest bezprawność działania lub zaniecha-
nia funkcjonariusza spółki, przez co należy rozumieć sprzeczność 
z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki kapitało-
wej. Wykładnia językowa artykułów 293 oraz 483 k.s.h. prowadzi 
do wniosku, że podstawą pociągnięcia członka organu spółki kapi-
tałowej do odpowiedzialności może być zachowanie naruszające 
postanowienia umowy (statutu) spółki, nawet jeżeli nie doszło do 
naruszenia prawa (Szczurowski 2018). Tytułem przykładu należy 
wskazać przypadek przekroczenia kompetencji, czy też dokonanie 
czynności prawnej bez ustawowo wymaganej zgody innego organu 
(Szajkowski, Tarska 2014). Ponadto, zgodnie z utrwalonym poglą-
dem dane zachowanie należy uznać za bezprawne, jeżeli narusza 
jakikolwiek przepis prawa, a nie jedynie przepisy k.s.h. (Popiołek 
2008). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 9 lutego 2006 roku, 
sygn. akt V CSK 128/05, wskazał natomiast, że „ustalenie bezpraw-
ności w rozumieniu artykułu 293 k.s.h. nie może ograniczać się je-
dynie do ogólnikowego stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie 
było sprzeczne z prawem lub umową spółki, lecz powinno wskazy-
wać – z przytoczeniem konkretnych przepisów prawa lub postano-
wień umowy – na czym polegała sprzeczność zachowania członka 
organu spółki z oznaczonym przepisem prawa lub postanowieniem 
umowy”. Analogiczne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 18 sierpnia 2011 roku, sygn. akt I ACa 54/11, który 
stwierdził ponadto, że „sprzeczność z prawem należy oceniać przez 
pryzmat artykułu 87 Konstytucji RP”. 

W literaturze pojawia się pogląd odmienny, zgodnie z którym 
„inaczej niż w przepisie artykułu 292 k.s.h. nie mówi się tu (w arty-
kułach 293 i 483 k.s.h. – przyp. autora) o zachowaniu sprzecznym 
z przepisem prawa, ale ogólnie z prawem. Oznacza to, iż powód 
w ewentualnym procesie zwolniony będzie od konieczności wska-
zania konkretnego przepisu naruszonego przez członka zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej czy likwidatora” (Szczurowski 
2018). Zdaniem M. Romanowskiego, „koncepcja wąsko ujmowanej 
odpowiedzialności menedżerów godzi wprost w fundamenty pra-
wa prywatnego i naturę funkcji członka zarządu”, zaś „prowadzona 
dyskusja nie tyle dowodzi słabości prawa, ile słabości w procesie 
wykładni prawa i oderwania go od celu i wartości” (Romanowski 
2012). Poplecznikami koncepcji szeroko pojmowanej odpowiedzial-
ności funkcjonariuszy spółek kapitałowych są A. Opalski i K. Oplu-
stil, którzy przyjmują, że odpowiedzialność na gruncie artykułu 293 
k.s.h. ma charakter odpowiedzialności kontraktowej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie artykułu 293 
oraz artykułu 483 k.s.h. co do zasady oparta jest na koncepcji winy. 
Trafnie wskazuje się w piśmiennictwie na zasadność kontraktowego 
rozszerzenia odpowiedzialności funkcjonariusza spółki kapitałowej na 
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przypadki niezależne od winy (Siemiątkowski, Szczurowski 2015). Ma-
jąc na uwadze treść artykułu 473 § 2 k.c. należy wskazać, że zastrze-
żenie, iż piastun organu spółki kapitałowej nie będzie odpowiedzialny 
za umyślne wyrządzenie szkody spółce byłoby obarczone sankcją nie-
ważności. Stopień winy jest natomiast prawnie irrelewantny w świetle 
komentowanych regulacji, bowiem członek organu spółki kapitało-
wej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowaw-
czej wobec spółki, jeżeli jego zachowanie cechuje nawet najmniejszy 
stopień winy (Szczurowski 2018). Na gruncie komentowanych regu-
lacji przesłanka winy objęta jest domniemaniem, analogicznie jak 
w przypadku artykułu 471 k.c., toteż członek zarządu może uniknąć 
odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że w danej sytuacji nie ponosi winy. 
Słusznie wskazuje się w doktrynie, że odpowiedzialność piastuna or-
ganu spółki kapitałowej oceniana jest zgodnie z koncepcją winy indy-
widualnej, nie zaś winy zbiorowej organu, której członkiem jest dana 
osoba (Rodzynkiewicz 2014). Pogląd wyrażony przez M. Allerhanda, 
jakoby członek władzy spółki ponosił odpowiedzialność nawet jeżeli 
„nie brał udziału w czynności lub głosował przeciw dokonaniu pewnej 
czynności, gdyż jego rzeczą jest zapobiec działalności niekorzystnej dla 
spółki” (Allerhand 1935), należy uznać za nietrafiony. Wreszcie, co do 
zasady winę należy przypisać osobie wskazanej w artykule 293 § 1 oraz 
artykule 483 § 1 k.s.h., gdyż wina anonimowa nie byłaby wystarczająca, 
aby pociągnąć do odpowiedzialności cywilnoprawnej piastunów orga-
nów spółek kapitałowych (Siemiątkowski, Szczurowski 2015). 

Ważkie znaczenie w kontekście odpowiedzialności funkcjona-
riuszy spółek kapitałowych ma miernik staranności ujęty w artykule 
293 § 2 oraz artykule 483 § 2 k.s.h.. W doktrynie przyjmuje się, że 
ma on charakter zobiektywizowany i powinien być interpretowany 
jako wzór wykonywania funkcji piastuna organu spółki kapitałowej 
(Siemiątkowski, Szczurowski 2015). Ewentualna wina piastuna or-
ganu spółki kapitałowej jest powiązana z miernikiem staranności, 
lecz w tym sensie, że „opiera się ona na zarzucie wobec członka, iż 
staranności tak wymaganej w danych okolicznościach nie zachował” 
(Siemiątkowski, Szczurowski 2015). W ocenie M. Rodzynkiewicza, 
artykuł 293 § 2 k.s.h. nie zawiera podwyższonego miernika staran-
ności w odniesieniu do należytej staranności, lecz przepis ten odnosi 
się do obowiązku „dołożenia staranności wynikającej z zawodowego 
charakteru działalności funkcjonariuszy spółki, nadal chodzi o miarę 
staranności należytej, tyle że odniesionej do określonej grupy zawo-
dowej” (Rodzynkiewicz 2014).

W wyroku z dnia 17 sierpnia 1993 roku, sygn. akt III CRN 77/93, 
Sąd Najwyższy wskazał, że „należyta staranność dłużnika, określana 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez nie-
go działalności gospodarczej (artykuł 355 § 2 k.c.), obejmuje także 
znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynika-
jących w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej”. Ponadto, 
w wyroku z dnia 24 marca 2015 roku, sygn. akt II UK 167/14, Sąd 
Najwyższy stwierdził, że na gruncie artykułu 293 § 2 k.s.h. należy 
członkowi zarządu spółki kapitałowej przypisać miarę podwyższonej 
staranności, zaś okoliczność nieznajomości stanu finansów spółki nie 
jest wystarczająca, aby wyłączyć jego odpowiedzialność. 

W najnowszym orzecznictwie artykuł 293 § 2 interpretowany 
jest jako podwyższony miernik należytej staranności. Sad Apelacyjny 
w Rzeszowie w wyroku z dnia 10 maja 2017 roku, sygn. akt III AUa 
852/16, stwierdził, że „z racji statusu członkowi zarządu spółki kapi-
tałowej należy przypisać miarę podwyższonej staranności, co wyni-

ka jednoznacznie z artykułu 293 § 2 k.s.h. Brzmienie przywołanego 
przepisu upoważnia do twierdzenia, że nie wyłącza odpowiedzialności 
członka zarządu nieznajomość stanu finansów spółki, czy też subiek-
tywna ocena sytuacji majątkowej spółki, a w szczególności nadzieja 
na przyszłe wpływy i zyski”.

Kolejną z przesłanek niezbędnych, aby pociągnąć piastunów or-
ganów spółek kapitałowych do odpowiedzialności cywilnoprawnej 
wobec spółki jest istnienie szkody po stronie spółki. Wobec braku 
definicji pojęcia szkody w k.s.h., zastosowanie znajdują reguły ogól-
ne zawarte w k.c. Przez szkodę (majątkową) należy rozumieć różni-
cę między obecnym stanem majątkowym poszkodowanego a tym 
stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące 
szkodę (Opalski 2016). Istnienie szkody majątkowej stwierdza się za 
pomocą metody dyferencyjnej, „która polega na porównaniu sta-
nu majątku poszkodowanego z chwili ustalania szkody ze stanem 
hipotetycznym, w jakim by się on znalazł, gdyby nie pojawiło się 
zdarzenie szkodzące” (Koch 2014). Przytoczone stanowisko znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie. W wyroku z dnia 29 kwietnia 2015 
roku, sygn. akt I ACa 1141/14, Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał, że 
„szkoda to uszczerbek występujący w sferze interesów, zwłaszcza 
majątkowych, danego podmiotu, obejmujący różnicę między sta-
nem istniejącym po jej wyrządzeniu a hipotetyczną sytuacją, która 
istniałaby, gdyby do niej nie doszło”. Również Sąd Najwyższy wskazał 
w wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 roku, sygn. akt IV CKN 387/01, że 
„szkoda jest uszczerbkiem w prawnie chronionych dobrach wyraża-
jącym się w różnicy między stanem dóbr jaki istniał i jaki mógłby się 
następnie wytworzyć w normalnej kolei rzeczy, a stanem jaki po-
wstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę w dotychczasowym 
stanie rzeczy”. Osoby zobowiązane do naprawienia szkody powinny 
co do zasady zarówno wyrównać straty, które poniosła spółka (dam-
num emergens), jak i utracone przez nią korzyści (lucrum cessans) 
(Opalski 2016). Wreszcie należy wskazać, że warunkiem sine qua 
non pociągnięcia do odpowiedzialności piastuna organu spółki ka-
pitałowej jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy szkodą, 
a działaniem lub zaniechaniem piastuna. 

Odpowiedzialność członków organów spółek 
kapitałowych wobec spółki na gruncie artykułów

 198 i 350 k.s.h.

Członkowie organów spółek kapitałowych mogą zostać pocią-
gnięci do odpowiedzialności w razie bezprawnego pobrania z ma-
jątku spółki na podstawie przepisów artykułu 198 oraz artykułu 350 
k.s.h. 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie 
z artykułem 198 k.s.h. wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub 
postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę, obowiązany jest 
do jej zwrotu. Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpo-
wiedzialność za dokonanie bezprawnej wypłaty, odpowiadają za jej 
zwrot spółce solidarnie z odbiorcą. W piśmiennictwie i judykaturze 
zgodnie przyjmuje się, że celem przytoczonej regulacji jest zapew-
nienie integralności majątku spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, który co do zasady podlega ochronie cywilnej oraz karnej 
(Szajkowski, Tarska 2014). 

Przesłankami bezprawności wypłaty w rozumieniu artykułu 
198 k.s.h. jest jej sprzeczność z przepisami prawa lub postano-
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jąć, że zwolnienie od odpowiedzialności jest niedopuszczalne ani 
ex ante, np. w postaci zawarcia odpowiednich zapisów umownych, 
ani ex post, np. poprzez zawarcie ugody lub zwolnienie z długu 
(Chomiuk 2018).

W przypadku spółki akcyjnej, zgodnie z artykułem 350 k.s.h. 
członkowie zarządu lub rady nadzorczej, którzy ponoszą odpowie-
dzialność za dokonanie jakichkolwiek świadczeń sprzecznych z prze-
pisami prawa albo postanowieniami statutu spółki na rzecz akcjo-
nariuszy, odpowiadają za zwrot takich świadczeń solidarnie z ich 
odbiorcą. Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca przewidział 
wyjątek od ogólnej zasady w sytuacji otrzymania przez akcjonariu-
sza w dobrej wierze udziału w zysku. Takie rozwiązanie jest podykto-
wane brakiem więzi osobowej w standardowej spółce akcyjnej oraz 
brakiem uprawnienia do indywidualnej kontroli spółki przez akcjo-
nariusza (Sołtysiński, Mataczyński 2013). Zdaniem A. Kidyby, artykuł 
350 k.s.h. obejmuje wszelkie świadczenia, zarówno pieniężne, takie 
jak zaliczki dywidendowe przy uprzywilejowaniu co do dywidendy 
na podstawie artykułu 353 § 5 k.s.h., czy też wypłaty wynagrodzenia 
za usługi spełnione na rzecz spółki, jeżeli wartość wypłat przekra-
cza zwykłe wynagrodzenie przyjęte w obrocie, jak i niepieniężne, tj. 
zarówno dobra materialne, jak i niematerialne oraz usługi (Kidyba 
2018). W piśmiennictwie podnosi się także, iż artykuł 350 k.s.h. nie 
dotyczy wypłat na rzecz uprawnionych ze świadectw założycielskich, 
obligacji lub świadectw użytkowych, gdyż odnosi się on explicite do 
akcjonariuszy (Siemiątkowski, Szczurowski 2015). Zgodnie z artyku-
łami 6 i 7 KC w zw. z artykułem 2 k.s.h., ciężar wykazania złej wiary 
akcjonariusza spoczywa na spółce, która żąda zwrotu bezpodstaw-
nie uzyskanego udziały zysku. Zła wiara akcjonariusza oznacza, że 
w momencie otrzymania świadczenia wiedział on albo przy doło-
żeniu należytej staranności powinien był wiedzieć, iż dokonywa-
na na jego rzecz wypłata jest nienależna (Popiołek 2015). Ocena 
zachowania należytej staranności jest ściśle związana z rodzajem 
nieprawidłowości, która spowodowała bezprawność wypłaconego 
świadczenia (Siemiątkowski, Szczurowski 2015). Obowiązku zwrotu 
nie wyłącza natomiast okoliczność, że bezprawne świadczenie zo-
stało dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki 
(Kidyba 2018). W wyroku z dnia 31 października 2003 roku, sygn. 
akt I ACa 471/13, Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał natomiast, 
że akcjonariusz, który pozostaje w złej wierze nie jest zwolniony 
z obowiązku zwrotu świadczenia, jeśli jego wypłata odbywa się na 
podstawie niezaskarżonej uchwały walnego zgromadzenia, zaś pod-
jęcie uchwały nie wyklucza, że dane świadczenie może być w świe-
tle przepisów prawa albo postanowień statutu spółki nienależne. 
Akcjonariusz, który ma tego świadomość lub co najmniej powinien 
z tego zdawać sobie sprawę, jest w świetle artykułu 350 § 1 k.s.h. 
zobowiązany do zwrotu świadczenia.

W myśl komentowanej regulacji, członkowie organów spółki 
akcyjnej, którzy ponoszą odpowiedzialność za dokonanie nienależ-
nych świadczeń na rzecz akcjonariuszy, odpowiadają solidarnie z od-
biorcami. Zdaniem A. Opalskiego funkcjonariusze spółki akcyjnej po-
noszą odpowiedzialność za „niedołożenie należytej, profesjonalnej 
staranności, co na zasadzie adekwatnego związku przyczynowego 
doprowadziło do bezprawnej wypłaty” (Opalski 2016). Odpowie-
dzialność obejmuje wszelkie działania i zaniechania, które przyczyni-
ły się do dokonania bezprawnych wypłat. Członkowie zarządu pono-
szą odpowiedzialność za wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w za-

wieniami umowy spółki. Przez pojęcie „wypłaty” należy rozumieć 
zarówno wypłaty pieniężne, jak również wszelkie „przesunięcia 
majątkowe dokonane z majątku spółki do majątku wspólnika” 
(Chomiuk 2018). Przesunięcie majątkowe można zakwalifikować 
jako bezprawne, jeżeli nie znajduje ono oparcia w przepisie pra-
wa lub zgodnym z prawem zapisie umowy spółki (Chomiuk 2018). 
W wyroku z dnia 21 lutego 2006 roku, sygn. akt I ACa 629/05, Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku wskazał, iż wspólnicy spółki kapitałowej 
są uprawnieni do uzyskania ze spółki tylko takich wypłat, które 
są przewidziane w przepisach k.s.h. W ocenie M. Rodzynkiewicza, 
do wypłat dokonanych wbrew przepisom prawa można zaliczyć 
prowizję grynderską pobraną ze środków wpłaconych na pokrycie 
kapitału zakładowego zgodnie z artykułem 158 § 2 k.s.h., dopłatę 
zwróconą wbrew k.s.h. albo postanowieniami umowy spółki zgod-
nie z artykułem 179 w zw. z artykułem 178 § 1 zd. 2 k.s.h., zwrotów 
wspólnikom wartości wniesionych wkładów (vide: artykuł 189 § 1 
k.s.h.), jakiekolwiek wypłaty z majątku spółki potrzebnego do po-
krycia kapitału zapasowego, wypłatę odsetek od wkładu lub udzia-
łu, wypłatę zysku przekraczającego limit określony w artykule 192 
k.s.h., zapłatę na rzecz wspólnika za udziały własne spółki nabyte 
przez spółkę od wspólnika z naruszeniem artykułu 200 k.s.h., a tak-
że pobranie zaliczek na kwoty likwidacyjne wbrew artykułowi 286 
§ 1 k.s.h. (Rodzynkiewicz 2014). Z kolei w ocenie R. Potrzeszcza  
i T. Siemiątkowskiego, okolicznością zwalniającą członków orga-
nów od odpowiedzialności nie jest fakt dokonania bezprawnej wy-
płaty na podstawie uchwały wspólników, bowiem priorytetowym 
zadaniem funkcjonariuszy spółki jest działanie w jej najlepszym 
interesie (Potrzeszcz, Siemiątkowski 2011).

Dokonanie wypłaty wbrew przepisom prawa lub postano-
wieniom umowy spółki powoduje obowiązek jej zwrotu. Od-
powiedzialność spoczywa w pierwszej kolejności na wspólni-
kach, którzy daną wypłatę otrzymali. Członkowie zarządu, rady 
nadzorczej oraz komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością ponoszą natomiast odpowiedzialność solidar-
ną z odbiorcą wypłaty, co wynika explicite ze zdania drugiego  
artykułu 198 § 1 k.s.h. (Kidyba 2014). W świetle artykułu 366 k.c., 
spółka może żądać zwrotu wypłaty wyłącznie od odbiorcy wypła-
ty, tudzież tylko od członka organu spółki, bądź jednocześnie od 
wspólnika i członków organów odpowiedzialnych za wypłatę. Za-
spokojenie spółki przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych 
dłużników z tego obowiązku. Dłużnikowi, który zwrócił wpłatę 
dokonaną na rzecz wspólnika, przysługuje roszczenie regresowe 
w stosunku do pozostałych współdłużników (Chomiuk 2018). 
W tym kontekście na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 14 marca 2001 roku, sygn. akt I ACa 51/01, 
odnoszący się do analogicznych przepisów obowiązujących na 
gruncie k.h. W szczególności, sąd wskazał, że „odpowiedzialno-
ści członka zarządu na podstawie artykułu 192 § 1 k.h. nie uchyla 
okoliczność, iż została powzięta uchwała o zwrocie dopłat również 
tym wspólnikom, którzy ich nie wnieśli. Członek zarządu mógłby 
uniknąć tej odpowiedzialności, gdyby zaskarżył uchwałę na pod-
stawie artykułu 240 § 1 i § 3 pkt 1 k.h. Skoro tego nie uczynił, 
ponosi solidarną odpowiedzialność ze wspólnikiem, który otrzymał 
wypłatę z naruszeniem prawa na podstawie artykułu 192 § 1 k.h.”. 

Komentowana regulacja ma charakter bezwzględnie obowią-
zujący, na co wskazuje wprost § 3 artykułu 198 k.s.h. Należy przy-



Konrad Węgliński – Odpowiedzialność członków organów...

19

na zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii oraz Czechach (Ponta, Catana 2015). Zasada biz-
nesowej oceny sytuacji została wykreowana przez judykaturę ame-
rykańską, po raz pierwszy użył jej Supreme Court w Luizjanie (USA) 
w 1829 roku, w sprawie Percy v. Millaudon. Zasada biznesowej oce-
ny sytuacji w ujęciu amerykańskim opiera się na domniemaniu, że 
osoba zarządzająca spółką przy wykonywaniu swoich obowiązków 
działała z odpowiednim rozeznaniem, w dobrej wierze i z uczciwym 
przekonaniem, że przedsięwzięte czynności były w interesie spółki 
i jej wspólników, a jednocześnie nie miała ona osobistego interesu 
w prowadzonym w imieniu spółki przedsięwzięciu. W celu obalenia 
ochrony wynikającej z omawianej zasady powód musi wzruszyć co 
najmniej jedno z tych domniemań. Tylko w takiej sytuacji sąd bada 
daną decyzję biznesową od strony merytorycznej, pod kątem gro-
żącej piastunowi organu odpowiedzialności (Black, Cheffins 2008).

K. Oplustil stwierdził, że de lege ferenda należy postulować 
wprowadzenie do prawa polskiego przepisu, który stanowiłby kody-
fikację zasady biznesowej oceny sytuacji chroniącej członków orga-
nów kierowniczych przed odpowiedzialnością za szkody wywołane 
ich błędnymi decyzjami menedżerskimi, jeżeli w chwili ich podej-
mowania zachowanie tych funkcjonariuszy odpowiadało pewnym 
ustawowym standardom. A. Opalski i K. Oplustil stwierdzili także, 
iż „de lege ferenda należy się opowiedzieć, z jednej strony, za mo-
dyfikacją artykułu 293 i artykułu 483 k.s.h. w kierunku wyraźnego 
przesądzenia odpowiedzialności piastunów z tytułu niedołożenia 
należytej staranności, z drugiej zaś strony – za ograniczeniem ich 
odpowiedzialności w warunkach działania w granicach ryzyka go-
spodarczego (koncepcja biznesowej oceny sytuacji)” (Oplustil 2010). 

Wspomniana zasada została recypowana w wielu krajach eu-
ropejskich, co również powinno motywować do podjęcia analizy 
prawnoporównawczej w celu sformułowania precyzyjnych i sku-
tecznych zasad odpowiedzialności funkcjonariuszy spółek, zgodnie 
z zasadami prawidłowej legislacji, co w konsekwencji przyczyni się 
do wzmocnienia pozycji piastunów organów spółek kapitałowych 
przyznając im większą swobodę działania i możliwość podejmowa-
nia ryzyka biznesowego pod warunkiem, że ich działania będą czynić 
zadość ustawowo narzuconym wymaganiom wyznaczającym ramy 
ich działalności.
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wyżonej kwocie, za transakcję z udziałowcem, która doprowadziła 
do ukrytej wypłaty, czy też za wykonanie wadliwej uchwały walnego 
zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej odpowiadają natomiast 
za zaniedbania w wykonywaniu nadzoru nad działaniami zarządu, 
które doprowadziły do bezprawnych wypłat (Opalski 2016). W oce-
nie M. Rodzynkiewicza, okoliczność, że akcjonariusz był w dobrej 
wierze nie wyłącza odpowiedzialności członków organów spółki, na 
których w dalszym ciągu ciąży odpowiedzialność solidarna za zwrot 
spółce bezprawnych świadczeń uzyskanych przez akcjonariusza 
(Rodzynkiewicz 2014). Z kolei R. Pabis zwraca uwagę, że w przy-
padku spółki akcyjnej nie występuje posiłkowa odpowiedzialność 
pozostałych akcjonariuszy za zwrot świadczenia, jeżeli jego wyegze-
kwowanie od odbiorcy i odpowiedzialnych funkcjonariuszy spółki 
jest niemożliwe (Pabis 2018). Takie rozwiązanie jest podyktowane 
czysto kapitałowym charakterem spółki akcyjnej oraz potencjalnym 
rozproszeniem akcjonariatu często nieposiadającego bezpośredniej 
wiedzy dotyczącej spraw spółki (Pabis 2018). Na uwagę zasługuje 
pogląd wyrażony przez A. Szumańskiego, zgodnie z którym artykuł 
350 § 1 k.s.h. nie wyłącza odpowiedzialności członków zarządu lub 
rady nadzorczej względem spółki na gruncie artykułu 483 § 1 k.s.h., 
a więc odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce działaniem 
sprzecznym z prawem lub ze statutem, co jest podyktowane wyrów-
nawczym charakterem odpowiedzialności przewidzianej w komen-
towanej regulacji, która nie obejmuje części szkody wyrządzonej 
spółce w ramach tzw. utraconego zysku (Szumański 2003).

Ustawodawca przewidział  szczególne terminy prze-
dawnien ia  roszczeń  spó łek  kap i ta łow ych  powsta łych 
z tytułu bezprawnych pobrań z majątku spółki. Zgodnie bowiem  
z artykułem 198 § 4 oraz artykułem 350 § 2 k.s.h., termin ten wynosi 
3 lata począwszy od dnia otrzymania nieuprawnionej wypłaty bądź 
świadczenia. W piśmiennictwie wskazuje się, że jeżeli odbiorca był 
świadomy bezprawności świadczenia, ww. regulacje nie znajdują 
zastosowania i należy wówczas stosować zasady ogólne, ergo przy-
jąć, że termin przedawnienia wynosi 10 lat i winien być liczony od 
dnia, w którym odbiorca powinien zwrócić niezwłocznie po najbliż-
szym możliwym dniu, w którym spółka wezwałaby go do spełnienia 
świadczenia (Siemiątkowski, Szczurowski 2015). 

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wybranych 
zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialno-
ści cywilnoprawnej piastunów organów spółek kapitałowych wo-
bec spółki. Przeprowadzona analiza, poparta szeroko cytowanym 
orzecznictwem oraz wypowiedziami przedstawicieli doktryny prawa 
handlowego, wykazała odmienność poglądów dotyczących funda-
mentalnych zagadnień związanych z odpowiedzialnością funkcjo-
nariuszy spółek kapitałowych wobec spółki. W świetle powyższego 
należy opowiedzieć się za wypowiadanym w doktrynie poglądem 
wskazującym na potrzebę przeprowadzenia pogłębionej dyskusji na 
temat potencjalnej zmiany zasad odpowiedzialności odszkodowaw-
czej członków organów spółki, w tym ewentualności transpozycji 
na grunt prawa polskiego zasady biznesowej oceny sytuacji (Soł-
tysiński). Należy nadmienić, że zasada biznesowej oceny sytuacji 
wywodzi się z systemu common law, ale aktualnie jest wykorzysty-
wana również w systemie civil law. Przykłady jej zastosowania moż-
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Problem delimitacji alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych w obrocie prawno-gospodarczym

The problem of delimitation of alternative investment 
funds in the legal and economic turnover

The article aims to show the practical side of the amend-
ment to the Act of 27 May 2004 on investment funds and man-
agement of alternative investment funds (Dz.U.2018.56). Adap-
tation of the Polish law to the requirements of Directive 2011/61 
/ EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 
2011 on the management of alternative investment funds and 
amending Directives 2003/41 / EC and 2009/65 / EC and Regu-
lations (EC) No. 1060 / 2009 and (EU) No. 1095/2010 introduced 
to the Polish legal order a new legal institution which is an Alter-
native Investment Fund. Previously functioning commercial law 
companies, which, by virtue of the amendment, meet the defi-
nition of AIF have been placed in a inconvenient legal situation.

Keywords: alternative, directive, fund, investment.

Artykuł ma na celu ukazanie praktycznych aspektów nowe-
lizacji Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyj-
nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Dostosowanie polskiej ustawy do wymogów Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku 
w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyj-
nymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozpo-
rządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 wprowadziło do 
polskiego porządku prawnego nową instytucję prawną, jaką jest al-
ternatywny fundusz inwestycyjny. Dotychczas funkcjonujące spółki 
prawa handlowego, które na mocy nowelizacji spełniają definicję 
AFI zostały postawione w trudnej sytuacji prawnej, z której wiele 
z nich nie zdaje sobie sprawy. 
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Wstęp

Niniejsza publikacja jest próbą ustalenia zakresu podmiotowe-
go, do którego odnosi się regulacja dotycząca Zarządzania Alterna-
tywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz odpowiedź na pytanie jakie 
kryteria przedmiotowe decydują o uznaniu spółki za alternatywną 
spółkę inwestycyjną. 

Założenia terminologiczne

Ilekroć w niniejszej analizie będzie mowa o:
1. Alternatywnym funduszu inwestycyjnym lub AFI – rozumie 

się przez to instytucję wspólnego inwestowania, której 
przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 
subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów 
w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie 
z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem 
działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 
zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

2. Alternatywnej spółce inwestycyjnej lub ASI – rozumie się 
przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż okre-
ślony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyj-

nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyj-
nymi, tj. innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie 
ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte  
i fundusze inwestycyjne zamknięte; 

3. ZAFI lub Zarządzający AFI – rozumie się przez to zarządzają-
cego alternatywnym funduszem inwestycyjnym; 

4. ZASI lub Zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządza-
jącego alternatywną spółką inwestycyjną;

5. Ustawa o FI i ZAFI lub Ustawa- ustawa z dnia 27 maja 2004 
roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-
nymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U.2018.56 tekst jedno-
lity z dnia 10 stycznia 2018 roku; 

6. Inwestorze ASI – rozumie się przez to podmiot, który posia-
da prawa uczestnictwa tej spółki; 

7. Prawach uczestnictwa – rozumie się przez to odpowiednio 
udziały w spółce oraz akcje.

Na potrzeby niniejszej publikacji, w ramach uproszczenia ter-
minologicznego, analizie zostaną poddane AFI, które jednocześnie 
spełniają kryteria definiujące ASI. Powyższe zbiory będą używane 
zamiennie, zaś Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte oraz 
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte nie są przedmiotem niniejszego 
artykułu.



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017                                                                                                    

22

Analiza 

Wstęp
Należy zacząć od ustalenia definicji Alternatywnego Funduszu 

Inwestycyjnego. Zgodnie z Ustawą, przez AFI – rozumie się insty-
tucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, 
w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie akty-
wów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych 
inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 
funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulu-
jącym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. 

Powyższa definicja zbudowana została z wielu pojęć, których 
sens i zakres pozwoli ustalić, które spółki zgodnie z regulacją ustawy 
o FI i ZAFI są alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Brak któregoś z elementów ww. definicji będzie prowadził do 
konkluzji, że dany podmiot nie może zostać uznany za ASI. Tym sa-
mym spółka, która świadczy wspomnianemu podmiotowi usługi 
zarządzania, nie zostanie poczytany jako ZAFI i nie będzie spełniać 
znamion przepisów karnych zawartych w ustawie.

Należy zadać sobie pytanie dlaczego ustalenie zakresu podmio-
towego jest tak ważne? Według przepisów przejściowych noweli, 
podmioty, które w dniu jej wejścia w życie wykonują działalność 
w zakresie zastrzeżonym dla AFI i nie są funduszami inwestycyj-
nymi, były obowiązane dostosować swoją działalność do nowych 
przepisów w terminie do 4 czerwca 2017 roku. Jeżeli w celu kon-
tynuowania ww. działalności podmiot wykonujący działalność od-
powiadającą zarządzaniu ASI przed wejściem w życie ustawy złoży 
wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 
zarządzającego ASI albo wniosek o wpis do rejestru zarządzających 
ASI, może prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach do 
dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku. 

Do dnia 4 czerwca 2017 roku procentowo niewielka liczba pod-
miotów złożyła powyższy wniosek, co oznacza, że w najbliższych la-
tach po przeprowadzeniu stosownych kontroli wskazane podmioty 
są narażone na poniesienie odpowiedzialności karno-finansowej 
na podstawie przepisów karnych Ustawy o FI i ZAFI. Kwestia odpo-
wiedzialności zostanie omówiona w podrozdziale V.

Ze względu na niewielkie zainteresowanie procesami reje-
stracyjnymi AFI w doktrynie, prezentowanej głównie w Stanach 
Zjednoczonych, poruszona została kwestia celowości wspomnianej 
regulacji (Bodellini 2016: 528-539) i jej potencjalnego wpływu na 
kryzys finansowy w ostatnim dziesięcioleciu (Nabilou 2017: 94-122). 

Instytucja wspólnego inwestowania
Instytucje wspólnego inwestowania charakteryzują się tym, że 

inwestorzy nie posiadają codziennego prawa do decydowania lub 
kontroli. Sporadyczne odstępstwa od wyżej wskazanej zasady braku 
kontroli, nie mogą być traktowane jako argument przemawiający 
za tym, że dana spółka nie jest przedsiębiorstwem zbiorowego in-
westowania. 

Zgodnie z wytycznymi ESMA (European Securities and Markets 
Authority 2015), codzienne prawo do decydowania lub kontroli ro-
zumiane jest jako „forma bezpośredniego i ciągłego prawa do decy-
dowania, czy to wykonywanego czy nie, w sprawach operacyjnych 
odnoszących się do codziennego zarządzania aktywami przedsię-
biorstwa, a które rozciąga się znacznie dalej niż zwykłe wykony-

wanie prawa do decydowania czy kontroli poprzez głosowanie na 
zgromadzeniach akcjonariuszy w sprawach takich jak połączenie 
czy likwidacja, wybór przedstawicieli akcjonariuszy, mianowanie 
członków zarządu czy audytorów, czy zatwierdzanie sprawozdań 
rocznych. 

Z informacji opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego wynika, że w sytuacji, gdy grono wspólników zawiąże spółkę, 
a jednocześnie tylko niektórzy z nich będą mieli możliwość rzeczy-
wistego, bieżącego wpływu na działalność operacyjną spółki (w ro-
zumieniu wytycznych ESMA), należy uznać, iż mamy do czynienia, 
z punktu widzenia podmiotu, do którego zostały wniesione ww. 
środki, z pozyskiwaniem zewnętrznego kapitału od wielu inwesto-
rów, w celu łączenia go i tym samym generowania zwrotu łączonego 
(pooled return) dla ogółu inwestorów. Inwestorzy, wnosząc środki 
finansowe do takiego podmiotu, powierzają prawo do zarządzania 
nimi innym osobom czy podmiotom. W takim sensie można przyjąć, 
iż kapitał wniesiony przez tych inwestorów jest zewnętrzny w sto-
sunku do środków podmiotu zarządzającego tym środkami, co jest 
charakterystyczną cechą instytucji zbiorowego inwestowania (Komi-
sja Nadzoru Finansowego 2018). 

Przesądzając, czy w danym przypadku inwestorzy posiadają 
prawo do decydowania lub kontroli, należy wziąć pod uwagę wpro-
wadzone ustawą wymagania dotyczące form prawnych, w których 
mogą funkcjonować ASI. Model funkcjonowania spółek kapitało-
wych, oparty o teorię organów (w przypadku spółek kapitałowych), 
jak również w spółce komandytowej (ograniczone prawa koman-
dytariusza w zakresie prowadzenia spraw spółki) oraz komandyto-
wo-akcyjnej (ograniczone prawa akcjonariusza w stosunkach we-
wnętrznych i zewnętrznych) bazuje na założeniu braku bieżącego 
wpływu inwestorów (wspólników/akcjonariuszy) na działalność 
operacyjną spółki. 

Spełnienie przesłanki wyłączenia z kategorii AFI, bazującej na 
przyznaniu wszystkim inwestorom codziennego prawa do decy-
dowania lub kontroli (tj. pełna tożsamość inwestorów i członków 
zarządu spółki, wyposażonych w odpowiednie uprawnienia), wyma-
gałoby takiego określenia w umowie lub statucie spółki kompetencji 
komandytariuszy (w przypadku spółki komandytowej) lub walnego 
zgromadzenia/zgromadzenia wspólników (w przypadku spółek ka-
pitałowych lub spółki komandytowo-akcyjnej), które uzależniłoby 
bieżącą operacyjną działalność spółki, w tym wszelkie decyzje doty-
czące aktywów spółki, od konkretnych decyzji (np. zgód), odpowied-
nio komandytariuszy lub wspólników/akcjonariuszy działających po-
przez organy spółki (Komisja Nadzoru Finansowego 2018). 

Wyżej zarysowana sytuacja jest w praktyce niemożliwa w od-
niesieniu do spółek legitymujących się znaczną skalą działalności tj. 
posiadaniem wysokiej liczby wspólników bądź akcjonariuszy.

Zbieranie aktywów jako przeważający przedmiot działalności  
Zgodnie z regulacją art. 8a ust. 3 ustawy wyłącznym przedmio-

tem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem 
wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wie-
lu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Pod pojęciem zbierania 
aktywów można rozumieć wszelkie sposoby pozyskiwania aktywów. 

Zaś aktywa najprościej zdefiniować jako ogół składników ma-
jątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez jednostkę 
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gospodarczą w danym momencie. Polska ustawa o rachunkowości 
nie podaje bezpośredniej jednoznacznej definicji aktywów, a jedynie 
definicje poszczególnych ich rodzajów. Definicję aktywów zawierają 
natomiast Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finanso-
wej (MSSF). Aktywa według ww. standardów to zasób kontrolowa-
ny przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, z którego 
oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przed-
siębiorstwa.

Warto w tym miejscu zastanowić się, czy skoro ustawodawca 
jednoznacznie wskazuje, że wyłącznym przedmiotem działalności 
ASI jest zbieranie aktywów i ich lokowanie w interesie inwestorów 
to spółka, która wykonuje dodatkową działalność nie spełnia defi-
nicji ASI? Czy, co wydaje się bardziej prawdopodobne, jest poczyty-
wana za ASI działającą wbrew ustawie? W sytuacji, gdy dany pod-
miot spełnia pozostałe elementy ustawowej definicji ASI, zaś oprócz 
działalności alokacyjnej wykonuje dodatkowe zadania, sprzeczne 
z ustawą, wówczas naraża się na odpowiedzialność karną ukonsty-
tuowaną w dziale XIV ustawy.

Istnienie wydzielonego subfunduszu
Ustawodawca nie wskazał na czym ma polegać to specyficzne 

wydzielenie. Czy ma to być odzwierciedlone w bilansie, czy fizycz-
nie na odrębnych rachunkach bankowych. W projekcie zmieniają-
cym ustawę przyjęto rozwiązanie polegające na niewyodrębnianiu 
portfela inwestycyjnego z pozostałych aktywów spółki, zatem całość 
aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej miała stanowić równo-
cześnie jej portfel inwestycyjny. 

Tak się jednak nie stało i w definicji jest mowa o „wydzielonym 
subfunduszu”. Skoro ustawodawca nie wskazał jak ma wyglądać to 
wyodrębnienie, należy przyjąć, że może ono przybrać każdą formę, 
zgodnie z łacińską paremią lege non distinguente. 

Taką tezę potwierdzają informacje zamieszczone przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, która wskazuje podstawowe elementy jakie 
powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru Zarządzających ASI – 
w podanym katalogu nie zostało wskazane, aby wnioskodawca miał 
obowiązek wskazania istnienia takiego funduszu bądź sposobu jego 
wydzielenia.

Kryterium wielości inwestorów
Według informacji udostępnionych przez Komisję Nadzoru Fi-

nansowego posiadanie jednego inwestora nie wyłącza możliwości 
uznania za ASI. 

Kryterium wielości inwestorów nie powinno być poczytywane 
jako każdorazowe posiadanie co najmniej dwóch podmiotów bę-
dących źródłem aktywów. Takie postrzeganie wyżej wskazanego 
kryterium znacząco zawężałoby krąg ASI. Zgodnie z wytycznymi 
ESMA1,  jeżeli prawo krajowe, akty założycielskie czy jakiekolwiek 
inne postanowienia lub uzgodnienia mające wiążące skutki prawne 
nie zakazują przedsiębiorstwu pozyskiwania kapitału od więcej niż 
jednego inwestora, możliwe jest pozyskiwanie kapitału od wielu in-
westorów w rozumieniu definicji AFI. Tym samym liczba inwestorów 
w danym przedsiębiorstwie może ulec zwiększeniu. Jest to zatem 
stan trwałego otwarcia na kapitał zewnętrzny, który wymaga cią-

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

głego nadzoru państwowego. 
Podsumowując, istotne z punktu widzenia definicji ASI jest ist-

nienie możliwości późniejszego przystąpienia kolejnych inwestorów, 
a nie ich faktyczne istnienie w od początku działalności ASI.  

Inwestor
Definicja legalna inwestora na gruncie ustawy FI i ZAFI została 

zawarta w art. 8c. Zgodnie ze wskazaną regulacją inwestorem jest 
podmiot, który posiada prawa uczestnictwa tej spółki.

Zaś prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej 
są odpowiednio udział w spółce oraz akcje. Przez udział w spółce 
w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyj-
nej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

Definicja nie zawęża pojęcia inwestor pod względem organi-
zacyjno-prawnym. Inwestorem może być zarówno osoba fizyczna, 
jak i jednostka prawna. Jednakże w uzasadnieniu projektu zostało 
podkreślone, iż „fundusze ZAFI, co do zasady dedykowane są inwe-
storom profesjonalnym”. 

Lokowanie zebranych aktywów, a pojęcie celu i interesu 
Celem AFI jest lokowanie zebranych aktywów w interesie inwe-

storów. Ustawodawca podkreślił, że wspomniana alokacja ma zostać 
przeprowadzona w interesie „tych inwestorów”. 

Korzyści ekonomiczne uzyskane w wyniku alokacji aktywów 
w ostatecznym rozrachunku mają zostać przyznane „tym inwesto-
rom”, a więc konkretnym podmiotom, od których zostały pozyskane 
aktywa. 

Droga, jaką muszą pokonać aktywa, aby wypracować zysk oraz 
kwestia ich podziału między inwestorów zależna będzie od mode-
lu funkcjonowania, jaki przyjmie ASI. Na wskazany model wpływać 
będzie między innymi przyjęta strategia inwestycyjna. Niemniej 
jednak należy mieć świadomość, że AFI ze swej istoty, jako podmiot 
prawa handlowego, będzie również realizować inne cele. Sukces na 
płaszczyźnie alokacyjnej aktywów inwestorów zewnętrznych będzie 
jednocześnie wpływał na wynagrodzenie, a więc sukces ekonomicz-
ny ASI. Należy mieć na uwadze, że ww. sukces ASI jest celem ubocz-
nym. Pewną wypadkową przy realizacji nadrzędnego zadania, jakim 
jest sukces ekonomiczny inwestorów.  

Podsumowując, podmiot, który pozyskane aktywa lokuje wy-
łącznie w swoim interesie, nie spełnia definicji ASI.

Posiadanie polityki inwestycyjnej
Podmioty gospodarcze dążąc do osiągnięcia sukcesu eko-

nomicznego, a więc akumulacji zysku, obierają w tym względzie 
określoną politykę działania, której bezpośrednim celem jest od-
działywanie na procesy odtwarzana i powiększania kapitału trwa-
łego. Inwestycje polegają na transformacji pieniądza w składniki 
majątku trwałego, tj. na zamierzonym angażowaniu mocy nabyw-
czej pieniądza w tworzenie trwałej struktury majątkowej jedno-
stek gospodarczych, w celu osiągnięcia wymiernych korzyści eko-
nomicznych w postaci zwiększenia dochodu, czy też zmniejszenia 
kosztów, co odzwierciedla się bezpośrednio w wysokości zysków 
(Borowiec 2006).

Co należy rozumieć przez posiadanie polityki inwestycyjnej 
w przypadku ASI? Wytyczne w tym względzie ponownie wskazuje 
Komisja Nadzoru Finansowego (Borowiec 2006). 
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Zgodnie z art. 70b ustawy „polityka inwestycyjna alternatyw-
nej spółki inwestycyjnej określa sposób lokowania jej aktywów. 
Natomiast polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne są 
określane w dokumentach założycielskich alternatywnej spółki in-
westycyjnej oraz w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych 
przez zarządzającego ASI, dotyczących działalności prowadzonej 
przez alternatywną spółkę inwestycyjną”. 

Polityka inwestycyjna ma na celu ustalenie ogólnych wytycz-
nych w procesie alokacji aktywów. W głównej mierze polega to 
na ustaleniu zasad, które będą przestrzegane przy podejmowaniu 
konkretnych decyzji inwestycyjnych. 

Ustawodawca nie precyzuje na czym konkretnie miałaby po-
legać polityka inwestycyjna ASI. Tym samym posiadanie nieformal-
nej polityki inwestycyjnej jest wystarczające, aby podmiot spełniał 
ww. kryterium. 

Taka bardzo liberalna interpretacja kryterium posiadania 
określonej polityki inwestycyjnej ma na celu niedopuszczenie do 
sytuacji, w której pozostawienie całkowitej swobody w podejmo-
waniu decyzji wykorzystywane byłoby do obejścia wymogów usta-
nowionych przez dyrektywę2. 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna w praktyce 

Podmioty niepowiązane kapitałowo
Przyjmijmy następujący stan faktyczny: Spółka A zwróciła się 

do Spółki B o udostępnienie 3 miliony zł. Spółka A zamierza za-
inwestować w zakup nieruchomości pod budowę budownictwa 
mieszkalnego. Jak zainwestuje, to Spółka B dostanie określoną 
kwotę, niezależnie od wyniku transakcji. Zarówno podmiot A, jak 
i B, nie są ze sobą w żaden sposób powiązane kapitałowo, nie jest 
to struktura holdingowa (Kondrakiewicz 2001: 174). 

Aby przesądzić czy spółka A spełnia definicję ASI należy po-
wyższy lakoniczny stan faktyczny podstawić pod kryteria wyodręb-
nione z definicji AFI.

Spółka A nie posiada codziennego prawa do decydowania lub 
kontroli. Wyłącznym przedmiotem działalności spółki jest zbiera-
nie aktywów. Ze względu na brak ustawowego dookreślenia na 
czym ma polegać wydzielenie subfunduszu – nie jest to kryterium 
przesądzające w ww. stanie faktycznym. Podobnie kształtuje się 
kwestia wielości inwestorów. Pomimo faktu, że w kazusie wystę-
puje jeden inwestor tj. spółka B, spółka A pozostaje otwarta na 
dostęp większej ilości inwestorów, tym samym kryterium inwe-
storskie zostaje spełnione. 

Dłuższego omówienia wymaga kryterium ustawowej definicji 
inwestora. W stanie faktycznym wskazano, że podmiot B nie jest 
udziałowcem bądź akcjonariuszem spółki A. Obie spółki funkcjo-
nują jako dwa odrębne podmioty, bez jakiegokolwiek powiązania 
kapitałowego. Tym samym, czy w takim stanie faktycznym można 
przyjąć, ze spółka B jest inwestorem? Aby zostać uznanym za inwe-
stora ASI należy posiadać prawa uczestnictwa tej spółki. Spółka B 
nie posiada praw uczestnictwa w spółce A. Tym samym nie można 
poczytać, aby spółka A zbierała aktywa od „inwestora”. Analiza 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjny-
mi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) 
nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010. 

kryterium inwestorskiego wskazuje, że w podanym kazusie nie 
mamy do czynienia z ASI. Powyżej wskazany stan faktyczny można 
poczytywać za umowę pożyczki. 

Pomimo wykluczenia spółki z kręgu ASI, w celach metodo-
logicznych omówione zostanie kryterium myśli inwestycyjnej tj. 
celu i interesu alokacyjnego. Celem inwestycji, lakonicznie opisa-
nej w mini kazusie, jest takie ulokowanie aktywów, aby uzyskać 
korzyść ekonomiczną. Jednakże w podanym stanie faktycznym 
ewidentnym jest to, że alokacja następuje w wyłącznym interesie 
spółki A. Spółka A pozyskała aktywa od B, aby ulokować je z inte-
resem dla siebie, a nie jak wskazuje definicja w interesie „tych”, 
a w naszym kazusie „tego inwestora”. Spółka A poszukiwała kapita-
łu i działała w sposób zbliżony do pozyskiwania kredytu, pożyczki, 
lokowała pozyskane środki z interesem dla siebie. Inwestując pozy-
skane środki w żaden sposób nie skupiała się na lokowaniu kapita-
łu w interesie spółki B. Spółka B, niezależnie od wyniku transakcji, 
otrzymałaby taki sam zysk. Nawet w sytuacji, gdyby inwestycja 
okazała się niepowodzeniem. 

Jest to kolejny argument wskazujący, że w podanym stanie 
faktycznym nie mamy do czynienia z ASI. 

Jednakże należy pamiętać, że ASI nie jest podmiotem dzia-
łającym z pobudek altruistycznych, gdyż swoją działalność opiera 
na chęci uzyskania korzyści. Im lepsza ekonomicznie alokacja tym 
szansa na większe zyski dla samej ASI. Zgodnie z powyższym należy 
zwrócić uwagę na to, czyj interes jest interesem pierwotnym. Jeśli 
transakcja od samego początku dokonywana jest ze względu na 
oczekiwany zysk inwestorów, zaś interes lokującego jest pochod-
nym, wówczas istnieje możliwość poczytywania takiej działalności 
inwestycyjnej za działalność w ramach ASI. 

Ostatnim kryterium wartym rozważenia jest posiadanie po-
lityki inwestycyjnej. Z podanego stanu faktycznego ciężko wy-
wnioskować czy podmiot A posiada „politykę inwestycyjną”. Ra-
cjonalnie patrząc, każdy podmiot inwestujący posiada, chociażby 
nieformalną, politykę inwestycyjną. Inwestujemy, żeby uzyskać 
korzyść, tym samym wyłania się mniej lub bardziej sformalizo-
wany schemat, układ inwestycyjny. Kryterium posiadania polityki 
inwestycyjnej nie jest w tym względzie kryterium przesądzającym. 

Podmioty powiązane kapitałowo
W przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo stan fak-

tyczny przedstawia się analogicznie do stanu faktycznego przedsta-
wionego w punkcie pierwszym. Istotna różnica polega na tym, że 
spółki A i B są powiązane kapitałowo. Spółka B jest udziałowcem 
bądź akcjonariuszem w spółce A. Czy w tak przedstawionym stanie 
faktycznym spółka A spełnia definicję ASI?

Przesądzającym kryterium w tak zarysowanym stanie faktycz-
nym będzie fakt czy spółka B spełnia definicję inwestora zawartą 
w ustawie o FI i ZAFI oraz kwestia związana z myślą inwestycyjną. 

Inwestorem jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa 
tej spółki. Zaś prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwe-
stycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja. Przez udział 
w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki koman-
dytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika 
w spółce. Zgodnie z powyższym spółka B spełnia definicję inwe-
stora. Stan faktyczny wskazuje, że spółka A lokowała pozyskane 
aktywa w swoim interesie tj. interesie spółki, a nie bezpośrednio 
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w interesie inwestorów. Jednakże ci inwestorzy są jednocześnie 
wspólnikami spółki. W doktrynie przyjmuje się, że majątek spółki 
jest majątkiem „cudzym” w porównaniu do majątku wspólników 
(Pyzioł, Szumański, Weiss 2016: 253-256). Podążając tym tropem 
można uznać, że Spółka A nie lokowała pozyskanych środków w in-
teresie inwestorów lecz w swoim własnym interesie. 

Obiektywnie patrząc na przestawiony kazus, wątpliwe jest to, 
aby organy administracji publicznej (dalej jako: OAP) w sytuacji, 
gdy będą analizować czy dana spółka spełnia definicję ASI uznały 
taki stan rzeczy za prawdziwy. Bardziej prawdopodobne wydaje 
się, że OAP uznają, iż spółka A lokowała pozyskane aktywa w in-
teresie inwestorów.  

Zgodnie z powyższym w takiej sytuacji istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że spółka A zostanie uznana za ASI.

Kwestia odpowiedzialności karnej

Ustalenie czy dany podmiot jest alternatywną spółką inwesty-
cyjną i wykonuje działalność inwestycyjną w rozumieniu ustawy 
o FI i ZAFI jest przesądzające na gruncie odpowiedzialności karnej. 

Zgodnie z treścią art. 287 ust. 1 ustawy, kto bez wymaganego 
zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w ustawie wykonu-
je działalność polegającą na lokowaniu w papiery wartościowe, 
instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, akty-
wów osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze 
propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym 
przedsięwzięciu, podlega grzywnie do 10 000 000 zł i karze po-
zbawienia wolności do lat 5. Ponadto, zgodnie z art. 295 ustawy, 
kto bez wymaganego zezwolenia albo wpisu do rejestru wykonuje 
działalność, o której mowa m.in. w art. 70e ust. 1 ustawy, podlega 
grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, 
albo obu tym karom łącznie.

W praktyce przesądzenie czy dana spółka spełnia definicję 
ASI jest wysoce problematyczne. Kryteria definiujące ASI zostały 
nieprecyzyjnie wskazane przez ustawodawcę. Ich wykładnią i do-
precyzowaniem zajmuje się Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Pa-
pierów Wartościowych (Chłopecki Dyl 2017: 30-31). 

Kwestia ponoszonego ryzyka

Po analizie wyżej poruszonych zagadnień, mających znaczenie 
dla ustalenia czy dany podmiot spełnia definicję ASI, szczególnego 
podkreślenia wymaga kwestia ponoszonego ryzyka. Nie została ona 
poruszona przez ustawodawcę, który pominął ją tworząc definicję 
ASI. 

Z istoty modelowego ujęcia ASI wynika, że ryzyko ekonomicz-
ne udostępnienia aktywów ponosi grupa inwestorów. To oni udo-
stępniając swoje aktywa muszą liczyć się z możliwością utraty ka-
pitału. Wracając do stanów faktycznych przedstawionych powyżej: 
w pierwszym z nich podmiot udostępniający aktywa (Spółka B), nie-
zależnie od wyników transakcji, uzyskuje z góry określony zysk. Tym 
samym ryzyko, które ponosi, koresponduje z kwestią wypłacalności 
kontrahenta (Spółki A). 

Inaczej zaś przedstawia się sytuacja w przypadku podmiotów 
powiązanych kapitałowo. W przedstawionym stanie faktycznym 

ryzyko chybionej inwestycji ponoszą obie spółki. Ich sukces ekono-
miczny uzależniony jest od wyniku transakcji. 

Podsumowanie

Ze względów racjonalnych i praktycznych nie jest zasadnym roz-
szerzenie katalogu ASI na wszystkie podmioty pozyskujące kapitał 
z zewnątrz, od potocznie rozumianych inwestorów. Takie rozszerza-
jące pojmowanie ASI doprowadziłoby do nieuzasadnionego objęcia 
regulacją podmiotów, których zwykła działalność, czy też prawne 
i ekonomiczne podstawy utworzenia nie uwzględniają specyfiki dzia-
łalności inwestycyjnej. 

Nie można kwalifikować pożyczki jakiej udzielają sobie podmio-
ty, zarówno będące osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami jako 
zbierania i lokowania aktywów przez ASI. 

Alternatywną spółką inwestycyjną jest podmiot, który łącznie 
spełnia następujące kryteria:

• jest instytucją wspólnego inwestowania;
• zbiera aktywa od wielu inwestorów;
• lokuje zebrane aktywa w interesie inwestorów; 
• posiada politykę inwestycyjną i wydzielony subfundusz. 

Przesądzającymi kryteriami w analizie czy dana działalność 
spółki jest działalnością inwestycyjną w ramach ASI są:

• ponoszone ryzyko i związany z nim wynik finansowy aloka-
cji;

• szeroko pojmowana myśl inwestycyjna tj. cel alokacyjny 
i interes podmiotów, na rzecz których dokonuje się alokacji 
aktywów;

• pozyskiwanie aktywów od inwestorów. 

Wykazanie, że dany podmiot zbiera aktywa w innym celu niż 
inwestowanie w interesie inwestorów, powinno przesądzić, że dany 
podmiot nie uzyska statusu ASI. 

Mając na uwadze powyższe w każdym przypadku konieczne 
jest dokonanie samodzielnej analizy celem ustalenia czy w konkret-
nym stanie faktycznym dany podmiot prowadzi działalność, która 
może zostać zakwalifikowana jako działalność alternatywnej spółki 
inwestycyjnej.
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Kryptowaluty – regulacje 
w Polsce i Unii Europejskiej

Cryptocurrencies 
– Polish and European Union regulations

The article analyzes Polish and European Union regulations 
regarding cryptocurrencies, taking into account the history, de-
velopment (particularly of Bitcoin), and cryptocurrency exchange 
market as a whole. The article examines newly published warn-
ings by Polish and European Union supervisory authorities re-
garding the risks of investing in cryptocyrrencies. It is especially 
important in light of new Polish and EU laws such as IV AML Di-
rective and a Polish bill implementing this directive, which seek 
to prevent cryptocurrencies from being used to launder money 
and finance terrorism. Furthermore, the controversy over cryp-
tocurrency taxation, such as value added tax, tax on civil law 
transactions and income tax return are discussed herein. As con-
sumers’ interest in cryptocurrencies constantly grows, Polish and 
EU legislators impose laws to account for risks related to invent-
ing in cryptocurrencies which may hinder their development. 

Keywords: cryptocurrencies, cryptocurrency exchange system, ter-
rorist financing, money laundering, taxation of cryptocurrencies.  

Celem artykułu jest analiza obecnych i projektowanych re-
gulacji dotyczących kryptowalut w prawie Polskim oraz Unii Eu-
ropejskiej. Analizie podlega stan prawny na kwiecień 2018 roku. 
W artykule poruszone zostały kwestie historii i rozwoju kryptowa-
lut, zasady działania ich systemów (na przykładzie bitcoina) oraz 
funkcjonowanie giełd walut cyfrowych. Przedstawione zostało 
ryzyko, z jakim wiąże się inwestowanie w kryptowaluty oraz zwią-
zane z nim, niedawno wydane ostrzeżenia polskich i unijnych orga-
nów nadzoru. Analizie zostały także poddane polskie i unijne akty 
prawne dotyczące zapobiegania finansowania terroryzmu oraz 
prania pieniędzy, w tym projekt V dyrektywy AML, w kontekście 
obrotu kryptowalutami. W artykule zostały przedstawione zasady 
opodatkowania kryptowalut podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych, podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czyn-
ności cywilnoprawnych, ze wskazaniem orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji polskich organów 
podatkowych oraz komunikatów Ministerstwa Finansów. 

Słowa kluczowe: kryptowaluty, giełdy walut cyfrowych, finanso-
wanie terroryzmu, pranie pieniędzy, opodatkowanie kryptowalut. 
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Wstęp

Od kilku lat można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój 
rynku walut wirtualnych. Wartość bitcoina w 2017 roku wzrosła z ty-
siąca do szesnastu tysięcy euro. Natomiast całkowita kapitalizacja stu 
najpopularniejszych walut wirtualnych wynosi obecnie około trzysta 
trzydzieści miliardów euro (https://coinmarketcap.com 2018). Co-
raz więcej osób pragnących wzbogacić się na różnicach kursowych 
walut cyfrowych postanawia w nie inwestować. Inwestycjom tym 
towarzyszy jednak duże ryzyko. Zastrzeżenia budzi również fakt, iż 
dzięki anonimowości stron dokonujących transakcji za pomocą kryp-
towalut, mogą one być wykorzystywane do prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu. Aby chronić inwestorów oraz zapobiegać 
przestępstwom dokonywanym przy ich użyciu podejmowane są próby 
nałożenia regulacji z jednej strony zapewniających konsumentom bez-
pieczeństwo, a z drugiej związanych z zapobieganiem prania pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. Wzrost liczby transakcji dokonywa-
nych przy użyciu kryptowalut, ich zakup, sprzedaż oraz zamiana na 
giełdach, spowodowały także zainteresowanie ustawodawcy kwestią 
ich opodatkowania. 

Kryptowaluty 

Pierwszy system kryptowaluty oparty na technologii rejestrów 
rozproszonych został stworzony przez Satoshi Nakamoto w 2008 
roku. Satoshi Nakamoto, w Manifeście opisał przełomową koncep-
cję działania bitcoina – pierwszej i najbardziej popularnej krypto-
waluty (Nakamoto 2008), która miała zrewolucjonizować światowy 
system płatności. 

Najważniejszym założeniem działania systemu bitcoin jest brak 
głównej jednostki pełniącej funkcję kontrolną oraz emisyjną. Rolę tę 
sprawują wszyscy użytkownicy waluty, dzięki wykorzystaniu rejestru 
rozproszonego. Rejestr ten to system, w którym każda pojawiająca 
się informacja jest przekazywana w tym samym czasie wszystkim 
użytkownikom. Użytkownicy posiadają dostęp do wszystkich in-
formacji, które kiedykolwiek pojawiły się w rejestrze. Ich rolą jest 
sprawdzanie i zatwierdzanie poprawności informacji, która ma być 
dodana do systemu (Government Office for Science 2015). Kolejną, 
ważną cechą systemu bitcoin jest anonimowość użytkowników. 
Dokonując transakcji, podmioty korzystają z adresów – losowych 
ciągów alfanumerycznych. Ponadto dzięki zaawansowanej krypto-
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grafii niemożliwe jest poznanie tożsamości stron transakcji (Want to 
really understand how bitcoin works? Here’s a gentle primer, https://
arstechnica.com/tech-policy/2017/12/how-bitcoin-works/ 2018). 
System ten z założenia jest odporny na cyberataki dzięki temu, iż 
wszystkie dostępne informacje odnośnie transakcji przechowywane 
są na komputerach użytkowników sieci i wszyscy użytkownicy są 
w posiadaniu takiego samego ich zestawu. Dokonywanie transakcji 
między użytkownikami jest również szybsze oraz tańsze w porów-
naniu z tradycyjnymi metodami (Government Office for Science 2015). 

Wszystkie wyżej wymienione zalety spowodowały, iż bitcoin 
zaczął być powszechnie wykorzystywany do przeprowadzania trans-
akcji. Dnia 5 października 2009 roku ustalony został kurs bitcoina. 
Wyniósł on 0,001309 dolara. Od 2009 do początku 2017 roku war-
tość jednego bitcoina oscylowała wokół kilkuset dolarów, po czym 
zaczęła gwałtownie rosnąć. W szczytowym momencie osiągnęła pra-
wie dwadzieścia tysięcy dolarów. Od początku 2018 roku jego cena 
oscyluje wokół siedmiu tysięcy dolarów (https://coinmarketcap.com 
2018). Wzrost ceny bitcoina, jego coraz częstsze wykorzystywanie 
do przeprowadzania wszelakich transakcji oraz zalety związane  
z anonimowością stron i brakiem centralnego organu sprawującego 
funkcje kontrolną i emisyjną, były powodem powstania wielu in-
nych kryptowalut. Do tej pory ich liczba wynosi ponad tysiąc pięćset  
i stale się zwiększa (https://coinmarketcap.com 2018). 

Pozyskać kryptowalutę można zasadniczo na dwa sposoby – 
można ją zdobyć samodzielnie, poprzez jej wykopanie oraz zaku-
pić za pośrednictwem giełdy wymiany walut wirtualnych. Pierwszy  
z wymienionych sposobów polega na zaangażowaniu mocy oblicze-
niowej swojego komputera w proces zatwierdzania dokonywanych 
w systemie transakcji (sprawdzania poprawności informacji, które 
mają zostać dodane do systemu). Osoba, która jako pierwsza po-
twierdzi daną transakcję otrzymuje za to nagrodę w postaci określo-
nej ilości jednostek kryptowaluty. Ze względu na konieczność istnie-
nia zabezpieczeń przed cyberatakami ze strony osób posiadających 
komputery o bardzo wysokiej mocy obliczeniowej, potwierdzenie 
transakcji wymaga czasu oraz zużycia dużej ilości energii elektrycz-
nej. W przypadku najpopularniejszych kryptowalut, aby potwierdzić 
transakcję należy dysponować specjalistycznym sprzętem. Zazwy-
czaj konieczna jest także praca w większej grupie osób. Z powyż-
szych względów sposób ten nie jest tak popularny jak zakup jedno-
stek walut wirtualnych na giełdzie (The Complete Guide on What is 
Bitcoin Mining and How Does It Work? https://www.bitdegree.org/
tutorials/what-is-bitcoin-mining/ 2018). 

Większość kryptowalut należy do systemu walut z tak zwanym 
dwukierunkowym przepływem. Oznacza to, iż użytkownicy mogą 
sprzedawać oraz kupować kryptowaluty zgodnie z kursami wymiany 
walut. Transakcji tych dokonuje się przez internet za pośrednictwem 
zdecentralizowanych portali wymiany walut wirtualnych, zwanych 
giełdami kryptowalut. Znamienny jest fakt, iż aby móc korzystać  
z usług oferowanych przez giełdy niezbędne jest zarejestrowanie 
konta użytkownika. W takiej sytuacji wymagane jest potwierdze-
nie tożsamości użytkownika, które zazwyczaj odbywa się z zastoso-
waniem podwójnej weryfikacji: okazania dowodu osobistego oraz 
wykonania przelewu opiewającego na symboliczną kwotę z konta 
bankowego użytkownika na konto giełdy. W tym przypadku użyt-
kownik nie korzysta już z anonimowości oferowanej przez systemy 
kryptowalut. Obecnie w wielu państwach dąży się także do całkowi-

tego wyeliminowania anonimowości poprzez nakładanie obowiązków 
związanych z identyfikacją oraz weryfikacją tożsamości klientów giełd. 

Inwestowanie w kryptowaluty 
i związane z tym rodzaje ryzyka

W lipcu 2017 roku Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Komisja 
Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowały Komunikat w sprawie 
walut wirtualnych (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/
wiadomosci_2017/ww-pl.html 2018), wskazując w nim na ryzyka 
związane z inwestowaniem w kryptowaluty. Podobne ostrzeżenia 
zostały także wydane wspólnie przez Urząd Nadzoru Giełd i Papie-
rów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Eu-
ropejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (Urzędu Nadzoru Unii Europejskiej) (https://www.
esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-consumers-
-risks-in-buying-virtual-currencies 2018).

W ostrzeżeniach wskazano przede wszystkim na bardzo ogra-
niczony zakres regulacji obrotu kryptowalutami zarówno w prawie 
unijnym, jak i polskim. Obecnie platformy wymiany walut wirtual-
nych oraz dostawcy portfeli – aplikacji do przechowywania adresów 
użytkowników1 podlegają jedynie ograniczonym regulacjom, zwią-
zanym z prawodawstwem dotyczącym zapobiegania finansowania 
terroryzmu oraz praniu pieniędzy. Konsumenci nabywający waluty 
wirtualne nie korzystają z tradycyjnej ochrony związanej z regulowa-
nym przepisami unijnymi rynkiem usług finansowych.

Zdaniem unijnych oraz polskich organów nadzoru, obrót wa-
lutami wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Wartości walut 
ulegają bowiem dużym wahaniom, nawet w cyklu dobowym. Na 
przykład wartość bitcoina w 2017 roku wzrosła z tysiąca do szesna-
stu tysięcy euro, by po paru miesiącach, w lutym 2018 roku, spaść  
o siedemdziesiąt procent i osiągnąć pułap pięciu tysięcy euro (ht-
tps://coinmarketcap.com 2018). Waluty wirtualne nie podlegają 
także polskiej Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, sys-
temie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2017/
ww-pl.html 2018). 

Zapobieganie finansowaniu
 terroryzmu oraz praniu pieniędzy

W „Sprawozdaniu Komisji Europejskiej do Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem 
pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek 
wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej” z czerwca 2017 
roku Komisja Europejska, Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy 
i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrz-
ny i dotyczy działalności transgranicznej, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0340 2018) wskaza-
no, iż waluty wirtualne są znacząco narażone na ryzyko związane 
z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Obecnie, to na 

1 Przy użyciu adresu użytkownik dokonuje transakcji, a także na nim 
zapisana jest ilość posiadanych jednostek kryptowaluty. Poznanie adresu 
to jedyny sposób, aby uzyskać dostęp do jednostek kryptowaluty, a jego 
utrata wiąże się z utratą jednostek kryptowaluty. 
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regulacji tego aspektu związanego z kryptowalutami skupia się pra-
wodawstwo zarówno Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw 
członkowskich. 

26 czerwca 2017 roku minął termin na wdrożenie przez pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej Dyrektywy Parlamentu i Rady 
(UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu 
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dy-
rektywa Parlamentu i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku 
w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchy-
lająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE 
oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Dz. Urz. UE 2015, L 141/73, 
dalej: IV dyrektywa AML). Dyrektywa ta nie reguluje wprost rynku 
kryptowalut, jednak zgodnie z art. 4, „państwa członkowskie, zgod-
nie z podejściem opartym na analizie ryzyka, zapewniają całkowite 
lub częściowe rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy na zawo-
dy i kategorie jednostek inne niż podmioty zobowiązane”2, o których 
mowa w poprzednich artykułach. 

Z rozwiązania zawartego w art. 4 IV dyrektywy AML skorzystała 
Polska. W ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu pra-
niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa z dnia 1 marca 
2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu, Dz.U. z 2018 r., poz. 723, dalej: ustawa z dnia 1 marca 
2018), implementującej IV dyrektywę AML, znalazły się przepisy 
dotyczące kryptowalut. W art. 2 ust. 2 pkt 26) ustawy zdefiniowano 
walutę wirtualną, przez którą rozumie się „cyfrowe odwzorowanie 
wartości, które nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym 
przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji 
publicznej, międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą 
przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszcze-
gólne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, 
pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierp-
nia 2011 roku o usługach płatniczych, instrumentem finansowym  
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instru-
mentami finansowymi, wekslem lub czekiem oraz jest wymienialne 
w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i jest akcepto-
wane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie prze-
chowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu 
elektronicznego”3.

Ustawa obejmuje zakresem podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany 
walut wirtualnych. Tym samym ustawodawca rozwiązał problem ist-
niejący za czasów Ustawy z 16 listopada 2000 roku (Ustawa z dnia 
16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216). Wów-
czas stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu do transakcji dokonywanych przy użyciu 
kruptowalut było wątpliwe. Brak było bowiem sprecyzowania przed-
miotu, który był zobowiązany do informowania o „podejrzanej” 
transakcji (Dąbrowska 2017). Od momentu wejścia w życie nowej 
ustawy, na platformach wymiany walut wirtualnych ciążyć będzie 
szereg obowiązków. Będą one zobowiązane do oceny ryzyka prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami 

2 Zob. art. 4 IV dyrektywy AML.
3 Zob. art. 2 ust. 1 pkt 26) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.

gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną, jak i jego poziomu4. 
W przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych, przepro-
wadzania transakcji okazjonalnej o wartości co najmniej piętnastu 
tysięcy euro, która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę 
przekraczającą tysiąc euro oraz w przypadkach podejrzenia prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jak i powstania wątpliwości 
co do prawdziwości lub kompletności uzyskanych danych identyfi-
kacyjnych klienta, instytucje obowiązane będą musiały zastosować 
środki bezpieczeństwa5. Środki te obejmują między innymi identyfi-
kację klienta oraz weryfikację jego tożsamości, uzyskanie informacji 
na temat celu i zamierzonego charakteru transakcji, analizę transak-
cji przeprowadzonych w ramach stosunków gospodarczych czy na-
wet badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących 
w dyspozycji klienta6. W przypadku braku możliwości zastosowania 
jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego nie będzie można 
nawiązać stosunków gospodarczych, stosunki już nawiązane należy 
rozwiązać lub odpowiednio nie będzie można zrealizować transakcji 
okazjonalnej. W przypadku wyższego ryzyka prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, o którym może świadczyć między inny-
mi korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających 
anonimowości lub utrudniających jego identyfikację, co ma miejsce 
w przypadku transakcji wykonywanych przy pomocy kryptowalut, 
instytucja finansowa ma obowiązek zastosować wzmożone środki 
bezpieczeństwa7. 

Do obowiązków platform wymiany kryptowalut od tej pory 
należeć będzie przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informa-
cji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków  
o równowartości przekraczającej piętnastu tysięcy euro oraz wyko-
nanym transferze środków pieniężnych w terminie siedmiu dni od 
kolejno: przyjęcia wpłaty, dokonania wypłaty lub wykonania trans-
feru środków8. Instytucje będą ponadto zobowiązane do niezwłocz-
nego zawiadamiania Generalnego Inspektora o okolicznościach, 
mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu9, a także na jego żą-
danie przekazać stosowne informacje oraz dokumenty dotyczące 
klientów, przeprowadzonych transakcji, rodzaju i wielkości prze-
chowywanego majątku, a także, co istotne, adresów IP, z których 
następowało połączenie z systemem teleinformatycznym instytu-
cji obowiązanej oraz czasów połączeń z tym systemem10. Ponadto,  
w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dana trans-
akcja lub wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pie-
niędzy lub finansowaniem terroryzmu, instytucje obowiązane będą 
musiały niezwłocznie o tym fakcie poinformować Generalnego 
Inspektora, który może przekazać instytucji żądanie wstrzymania 
transakcji lub blokady rachunku na okres do dziewięćdziesięciu 
sześciu godzin. Generalny Inspektor w takiej sytuacji zawiadomi 
właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Prokurator będzie 
mógł wstrzymać tę transakcję lub zablokować rachunek na okres 
wynoszący nawet sześć miesięcy. Wobec braku objęcia zakresem 

4 Zob. art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
5 Zob. art. 35 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
6 Zob. art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
7 Zob. art. 43 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
8 Zob. art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
9 Zob. art. 74 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
10 Zob. art. 76 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku.
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IV Dyrektywy AML obrotu kryptowalutami, wkrótce po jej uchwa-
leniu ruszyły prace nad jej nowelizacją. W 2017 roku osiągnięto po-
rozumienie polityczne pomiędzy Radą a Parlamentem w zakresie 
tekstu projektu V Dyrektywy AML11. 

W znowelizowanej dyrektywie znajdzie się między innymi defi-
nicja walut wirtualnych, stanowiąca, iż „waluty wirtualne oznaczają 
cyfrowe wyznaczniki wartości, które nie są emitowane przez bank 
centralny ani organ publiczny, nie muszą być powiązane z walutą 
fiducjarną, lecz są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne 
jako środek płatniczy i mogą być przekazywane, przechowywane 
lub sprzedawane drogą elektroniczną”. Platformy wymiany walut 
zostaną również włączone do katalogu podmiotów obowiązanych. 
Planowane jest także powstanie rejestru użytkowników walut wirtu-
alnych, a giełdy oraz dostawcy kont walut cyfrowych zostaną objęte 
obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie usług płatniczych od organów krajowych.

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 4 kwietnia 2018 
roku (https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/
aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/
content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc 
2018) wskazało, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych obejmuje swoim zakresem dochody uzyskane z tytułu sprze-
daży oraz zamiany kryptowalut (Ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, Dz.U z 2018 r. poz. 200, 
dalej: ustawa PIT). Przychody te mogą być zakwalifikowane do źró-
dła przychodów w dwojaki sposób. Jako pochodzące z tytułu praw 
majątkowych oraz z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej12. 
W przypadku źródła w postaci pozarolniczej działalności gospodar-
czej wymagane jest spełnienie warunków, o których mowa w art. 
5a pkt 6 ustawy PIT. Działalność ta musi być prowadzona w celach 
zarobkowych, we własnym imieniu bez względu na jej rezultat oraz 
w sposób zorganizowany i ciągły oraz nie mogą być spełnione prze-
słanki z art. 6b ust.1. Przychód może być generowany ze sprzedaży 
kryptowaluty, czyli jej odpłatnej zamiany na walutę tradycyjną lub 
zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, towar lub usługę. Za-
mianę tę traktuje się jako formę jej odpłatnego zbycia. Przychód  
z praw majątkowych powstaje w momencie otrzymania lub posta-
wienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (waluty tradycyjnej), innej 
kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi13. Przychód z pozarol-
niczej działalności gospodarczej powstaje w momencie sprzedaży 
lub zamiany kryptowaluty, nie później niż w dniu wystawienia fak-
tury albo uregulowania należności14. Warto wskazać, iż za przychód 
uznaje się także kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie 
otrzymane. Dochód z obrotu kryptowalutą zakwalifikowany do praw 
majątkowych jest opodatkowani według skali podatkowej określo-
nej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, podobnie jak dochód z pozarolniczej 
11 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrek-
tywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu fi-
nansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniająca 
dyrektywę 2009/101/WE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52016PC0450&from=EN, [24.07.2018 r.].
12 Zob. art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy PIT.
13 Zob. art. 11 ust. 1 ustawy PIT.
14 Stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. le, lh-1j i 1n-
1p w art. 14 ustawy PIT.

działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów, w komunikacie  
z 4 kwietnia 2018 roku odniosło się także do opodatkowania trans-
akcji dokonywanych z użyciem kryptowalut podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych. W obrocie kryptowalutami, w kontekście podatku 
od czynności cywilnoprawnych największe znaczenie mają dwa ro-
dzaje czynności cywilnoprawnych: sprzedaż oraz zamiana. Zgodnie  
z art. 1 ust. 1 pkt. 1 c) ustawy o podatku od czynności cywilnopraw-
nych (Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 86, poz. 959, dalej: p.c.c.), 
podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 
majątkowych. Zatem umowy sprzedaży kryptowalut lub zamiany 
kryptowalut, według Ministerstwa Finansów, powinny podlegać 
temu podatkowi. Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy 
ciąży na kupującym, natomiast przy umowie zamiany solidarnie na 
obu stronach umowy. Podstawę opodatkowania w przypadku sprze-
daży kryptowalut stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego,  
a stawka podatku wynosi 1% wartości rynkowej tego prawa. Natomiast  
w przypadku zamiany kryptowalut podstawę stanowi wartość rynko-
wa prawa, od której przypada wyższy podatek, stawka wynosi rów-
nież 1% wartości rynkowej prawa majątkowego. Ustawa dopuszcza 
wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych umowy sprzedaży lub zamiany kryptowalut w zakresie w jakim 
są objęte podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jeżeli przynajmniej 
jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej 
czynności. 

Komunikat Ministerstwa wzbudził wiele kontrowersji wobec 
zasadności takiej interpretacji przepisów. Po pierwsze, duże wąt-
pliwości z praktycznego punktu widzenia budzi fakt możliwości 
wyłączenia z opodatkowania w sytuacji objęcia umowy VAT. Strony 
transakcji kryptowalutami są bowiem anonimowe i nie wiadomo 
czy udział w nich bierze podatnik VAT. Problem stanowi także brak 
informacji o miejscu dokonania transakcji. Jeśli bowiem transakcja 
ma miejsce poza terytorium Polski, opodatkowanie zależy od sie-
dziby strony oraz miejsca jej zawarcia, a ustalenie tego, ze względu 
na wspomnianą anonimowość jest znacznie utrudnione (Resort fi-
nansów ukręcił bat... 2018). Duże wątpliwości budzi także fakt, iż po 
dokonaniu każdej czynności objętej p.c.c. należałoby wypełnić sto-
sowną deklarację. W konsekwencji osoby inwestujące w kryptowa-
luty musiałyby wypełniać nawet kilkaset deklaracji dziennie, co spo-
wodowałoby niewydolność funkcjonowania urzędów skarbowych, 
a dla samych inwestorów byłoby bardzo trudne do zrealizowania 
(Podatki od kryptowalut... 2018). Z powodu powyższych wątpliwości 
oraz zapowiedzianych protestów środowiska związanego z inwesto-
waniem w kryptowaluty, w kilka dni po opublikowaniu interpretacji 
Ministerstwo Finansów zapowiedziało ponowne przeanalizowanie 
swojego stanowiska oraz zaproponowanie bardziej dogodnej formy 
opodatkowania. W dniu 19 kwietnia 2018 roku, wiceminister finan-
sów ogłosił, iż osoby dokonujące transakcji kupna, sprzedaży lub 
zamiany kryptowalut nie będą musiały płacić podatku od czynności 
cywilnoprawnych, jeśli nie mają możliwości rozliczenia podatku, ze 
względu na bariery natury formalnej. Minister stwierdził także, iż 
Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu pracuje nad rozwiązaniem 
tej sytuacji (Podatki od kryptowalut... 2018).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wy-
roku o sygnaturze C-264/14 z dnia 22 października 2015 roku 
(Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 
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roku, sygn. akt C-264/14, LEX nr 1814890) rozstrzygnął kwe-
stię opodatkowania podatkiem od wartości dodanej odpłat-
nych transakcji wymiany walut tradycyjnych na waluty wirtu-
alne i odwrotnie. Trybunał wskazał, iż transakcje te stanowią 
świadczenie usług w rozumieniu art. 24 dyrektywy VAT (Dy-
rektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 roku  
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. 
Urz. UE 2006, L347/1) oraz są opodatkowane podatkiem od war-
tości dodanej. 

Znamiennym jest fakt, iż dla celów VAT pojęcie walut używa-
nych jako prawny środek płatniczy obejmuje kryptowaluty (https://
www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/
ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-
-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc 2018). 

Zatem, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od to-
warów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, dalej: ustawa VAT), 
sprzedaż i wymiana kryptowalut na waluty tradycyjne i odwrotnie, 
o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia. W związku 
z tym podatnikowi nie przysługuje odliczenie podatku od nabywa-
nych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydo-
bywania oraz kupna i sprzedaży kryptowalut (https://www.mf.gov.
pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-
-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-
-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc 2018), z wyjątkiem sytuacji 
objętych treścią art. 86 ust. 9 ustawy VAT. Obowiązek podatkowy  
z tytułu kupna, sprzedaży lub zamiany kryptowaluty na waluty trady-
cyjne i odwrotnie powstaje w momencie dokonania tych czynności. 
Podstawą opodatkowania, zgodnie z ogólnymi zasadami ustanowio-
nymi w art. 29a ust.1 ustawy VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, 
którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od 
usługobiorcy (Podatki od kryptowalut...  2018).

Podsumowanie

Podczas gdy w Unii Europejskiej powstają plany stworzenia 
rejestru użytkowników walut wirtualnych, oraz nałożenia na gieł-
dy walut cyfrowych obowiązku zbierania szczegółowych informacji 
na temat użytkowników, które to założenia sprzeczne są z najważ-
niejszą ideą istnienia kryptowalut – anonimowością, inne państwa  
w kryptowalucie widzą przyszłość. W jednej ze szwajcarskich gmin 
dopuszczono płatność podatku lokalnego za pomocą bitcoina,  
w Japonii zyskał status pełnoprawnej metody płatniczej. Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie oraz Chiny zapowiedziały powstanie narodo-
wych kryptowalut. 

O dużym znaczeniu rynku kryptowalut świadczy między inny-
mi fakt, iż temat jego regulacji był poruszany na spotkaniu mini-
strów finansów oraz szefów banków centralnych, które odbyło się 
w dniach 19 i 20 marca 2018 roku przed tegorocznym szczytem G20 
w Argentynie. Jedyną deklaracją, jaka padła podczas tych rozmów 
jest objęcie rynku kryptowalut w ramy standardów FATF (The Fi-
nancial Action Task Force). Konkluzją spotkania jest wyrażenie po-
trzeby wprowadzenia odpowiednich regulacji w przyszłości, jednak 
najpierw należy skupić się na badaniu rynku kryptowalut, aby móc 
zaproponować odpowiednie rozwiązania (Szczyt G20 – Nie będzie 
nowych regulacji dla rynku kryptowalut... 2018). 

Niewątpliwie istnieje potrzeba wprowadzenia regulacji rynku 
kryptowalut na poziomie międzynarodowym, która zapewniłaby 
ochronę konsumentów przed ryzykiem, jakie niesie inwestowanie  
w waluty wirtualne. Jednak zbyt restrykcyjne warunki stawiane za-
równo przed użytkownikami walut cyfrowych, jak i giełdami ich wy-
miany oraz nadmierne opodatkowanie transakcji z wykorzystaniem 
kryptowalut, a także problemy techniczne związane z rozliczaniem 
podatku mogą spowodować zmniejszenie ich popularności oraz za-
hamować ich dalszy rozwój.
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Państwo, korporacja, korporatokracja 
– o Wolnym Państwie Kongo i nie tylko

State, corporation, corporatocracy 
– on the Congo Free State and beyond

The role of non-state actors in international law is steadily 
rising. Besides international organizations, international corpora-
tions are mentioned in this context. Such phenomena are believed 
to be a contemporary novelty. Yet legal history provides evidence 
that private-law entities often acted in legal context as peers to 
state actors. The authors analyse a sui generis corporate state – 
the Congo Free State. This example, pertaining to the modern era 
and the period of international law’s maturity, should help verify 
whether the existence of such entity is possible nowadays. The 
history of the Congo Free State is recounted in the historical con-
text regarding corporate persons’ participation in socio-economic 
history and international relations. The examination of the legal 
bases of the Congo Free State will also allow to show the posi-
tions of such entity in public international law, and thus to draw 
conclusions as to the possibility of establishing new such entities.

Keywords: Congo, colonisation, corporations, international law, 
legal history.

Podmioty niepaństwowe pełnią coraz donioślejszą rolę w prawie 
międzynarodowym publicznym. Obok organizacji międzynarodowych 
coraz częściej wymienia się w tym kontekście przypadki międzyna-
rodowych korporacji (podmiotów o prywatnoprawnej genezie i mię-
dzynarodowym zasięgu). Dominuje przeświadczenie, że zjawisko to 
jest zdecydowanym novum współczesności. Historia prawa dostarcza 
jednak licznych dowodów na uprzednie występowanie podmiotów 
o prywatnoprawnej genezie w obrocie prawnym o pozycji praktyce 
równej państwom. Celem autorów jest analiza przypadku swoistego 
państwa-korporacji – Wolnego Państwa Kongo. Przykład ów, doty-
czący okresu nowożytnego i dojrzałego etapu rozwoju prawa mię-
dzynarodowego, pomóc może w odpowiedzi na pytanie, czy funk-
cjonowanie takiego organizmu możliwe byłoby współcześnie. Artykuł 
odmalowuje dzieje Wolnego Państwa Kongo wraz z historycznym 
tłem w zakresie udziału podmiotów korporacyjnych (zwłaszcza kom-
panii handlowych) w życiu społecznym i gospodarczym oraz obrocie 
międzynarodowym. Analiza prawnych podstaw funkcjonowania 
Wolnego Państwa Kongo pozwoli na ukazanie pozycji tego rodzaju 
podmiotu w prawie międzynarodowym publicznym i wyciągnięcie 
wniosków, co do możliwości powołania nowych tworów tego typu.

Słowa kluczowe: Kongo, kolonizacja, korporacje, prawo międzyna-
rodowe, historia prawa.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.

Cytowanie: Bokwa K., Jarosz I., (2017) Państwo, korporacja, korporatokracja – o Wolnym Państwie Kongo i nie tylko, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr spe-
cjalny (26)/2017, s. 33-38, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Bokwa_Jarosz-panstwo-korporacja-korporatokracja.pdf
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Status podmiotów prywatnoprawnych w obszarze stosunków 
międzynarodowych i na arenie prawa międzynarodowego publicz-
nego zmienia się dynamicznie (Wouters, Chagne 2015). Dojrzeć 
można zjawisko urastania podmiotów prywatnych do rangi poważ-
nych graczy w stosunkach międzynarodowych (Bianchi 2009). Pań-
stwa współczesne, w szczególności państwa Zachodu, poddawane 
są poważnej krytyce w kontekście zbyt wysokiego stopnia, w jakim 
na procesy władzy, a nawet formy ustrojowe, wpływają międzyna-
rodowe korporacje. Zwraca się uwagę także na cedowanie funkcji 
państwa na rzecz podmiotów prawa prywatnego, już to w formie 
świadomej polityki (zwrócić tu wypada uwagę na pojęcia partner-
stwa publiczno-prywatnego czy New Public Management), już to 
– odwrotu przez podmioty polityczne z pewnych tradycyjnie zare-
zerwowanych dla państwa obszarów.

Historia, w tym historia prawa i gospodarki, uczy jednak trady-
cyjnie, że procesy te nie są niczym nowym w dziejach świata. Nie-
jednokrotnie bowiem istnienie korporacji skutkowało powstaniem 
korporatokracji (corporatocracy), rozumianej jako sprawowanie 
władzy przez podmioty prywatne, czy wręcz – tworzenie przez nie 
organizmów quasi-państwowych. W plejadzie wyjątkowych podmio-
tów tego rodzaju szczególnym przypadkiem – jak zostanie wykazane 
– było Wolne Państwo Kongo.

Od zakonów po kompanie 
– państwa-korporacje do XIX wieku

Biorąc pod uwagę aktualność problemu suwerenności korpora-
cji, czy wręcz korporatokracji, zaskakujące może być uświadomienie 
sobie, jak głęboko sięgają historyczne korzenie tej kwestii. Konku-
rencja bowiem tego, co publiczne z tym, co prywatne, jest równie 
stara, jak istnienie prywatnych korporacji – sięga zatem co najmniej 
średniowiecza.
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Dojrzałe średniowiecze było okresem bujnego rozwoju społecz-
nego i gospodarczego, a przez to – również prawnego, w czym wal-
nie dopomagało ponowne odkrycie dziedzictwa prawa rzymskiego 
(Dziadzio 2008: 112-120). Obok bujnego rozkwitu korporacji świec-
kich (cechy, pierwsze banki), epoka ta przyniosła również powsta-
nie i rozkwit zakonów rycerskich (Potkowski 2004: 167 i n.) – część 
z nich osiągnęła potęgę polityczną i ekonomiczną, umożliwiającą nie 
tylko faktyczną niezależność od papiestwa i władzy świeckiej (tem-
plariusze), ale również uzyskanie własnego terytorium. Modelowym 
przykładem, znanym powszechnie z polskiej historii i kultury, jest 
oczywiście Zakon Krzyżacki. Podobnie jak bliźniaczy Zakon Kawale-
rów Mieczowych w Inflantach, zdołał on stworzyć własne państwo; 
co jednak charakterystyczne, Zakon (jako korporacja) zachował przy 
tym swą odrębność, co pozwoliło mu przetrwać sekularyzację i utra-
tę terytorium w XVI wieku.

Szczególnie ciekawym przykładem zakonnej korporacji, która 
nie tylko przez stulecia trwała na pograniczu sfer państwowej, ko-
ścielnej i prywatnej, ale także istnieje do dziś, jest Suwerenny Zakon 
Maltański (SMOM) (Bokwa 2016). Powstały w XII wieku w Ziemi 
Świętej, od XIV wieku, przez ponad cztery wieki, Zakon faktycznie 
tworzył niezależną państwowość – najpierw na Rodos, następnie na 
Malcie. Co szczególnie interesujące, utrata terytorium nie doprowa-
dziła do utraty przez joannitów podmiotowości; również obecnie Za-
kon Maltański jest uznawany jako podmiot prawa międzynarodowe-
go (Cox 2006: 9), prowadzący politykę zagraniczną (m.in. ambasady 
w Rzeczypospolitej Polskiej czy przy ONZ). Posiada eksterytorialne 
eksklawy, sądownictwo i system prawny; w świecie współczesnym 
jest to zatem bezprecedensowy przykład korporacji istniejącej nie-
przerwanie od średniowiecza, a zarazem – mimo braku terytorium 
– uznawanej za suwerenny podmiot stosunków międzynarodowych, 
o randze równej państwowej.

Era odkryć geograficznych i kolonizacji przyniosła nowe per-
spektywy nie tylko dla europejskich mocarstw, budujących imperia 
kolonialne, ale również dla rozwoju handlu w zupełnie nowej skali. 
Możliwość zamorskich wypraw (zwłaszcza po drogocenne przypra-
wy korzenne) wiązała się z jednej strony z możliwością krociowych 
zysków, z drugiej jednak – z wysokim ryzykiem i koniecznością bardzo 
znacznych inwestycji (organizacja i wyposażenie wyprawy dalekomor-
skiej). Dało to impuls do powstania pierwszych giełd i spółek akcyj-
nych – kompanii handlowych (Bratkowski 2010: 145 i n.). 

Pierwszym, a zarazem najbardziej spektakularnym przykładem 
tego rodzaju instytucji jest, uznawana za pierwszą światową korpo-
rację, Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (występująca pod 
akronimem VOC – Vereenigde Oostindische Compagnie, tj. „Zjedno-
czona Kompania Wschodnioindyjska”). Powstała w 1602 r., VOC uzy-
skała monopol na holenderski handel z Dalekim Wschodem (Niestrasz 
2015). Istniejąc przez blisko dwa stulecia, Kompania rychło stała się 
potęgą polityczną, posiadającą własną bazę terytorialną, obejmują-
cą m.in. znaczną część dzisiejszej Indonezji, z centrum w Batawii na 
Jawie (ob. Dżakarta), biła monetę, utrzymywała morskie i lądowe siły 
zbrojne, prowadziła własną politykę zagraniczną (Weststeijn 2014: 
13-43). Utrzymała przy tym charakter spółki akcyjnej, regularnie wy-
płacającej dywidendy i niezależnej od władzy państwowej. Kres jej 
istnieniu położyła okupacja Holandii przez Francuzów w 1799 roku.

Równie spektakularny przykład sukcesu korporacji, wypełnia-
jącej funkcje standardowo kojarzone z władzą państwową, stano-

wi tzw. Company raj w Indiach – stuletni okres faktycznej władzy 
brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (ang. East India Compa-
ny, EIC) nad znaczną częścią ziem subkontynentu indyjskiego, za-
kończony dopiero na skutek powstania sipajów w 1858 roku. Po-
wstała w 1600 roku. na mocy przywileju (Royal charter) Elżbiety I, 
Kompania początkowo była przede wszystkim przedsiębiorstwem 
handlowym. Zwycięskie wojny w połowie XVIII wieku przyniosły jej 
jednak faktyczną zwierzchność nad znacznymi połaciami Indii, które 
następnie podzielone zostały na trzy prowincje (presidencies) – każ-
da posiadała własną armię oraz system administracji i sądownictwa.

Jakkolwiek formalnie podkreślano umocowanie Kompanii 
w państwie angielskim, co podkreślała choćby jej dewiza: Auspi-
cio Regis et Senatus Angliae, to faktycznie utworzyła ona swego 
rodzaju własną państwowość (Stern 2011). U szczytu swej potęgi 
EIC dysponowała regularną armią, liczącą ćwierć miliona ludzi (!) – 
dwukrotnie więcej, niż siły zbrojne Korony brytyjskiej. Company raj 
zastąpiony został przez English raj wskutek ustawy o rządzie Indii 
(Government of India Act 1858) – Korona przejęła terytorium, mie-
nie, siły zbrojne i administrację EIC, która, de facto znacjonalizowa-
na, wypłaciwszy ostatnie dywidendy przestała istnieć w 1873 roku 
(na mocy East India Stock Dividend Redemption Act 1873).

Inny przykład nie tylko skutecznej, ale i długowiecznej działal-
ności stanowi Kompania Zatoki Hudsona (ang. Hudson Bay Compa-
ny, HBC), istniejącą aż do dnia dzisiejszego. Powstała z 1670 roku, 
aż do 1867 roku administrowała znaczną częścią obszaru dzisiejszej 
Kanady (Rich 1958). Choć formalnie powstała na mocy przywileju 
króla Karola II, faktycznie prowadziła niezależną politykę gospodar-
czą i dyplomatyczną, konkurując skutecznie najpierw z francuską La 
Compagnie du Nord, a następnie z Kompanią Północno-Zachodnią 
(North-West Company) – z tą ostatnią tocząc nawet regularne walki 
zbrojne (bitwa pod Siedmioma Dębami) (Royle 2011: 5-8). Rządów 
HBC na obszarze Kanady nie sposób jednak uznać za korporokrację 
w pełnym tego słowa znaczeniu – jej władza terytorialna nie była 
suwerenna, zasadzając się na dzierżawie ziem Korony. Nieprzedłu-
żenie tejże dzierżawy poskutkowało sprowadzeniem HBC do roli 
„zwykłej” spółki handlowej, w której to roli istnieje ona do dziś, 
podkreślając swoją wieloletnią tradycję (http://www.hbcheritage.
ca/home 2018).

Na obszarze Afryki kolonizacja europejska aż do XIX w. ograni-
czała się przede wszystkim do utrzymywania nadmorskich faktorii 
handlowych (wyjątek stanowiła Afryka Południowa). Z czasem jed-
nak to właśnie afrykański interior stał się ostatnią „ziemią niczyją”, 
której eksploracja i eksploatacja jawiła się jako coraz atrakcyjniejsza 
Europejczykom doby belle époque – zarówno władzom państwo-
wym, jak i osobom prywatnym. Na fali takich tendencji narodzić się 
miało Wolne Państwo Kongo.

Wolne Państwo Kongo – narodziny

W latach 70. XIX wieku dzielenie światowego tortu kolonialne-
go wchodziło w ostatnią fazę. Rosnące zainteresowanie terenami 
afrykańskimi dla własnych celów wykorzystał król Belgów Leopold 
II, zwołując w 1876 roku Brukselską Konferencję Geograficzną. 
Zgromadzeni na niej naukowcy i filantropi powołali Międzynaro-
dowe Towarzystwo Badania i Cywilizowania Afryki (fr. Association 
Internationale pour l’exploration et la civilisation de l’Afrique), le-
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piej znane pod krótszą nazwą Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Afrykańskiego (fr. Association internationale africaine, AIA) (Reeves 
1909). W swych założeniach miało ono cele humanitarne, badawcze 
i filantropijne; jego przewodniczącym wybrany został król Leopold. 
W ramach Stowarzyszenia powołano komitety narodowe, z których 
szczególną aktywność przejawiał komitet belgijski. Na jego zlecenie 
w kolejnych latach podróżował do Kongo słynny badacz Henry Mor-
ton Stanley, tym razem z nieoficjalną misją zorganizowania koloni-
zacji dorzecza Kongo (Hochschild 1998).

Niezależnie bowiem od AIA powołany został przez Leopolda II 
Komitet Badań Górnego Kongo (fr. Comité d’Études du Haut-Congo), 
mający cele merkantylne; finansowo zaangażowali się weń brytyjscy 
i holenderscy przedsiębiorcy, a ponadto belgijski bankier, de facto 
reprezentujący króla Leopolda. Komitet ten 17 listopada 1879 roku 
zastąpiony jednak został przez Międzynarodowe Towarzystwo Kongij-
skie (fr. Association internationale du Congo, AIC), faktycznie kontro-
lowane kapitałowo przez samego króla Leopolda za pośrednictwem 
płk. M. Straucha (Encyclopedia Britannica online, https://www.bri-
tannica.com/topic/Association-Internationale-du-Congo 2018); AIA 
zostało z nim połączone w 1882 roku (Cornet 1944: 73-80)

Dynamika i rzutkość króla Leopolda udzieliły się AIC, którego 
przedstawiciele nie próżnowali, lecz poczynając w zasadzie od samej 
chwili powstania Towarzystwa eksplorowali terrae nullae kongijskie-
go interioru, dążąc do zawierania umów z przedstawicielami ludów 
tubylczych. Na mocy porozumień zawieranych z rdzennymi quasi-
-politycznymi podmiotami, AIC nabywało (jak deklarowano: „dla 
siebie i dla mających powstać na terenie Konga państw”, zgodnie 
z oświadczeniem z dnia 22 kwietnia 1884 roku, sporządzone w imie-
niu AIC przez H. S. Sanforda) gigantyczne połacie terenu. Przodował 
w tej działalności wspomniany wyżej H. M. Stanley (Gondola 2002: 
51). Prawne implikacje tych umów nie były jasne, o czym niżej. Fak-
tem jest jednak, że zaowocowały przejęciem przez AIC faktycznej 
kontroli nad obszarami, w oparciu o które niebawem powstać miał 
nowy podmiot – Wolne Państwo Kongo.

Intensywne działania dyplomatyczne Leopolda i jego zauszni-
ków, mające na celu międzynarodowe uznanie zwierzchności AIC 
nad pozyskiwanymi obszarami, przyniosły bowiem skutek. Nie bez 
znaczenia były uwarunkowania międzynarodowe, charakteryzujące 
się wzmożonymi wysiłkami mocarstw do wzajemnego szachowania 
i budowania sytuacji równowagi. Logika procesu międzynarodowe-
go doprowadziła do tego, że każdy z podmiotów preferował, aby 
miast któregoś z konkurentów, w Kongu pojawił się neutralny or-
ganizm polityczny wyrosły z innego neutralnego organizmu – Belgii 
(Reeves 1909: 100).

W pierwszej kolejności państwowość – jeszcze AIC – uznały 
Stany Zjednoczone z dniem 22 kwietnia 1884 roku. Kolejnym mo-
carstwem uznającym istnienie już Wolnego Państwa Kongo były, 
z dniem 8 listopada 1884 roku, a to w ramach zwieńczenia przygo-
towań do Konferencji Berlińskiej, Niemcy. Ostatecznie proces ten 
zwieńczony został Aktem Końcowym Konferencji Berlińskiej, którego 
sygnatariuszami były m.in. Królestwo Belgii oraz samo Wolne Pań-
stwo Kongo. Do kluczowych ustaleń Aktu Końcowego zaliczyć wypa-
da, obok akceptacji de iure istnienia Wolnego Państwa Kongo jako 
swoistego tworu będącego w sensie ustrojowym konglomeratem 
prywatnej własności Leopolda, jego absolutnej władzy, neutralno-
ści wojskowej i politycznej, także sformułowanie zasady efektywnej 

okupacji (Artykuł 35 Aktu Końcowego). Zgodnie z tą zasadą (o pro-
spektywnym charakterze), okupacja terenów afrykańskich mogła 
być uznana za efektywną (tylko wówczas była prawnie skuteczna), 
o ile na terytoria zajmowane rozciągała się władza zdolna do ochro-
ny praw nabytych oraz wolności handlu i tranzytu.

Wyżej zarysowane okoliczności ukazują niecodzienny charakter 
kolonizacji owej ogromnej połaci Afryki Centralnej, która stać się 
miała Kongiem Belgijskim. W przeciwieństwie do wcześniej wzmian-
kowanych kompanii handlowych, Wolne Państwo Kongo nie tylko 
nie powstało na gruncie akcji kolonizacyjnej organizowanej przez 
państwo; przeciwnie, w tym wypadku prywatna (przynajmniej 
w teorii) akcja kolonizacyjna zwieńczona została powstaniem i uzna-
niem nowej, swoistej państwowości. Jak trafnie wskazano, „Leopold 
II, umiejętnie wykorzystując spory między wiodącymi państwami 
imperialistycznymi, doprowadził do uznania Międzynarodowego 
Towarzystwa Kongo za organizację państwową, mającą prawo za-
rządzania zagarniętymi terytoriami” (Jaremczuk 2006: 46).

W istocie, Kongo rychło stało się terenem udanej kolonizacji: 
„działała poczta, budowano drogi bite i żelazne, zapewniano łącz-
ność pomiędzy miastami (połączenie Leopoldville — obecnie Kin-
szasa, z Matadi). Rozpoczęła się eksploatacja bogactw tych ziem — 
kauczuku, kości słoniowej, złota, cyny, diamentów, uranu — która 
przynosiła ogromne zyski, co z kolei zainteresowało belgijskie kręgi 
przemysłowe” (Lechwar-Wierzbicka 2011: 189). Za eksploatację i za-
gospodarowanie opanowanych obszarów odpowiadać miała powo-
łana w marcu 1887 roku Kongijska Kompania Handlu i Przemysłu 
(fr. Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie). Wolne 
Państwo dysponowało również siłami zbrojnymi – Force Publique, 
składającymi się z lokalnych żołnierzy, dowodzonych przez euro-
pejski korpus oficerski. W latach 90. XIX wieku stoczyły one nawet 
zwycięską wojnę podjazdową z arabskimi handlarzami niewolników 
(Nzongola-Ntalaja 2002: 21) – niezależnie od faktu, że w samym 
Wolnym Państwie niewolnictwo kwitło.

Bezwzględność i brutalność nowych, „korporacyjnych”, panów 
dorzecza Kongo była przy tym na tyle bezprecedensowa, że spotkała 
się z coraz szerszym oburzeniem tego, co uznać można za kiełku-
jącą „społeczność międzynarodową”. Nadużycia i okrucieństwa na 
obszarze Konga znalazły szeroki oddźwięk nawet w świecie literac-
kim – o sytuacji w Kongo pisali nawet Arthur Conan Doyle czy Mark 
Twain (Lechwar-Wierzbicka 2011: 193), a przede wszystkim – Joseph 
Conrad, unieśmiertelniając je w Jądrze ciemności.

W roku 1904 Leopold II zezwolił międzynarodowej komisji na 
przeprowadzenie śledztwa, zaś w 1908 roku, pod międzynarodo-
wym naciskiem, wyraził zgodę na aneksję Wolnego Państwa przez 
Królestwo Belgii, wcześniej bezskutecznie próbując zastrzec utrzy-
manie części jego ziem w swoim ręku jako prywatnej własności kró-
lewskiej (Senelle, Clément 2009). Po burzliwych sporach, w siedem 
lat od powstania pierwszego jej projektu, 18 października 1908 roku 
parlament belgijski uchwalił Kartę Kolonialną (La Charte Coloniale). 
Na jej mocy z dniem 15 listopada 1908 roku Wolne Państwo Kongo 
przestało istnieć, zastąpione przez Kongo Belgijskie – kolonię w kla-
sycznym rozumieniu tego słowa, która istnieć miała jeszcze ponad 
pół wieku. Koniec epoki Wolnego Państwa Kongo nie oznaczał jesz-
cze całkowitego kresu korporacyjnych rządów w Afryce. Od 1889 
roku, na mocy przywileju królewskiego, działała bowiem Brytyjska 
Kompania Południowoafrykańska (ang.  British South Africa Compa-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017                                                                                                    

36

ny – w skrócie BSAC lub BSACo), administrująca terytorium Rodezji. 
Wraz z przejęciem bezpośredniej kontroli nad tymi terenami przez 
Koronę brytyjską w latach 1923-24 zakończyła się epoka kolonial-
nych korporokracji.

Państwowość – czym jest?

Pośród prawnych aspektów charakteryzujących dzieje Wolnego 
Państwa Kongo, najdonioślejszym (w szczególności prospektywnie, 
w kontekście możliwości ewentualnego powtórzenia prywatnej, od-
dolnej genezy państwa) jest, jak się wydaje, zagadnienie powstania 
Wolnego Państwa Kongo jako państwa oraz jego w tym charakterze 
międzynarodowe uznanie.

Według powszechnej dla współczesnej nauki prawa międzyna-
rodowego trójelementowej definicji państwa, by mówić o państwie 
koniecznym jest, aby posiadało ono ludność, terytorium oraz władzę 
najwyższą (Bierzanek, Symonides 2011: 120; autorzy cytują passus 
z orzeczenia Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemiec-
kiego w sprawie Deutsche Continental Gas Gesellschaft v Państwu 
Polskiemu (1929), który wylicza omawiane trzy elementy; podobnie 
Czapliński 2009: 52, który wskazuje na stosowanie trójelementowej 
definicji w praktyce przez Komitet Arbitrażowy Konferencji ws. Ju-
gosławii – zwany też potocznie Komitetem Badintera). Stanowisko 
takie nie jest wcale powszechne, a liczni autorzy ujmują kwestię 
przesłanek istnienia państwa odmiennie (Antonowicz 1988: 17). 
Niektórzy, zwłaszcza element władzy, uzupełniają zdolnością do 
wchodzenia w relacje z innymi państwami (Shaw 2008: 198). Ta-
kie wyliczenie, które ma zresztą bardziej charakter opisowy aniżeli 
projektujący, zawarte zostało w Konwencji z Montevideo o prawach 
i obowiązkach państw z 1933 roku (165 LNTS 19). Owa zdolność 
międzynarodowo-prawna jest niekiedy utożsamiana z suwerenno-
ścią (Czapliński 2009: 51-52). Suwerenność nie powinna być po-
strzegana jako całkowita niezawisłość państwa (w tym od uwarun-
kowań gospodarczych, społecznych i zwłaszcza prawnomiędzynaro-
dowych), lecz jako zdolność do bycia autonomicznym podmiotem 
relacji międzynarodowych (Bierzanek, Symonides 2011: 121-122) 
Zgodzić się wypada z L. Ehrlichem postrzegającym w suwerenności 
dwa aspekty: samowładności i całowładności (Ehrlich 1947: 104). 
Pomimo tych sporów, z uwagi na okoliczność, że w prawie między-
narodowym współczesnym wydarzeniom będącym przedmiotem ni-
niejszego artykułu, dominowała również koncepcja trójelementowa 
(Phillimore 1879: 81), na takiej można oprzeć dalsze rozważania.

Odrębnie rozpatrywać należy kwestię uznania. Konsekwencje 
uznania istnienia państwa w prawie międzynarodowym są noto-
ryjnie sporne, przy czym spór ten rozgrywa się pomiędzy dwoma 
skrajnymi stanowiskami – tym przypisującym uznaniu rolę konsty-
tutywną, i tym czysto deklaratoryjnym. Wydaje się to zresztą niczym 
innym jak kolejną odsłoną podszywającego polityczny i filozoficz-
noprawny spór o prymat polityki nad prawem, sferą bytu nad sfe-
rą powinności, normatywności nad rzeczywistością (concreteness) 
(Koskenniemi 2006). W doktrynie i praktyce orzeczniczej dominuje 
podejście uznające powstanie państwa za sferę li tylko faktu, któ-
ry nie podlega wiążącej akceptacji przez prawo międzynarodowe, 
które jedynie do tego faktu się ustosunkowuje. Pogląd przypisujący 
uznaniu znaczenie deklaratoryjne bliski będzie polskiemu czytelni-
kowi choćby z uzasadnienia cytowanego już orzeczenia Międzyna-

rodowego Trybunału Rozjemczego, w którym stwierdzono m.in.: 
„zgodnie z opinią słusznie przyjętą przez znakomitą większość pisa-
rzy prawa międzynarodowego, uznanie państwa nie ma charakteru 
konstytutywnego, lecz jedynie deklaratywnego. Państwo istnieje 
samo z siebie, a uznanie to nic innego, jak deklaracja tego istnienia, 
uznana przez państwo, z którego pochodzi” (orzeczenie Mieszanego 
Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w sprawie Deutsche 
Continental Gas Gesellschaft v Państwu Polskiemu z 1929 roku).

Taki pogląd, jak się zdaje, dominował także w XIX wieku. Pod-
kreślano teoretyczną i praktyczną niezależność powstania państwa 
od jego międzynarodowego uznania (Kaplan, Katzenbach 1961: 
109), choć nie sposób nie dostrzegać też tendencji do traktowania 
instytucji uznania jako formy wyrażania nacisku politycznego, vide 
słynna sprawa noty lorda Canninga z 25 marca 1825 roku. W szcze-
gólności doktryna belgijska wyraziście obstawała przy czysto następ-
czym i deklaratoryjnym znaczeniu uznania, czego przykładem jest 
następujący passus: „Istnienie suwerennego państwa jest niezależ-
ne od uznania go przez inne państwa. To uznanie jest stwierdzeniem 
faktu dokonanego, a także jest jego aprobatą. Jest to legitymacja sy-
tuacji faktycznej, która odtąd opiera się na prawie. Jest to potwier-
dzenie zaufania, jakie państwa mają względem stabilności nowego 
porządku rzeczy” (Rivier 1896). Z perspektywy Belgów, co oczywiste, 
miało to głęboki faktyczny związek z potrzebami politycznymi.

Wolne Państwo Kongo – czym było?

Problematyka istnienia państwa i w szczególności uznania ma 
dla historii Wolnego Państwa Kongo niebagatelne znaczenie. Spór 
o pierwotność bądź wtórność państwowości w ogóle przekłada 
się na wnioski co do państwowości Wolnego Państwa Kongo in 
concreto. To zaś, poza ogólnym znaczeniem poznawczym, niosło 
niezwykłą wagę dla polityki belgijskiej w kontekście nacisków do-
tyczących likwidacji odrębnej państwowości Wolnego Państwa 
Kongo. Opinia światowa, przejęta wynaturzeniami absolutnej 
władzy króla Leopolda II w jego afrykańskim państwie, naciskała 
na rozwiązanie powstałego humanitarnego kryzysu. Jednym z pre-
ferowanych rozwiązań było anektowanie Wolnego Państwa przez 
Belgię. Jeżeli państwowość tego podmiotu powstała decyzją i wolą 
mocarstw zgromadzonych na Konferencji Berlińskiej, to owe mo-
carstwa, argumentowano, mogły wymóc inne kroki w odniesieniu 
do i na Wolnym Państwie (Reeves 1909: 101). Z kolei opinia bel-
gijska podkreślała status Wolnego Państwa jako państwa de facto, 
poprzedzający jego czysto deklaratoryjne uznanie. Istnieją jednak 
bardzo silne argumenty świadczące za tym, że na terenie Konga 
przed Konferencją Berlińską państwowości nie było nie z uwagi 
na brak uznania, lecz z uwagi na brak w tym zakresie jakiegokol-
wiek podmiotu zdolnego do jej sprawowania (Reeves 1909: 101). 
Podmiot taki powstał dopiero mocą Aktu Końcowego Konferencji 
Berlińskiej. Wcześniej zaś AIC był nie tyle podmiotem w swojej 
państwowości nieuznanym, co niezdolnym do bycia państwem.

Udział w procesie powstawania Wolnego Państwa Kongo 
podmiotów niepaństwowych (odrębnych od państwa pochodze-
nia, przynajmniej częściowo prywatnoprawnych) należy uznać za 
zjawisko typowe i postrzegane na tle uwarunkowań epoki jako 
nienadzwyczajne. Osobliwą jednak cechą działań prowadzonych 
pod auspicjami Leopolda był szczególny status podmiotów, któ-
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re te działania prowadziły. Z wyjątkiem Komitetu Badań Górnego 
Kongo, były one pozbawione jakiejkolwiek podmiotowości – nie 
tylko w prawie belgijskim, lecz jakimkolwiek innym (Reeves 1909: 
105-106). Nie były one inkorporowane w żadnym państwie, za-
tem nie miały swego statutu krajowego w rozumieniu przepisów 
kolizyjnych.

Powstałe w toku Brukselskiej Konferencji Geograficznej 
w 1876 roku. Międzynarodowe Stowarzyszenie Afrykańskie nie 
zostało w sposób formalny inkorporowane. W sensie prawnym 
miało ono charakter niesformalizowany. Część autorów posuwa się 
nawet do utożsamiania działań Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Afrykańskiego z podejmowanymi na własną rękę czynnościami 
Leopolda II (Simmonds 1968: 25-26). 

Powołany w dalszej kolejności Międzynarodowy Komitet Ba-
dań Górnego Kongo, jako jedyny z powoływanych przez Leopolda 
w okresie kolonizacji Konga ciał, ubrany został w szaty formy praw-
nej znanej prawu krajowemu belgijskiemu. Był on mianowicie bel-
gijską spółką cichą (Société en participation) (Reeves 1909: 104). Ten 
akurat podmiot in nomine suo nie odegrał w dziejach powstawania 
Wolnego Państwa Kongo większej roli, albowiem jego istnienie było 
li tylko epizodem, po którym szybko został zastąpiony przez powo-
łane następnie Międzynarodowe Towarzystwo Kongijskie (AIC). To 
zaś, co zaskakujące, także nie posiadało jakiejkolwiek formy prawnej 
krajowej. Wprawdzie charakteryzowała je sformalizowana struktu-
ra wewnętrzna, przysługiwało mu także międzynarodowe uznanie 
swojej podmiotowości – przynajmniej przyznane ex post, w wyniku 
uznania cesji terytorialnych i innych porozumień zawieranych przez 
to Stowarzyszenie za ważne w toku Konferencji Berlińskiej. Do tego 
jednak momentu samo Stowarzyszenie w sposób niewątpliwy nie 
miało formy znanej jakiemukolwiek prawu krajowemu. Jeden z au-
torów ujął to następująco: „Międzynarodowe Towarzystwo Kon-
gijskie to byt czysto fikcyjny: nic ponad nazwę, za którą kryje się 
wyłącznie Leopold II” (Stengers 1985: 3)

Fakt rozciągnięcia imperium Wolnego Państwa Kongo na te-
rytoria przez nie zagarnięte nie budzi wątpliwości, podobnie jak 
objęcia nim także tamtejszej rdzennej ludności. Kryterium spra-
wowania efektywnej władzy (samowładność w ujęciu L. Ehrlicha) 
można Wolnemu Państwu przypisać bezdyskusyjnie. Jego między-
narodowe uznanie w kontekście ustaleń Konferencji Berlińskiej 
także nie jest przedmiotem kontrowersji. Jednak status między-
narodowoprawny AIC nie jest jasny. W pierwszej kolejności wy-
pada zwrócić uwagę, że granice Wolnego Państwa Konga zostały 
ostatecznie określone dopiero w ramach Konferencji Berlińskiej. 
Wątpliwe zdaje się także, wskutek nikłego poziomu oddziaływania 
kolonizatorów na ludność tubylczą, aby w okresie AIC podmiot 
ten sprawował imperium nad rdzenną ludnością. Jednak, nade 
wszystko, najpoważniejsze wątpliwości tyczą się suwerenności AIC 
w okresie przedberlińskim. Podmiot ten nie posiadał cech pań-
stwowości pochodzącej od belgijskiej.

Istniały trzy teorie mogące wyjaśnić nabycie przez AIC cech 
państwowości sui iuris. Po pierwsze, teoria cesji dokonanej przez 
przedstawicieli rdzennych plemion afrykańskich, po drugie: za-
właszczenie terytorium niczyjego, po trzecie: długotrwała okupacja. 
Jak wskazano wyżej, AIC nie posiadało osobowości prawnej prawa 
belgijskiego (ani żadnego innego). Jednak jego charakter prawny 
bliższy jest korporacyjnej osobie prawa prywatnego niż podmioto-

wi publicznemu. Cecha ta stoi na przeszkodzie przyjęciu, że ziemia 
nabywana przez przedstawicieli króla Leopolda była w zakresie im-
perium, nie dominium. Brak z kolei animus rem alieni acquirendi 
wykluczałby nabywanie jej na rzecz Belgii, której konstytucja, co 
więcej, wykluczała nabywanie terytorium w drodze innej niż usta-
wowa (Artykuł 68 Konstytucji Królestwa Belgii). Należy więc uznać, 
że skutki omawianych umów rozciągały się wyłącznie w sferze pry-
watnoprawnej.

Interesującą kwestią jest też to, w jaki sposób status politycz-
nych związków ludności rdzennej w ówczesnym prawie między-
narodowym stał na przeszkodzie uzyskaniu przez AIC państwowo-
ści de facto na dwa z wymienionych wyżej sposobów. Odnosząc 
się do owych niewątpliwie politycznych bytów, o niskim jednak 
stopniu zorganizowania i poziomie rozwoju społecznego, prawo 
międzynarodowe publiczne II połowy XIX wieku odmawiało im 
uprawnień politycznych i statusu państw (Reeves 1901: 102, 106). 
Nie uważano ich za członków wspólnoty międzynarodowej. Jed-
nocześnie jednak przyznawało tubylcom pewne „prawa moralne” 
i przyznawało im sui generis tytuł do zajmowanego terytorium. 
Nie był to jednak tytuł międzynarodowoprawny, bliższy był tytu-
łowi prywatnoprawnemu. Skuteczna w aspekcie imperium cesja 
tak władanego terytorium w ówczesnym ius gentium była niedo-
puszczalna. Nie wykluczało to nabycia własności ziemi w aspekcie 
prywatnoprawnym, co z uwagi na wewnętrzne ustawodawstwo 
belgijskie było bez znaczenia, ale np. w przypadku Wielkiej Brytanii 
skuteczne w aspekcie dominialnym umowy mogły wywołać skutki 
dla państwa. Zgodnie z prawem brytyjskim, nabycie przez prywat-
ny podmiot brytyjski ziemi od rdzennych mieszkańców skutkowało 
nabyciem praw rzeczowych przez ten podmiot, a statusu imperial-
nego – przez Koronę brytyjską). Jednocześnie z uwagi na moralne 
prawa i przynajmniej quasi-prywatnoprawny tytuł do ziemi wy-
kluczone było przyjęcie pierwotnego nabycia państwowości przez 
zawłaszczenie, podobnie jak i nabycie preskryptywne, wskutek 
długotrwałej okupacji.

Trudno w takim ukształtowaniu doktryny prawa międzynaro-
dowego nie dostrzegać jej służebności względem interesów poli-
tycznych mocarstw kształtujących wówczas geopolityczny krajo-
braz. Ujawnia się tutaj także jeden z paradoksów deklaratoryjnej 
teorii uznania. Nawet przyjmując jej prawdziwość, należy brać pod 
uwagę, że w zupełnym braku uznania trudno o poszanowanie pań-
stwowości de facto. Koniec końców w Wolnym Państwie dostrzec 
należy podmiot korporatokratyczny co do charakteru i genezy, któ-
rego jednak w braku działalności innych państw nie byłoby.

Uzupełniając rozważania o międzynarodowym uznaniu Wol-
nego Państwa Kongo i traktowaniu go jako podmiot suwerenny 
(w rozumieniu Ehrlicha) nadmienić warto, że państwo to przez 
bez mała ćwierćwiecze swojej odrębnej historii zawierało niekwe-
stionowane i wykonywane umowy międzynarodowe, które potem 
w drodze sukcesji przejęła Belgia. Poza wielostronnymi traktatami, 
takimi jak Akt Generalny Konferencji Brukselskiej z 2 lipca 1890 
roku czy Konwencja Brukselska z 8 czerwca 1899 roku, były to tak-
że umowy bilateralne. W tej liczbie np.: traktat ze Stanami Zjedno-
czonymi w sprawie przyjaźni, handlu i nawigacji z dnia 24 stycznia 
1891 roku, porozumienie w sprawie przyznania preferencji dla 
Francji z dnia 5 lutego 1895 roku, czy też zawarta z Królestwem 
Belgii (sic!) konwencja z dnia 3 lipca 1890 roku.
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Podsumowanie

Jak zasygnalizowano już na wstępie – a co wykazano w niniej-
szym artykule – wkraczanie podmiotów prywatnych (korporacji) na 
salony wielkiej polityki nie jest zjawiskiem nowym. Krytycy tej ewo-
lucji światowego systemu governance, odnosząc się zwłaszcza do ka-
zusu Stanów Zjednoczonych, wskazują na mające nastąpić nieledwie 
za moment przejęcie sterów politycznych i gospodarczych, względ-
nie przynajmniej niektórych ich aspektów, przez korporacje. A czy 
możliwe byłoby powołanie niezawisłego państwa przez korporację? 
Przykład Wolnego Państwa Kongo oraz w szczególności poprzedzają-
cych go prywatnoprawnych bytów zdają się dowodzić, że nie jest to 
wykluczone. Jeżeli bowiem siatka pojęciowa i panorama form praw-
nych i ich relacji w publicznym prawie międzynarodowym zmieniła 
się od XIX wieku, to raczej w kierunku liberalizacji, powiększenia 
roli soft law i podmiotów niepaństwowych na gruncie ius gentium. 
Coraz częściej mówimy też o separowaniu kwestii państwowości 
od zagadnień narodowych i narodowościowych (przy czym w tym 
zakresie wątpliwym jest, czy jest to novum, czy raczej powrót do 
poprzedzającej nacjonalizmy i umasowienie polityki normalności).

Nie rozstrzygając tych zgoła nieprawniczych pytań, warto 
zwrócić uwagę, że w fascynującej epopei kolonizacji Kotliny Kongo 
podmioty prywatne zajmowały niepoślednią rolę w aspekcie wyko-
nawczym, jednak czynnikiem napędzającym pozostawały siły poli-
tyczne. Także ostateczne nadanie Wolnemu Państwu Kongo cech 
suwerenności było owocem sprzyjającej sytuacji politycznej. Dzieje 
Zachodu wskazują uporczywie na ogólny prymat tego, co polityczne, 
nad tym, co prywatne. Historia Wolnego Państwa Kongo nie jest 
tu wyjątkiem. Otwartym pozostaje pytanie, czy w razie ziszczenia 
się zjawiska ustępowania dawnych form państwowych przed korpo-
racjami, zmiany paradygmatu będziemy poszukiwać w zastąpieniu 
organizmu politycznego podmiotem niepolitycznym, czy też raczej 
dopatrywać się będziemy przesunięcia wagi politycznej na inny pod-
miot? Wydaje się, że w ostatecznym rozrachunku polityka zmienia 
się, lecz nie oddaje pola.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Geneza kształtowania się umiędzynarodowionego 
sądownictwa karnego na przykładzie Nadzwyczajnych 
Izb Sądów Kambodży

The genesis of the formation of internationalized criminal justice 
on the example of the Extraordinary Chamber of the Cambodian Court 

The Extraordinary Chambers of Courts in Cambodia were set 
up to convict the perpetrators of the genocides that took place in 
Democratic Kampuchea under the rule of the Khmer Rouge. During 
Pol Pot’s rule, the population was exterminated - about 1.7 mil-
lion people were killed, while others were slave labor, tortured or 
treated degradingly or inhumanly. The basis for establishing the Ex-
traordinary Chambers was an agreement between Cambodia and 
the UN on June 6, 2003. The article discusses the genesis of the 
formation of the Extraordinary Chambers of Cambodia as an exam-
ple of internationalized criminal justice. Due to the weakness of the 
domestic legal system and the international character of crimes, 
Cambodia has asked the UN for help in introducing international 
standards of justice. In establishing the Extraordinary Chambers of 
Cambodian Courts, it was emphasized that for the benefit of the 
population, the trial of perpetrators of crimes must take place in 
Cambodia and be carried out by Cambodian and foreign judges and 
prosecutors. The institutional solutions adopted in Cambodia are 
characteristic of the internationalized criminal justice system, ie 
one that operates at the junction of national and international law. 
This manifests itself mainly in the fact that tribunals are established 
by an agreement of the government of the country concerned with 
the UN. A characteristic feature is also the mixed nature of the judg-
es’ squads (they are composed of national judges and delegates of 
the United Nations in proportions established in the agreement).

Keywords: internationalized criminal justice, Cambodia, Demo-
cratic Kampuchea, Khmer Rouge, human rights.

Nadzwyczajne Izby Sądów w Kambodży zostały powołane 
w celu osądzenia sprawców ludobójstw, które miały miejsce w De-
mokratycznej Kampuczy pod panowaniem Czerwonych Khmerów. 
Podczas rządów Pol Pota doszło do eksterminacji ludności – zabito 
około 1,7 milionów ludzi, a innych poddawano niewolniczej pra-
cy, torturom albo traktowano w sposób poniżający lub nieludz-
ki. Podstawą utworzenia Nadzwyczajnych Izb było porozumienie 
między Kambodżą a ONZ z 6 czerwca 2003 roku. W artykule omó-
wiona została geneza kształtowania się Nadzwyczajnych Izb Sądów 
Kambodży jako przykład umiędzynarodowionego sądownictwa 
karnego. Z uwagi na słabość krajowego systemu prawnego i mię-
dzynarodowy charakter przestępstw, Kambodża zwróciła się do 
ONZ o pomoc we wprowadzeniu międzynarodowych standardów 
sprawiedliwości. Powołując Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży 
podkreślono, że dla dobra ludności proces osądzenia sprawców 
zbrodni musi odbyć się w Kambodży oraz zostać przeprowadzony 
przez sędziów i prokuratorów kambodżańskich oraz pochodzących 
z innych krajów. Przyjęte w Kambodży rozwiązania instytucjonal-
ne są charakterystyczne dla umiędzynarodowionego sądownictwa 
karnego, czyli takiego, które funkcjonuje na styku prawa krajowego 
i międzynarodowego. Przejawia się to głównie tym, że trybunały 
są powoływane na mocy porozumienia rządu zainteresowanego 
państwa z ONZ. Znamienną cechą jest także mieszany charakter 
składów sędziowskich (złożone są one z sędziów krajowych i dele-
gowanych przez ONZ w proporcjach ustalonych w porozumieniu).

Słowa kluczowe: umiędzynarodowione sądownictwo karne, Kambo-
dża, Demokratyczna Kampucza, Czerwoni Khmerzy, prawa człowieka.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Milkowski K., (2017) Geneza kształtowania się umiędzynarodowionego sądownictwa karnego na przykładzie Nadzwyczajnych Izb Sądów Kambo-
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Historycznie rzecz biorąc, ściganie międzynarodowych zbrod-
ni należało do wymiaru sprawiedliwości poszczególnych krajów. 
Jednakże wiązało się to z dwoma zasadniczymi problemami. Po 
pierwsze, krajowe sądownictwo bardzo często nie było niezawisłe 
i bezstronne, w szczególności w państwach, które objęte były kon-
fliktem zbrojnym bądź w których miały miejsce rządy dyktatorskie 
czy autorytarne. Po drugie, ściganie sprawców utrudnione było ze 
względu na czynniki polityczne, jak również materialne i procesowe. 

Z tych powodów powołane zostały po II wojnie światowej trybu-
nały wojskowe w Norymberdze i Tokio w celu efektywnego ściga-
nia sprawców zbrodni niemieckich i japońskich (Cassese 2004). Po 
przeprowadzeniu procesów społeczność międzynarodowa nie zde-
cydowała się od razu utworzyć instytucji sądownictwa międzyna-
rodowego (Stasiak 2012). Wszakże zainicjowano działania na rzecz 
przygotowania projektu statutu międzynarodowego – nawet w art. 
6 Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 
roku podkreślona została potrzeba stworzenia międzynarodowego 
trybunału ‒ te prace nad utworzeniem zostały wstrzymane przez 
ONZ w 1954 roku (Schabas 2006). Musiało minąć kilka dekad, żeby 
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międzynarodowe sądownictwo uzyskało szeroką akceptację ze stro-
ny ONZ. W latach 90. XX wieku Rada Bezpieczeństwa ONZ powo-
łała dwa trybunały ad hoc: na mocy rezolucji z 25 maja 1993 roku 
utworzony został Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni Wo-
jennych w byłej Jugosławii (http://www.icty.org/x/file/Legal%20Li-
brary/Statute/statute_827_ 1993_en.pdf 2018), natomiast na mocy 
rezolucji z dnia 8 listopada 1994 roku Międzynarodowy Trybunał 
Karny ds. Zbrodni Wojennych w Rwandzie (http://www.un.org/
Docs/scres/1994/scres94.htm 2018). Oba trybunały mogły powstać 
wyłącznie w oparciu o wiążące rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
podjęte na postawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych 
(Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90 ze zm.). Powołanie trybunałów ad 
hoc przez Radę Bezpieczeństwa ONZ spowodowane było rozmia-
rem okrucieństw oraz skalą ludobójstw, jakie miały miejsce w byłej 
Jugosławii oraz Rwandzie. Popełnione zbrodnie przeszły wszelkie 
ludzkie wyobrażenia i wymusiły określone reakcje społeczności mię-
dzynarodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że utworzono je tylko do 
sądzenia sprawców przestępstw popełnionych w konkretnych kon-
fliktach zbrojnych. Kolejnym etapem rozwoju międzynarodowego 
sądownictwa karnego było powołanie Międzynarodowego Trybuna-
łu Karnego z siedzibą w Hadze, który jest stałym międzynarodowym 
sądem karnym (Czapliński, Wyrozumska 2014).

Jednakże na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój nowej 
formy sądownictwa międzynarodowego określanej jako „umiędzy-
narodowione sądownictwo karne” (tzw. hybrid bądź internationa-
lized albo mixed tribunals). Sądy te określane też bywają mianem 
międzynarodowych trybunałów karnych trzeciej generacji (Milik 
2011). Głównym założeniem tego typu trybunałów jest połączenie 
elementów krajowych i międzynarodowych. Wskazać należy, że co 
do zasady, tworzone są na terytorium państwa, w którym zostały 
popełnione określone zbrodnie, co przekłada się na to, że stanowią 
mniejszy wydatek oraz pozwalają teoretycznie osądzić większą licz-
bę osób. Zwykle składają się z personelu międzynarodowego i lokal-
nego (sędziów, prokuratorów i innych osób niezbędnych do obsługi 
procesu) oraz stosują prawo materialne i procesowe zarówno krajo-
we, jak i międzynarodowe – spowodowane jest to tym, że wdrożone 
muszą zostać standardy dotyczące podstawowych praw człowieka 
(Romano 2010). Ponadto należy wskazać, że w przeciwieństwie do 
typowych sądów krajowych, w proces zaangażowani są zagraniczni 
sędziowie i prokuratorzy, którzy stosują prawo międzynarodowe 
i standardy niezależnie od konkretnej konstytucyjnej struktury da-
nego kraju. Aby zapewnione zostało skuteczne egzekwowanie wy-
roków, trybunały mogą polegać na siłach międzynarodowych, w ca-
łości lub częściowo. Ponadto finansowanie tego typu trybunałów 
opiera się na różnych państwach-darczyńcach i/lub organizacjach 
międzynarodowych.

Celem niniejszej publikacji jest omówienie genezy kształtowa-
nia się umiędzynarodowionego sądownictwa karnego w Kambodży, 
gdzie utworzone zostały Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży dla 
Osądzenia Zbrodni Popełnionych w Czasach Demokratycznej Kam-
puczy (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the 
Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic 
Kampuchea). Na uwagę zasługuje fakt, że instytucje tego typu po-
wołane zostały także dla: Bośni i Hercegowiny (Izba ds. Zbrodni Wo-
jennych popełnionych w Bośni i Hercegowinie), Kosowa (Specjalne 
składy orzekające sądów w Kosowie), Libanu (Specjalny Trybunał 

dla Libanu), Sierra Leone (Specjalny Trybunał dla Sierra Leone), jak 
również Timoru Wschodniego (Specjalne Panele Sądzących Poważ-
ne Zbrodnie w Timorze Wschodnim). Powyższe trybunały znajdują 
się aktualnie w innych fazach rozwoju oraz konfrontują się z wielo-
ma różnorodnymi problemami. Ponadto rozważona zostanie kwestia 
związana z efektywnością umiędzynarodowionego trybunału kar-
nego w Kambodży. Z powstaniem i funkcjonowaniem umiędzyna-
rodowionego sądownictwa wiąże się szereg problemów prawnych 
i proceduralnych, które przekładają się na zdolność do stworzenia 
odpowiedniego forum mającego na celu zapewnienie sprawiedli-
wości w Kambodży.

Przedmiot

Według definicji zaproponowanej przez C. Sriram umiędzyna-
rodowiony trybunał karny jest to sąd, w skład którego mogą być 
przyjmowani krajowi i zewnętrzni sędziowie i/lub stosuje mieszankę 
prawa krajowego i międzynarodowego (Sriram 2004). Jak zauważa 
M. Płachta: „zaproponowano swoiste połączenie mechanizmów kra-
jowych z międzynarodowymi w postaci organów, które wprawdzie 
znajdują zakorzenienie i lokalizację na terytorium danego państwa, 
ale równocześnie zawierają różnego rodzaju «elementy zagranicz-
ne» (albo «międzynarodowe»)” (Płachta 2004: 14). Wskazać nale-
ży, że głównym celem wdrożenia umiędzynarodowienia trybuna-
łów jest zapewnienie niezawisłości i bezstronności postępowania 
karnego w okolicznościach, w których pozostawienie kwestii osą-
dzenia sprawców popełnionych zbrodni wyłącznie w kompetencji 
organów krajowych nie gwarantuje rzetelności procesu sądowego 
(Dickinson 2003). Argumentem przemawiającym za utworzeniem 
umiędzynarodowionego trybunału karnego może być także brak 
woli politycznej wśród społeczności międzynarodowej dla utworze-
nia trybunału całkowicie międzynarodowego ad hoc (Burek 2006). 
Stanowią one także atrakcyjną alternatywę dla państw w sytuacji, 
gdy w określonym społeczeństwie występuje brak akceptacji dla 
tradycyjnego międzynarodowego sądownictwa (zauważyć należy, 
że lokalne społeczności mogą nie utożsamiać się z orzecznictwem 
wydawanym gdzieś w „odległej” Hadze) bądź istnieją społeczne 
obawy braku odpowiedniego przygotowania i znajomości lokal-
nej specyfiki przez sędziów tych sądów międzynarodowych (Burek 
2006). Jednakże nie ulega wątpliwości, że ustanowienie tego typu 
sądownictwa możliwe jest w przypadku, gdy państwo dysponuje 
przynajmniej minimalną infrastrukturą sądową i okazuje rzeczywistą 
wolę osądzenia sprawców zbrodni. Za tego rodzaju sądownictwem 
przemawiają także mniejsze wymagania finansowe w stosunku do 
klasycznego trybunału międzynarodowego (Łubiński 2008).

Wskazać należy, że umiędzynarodowione trybunały karne róż-
nią się od siebie, jednakże dla tego typu sądownictwa można okre-
ślić cechy wspólne, które odróżniają je od tradycyjnych trybunałów 
ad hoc, takie jak (http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mn-
trybunaly _usk.php 2018):

• mieszane składy orzecznicze oraz prokuratorskie (przedsta-
wiciele krajowi oraz międzynarodowi);

• finansowanie ze środków niepochodzących z budżetu ONZ;
• umiejscowienie sądów na terytorium państwa, w którym 

popełnione zostały określone zbrodnie;
• brak obowiązku wydania rezolucji przez Radę Bezpieczeń-
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stwa ONZ na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjed-
noczonych, co jednak powoduje, że państwa trzecie nie są 
zobligowane do współpracy z tymi sądami.

Czerwoni Khmerzy

Królestwo Kambodży uzyskało niepodległość w 1954 roku po 
Konferencji Genewskiej. Stanowiło kontynuację pozostającego pod 
zwierzchnictwem Francji Królestwa Kambodży. Po odzyskaniu nie-
podległości władzę sprawował monarcha Norodom Suramarita (zm. 
w 1960 roku), a następnie jego syn Norodom Sihanouk aż do marca 
1970 roku, kiedy to w wyniku zamachu stanu władzę w państwie 
przejął, wspierany przez Stany Zjednoczone, generał Lon Nol i usta-
nowił Republikę Khmerów (Chandler 2007). Było to wynikiem umac-
niania się, na przełomie lat 60. i 70., wewnętrznej opozycji politycz-
nej wspieranej przez wywiad USA, głoszącej hasła zbliżenia z za-
chodnimi demokracjami, stworzenia w Kambodży republiki w miej-
sce monarchii i zakończenia polityki tolerancji dla komunistycznych 
partyzantów z Wietnamu (Milik 2011). Nie wszyscy zaakceptowali 
prowadzoną politykę proamerykańską. Jednym z ugrupowań, które 
wystąpiło przeciwko rządom generała byli Czerwoni Khmerzy, na 
czele których stał Pol Pot (właściwie: Saloth Sar). Przedstawiciele 
ruchu wywodzili się w większości z Komunistycznej Partii Kambodży 
(Kowalewski 2006). Uzyskali oni także poparcie Sihanouka. Monar-
cha, dążąc do odzyskania władzy w kraju, zawiązał sojusz z dawny-
mi przeciwnikami, przyczyniając się do licznego wsparcia oddziałów 
Czerwonych Khmerów (Chandler 1991). Pomimo wsparcia ze strony 
Stanów Zjednoczonych, jak również Wietnamu Południowego dla 
rządu generała Lon Nol, Czerwonym Khmerom udało się dojść do 
władzy (Jelonek 2008). Po zdobyciu stolicy Phnom Penh ogłosili 
powstanie Demokratycznej Kampuczy, rozpoczynając najbardziej 
krwawy okres w dziejach Kambodży (Stasiak 2012). Wprowadzili też 
nowy kalendarz, zaczynając liczenie lat od momentu objęcia przez 
nich władzy. Rok 1975 stał się rokiem „zerowym” (Milik 2011).

W kwietniu 1975 roku Czerwoni Khmerzy przejęli kontrolę 
nad Kambodżą i rozpoczęli drastyczną reorganizację społeczeń-
stwa i państwa, w wyniku której w ciągu trzech lat, ośmiu miesięcy 
i dwudziestu dni 1,7 miliona Kambodżan ‒ praktycznie jedna piąta 
ludności – zginęło w wyniku głodu, chorób, przemocy, jak również 
masowych egzekucji (Glaspy 2008). Aby zbudować od podstaw ag-
rarną komunistyczną utopię społeczną w Kambodży, reżim położył 
kres wszystkim istniejącym instytucjom gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym. Plan zakładał zlikwidowanie pieniądza, handlu, edu-
kacji, buddyzmu, literatury, własności prywatnej, różnorodnego 
stylu ubioru, wolności poruszania się (Chandler 2009). Przywód-
cy ideologiczni Czerwonych Khmerów, czerpiąc z rewolucyjnych 
przykładów Chin, Wietnamu i Korei Północnej, wierzyli, że elimi-
nacja tych „feudalnych instytucji” pozwoli narodowi chłopskiemu 
na zastąpienie rozległej nierówności sprawiedliwością społeczną 
(Short 2016). Polityczna ideologia Czerwonych Khmerów opierała 
się w dużej mierze na maoistowskiej koncepcji osiągnięcia samo-
wystarczalności poprzez agrarny komunizm (Horsington 2004). Ty-
dzień po przejęciu kontroli nowy rząd nakazał wysiedlenie ponad 
dwóch milionów mieszkańców Kambodży, w tym dzieci, osób cho-
rych i starszych, z miast na tereny wiejskie, gdzie zmuszani byli do 
uprawy ryżu i innych roślin. Często całe rodziny były rozdzielone, 

a ludność cały czas pilnowana była przez wojsko. Kontrolowane były 
wszelkie aspekty życia mieszkańców państwa (The Group of Experts 
for Cambodia 1999). Osoby zagrażające reżimowi były eliminowane 
(Stasiak 2012). Ponadto oprócz zgonów związanych z komunistyczną 
reorganizacją gospodarczą, członkowie Czerwonych Khmerów zabili 
setki tysięcy cywilów w krwawych czystkach wymierzonych w osoby 
wykształcone, mniejszości rasowe, osoby religijne, urzędników by-
łego reżimu, jak i samych członków Czerwonych Khmerów, którzy 
postrzegani byli jako wrogowie rewolucji. Utworzona została sieć 
więzień, do których trafiali „konspiratorzy”. Na przykład w latach 
1975-1979 w głównym ośrodku zatrzymań i przesłuchań reżimu Tuol 
Sleng, znanym pod kryptonimem S-21, około 14 000 mężczyzn, ko-
biet i dzieci było przesłuchiwanych, torturowanych, a następnie ska-
zanych na śmierć (Glasby 2008). Szacuje się, że około czterysta tysię-
cy osób zostało zabitych wprost jako wrogowie rewolucji (Chandler 
2009). Przytoczone fakty stanowią jedynie krótki przegląd ogromnej 
tragedii, która rozegrała się w Kambodży. Działalność członków Czer-
wonych Khmerów w zakresie łamanie praw człowieka szokuje swym 
rozmachem, szybkością oraz brutalnością. Raport Grupy Ekspertów 
ONZ potwierdził, że „lata Demokratycznej Kampuczy były naznaczo-
ne nadużywaniem indywidualnych i grupowych praw człowieka na 
ogromną i brutalną skalę” (The Group of Experts for Cambodia 1999).

Przełomowym zdarzeniem było wkroczenie 25 grudnia 1978 
roku armii wietnamskiej, po długich potyczkach granicznych i uciecz-
ce wielu byłych przedstawicieli Czerwonych Khmerów ze wschod-
niego regionu Kambodży (uszli oni przed czystkami partyjnymi 
w szeregach Czerwonych Khmerów). Rządy Czerwonych Khmerów 
zakończyły się 7 stycznia 1979 roku, kiedy lepiej wyposażona ar-
mia wietnamska wraz z siłami opozycyjnymi, pokonała armię Pol 
Pota i zdobyła Phnom Penh. W miejsce Demokratycznej Kampuczy 
powołano Ludową Republikę Kampuczy. Na czele państwa stanął 
Heng Samrinem, a sekretarzem generalnym rządzącej Kampuczań-
skiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej został Pen Sovanem (Morris 1999). 
Na uwagę zasługuje fakt, że nowe władze częściowo składały się 
z byłych członków Czerwonych Khmerów, którzy uciekli do Wietna-
mu podczas czystek – przykładowo ministrem spraw zagranicznych 
został Hun Sen, były działacz Czerwonych Khmerów, który uzyskał 
schronienie na terytorium Wietnamu (Hammer, Urs 2005). Z ko-
lei nowo powołany rząd rządził Kambodżą z wietnamskim wspar-
ciem przez ponad dekadę (Chandler 2009). Rozbite przywództwo 
Czerwonych Khmerów uciekło do Tajlandii, gdzie otrzymało schro-
nienie. Organizowało siły partyzanckie, wspierane przez koalicję 
antywietnamską (w tym Chiny, Tajlandię oraz Stany Zjednoczone), 
których zadaniem była walka z nowymi władzami (Glasby 2008). 
Warto zaznaczyć, że Czerwoni Khmerzy i Sihanouk wspólnie, od 
1982 roku jako Koalicyjny Rząd Demokratycznej Kampuczy, repre-
zentowali Kambodżę na forum międzynarodowym, w tym w ONZ 
(Milik 2011). Ponadto od czasu obalenia Demokratycznej Kampuczy 
różni członkowie Czerwonych Khmerów zostali ponownie wchłonię-
ci przez społeczeństwo i rząd Kambodży. Chociażby główne partie 
polityczne mają bliskie związki z Czerwonymi Khmerami, a część ich 
członków została „wyciągnięta” z dawnych szeregów Czerwonych 
Khmerów. Może to częściowo tłumaczyć historyczną niechęć współ-
czesnych rządów Kambodży do opracowania mechanizmów ściga-
nia sprawców okrucieństw popełnionych w czasach Demokratycznej 
Kampuczy (Horsington 2004).
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Nieudana próba osądzenia sprawców

Przez praktycznie 30 lat nie udało się osądzić sprawców zbrod-
ni dokonanych w trakcie trwania rządów przywódców Czerwonych 
Khmerów. Członkowie ekstremistycznego ugrupowania starzeją się, 
niektórzy umierają, pozostawiając ofiary i ich rodziny bez nadziei 
na postawienie przywódców Czerwonych Khmerów przed wymia-
rem sprawiedliwości. Pol Pot, najwyższy rangą przywódca Czerwo-
nych Khmerów znany jako „Brat Numer Jeden” zmarł w 1998 roku, 
a cztery lata później zmarł Ke Pauk, także jeden z byłych przywód-
ców Czerwonych Khmerów (Klein 2006). Obaj zginęli na wolności, 
nigdy nie ponosząc odpowiedzialności za swoje brutalne zbrodnie. 
Pomimo że 19 sierpnia 1979 roku Rewolucyjny Ludowy Trybunał, 
którego siedzibą był teatr Chaktomuk, uznał za winnych popełnienia 
ludobójstwa Pol Pota oraz Ienga Sary i skazał ich na karę śmierci, to 
nie została ona wykonana. Skazanych nie udało się doprowadzić do 
Trybunału, a proces toczył się in absentia. Ich majątki zostały skonfi-
skowane (de Nike, Quigley, Robinson 2000). Niektórzy komentatorzy 
uznali to za zwykły „pokazowy proces” bez względu na rzetelność 
jego prowadzenia (Hannum 1989). Taka ocena jest nieco uzasad-
niona w świetle amnestii z 1996 roku, kiedy to Ieng Sary został 
ułaskawiony przez króla Norodoma Sihanouka (Horsington 2004). 
Rewolucyjny Ludowy Trybunał jako podstawę prawną przyjął dekret 
z mocą ustawy nr 01 z 15 lipca 1975 roku. Akt ten został uchwalony 
zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, 
którego stroną od 14 października 1950 roku była Kambodża (ht-
tps://treaties.un.org/ 2018).

Ułaskawienie Ienga Sary skłoniło Komisję Praw Człowieka ONZ do 
wydania w kwietniu 1997 roku rezolucji wzywającej Sekretarza Gene-
ralnego do rozważenia utworzenia umiędzynarodowionego trybunału 
(Ehlert 2013). Thomas Hammarberg, ówczesny Specjalny Przedstawiciel 
ONZ ds. Praw Człowieka w Kambodży, spotkał się następnie z rządem 
Kambodży w celu omówienia tej rezolucji. W dniu 21 czerwca 1997 
roku Hun Sen i książę Norodom Ranariddh, ówcześni współrządzący 
Kambodżą, napisali do ONZ, prosząc o pomoc w utworzeniu trybunału 
właściwego dla ścigania byłych członków Czerwonych Khmerów odpo-
wiedzialnych za popełnianie naruszeń podstawowych praw człowieka 
(Horsington 2004). Jednakże rząd Kambodży wykluczył możliwość po-
wołania trybunału o wyłącznie międzynarodowym charakterze. W lip-
cu 1997 roku Kambodżańska Partia Ludowa Hun Sena przeprowadziła 
zamach stanu w celu wyeliminowania rojalistycznej partii FUNCIPEC 
księcia Ranariddha z chwiejnego rządu koalicyjnego, który funkcjono-
wał od czasu współorganizowanych z ONZ wyborów w 1993 roku. Po 
tym zamachu Hun Sen skutecznie przejął kontrolę nad polityką we-
wnętrzną, co przełożyło się również na proces podejmowania decyzji 
dotyczących umiędzynarodowionego trybunału (Klein 2006). Na uwa-
gę zasługuje fakt, że rząd Kambodży wskazywał, iż sprzeciw Chin może 
uniemożliwić powstanie trybunału, jednakże Chiny zapewniły, że nie 
będą się w jakikolwiek sposób sprzeciwiać, jeśli Kambodża wyrazi zgodę 
na przeprowadzenie procesów przed umiędzynarodowionym trybuna-
łem (Luftglass 2004). Wszakże zauważyć należy, że Chiny angażowały 
się w funkcjonowanie Demokratycznej Kampuczy i zależało władzom 
chińskim na tym, aby nie zostać również pociągniętym pośrednio do 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za ludobójstwo w Kambodży. Opowia-
dały się zatem za utworzeniem umiędzynarodowionego trybunału, nie 
aprobując powstania trybunału ad hoc.

W odpowiedzi na list rządzących, Zgromadzenie Ogólne ONZ 
wydało rezolucję 12 grudnia 1997 roku, w której zawarto akcepta-
cję prośby utworzenia umiędzynarodowionego trybunału, a także 
powołano Grupę Ekspertów mających ocenić możliwość osądzenia 
przywódców Czerwonych Khmerów oraz przeanalizować możliwość 
powołania instytucji (Stasiak 2012). Niezbędne było również usta-
lenie gotowości współpracy z ewentualnym międzynarodowym 
organem sądowym państw, na terytoriach których przebywali po-
szukiwani przywódcy, w zakresie zatrzymań, aresztowań, ekstradycji 
(Milik 2011). W dniu 18 lutego 1999 roku Grupa Ekspertów ONZ 
przedstawiła Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Kofiemu Annan, zale-
cenia dotyczące utworzenia mechanizmu ścigania (Etcheson 2000). 
Zalecenia dotyczyły możliwości powołania trybunału na wzór istnie-
jących trybunałów ad hoc, Międzynarodowego Trybunału Karnego 
dla byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla 
Rwandy, który zostałby umieszczony blisko, lecz nie w Kambodży. 
Grupa Ekspertów ONZ wskazała także, że jurysdykcję ograniczyć 
należy do osób odpowiedzialnych za najpoważniejsze naruszenia 
praw człowieka, popełnione podczas istnienia Demokratycznej Kam-
puczy, zatem powinna obejmować tylko okres rządów Czerwonych 
Khmerów (od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku) (Hor-
sington 2004). Z kolei rozważając faktyczne możliwości pociągnięcia 
do odpowiedzialności członków Czerwonych Khmerów za najcięższe 
zbrodnie międzynarodowe, w kontekście woli współpracy państw, 
na terytoriach których osoby te mogą przebywać, eksperci ustalili, 
że zdecydowana większość osób, które potencjalnie mogłyby stanąć 
przed trybunałem, znajduje się na terytorium Kambodży (Milik 2011).

Po serii napiętych dyskusji z urzędnikami ONZ Hun Sen napi-
sał do Kofiego Annana we wrześniu 1999 roku, wskazując na trzy 
możliwości zaangażowania ONZ: zapewnienie zespołu prawnego 
i udział w działaniach prowadzonych w trybunale; zapewnienie ze-
społu prawnego do działania wyłącznie w charakterze doradczym 
dla trybunału; lub całkowite wycofanie się z inicjatywy powołania 
trybunału. Takie oświadczenie było podyktowane zapewne tym, że 
wielu byłych członków Czerwonych Khmerów wchodziło wówczas 
w skład rządu Kambodży (Donovan 2003). Aby przełamać ten impas, 
w październiku 1999 roku USA zaproponowały utworzenie umiędzy-
narodowionego trybunału, w dużej mierze w oparciu o pierwszą 
opcję zaangażowania ONZ zaproponowaną przez Hun Sena. W dniu 
8 lutego 2000 roku Kofi Annan stwierdził, że ONZ zgodziłaby się 
na ustanowienie umiędzynarodowionego trybunału, gdyby miała 
większość sędziów międzynarodowych i niezależnego prokuratora 
międzynarodowego, władze Kambodży gwarantowały aresztowanie 
wszystkich oskarżonych na swoim terytorium oraz pod warunkiem, 
że nie będzie stosowane ułaskawienie wobec skazanych (Boyle 
2002). W styczniu 2001 roku Hun Sen zwołał Kambodżańskie Zgro-
madzenie Narodowe, aby ustanowić prawo dotyczące utworzenia 
Nadzwyczajnych Izb w Sądach w Kambodży, których zadaniem było-
by ściganie zbrodni popełnionych podczas okresu Demokratycznej 
Kampuczy (Skilbeck 2008). W przyjętej ustawie zawarto, że Nad-
zwyczajne Izby powinny zostać ustanowione w ramach istniejącej 
kambodżańskiej struktury sądowej i powinny być ukierunkowane 
tylko na osoby odpowiedzialne za najpoważniejsze naruszenia praw 
człowieka, w tym naruszenia prawa Kambodży oraz Konwencji ONZ 
w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. ONZ nie 
zaakceptowało tego, że zgodnie z ustawą Kambodża miała mieć 
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większy wpływ na wybór sędziów i na procedurę, którą stosowały 
składy sędziowskie. Nie została przewidziana również możliwość 
obrony oskarżonych przez adwokatów międzynarodowych – mogli 
oni jedynie asystować obrońcom kambodżańskim (Stasiak 2012). 
Ponadto przewidziane zostało, że wszystkie sądy mają się znajdować 
w Phnom Penh. Powołując się na obawy dotyczące bezstronności, 
niezależności i obiektywizmu, ONZ zaprzestała rozmów z rządem 
Kambodży w dniu 8 lutego 2002 roku (Etcheson 2006). Hans Corell 
(negocjator ONZ) uznał, że rząd Kambodży nie przejawia dostatecz-
nej woli współpracy, a jedynie kluczy próbując narzucić społeczności 
międzynarodowej własną wizję organu sądowego poddanego wy-
łączanie jego kontroli. W związku z tym ONZ nie zamierzała dalej 
prowadzić negocjacji z rządem Kambodży, a tym bardziej firmować 
zaprojektowany przez rząd trybunał (Milik 2011).

Dzięki wsparciu Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozmowy zostały 
wznowione i w czerwcu 2003 roku podpisane zostało porozumienie 
pomiędzy ONZ a Kambodżą. W dniu 16 lipca 2003 roku Kambodżań-
ska Partia Ludowa przedłożyła list podpisany przez Hun Sena w Kam-
bodżańskim Zgromadzeniu Narodowym, wzywając do ratyfikacji 
umowy dotyczącej umiędzynarodowionego trybunału. Umowa zo-
stała formalnie przedłożona Zgromadzeniu Narodowemu w dniu 17 
lipca 2003 roku. W październiku 2004 roku rząd ratyfikował umowę 
(Luftglass 2004). Umowę należy traktować jako traktat międzynaro-
dowy, mimo że ściśle powiązana jest z odpowiednim prawem kra-
jowym. Kolejnym etapem było ogłoszenie w maju 2006 roku przez 
Minister Sprawiedliwości Ang Vong Vathana, że Najwyższa Władza 
Sądownicza Kambodży zatwierdziła 30 sędziów z Kambodży i ONZ, 
którzy będą przewodniczyli długo oczekiwanemu trybunałowi. Sę-
dziowie zostali zaprzysiężeni na początku lipca 2006 roku (http://
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5140032.stm 2018).

Podsumowanie

Nie istnieje idealny mechanizm, za pomocą którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności sprawców poważnych naruszeń 
praw człowieka. Podczas ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami 
ewolucji różnych międzynarodowych mechanizmów mających na 
celu rozwiązanie problemu poważnych naruszeń praw człowieka. 
Obejmują one wyłącznie międzynarodowe mechanizmy, takie jak 
ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego i utworzenie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii oraz 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. W tym okresie 
opracowano również szereg mechanizmów wewnętrznych, takich 
jak południowoafrykańska Komisja Prawdy i Pojednania, a także 
Iracki Trybunał Specjalny w celu zwalczania okrucieństw związanych 
z naruszeniem podstawowych praw człowieka. Kolejnym, nowszym 
rozwiązaniem jest utworzenie umiędzynarodowionych trybunałów 
w Timorze Wschodnim, Kosowie, Sierra Leone, czy w Kambodży. 
Głównym celem powoływania umiędzynarodowionych trybunałów, 
takich jak w Kambodży, jest przeprowadzenie uczciwych procesów 
sądowych, które będą skazywały sprawców odpowiedzialnych za 
zbrodnie i formalnie uznają zło wyrządzone ofiarom. Oprócz tego 
głównego celu, trybunał może zostać utworzony również w celu 
rehabilitacji systemu sądowniczego kraju, przywrócenia zaufania 
obywatela do krajowego systemu sądowego i odstraszania poten-
cjalnych przyszłych sprawców. Wszystkie te cele należy rozpatrywać 

w świetle stabilności politycznej i systemu sądowniczego określone-
go państwa. Ponadto wskazać należy, że wszelkie zdobyte doświad-
czenia przez społeczność międzynarodową związane z utworzeniem 
umiędzynarodowionego trybunału przekładać się będą na lepsze 
przygotowanie kolejnych trybunałów, dzięki czemu będą one lepiej 
dostosowane do warunków politycznych i prawnych, aby skutecz-
nie ścigać sprawców, którzy dopuścili się poważnych naruszeń praw 
człowieka.
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Cedent a pozostałe strony czynności 
cesji umowy w prawie włoskim

Assignor’s legal relations with the other 
parties to the action in Italian law 

The subject of the present article are assignor’s legal relations 
with the other parties to the action, being in force in the Italian law. 
Along with making assignment former debtor ceases to be a party 
to the original agreement, therefore the entity obliged to provide 
services. The transformation occurred does not release it, however, 
from the newly established – under the transfer agreement – obli-
gations towards the creditor and the assignee. The ceded creditor 
acceptance of the assignment agreement might be subject to bear 
a subsidiary liability of the debtor for nonperformance by the as-
signee. In turn, to the new entity, the assignor shall be borne by 
ex lege against warranty responsibility for the validity of the ced-
ed relation. Moreover, it may voluntarily assume – in the form of 
guarantees – responsibility for the performance to the creditor.

Keywords: assignment of contract rights, art. 1408 of the Codice 
Civile, art. 1410 of the Codice civile, assignor, assignee.

Tematem artykułu są obowiązujące w prawodawstwie wło-
skim stosunki prawne cedenta łączące go z pozostałymi stronami 
czynności w związku z dokonaniem cesji umowy. Wraz z dokona-
niem cesji umowy, dotychczasowy dłużnik przestaje być stroną 
umowy pierwotnej, a zatem również podmiotem zobowiązanym 
do świadczenia. Zaistniałe przekształcenie podmiotowe nie uwal-
nia go jednak od nowopowstałych – w związku z dokonaną cesją 
umowy – obowiązków wobec cesjonariusza i pierwotnego wierzy-
ciela. Zgoda scedowanego wierzyciela może być bowiem opatrzo-
na zastrzeżeniem o obarczeniu dłużnika subsydiarną odpowiedzial-
nością za niewykonanie zobowiązania przez cesjonariusza. Z kolei 
wobec nowego podmiotu cedent ponosi ex lege odpowiedzialność 
gwarancyjną za fakt istnienia stosunku pierwotnego. Dodatkowo, 
może on również przyjąć na siebie – w formie poręczenia – odpo-
wiedzialność za spełnienie świadczenia przez wierzyciela.

Słowa kluczowe: cesja umowy, art. 1408 Codice civile, art. 1410 
Codice civile, cedent, cesjonariusz.

Typ artykułu: przeglądowy.
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Cesja umowy w prawie włoskim jest czynnością prawną trój-
stronną, która wpływa na wzajemne relacje wszystkich biorących 
w niej udział podmiotów. Jej skutki są niezależne od tych wywie-
ranych przez umowę pierwotną i mogą zostać podzielone na trzy 
główne kategorie: podstawowe (essenziali), naturalne (naturali) 
i akcesoryjne (accidentali) (Carresi 1950: 81). 

Skutki podstawowe występują ex lege i nie mogą zostać wolą 
stron ograniczone bądź też wyłączone. Zasada ta nie znajduje na-
tomiast zastosowania odnośnie tzw. skutków naturalnych, któ-
re występują automatycznie, o ile strony nie postanowią inaczej. 
Wreszcie, skutki akcesoryjne to te, które wystąpią jedynie wtedy, 
gdy strony to w umowie wyraźnie zaznaczą. 

Niezależnie od faktu, iż cedent jest podmiotem występującym 
ze zbywanego stosunku, to na mocy dokonanej cesji umowy staje 
się on na nowo złączony węzłem obligacyjnym z każdym z pozosta-
łych podmiotów. 

To zaś w praktyce skutkuje powstaniem różnorakich stanów 
faktycznych, które wielokrotnie budzą liczne kontrowersje w dok-
trynie.

Zwolnienie cedenta z odpowiedzialności 
wobec dotychczasowego wierzyciela

Jedną z zasadniczych konsekwencji cesji umowy jest zwolnienie 
cedenta z wszelkiej odpowiedzialności wobec cedowanego podmio-
tu. Skutek ten następuje z chwilą zawarcia przedmiotowej umowy 
(Clarizia 2005: 117; Gabrielli 2012: 276.). Cecha ta zresztą w sposób 
najbardziej jaskrawy odróżnia tę instytucję od „klasycznego” prze-
jęcia długu, o którym mowa w art. 1273 Codice civile (dalej: c.c.) 
(Regio decreto z dnia 6 marca 1942 r. nr 262). W jego przypadku 
bowiem całkowite zwolnienie dotychczasowego dłużnika z odpo-
wiedzialności możliwe jest wyłącznie, gdy wierzyciel wyrazi na to 
zgodę (Andreoli 1951: 49).

Przy umowach o charakterze ciągłym skutek zwalniający wy-
stępuje wyłącznie ex nunc i nie pozbawia dotychczasowych stron 
umowy roszczeń odnośnie świadczeń, których termin wymagalno-
ści nadszedł przed dniem dokonania przelewu (Carresi 1950: 93; 
Gabrielli 2012: 276; Albanese 2008: 339; Fusaro 2006: 248; Gallo 
2010: 1738). Nie ma jednak przeszkód, by strony w tym zakresie 
umówiły się inaczej. Mogą one również przy okazji dokonywania 
cesji umowy ustalić wedle własnego uznania moment, od które-
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go czynność ta zacznie wywierać skutki prawne (Carresi 1950: 93; 
Gabrielli 2012: 276; Albanese 2008: 339; Fusaro 2006: 248; Gallo 
2010: 1738). Wraz ze zmianą osoby dłużnika modyfikacji ulega rów-
nież majątek, z którego możliwe będzie prowadzenie ewentualnej 
egzekucji. W konsekwencji, skuteczne dokonanie cesji umowy po-
woduje wygaśnięcie istniejących dotychczas zabezpieczeń, zarówno 
osobowych, jak i rzeczowych. Zgodnie jednak z treścią art. 1275 c.c. 
norma ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i może 
zostać wyłączona na mocy porozumienia stron, o ile osoba udziela-
jąca zabezpieczenia wyrazi na to zgodę. 

Subsydiarna odpowiedzialność cedenta
 za dotychczasowe zobowiązanie

Na gruncie art. 1408 c.c. dotychczasowy wierzyciel ma możli-
wość wyeliminowania skutku w postaci zwolnienia cedenta z od-
powiedzialności za dotychczasowe zobowiązanie. Zamieszczenie ta-
kiego zastrzeżenia w razie niespełnienia świadczenia przez nowego 
dłużnika upoważnia scedowany podmiot do zwrócenia się do pier-
wotnie zobowiązanego o spełnienie świadczenia. W konsekwencji, 
wyrażenie zgody przez dotychczasowego wierzyciela zaczyna pełnić 
dwojaką funkcję, gdyż nie tylko przesądza o definitywnym dojściu do 
skutku cesji umowy, ale również o zwolnieniu pierwotnego dłużnika 
z ciążącej na nim odpowiedzialności. Skorzystanie z tego uprawnie-
nia przez dotychczasowego wierzyciela może jednak budzić pewne 
wątpliwości w zakresie istnienia konsensusu odnośnie całej czynno-
ści prawnej pomiędzy trzema podmiotami. Z jednej bowiem strony 
cedent i cesjonariusz wyrażają wolę dokonania przekształcenia, 
wskutek którego ten drugi stanie się jedynym dysponentem praw 
i obowiązków wynikających z pierwotnego stosunku. Z drugiej stro-
ny, poprzez wyrażenie warunkowej zgody, dotychczasowy wierzyciel 
jednoznacznie manifestuje, że nie jest zainteresowany definitywnym 
uwolnieniem dłużnika z ciążących na nim zobowiązań. To zaś stoi 
w sprzeczności z ideą ostatecznego wygaśnięcia istniejącego dotych-
czas stosunku pomiędzy cedentem a wierzycielem. 

Zdaniem U. Natoli w omawianej sytuacji dochodzi do powsta-
nia nowego stosunku prawnego, który łączy od teraz cesjonariusza 
z pierwotnym kontrahentem i stanowi swoistą kombinację przelewu 
wierzytelności oraz kumulatywnego przystąpienia do długu (Puleo 
1939: 78; Natoli 1946: 326). Dotychczasowa odpowiedzialność za 
własne zobowiązanie przeradza się bowiem w odpowiedzialność 
o charakterze subsydiarnym i gwarancyjnym. Nie sposób zaś przy-
czyn tej nowopowstałej odpowiedzialności upatrywać w istniejącym 
zobowiązaniu pierwotnym (Puleo 1939: 78). Zwolennicy postrze-
gania cesji umowy jako trójstronnej czynności prawnej postrzega-
ją zastrzeżenie wierzyciela jako swoistą ofertę o treści odmiennej 
od tej złożonej przez cedenta w chwili wyrażenia chęci dokonania 
przelewu umowy. Zmodyfikowana przez wierzyciela oferta może na-
stępnie zostać przyjęta bądź też odrzucona przez cedenta (Albane-
se 2008: 341; Clarizia 2005: 119; Fusaro 2006: 249; Carbone 2000: 
330). Z kolei autorzy broniący tezy o dwustronnym charakterze cesji 
umowy podkreślają, że wierzyciel może zastrzec taki skutek wyłącz-
nie uprzednio wobec dokonania czynności cesji umowy, względem 
której pozostaje podmiotem zewnętrznym (Cicala 1962: 211). Za 
dominujący obecnie uznać należy jednak pogląd, iż skorzystanie 
z tego uprawnienia nie wpływa w żaden sposób na samą struktu-

rę zobowiązania. Nadal pozostaje ono czynnością trójstronną, na 
mocy której dochodzi do zmiany dotychczasowej strony umowy 
z cedenta na cesjonariusza, z tą tylko różnicą, iż ten ostatni pozo-
staje subsydiarnie odpowiedzialny za spełnienie świadczenia (An-
dreoli 1951: 57; De Nova 1982: 567). Samo zaś zastrzeżenie winno 
być traktowane jako rodzaj wyjątkowego uprawnienia o charakterze 
potestatywnym, przyznanego przez ustawodawcę w celu ochrony 
zaufania wierzyciela do pierwotnego kontrahenta (Gabrielli 2012: 
278; Anelli 2006: 1352). Wyrażeniu warunkowej zgody przez do-
tychczasowego wierzyciela zawsze zresztą towarzyszy akceptacja ze 
strony cedenta, z tą tylko różnicą, że dotyczy ona „nowej” oferty. 
Innymi słowy, pomiędzy stronami nadal istnieje konsensus odnośnie 
dokonywanej czynności, tylko w formie zmodyfikowanej względem 
„klasycznej” cesji umowy. Rozstrzygnięcia wymaga nadto kwestia 
charakteru przyjętej na siebie przez cedenta odpowiedzialności. 
Jako subsydiarną definiuje ją F. Carresi (Carresi 1950: 98; Andreoli 
1951: 58). Zwraca uwagę, iż jej źródłem nie jest stosunek stano-
wiący przedmiot cesji, a zawarte równocześnie porozumienie po-
między cedentem i pierwotnym wierzycielem (Albanese 2008: 342; 
Carbone 2000: 331; Clarizia 2005: 127). Wskutek jego powstania 
dłużnik nie odpowiada już za własne zobowiązanie, ale wyłącznie 
za niespełnienie świadczenia przez osobę trzecią, tj. cesjonariusza. 
Odpowiedzialności tej nie można nadto utożsamiać z poręczeniem, 
które ustanawiane jest wolą poręczyciela (art. 1936 c.c.) (Carbone 
2000: 332; Gabrielli 2012: 278). Na gruncie art. 1408 ust. 2 c.c. dla 
powstania tego skutku decydująca jest zaś wola cedowanego pod-
miotu, który niejako zmusza cedenta do wyrażenia zgody na przyję-
cie przedmiotowej odpowiedzialności, o ile zależy mu na dokonaniu 
cesji umowy. Nadto, poręczyciel odpowiada za zobowiązanie wraz 
z dłużnikiem w sposób solidarny. Odpowiedzialność cedenta ma 
natomiast charakter wyłącznie subsydiarny. Wreszcie, M. Andreoli 
zauważa, iż gdyby wolą ustawodawcy było ukształtowanie sytuacji 
cedenta jako poręczyciela, to odwołałby się do tej instytucji wprost, 
tak jak to uczynił w art. 1410 c.c. (Andreoli 1951: 58). Dodatkowo, 
przeciwko przyjęciu odpowiedzialności w charakterze poręczyciela 
przemawia również fakt, iż cedent nie odpowiada za cudze zobo-
wiązanie, a wyłącznie za jego niewykonanie przez osobę trzecią. 
Choć bowiem niewątpliwym jest, że wskutek dokonania cesji umo-
wy cesjonariusz staje się nowym dysponentem praw i obowiązków 
wynikających z danego stosunku prawnego, to pierwotny dłużnik 
nadal jest odpowiedzialny za własne zobowiązanie, albowiem wo-
bec sprzeciwu wierzyciela pozostaje przy nim jego pasywna część. 
W doktrynie prezentowany jest również pogląd, iż odpowiedzial-
ność ta ma charakter solidarny (Cicala 1962: 214; Wyrok Corte di 
Cassazione z dnia 1 czerwca 2004 roku, nr 10485). Sam bowiem fakt 
ograniczenia odpowiedzialności dłużnika do przypadku niewykona-
nia zobowiązania przez cesjonariusza nie może jeszcze przesądzać 
o jego subsydiarnym charakterze. Zgodnie z brzmieniem art. 1293 
c.c. odpowiedzialność solidarna nie jest wykluczona w sytuacji, gdy 
każdy dłużnik odpowiada podług innych zasad. W konsekwencji, 
również w przypadku odpowiedzialności o charakterze solidarnym, 
dopuszczalne jest wprowadzanie pewnych modyfikacji. Możliwość 
żądania spełnienia świadczenia od cedenta nie jest natomiast 
uzależniona od przeprowadzenia nieskutecznej egzekucji wobec 
cesjonariusza. Scedowany podmiot może zwrócić się do cedenta 
już w momencie, gdy cesjonariusz nie uczyni zadość wezwaniu do 
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spełnienia wymagalnego świadczenia. Dotychczasowy wierzyciel 
ma obowiązek zawiadomienia cedenta o niespełnieniu świadczenia 
przez cesjonariusza w ciągu 15 dni (art. 1408 ust. 3 c.c.). Nakaz ten 
winien być traktowany jako bezwzględny obowiązek, którego naru-
szenie skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej 
wobec cedenta. Wierzyciel, który nie zawiadomi cedenta w termi-
nie, może zostać zobowiązany do naprawienia wynikłej w związku 
z tym szkody. Należy jednak podkreślić, że uchybienie to nie prowa-
dzi nigdy do wygaśnięcia uprawnienia do żądania spełnienia świad-
czenia (Andreoli 1951: 60; Carresi 1950: 102; Clarizia 2005: 128; 
Benedetti 1998: 171; Bianca 2000: 772).

Odpowiedzialność gwarancyjna
 cedenta wobec cesjonariusza

Na mocy art. 1410 c.c. cedent ponosi wobec cesjonariusza od-
powiedzialność za ważność umowy pierwotnej. W pojęciu tym za-
wiera się nie tylko gwarancja istnienia cedowanej wierzytelności, ale 
również wszelkich związanych z nią uprawnień (Andreoli 1951: 60; 
Carresi 1950: 102; Clarizia 2005: 128; Benedetti 1998: 171; Bianca 
2000: 772).

Istotne w świetle tej regulacji wydaje się rozstrzygnięcie czy 
charakter wspomnianej odpowiedzialności skorelowany jest jak-
kolwiek z odpłatnością cesji umowy. Problem ten nie występuje 
dla tych przedstawicieli doktryny, który twierdzą, iż przedmiotowej 
czynności nie można dokonać pod tytułem darmym (Cicala 1962: 
153). Dla R. Cicali stanowisko to jest skutkiem przyjęcia, iż cesja 
umowy to kombinacja przelewu wierzytelności i przejęcia długu, 
przy których zawsze istnieć będzie pewna wzajemność świadczeń. 
I tak, w przypadku cesji umowy sprzedaży (bądź umowy o dzieło) ce-
sjonariusz uiszcza na rzecz cedenta należną za towar (dzieło) cenę. 
Przy umowie cesji skorelowanej z wymianą przekształceniu podmio-
towemu towarzyszyć będzie transfer określonego dobra na rzecz 
cedenta. Wreszcie możliwa jest też najprostsza z sytuacji, w której 
cedowana wierzytelność odpowiada co do wartości przyjmowane-
mu długowi, a zatem zyskiem cedenta staje się pozbycie obowiązku.

Przyjmując jednak pogląd o jednorodnej naturze czynności cesji 
umowy, powyższe uwagi nie mogą znaleźć zastosowania. W konse-
kwencji, stanowisko to za dopuszczalne uznaje dokonanie tej czyn-
ności zarówno odpłatnie, jak i nie (Zaccaria 1985: 284). Jako czyn-
ność odpłatną definiuje przede wszystkim takie porozumienie, na 
mocy którego istnieje równowaga pomiędzy otrzymywanymi przez 
strony korzyściami i nabywanymi ciężarami. O tytule darmym zaś 
należy mówić wtedy, gdy widać ewidentną dysproporcję pomiędzy 
sytuacją obu stron. Jak podkreśla jednak A. Zaccaria, o odpłatnym 
charakterze nie przesądza jeszcze sam fakt, że cesjonariusz zostaje 
zobowiązany do spełnienia określonego świadczenia. Dopiero bo-
wiem ekonomiczna możliwość jego przyrównania do wartości otrzy-
mywanych korzyści może o tym świadczyć. W związku z przyjęciem 
takiego stanowiska, powstaje jeszcze pytanie, czy dokonanie cesji 
umowy pod tytułem darmym rodzi taką samą odpowiedzialność ce-
denta, jak jej dokonanie odpłatnie. Twierdząco odpowiada na nie 
F. Carresi (Carresi 1950: 92). Jego zdaniem przesądza o tym fakt, iż 
w treści art. 1410 c.c. brak rozróżnienia tych dwóch przypadków. 
Odmienny pogląd wyraża natomiast A. Zaccaria, która w tym za-
kresie zasadne uznaje odwołanie się do treści art. 1266 c.c., zgod-

nie z którym w przypadku nieodpłatnego przelewu wierzytelności 
zastosowanie znajduje art. 797 cc stanowiący o ograniczonej od-
powiedzialności darczyńcy. Zauważa przy tym, że zajęcie stanowi-
ska przeciwnego godzi w generalną zasadę przyznającą darczyńcy 
uprzywilejowaną pozycję i prowadzi do nieuzasadnionego zaostrze-
nia jego odpowiedzialności (Benedetti 1998: 182; Bianca 2000: 
721; Clarizia 2005: 151; Gabrielli 2012: 284; Zaccaria 1985: 286). 
Ochrona przewidziana na gruncie z art. 1410 c.c. nie ma jednakże 
charakteru bezwzględnego. Konieczne jest bowiem również zapew-
nienie ochrony pozostającemu w dobrej wierze cesjonariuszowi (Be-
nedetti 1998: 186; Clarizia 2005: 151; Fusaro 2006: 251; Gabrielli 
2012: 284; Zaccaria 1985: 286). W konsekwencji, gdy cesjonariusz 
podczas dokonywania czynności wiedział, że pierwotna umowa jest 
nieważna znajdzie per analogia zastosowanie art. 1491 c.c., który 
wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku, gdy kupujący 
wiedział o wadach rzeczy w chwili jej zakupu lub mógł je z łatwo-
ścią zauważyć. Jeśli natomiast nieważność stosunku podstawowego 
jest wynikiem sprzeczności z prawem, to cesjonariusz pozostanie 
chroniony, o ile jego niewiedza w tym przedmiocie była niezawinio-
na (Zaccaria 1985: 290; Gallo 2010: 1744). Odpowiedzialność ce-
denta, o której mowa w art. 1410 c.c. zaktualizuje się w pierwszej 
kolejności w przypadku, gdy pierwotna umowa okaże się nieważna 
bądź w ogóle nieistniejąca (Bianca 2000: 721; Clarizia 2005: 153; 
Gabrielli 2012: 284). Warto w tym miejscu jednak podkreślić, iż 
w określonych przypadkach, na skutek dokonania cesji umowy, nie-
ważna bądź nieistniejąca umowa może przymiot ten stracić i zostać 
konwalidowana zgodnie z brzmieniem art. 1444 c.c. (Clarizia 2005: 
154). Tytułem przykładu można podać sytuację, w której w chwili 
zawierania umowy pierwotnej brak było jej przedmiotu, natomiast 
w momencie dokonywania cesji umowy przedmiot ten już istnieje. 
W konsekwencji, złożenie oświadczenia woli przez pierwotne strony 
stosunku o chęci jego scedowania wywoła dwojakie konsekwen-
cje, tj. dojście do skutku umowy oraz dokonanie przekształcenia 
podmiotowego. Podobny stanie się również w sytuacji, gdy umowa 
pierwotna była czynnością symulowaną. Podstawą będzie jednak 
norma zawarta w art. 1415 c.c., zgodnie z którą umowa taka wy-
wołuje skutki prawne wobec osób trzecich działających w dobrej 
wierze (Anelli 2006: 1360).

Pierwotna umowa może również być nie tyle nieważna bądź 
nieistniająca, ale podlegać ubezskutecznieniu w związku z wystąpie-
niem przy jej zawieraniu wad oświadczeń woli, tj. błędu, podstępu 
lub przymusu fizycznego (Carresi 1950: 89; Gabrielli 2012: 284). 
W świetle dominującego poglądu, świadomi tej okoliczności cedent 
i wierzyciel mogą w sposób dorozumiany sanować istniejącą wadę 
wraz ze złożeniem swoich oświadczeń woli podczas dokonywania 
cesji umowy. Wynika to z brzmienia art. 1444 c.c. (Benedetti 1998: 
188; Cicala 1962: 110; Zaccaria 1985: 294). Co ważne, późniejsze 
wobec przekształcenia podmiotowego wykrycie przez scedowany 
podmiot wady nie uniemożliwia mu żądania ubezskutecznienia 
pierwotnej umowy. W sytuacji tej zaktualizuje się bowiem odpo-
wiedzialność cedenta wobec cesjonariusza na podstawie art. 1410 
c.c. Odmiennie należy natomiast traktować przypadek dokonania 
cesji umowy w celu sprzecznym z prawem. Tylko wiedza o tym fak-
cie wszystkich stron zobowiązania może prowadzić do nieważności 
czynności (Gabrielli 2012: 285). Granicznym przypadkiem odpowie-
dzialności cedenta na gruncie art. 1410 c.c. jest rozwiązanie umowy 
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(Benedetti 1998: 188; Clarizia 2005: 155; Zaccaria 1985: 298). Z jed-
nej bowiem strony zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu 
cedent odpowiada z mocy prawa wyłącznie za ważność zbywanej 
umowy, a zatem poza zakresem zastosowania tej normy winny pozo-
stać wszelkie przypadki jej następczego rozwiązania. Z drugiej jednak 
taka interpretacja wydaje się pozostawać w sprzeczności z wykładnią 
celowościową tej normy, której zadaniem jest ochrona cesjonariusza 
przed oszustwem ze strony cedenta (Benedetti 1998: 189; Zacca-
ria 1985: 299). Powodem rozwiązania umowy może być bowiem 
również zdarzenie sprzed dokonania cesji umowy. W konsekwencji, 
cedent będzie odpowiadał wobec cesjonariusza za te przypadki, 
gdy dotychczasowy wierzyciel będzie miał prawo rozwiązać umo-
wę z uwagi na uprzednią wobec czynności cesji okoliczność. Poza 
zakresem regulacji art. 1410 c.c. pozostaną natomiast te sytuacje, 
w których to cesjonariusz z takiego uprawnienia będzie mógł sko-
rzystać w związku z zaistnieniem okoliczności sprzed daty przelewu 
umowy. Odmienna interpretacja skutkowałaby przyjęciem rozwiąza-
nia, w którym cesjonariusz byłby podwójnie wzbogacony, albowiem 
mógłby żądać naprawienia szkody zarówno od wierzyciela, jak i ce-
denta na podstawie art. 1410 c.c. Bez znaczenia dla powstania odpo-
wiedzialności cedenta na gruncie art. 1410 c.c. pozostanie również 
fakt, iż pomiędzy nowym dłużnikiem a wierzycielem dojdzie do roz-
wiązania umowy w związku z wystąpieniem następczych wobec cesji 
umowy okoliczności. Powyższe uwagi znajdą również zastosowanie 
w przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego oraz wystąpie-
nia warunku zawieszającego, istnienia których w chwili zawierania 
umowy nie był świadomy cesjonariusz. W przypadku warunku zawie-
szającego możliwość pociągnięcia cedenta do odpowiedzialności po-
zostanie aktualna wyłącznie do czasu jego urzeczywistnienia. W przy-
padku wadliwości scedowanej umowy zasadne wydaje się natomiast 
odwołanie do treści art. 1490 cc, na mocy którego sprzedawca (tu 
cedent) gwarantuje, iż przedmiot sprzedaży jest pozbawiony wad. 
Takie rozwiązanie, bardziej niż możliwość powołania się na nienale-
żyte wykonanie umowy, pozwala zapewnić kompleksową ochronę 
cesjonariuszowi. Poza dyspozycją art. 1410 cc pozostaje również 
dokonanie cesji umowy przez falsus procurator, gdyż w razie braku 
jej potwierdzenia przez osobę uprawnioną (cedenta) czynność ta 
w ogóle nie dochodzi do skutku (Clarizia 2005: 159). Za właściwsze 
w tej sytuacji należy uznać odwołanie się do art. 1478 cc oraz art. 
1479 cc, które regulują kwestię sprzedaży cudzej rzeczy (Benedetti 
1998: 189; Fusaro 2006: 252; Gabrielli 2012: 285; Gallo 2010: 1745; 
Zaccaria 1985: 309).

Świadczenie odszkodowawcze

Z braku odmiennych postanowień umownych naprawienie 
szkody na gruncie art. 1410 c.c. obejmuje damnum emergens po-
wstałe w związku z niewykonaniem zobowiązania (Gabrielli 2012: 
285). Dochodzi do powstania swoistej fikcji prawnej jakoby pierwot-
na umowa była ważna, a zatem możliwe było wywodzenie z tego 
faktu określonych skutków prawnych. Przy miarkowaniu wysokości 
należnego cesjonariuszowi odszkodowania nie bez znaczenia pozo-
staje oczywiście fakt, iż na skutek nieważności stosunku pierwotne-
go również cesjonariusz został zwolniony z obowiązku świadczenia, 
a zatem poczynił w tym zakresie pewne oszczędności (Carresi 1950: 
91; Zaccaria 1985: 281).

Poręczenie cedenta na wypadek niewykonania
zobowiązania przez scedowany podmiot

 
Na podstawie art. 1410 ust. 2 c.c. cedent może dobrowolnie 

przyjąć na siebie również odpowiedzialność za niewykonanie zo-
bowiązania przez dotychczasowego wierzyciela. Odpowiedzialność 
ta ma charakter poręczenia, a zatem cedent odpowiada solidarnie 
z wierzycielem (Mirabelli 1980: 431; Andreoli 1951: 61; Gabrielli 
2012: 286). Zasadne wydaje się również stanowisko, iż przyjęcie na 
siebie tej odpowiedzialności należy traktować jako osobną wobec 
cesji umowy czynność prawną (Criscuoli 1957: 1608; Natoli 1946: 
235). Podkreślenia wymaga przy tym, iż reżimu tej odpowiedzialno-
ści nie należy utożsamiać z odpowiedzialnością na wypadek niewy-
płacalności scedowanego dłużnika, o której mowa w art. 1267 c.c. 
Na jej podstawie bowiem cedent odpowiada wyłącznie w granicach 
własnego przysporzenia, powiększonego o należne odsetki oraz po-
niesione w związku z tą sytuacją przez cedenta wydatki. Na gruncie 
zaś regulacji z art. 1410 ust. 2 c.c. odpowiedzialność cedenta nie 
jest w żaden sposób ograniczona (Benedetti 1998: 194). Poręczyciel 
zobowiązany jest zwrócić nie tylko sumę odpowiadającą zobowiąza-
niu głównemu, ale również wszelkie świadczenia akcesoryjne oraz 
poniesione przez cesjonariusza z tego tytułu wydatki (art. 1942 c.c.).

Pozycja cedenta a prawo polskie

W prawie polskim sukcesja osoby trzeciej (cesjonariusza) w po-
zycję prawną dotychczasowej strony umowy jest dopuszczalna na 
zasadzie swobody umów i następuje przy zachowaniu tożsamości 
całego stosunku, podobnie jak w przypadku przelewu wierzytelno-
ści i przejęcia długu. Innymi słowy, nabywana przez podmiot wstę-
pujący wierzytelność jest identyczna względem tej przysługującej 
dotychczasowej stronie, a przejmowany dług jest tożsamy z tym 
ciążącym na poprzedniku prawnym. Dopuszczalność tej instytucji 
w polskim prawie cywilnym w związku z zasadą swobody umów 
skutkuje jednak całym szeregiem następstw, w tym brakiem szcze-
gółowej regulacji odnośnie pozycji ustępującej strony (cedenta) 
względem pozostałych stron umowy. Wydaje się, że wraz ze sku-
tecznym dokonaniem czynności cesji umowy zostaje on definityw-
nie zwolniony od ciążących na nim dotąd obowiązków i nie ponosi 
szczególnej odpowiedzialności wobec pozostałych stron, o ile nie 
zostanie to wyraźnie inaczej zastrzeżone. Podstawą jego ewentu-
alnej odpowiedzialności mogą być przepisy części ogólnej kodeksu 
cywilnego oraz prawa zobowiązań, które znajdą zastosowanie rów-
nież do umów nienazwanych.

Podsumowanie

Jako czynność trójstronna cesja umowy wywołuje liczne skut-
ki prawne w obrębie wzajemnych stosunków wszystkich trzech 
podmiotów. Samo zbycie pozycji kontraktowej przez cedenta nie 
pozwala mu się nigdy definitywnie uwolnić od skutków prawnych 
związanych zarówno ze stosunkiem pierwotnym, jak i cesją umowy. 
Najważniejszą konsekwencją tej czynności jest zwolnienie ceden-
ta z wszelkiej odpowiedzialności wobec cedowanego podmiotu. 
Skutek ten zasadniczo następuje z chwilą zawarcia przedmiotowej 
umowy i odróżnia tę instytucję od „klasycznego” przejęcia długu. 
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Cesja umowy bez zwolnienia cedenta z odpowiedzialności za speł-
nienie świadczenia niewątpliwie nie kreuje nowego typu czynności 
prawnej. Jej odmienność sprowadza się do tego, iż wstąpieniu w ca-
łokształt praw i obowiązków przez cesjonariusza, towarzyszy poro-
zumienie dotychczasowych stron umowy. Na jego mocy pierwotny 
dłużnik zgadza się na przyjęcie na siebie subsydiarnej odpowiedzial-
ności na wypadek niewykonania świadczenia przez nowy podmiot. 
Na mocy art. 1410 c.c. cedent ponosi wobec cesjonariusza odpowie-
dzialność za ważność umowy pierwotnej. W pojęciu tym zawiera się 
nie tylko gwarancja istnienia cedowanej wierzytelności, ale również 
wszelkich związanych ze stosunkiem uprawnień. Odpowiedzialność 
ta aktualizuje się w przypadku nieistnienia oraz nieważności umowy, 
a także w razie możliwości jej następczego ubezskutecznienia lub 
rozwiązania. Świadczenie należne cesjonariuszowi obejmuje dam-
num emergens powstałe w związku z niewykonaniem zobowiązania. 
Zakres tej odpowiedzialności ulega natomiast znacznemu ogranicze-
niu, jeśli cesja umowy dokonana została nieodpłatnie.

Cedent może również przyjąć na siebie dobrowolnie odpowie-
dzialność za niewykonanie zobowiązania przez dotychczasowego 
wierzyciela. Odpowiedzialność ta ma charakter poręczenia, a zatem 
odpowiada on za świadczenie główne bez ograniczeń i solidarnie 
z wierzycielem.
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Europejski Urząd Policji – działania operacyjne na rzecz 
przeciwdziałania nielegalnej migracji i handlu ludźmi 

European Police Office – operational activities for 
counteracting illegal migration and human trafficking 

This publication is devoted to the analysis of the first pro-
posals of police cooperation in the European Union, as well as 
treaty cooperation within the framework of the European Police 
Office. The next section discusses the most important Europol 
operations counteracting cross-border organized crime in com-
bating the problem of illegal immigration and human trafficking. 
The annual reports on Europol’s activities were recognized as an 
invaluable source of professional and reliable data, therefore their 
query was treated as a crucial part of the work. The annual reports 
on Europol’s activities were recognized as an invaluable source of 
professional and reliable data, therefore their query was treated 
as a crucial part of the work. The author notices the insufficien-
cy of publications dealing with this subject, mainly in Poland. The 
publications by Tomasz Safjanski or Emil Plywaczewski are par-
ticularly noteworthy and provide a compendium of knowledge 
about the history of the multiannual extension of Europol’s man-
date. However, it should be emphasized that the purpose of the 
published work is not to explain the challenges that EU Member 
States face in the face of the current migration crisis, but to pres-
ent the directions of evolution and further possibilities of inter-
national police cooperation. Nowadays, the nature of operational 
activities remains important because the links between individual 
organized crime organizations and the enormous range of illegal 
activities meant that states obliged to ensure security to citizens 
without mutual support are not able to eliminate many crimes.

Keywords: Europol, operational activities, illegal migration, human 
trafficking. 

Niniejszą publikację poświęcono analizie pierwszych pro-
pozycji policyjnej kooperacji na terenie Unii Europejskiej, a także 
współpracy traktatowej w ramach powstałego Europejskiego Urzę-
du Policji. W artykule omówiono najistotniejsze operacje Europolu 
przeciwdziałające transgranicznej przestępczości zorganizowanej 
w zakresie zwalczania problemu nielegalnej migracji oraz handlu 
ludźmi. Nieocenionym źródłem fachowych i wiarygodnych danych 
uznano rokroczne raporty z działalności Europolu, w związku z tym 
ich kwerendę potraktowano jako zasadniczą część pracy. Autor-
ka dostrzega jednak niedosyt publikacji poruszających niniejszą 
tematykę, w głównej mierze na gruncie polskim. Na szczególną 
uwagę zasługują publikacje autorstwa Tomasza Safjańskiego czy 
Emila Pływaczewskiego, które stanowią kompendium wiedzy o hi-
storii wieloletniego rozszerzania mandatu Europolu. Należy jednak 
podkreślić, iż celem publikowanej pracy nie pozostaje eksplikacja 
wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć państwa członkowskie UE 
w obliczu współczesnego kryzysu migracyjnego, zaś przedstawienie 
kierunków ewolucji i dalszych możliwości międzynarodowej współ-
pracy policyjnej. Współcześnie charakter działań operacyjnych 
pozostaje o tyle istotny, iż powiązania pomiędzy poszczególnymi 
zorganizowanymi organizacjami przestępczymi i ogromny zasięg 
nielegalnych działań sprawiły, że państwa zobowiązane zapewniać 
bezpieczeństwo obywatelom bez wzajemnego wsparcia nie są 
w stanie eliminować wielu przestępstw. 

Słowa kluczowe: Europol, działania operacyjne, nielegalna migra-
cja, handel ludźmi. 

Typ artykułu: przeglądowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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Wstęp

Korzenie przestępczości zorganizowanej sięgają już XIII wieku, 
kiedy pierwsze organizacje przestępcze chroniły ludność feudalnej 
Europy przed atakami tzw. Raubritterów1, jak również obcych wojsk. 
Niekiedy uznaje się, że to właśnie te pierwotne formy mogły do-
prowadzić do powstania w XIX wieku sycylijskiej mafii – rozwiniętej 
formy organizacji przestępczej (Miczkowska 2009: 115). Mafia pa-
rała się wymuszaniem haraczy, korupcją oraz dokonywała innych 
przestępstw z użyciem przemocy. Po II wojnie światowej rozpoczęła 
dystrybucję narkotyków, broni czy materiałów radioaktywnych2.

1 Nazywani inaczej rycerzami – rabusiami, czy rozbójnikami. 
2 Więcej na temat tego, w jaki sposób mafia podejmowała współpracę 

Istotne zmiany nastąpiły wówczas, gdy przestępczość zorga-
nizowana uważana niegdyś za zjawisko lokalne, osiągnęła wymiar 
międzynarodowy. Napływ włoskich imigrantów do Stanów Zjedno-
czonych ukształtował tzw. organized crime również i w tym państwie 
(Miczkowska 2009: 115). Organizacje przestępcze rozwijały się także 
stopniowo w innych częściach świata, rozszerzając swoje wpływy 
o coraz to nowe rynki zbytu. Nie zaskakuje więc fakt, iż obecnie na 
terenie Unii Europejskiej funkcjonują grupy nie tylko pochodzące 
z państw europejskich, ale również wywodzące się z Azji, Amery-
ki Południowej czy Afryki (Finklea 2010: 4). Okolicznościom dyna-
micznego rozwoju przestępczości zorganizowanej na całym terenie 

z włoskimi i zagranicznymi podmiotami politycznymi w artykule: Cockayne 
2017: 9-27. 
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europejskim sprzyjała m.in. silna chęć tworzenia Europy bez barier 
i uprzedzeń, co przyczyniło się do ukształtowania wspólnego rynku 
i w rezultacie do zniesienia granic wewnętrznych na terenie Unii. 
Brak kontroli granicznej umożliwiający swobodny przepływ osób, 
usług, towarów i kapitału, stworzył doskonałe podłoże do rozwoju 
zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Okazało się ponad-
to, że proces reformacji Europy po upadku ZSRR nie wyeliminował 
dalszej rozbudowy przestępczej sieci, utrzymującej się chociażby 
z handlu narkotykami czy materiałami jądrowymi, a także uczest-
niczącej z procederze prania brudnych pieniędzy, jak również eska-
lującej problem nielegalnej migracji na masową skalę. Koniec lat 
90. przyniósł nowe wyzwania i możliwości. Zorganizowane grupy 
przestępcze bez wysiłku zaadoptowały się do nowej rzeczywistości, 
prowadząc działania w wymiarze ponadnarodowym, rozszerzając 
wspólny rynek przestępczy czy wypożyczając trasy i kanały przerzu-
towe swoim sprzymierzeńcom. Nowe zagrożenie stanowiły nie tylko 
przejawy współpracy między jednymi grupami, ale również konfron-
tacja i prowadzenie walk z innymi na poziomie międzynarodowym 
(Bunyan 1996). 

Współcześnie szerokich możliwości dostarcza grupom prze-
stępczym światowy rozwój technologiczny, jak i globalizacja. Nowe 
technologie sprzyjają komunikacji, a także potencjalnie zmniejsza-
ją odległość i skracają czas. Organizacje przestępcze korzystające  
z osiągnięć w handlowym, pasażerskim transporcie czy posiadające 
nieograniczony dostęp do Internetu w zaskakującym tempie tworzą 
sieć nowych powiązań, nieustannie unowocześniając swoje struk-
tury (OCTA 2011). Należy także pamiętać, że wraz z europejskim 
postępem, zwiększa się również mobilność ludności opuszczającej 
kraje pochodzenia (m.in. państwa Bliskiego Wschodu, Azji czy Afry-
ki Północnej) i przemierzającej niejednokrotnie setki kilometrów 
w poszukiwaniu pracy czy miejsc oferujących godziwe warunki za-
kwaterowania oraz wysokie wsparcie socjalne. Sytuacja pozostaje 
o tyle trudna, iż coraz częściej nielegalni imigranci stają się ofiarami 
organizacji przestępczych, które oferując pomoc w przekroczeniu 
granicy, zmuszają ich m.in. do prostytucji, przemytu narkotyków czy 
kradzieży. 

W rozumieniu konwencji sporządzonej na podstawie artykułu 
K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europej-
skiego Urzędu Policji, przemyt nielegalnych imigrantów można okre-
ślić jako: „umyślne działania w celu osiągnięcia korzyści finansowej, 
zmierzające do ułatwienia wjazdu, zamieszkania lub zatrudnienia 
na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sprzecznego 
z zasadami i warunkami obowiązującymi w Państwach Członkow-
skich” (Dz.Urz. WE nr C 316 z 27.11.1995 roku).

Handel ludźmi oznacza natomiast: „poddanie danej osoby rze-
czywistemu i nielegalnemu wywieraniu wpływu przez inne osoby 
w drodze stosowania siły lub groźby (…) w związku z czerpaniem 
korzyści z prostytucji, z formami seksualnego wykorzystywania oraz 
naruszeniem nietykalności cielesnej małoletnich, lub handlem po-
rzuconymi dziećmi” (Dz.Urz. WE nr C 316 z 27.11.1995 roku).

Chociaż oba zdefiniowane pojęcia nie są pokrewnymi termi-
nami, często ściśle się ze sobą wiążą, chociażby dlatego, że w obu 
przypadkach traktuje się ludzi jako towar będący przedmiotem ob-
rotu. Wobec czego na potrzeby niniejszej pracy autorka przeanali-
zuje działania operacyjne Europolu w zakresie zbrodni przeciwko 
osobom. 

Droga do Europejskiego Biura Policji

Okoliczności związane z nasilającym się rozwojem transgranicz-
nej przestępczości zorganizowanej oraz niewystarczającymi wysił-
kami w ich zwalczaniu podejmowanymi przez Interpol w Zachod-
niej Europie, wymagały od państw skoordynowania działalności 
służb policyjnych poprzez powołanie ponadnarodowej organizacji 
policyjnej – Europolu. Pierwsze propozycje współpracy Wspólnoty 
Europejskiej dotyczyły wyłącznie zwalczania przestępczości narko-
tykowej w obrębie tzn. „Grupy Pompidou” (z inicjatywy prezydenta 
Francji G. Pimpidou powstałej w 1971 roku), którą sformalizowano 
w ramach Rady Europy na mocy uchwały Komitetu Ministrów 80 
(2) z 27 marca 1980 roku w sprawie utworzenia grupy współpracy 
w zakresie zwalczania narkomanii oraz przemytu narkotyków (Piqu-
et 2017: 1190; Safiański 2009: 28).

1-2 grudnia 1975 roku podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w Rzymie ministrowie spraw zagranicznych dziewięciu państw 
członkowskich Wspólnot Europejskich z inicjatywy szefa dyploma-
cji brytyjskiej Jamesa Callaghana, odbyli nieformalne spotkanie 
odnoszące się do wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania 
i zwalczania terroryzmu, radykalizmu, ekstremizmu i przemocy mię-
dzynarodowej (Gruszczak 2009: 29). 26 czerwca 1976 roku w Luk-
semburgu została utworzona grupa współpracy policyjnej TREVI 
(ang. Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationa-
le). Nieformalna grupa współpracy miała przeciwdziałać międzyna-
rodowej przestępczości poprzez współpracę policyjną. W tym celu 
powołano do życia Europejski System Informacyjny, skoordynowano 
pracę oficerów łącznikowych ds. narkotyków oraz rozpoczęto archi-
wizację danych dotyczących narkotyków, materiałów wybuchowych 
i odcisków palców. W maju 1977 roku desygnowano kolejne Grupy 
Robocze: TREVI I – odpowiedzialną za zwalczanie terroryzmu, wy-
mianę informacji i sprawy bezpieczeństwa, TREVI II – zajmującą się 
współdziałaniem policji, TREVI III – dotyczącą walki z przestępczo-
ścią zorganizowaną oraz TREVI IV – powołaną w związku z koncepcją 
zniesienia granic wewnętrznych na terenie Wspólnoty Europejskiej 
(Piquet 2017: 1190; Safiański 2009: 31).

Grupa TREVI w ograniczony sposób przyczyniła się do rozwią-
zania problemu przestępczości międzynarodowej. W związku z jej 
nieformalnym charakterem, nie wszystkie raporty z posiedzeń gru-
py zostały publikowane, a podejmowane działania nie podlegały 
kontroli Trybunału Sprawiedliwości czy Parlamentu Europejskiego. 
Niemniej jednak TREVI stworzyła fundamenty współpracy w za-
kresie przestępczości politycznej, terroryzmu, handlu narkotykami 
czy przestępczości zorganizowanej. Kluczową rolę w kształtowaniu 
się europejskiej współpracy policyjnej odegrało posiedzenie Grupy 
Roboczej TREVI III, kiedy pojawiła się idea utworzenia europejskiej 
jednostki wywiadowczej (ang. European Drugs Intelligence Unit - 
EDIU), tworzącej podwaliny dla funkcjonowania Jednostki Europolu 
do spraw Narkotyków (ang. Europol Drugs Unit – EDU) (Anagnosta-
kis 2017: 92-93; Dorn 1993: 33-34).

9 października 1989 roku prezydent Francji F. Mitterrand na 
forum Wspólnot Europejskich wysunął propozycję stworzenia tzw. 
Programu 7 punktów, mającego przyczynić się do wypracowania 
wspólnych metod analitycznych, utworzenia antynarkotykowej 
agencji wspólnotowej, harmonizacji narkotykowych polityk państw 
członkowskich, wyznaczenia osób kontraktowych, zacieśnienia kon-
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troli na granicach zewnętrznych, wypracowania metod koordynacji 
działań właściwych organów ochrony porządku publicznego państw 
członkowskich, koordynacji działań państw członkowskich wobec 
krajów produkujących narkotyki oraz krajów tranzytu takich środ-
ków i współpracy z tymi państwami, jak również określenia polityki 
WE w zakresie prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego han-
dlu narkotykami (Dudek, Rakowski 2005: 8).

Pod koniec lat 80. pojawiła się propozycja stworzenia agencji od-
powiedzialnej za międzynarodową współpracę policyjną w zakresie 
przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami. Formalnie zo-
stała ona przedstawiona przez Republikę Federalną Niemiec na forum 
Rady Europejskiej w Luksemburgu w dniach 28-29 czerwca 1991 roku. 
Założenia przyjęte przez Helmuta Kohla popierały również Francja 
oraz Wielka Brytania. W ramach TREVI utworzono Grupę Roboczą ds. 
Europolu (TREVI – Europol), która skonkretyzowała wstępne założenia 
nowo powstającej agencji. 3 grudnia 1991 roku w Hadze na posiedze-
niu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych grupy TREVI, 
podjęto decyzję o utworzeniu Europolu, zaś dzień później w sprawoz-
daniu przedłożonym Radzie Europejskiej, ministrowie jednomyślnie 
opowiedzieli się za powołaniem do życia europejskiego centralnego 
biura kryminalnego (Walsh 2010: 92; Safjański 2009: 32-33).

Współpraca traktatowa w ramach Europejskiego Urzędu Policji
7 lutego 1992 roku w artykule K.1 ust. 9 Traktatu z Maastricht 

pojawił się zapis, że Państwa Członkowskie uważają za przedmiot 
wspólnego zainteresowania współpracę policyjną w celach zapo-
biegania i walki z terroryzmem, nielegalnym handlem narkotyka-
mi i innymi poważnymi formami międzynarodowej przestępczości, 
włącznie z pewnymi aspektami współpracy celnej, jeżeli zajdzie 
taka konieczność, w związku z organizowaniem obejmujące-
go całą Unię systemu wymiany informacji w ramach Biura Policji 
Europejskiej (Europol)3. Projekt Konwencji o Europolu został za-
twierdzony przez piętnaście państw członkowskich 26-27 czerwca 
1995 roku w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w Cannes, zaś 
zdolność operacyjną Europol uzyskał dopiero 1 lipca 1999 roku4. 
Wraz z próbą stworzenia projektu konwencji, pojawiło się szereg 
kwestii spornych, dotyczących m.in. informowania Parlamentu 
Europejskiego o działaniach agencji, kontroli i nadzoru Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego czy podleganiu jurysdykcji Try-
bunału Sprawiedliwości (Potorski 2011: 70). Ponadto kraje, które 
do tej pory samodzielnie pozyskiwały informacje wywiadowcze 
były zobowiązane podjąć współpracę z pozostałymi państwami 
członkowskimi w zakresie wymiany danych dotyczących prze-
stępczości zorganizowanej w obrębie ich terytorium. Nierzadko 
w trosce o własny wizerunek starały się kontrolować organy Eu-
ropolu, co w efekcie doprowadziło do konieczności zastąpienia  
– 6 kwietnia 2009 roku – Konwencji o Europolu Decyzją Rady ws. 
Europolu (Dz.U. UE L 121). Treść artykułu 42 ustanowiła nad Europo-
lem kontrolę instytucjonalną Parlamentu Europejskiego i Rady, któ-
re pozostały zobowiązane zatwierdzać wysokość budżetu Europolu, 
pochodzącego ze środków unijnych (Dz.U. UE L 121). 

3 Traktat z Maastricht określa Europol jako Europejskie Biuro Policji, zaś 
obecnie stosuje się pojęcie Europejski Urząd Policji (Dziennik Urzędowy                 
C 326).
4 Jednocześnie z dniem 1 lipca przestała istnieć tymczasowa Jednostka Euro-
polu do spraw Narkotyków (ang. Europol Drugs Unit – EDU) odpowiedzialna 
wyłącznie za gromadzenie, przekazywanie i koordynowanie wymiany infor-
macji związanych z przemytem narkotyków (Nunzi 2006).

Ważną rolę w procesie tworzenia współpracy traktatowej 
Europolu odegrał Traktat z Amsterdamu, dzięki któremu 1 maja 
1999 roku uwspólnotowiono politykę wizową, azylową i migra-
cyjną, kontrolę osób na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, 
a także współpracę celną i sądową w sprawach cywilnych. Dzięki 
wprowadzonym zmianom poprawiono efektywność współpracy 
służb policyjnych, zakładając dalsze rozszerzenie potencjału Eu-
ropejskiego Urzędu Policji oraz możliwość wystąpienia agencji do 
właściwych władz państw członkowskich o przeprowadzenie i sko-
ordynowanie dochodzeń. Kluczową zmianę stanowiło także włą-
czenie tzw. acquis Schengen (dorobku Schengen) do pierwszego 
i trzeciego filaru UE. Próba realizacji koncepcji swobodnego prze-
pływu osób na terenie Unii Europejskiej stała się możliwa dzięki 
zobowiązaniom, które zadeklarowały podjąć państwa członkowskie  
w okresie pięciu lat. Dotyczyły one współdziałania w zakresie kon-
troli na granicach zewnętrznych, spraw migracyjnych, polityki azy-
lowej, współpracy sądowej oraz zapobiegania i zwalczania przestęp-
czości (Burgess, Gutwirth 2012: 195).

Konieczność natychmiastowego wprowadzenia postanowień 
Trybunału amsterdamskiego, zrodziła potrzebę przedłożenia metod 
jego realizacji. 11-12 grudnia 1998 roku Rada Europejska oraz Komi-
sja przestawiły tzw. Wiedeński Plan Działania, który uszczegóławiał 
metody osiągnięcia współpracy państw członkowskich w zakresie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej. W Wiedeńskim Planie 
Działania pojawił się zapis, iż w ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
Traktatu Amsterdamskiego należy m.in. zbadać możliwości utwo-
rzenia bazy danych o prowadzonych śledztwach w  celu uniknięcia 
powielania działań dochodzeniowych przez różne organy śledcze 
państw członkowskich; zorientować pracę dokumentacyjną Euro-
polu na działania operacyjne; wzmocnić wymianę informacji i koor-
dynację działań państw członkowskich w walce z terroryzmem; pod-
nieść skuteczność wdrażania środków prawnych tak, by odpowiada-
ły one rzeczywistym potrzebom i tworzyły wartość dodaną. W tym 
kontekście szczególnie istotne było uwzględnienie sprawdzonych 
środków i metod działania, np. należących do dorobku prawnego 
Schengen (Gruszczak 2009: 59; Gutman 2014: 173).

Omawiając zjawisko handlu ludźmi i nielegalnej migracji warto 
zwrócić uwagę na przyjęty 15-16 października 1999 roku pięcioletni 
program zwany Agendą z Tampere – Tampere European Council, 
wyznaczający kierunki działania rządów państw członkowskich w za-
kresie zacieśnienia międzynarodowej współpracy w walce z prze-
stępczością transgraniczną. W Agendzie podkreślono kluczową 
rolę Europolu oraz potrzebę szybkiej intensyfikacji działań poprzez 
możliwość odbierania danych operacyjnych od państw członkow-
skich. Wykazano również konieczność stosowania upoważnień do 
wnioskowania o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynację do-
chodzeń przez państwa członkowskie oraz wezwano do tworzenia 
tzw. wspólnych zespołów dochodzeniowo – śledczych, w celu zwal-
czania nielegalnego obrotu narkotykami, handlu ludźmi i terroryzmu 
(Safjański 2009: 52). Realizacji postanowień przyjętych przez Agendę 
z Tampere nie sposób ocenić całkowicie aprobatywnie, co wynika 
zdaniem Artura Gruszczaka m.in. ze „zmiennej geometrii” w III fi-
larze UE osłabiającej spójność obszaru wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości (Gruszczak 2009: 62). Jednakże warto wspomnieć, 
iż w programie dostrzeżono nieodłączność występowania problemu 
handlu ludźmi oraz nielegalnej migracji, a tym samym konieczność 
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eliminacji zjawiska multiprzestępczości obejmującej oba rodzaje 
przestępczości zorganizowanej.

Następcą Agendy z Tampere ustanowiono Program Haski przy-
jęty przez Radę Europejską w Brukseli 5 listopada 2004 roku (Dz.Urz. 
UE nr C 53/1). Od tego czasu integracja systemu prawnego poszcze-
gólnych państw członkowskich miała wynikać z próby ujednolicenia 
gwarancji podstawowych praw człowieka, opieki nad uchodźcami, 
kontroli granic wewnętrznych czy wzajemnej pomocy w sprawach 
karnych i cywilnych (Program Haski… 2004). W związku z tym, że 
nie wszystkie założenia Agendy z Tampere udało się zrealizować, 
pojawiło się pytanie czy Program Haski będzie w stanie wdrożyć dal-
sze cele przewidziane na lata 2004-2011. W sprawozdaniu Komisji 
z realizacji Programu Haskiego za rok 2006, pojawiła się krytyczna 
opinia dotycząca braku pożądanego efektu: „Szczególne powol-
ne tempo realizacji odnotowano w przypadku działań związanych 
z usprawnieniem współpracy w zakresie egzekwowania prawa oraz 
rozwoju dorobku Schengen w zakresie transgranicznego operacyj-
nego egzekwowania prawa. Sytuacja jest podobna w przypadku 
działań związanych z programami systematycznej wymiany dla funk-
cjonariuszy organów ścigania” (Communication… 2007). Należałoby 
jednak zaznaczyć, iż szereg trudności implementacyjnych wynikało 
ze znikomej aktywności państw członkowskich. Pracom nad wpro-
wadzaniem postanowień Programu Haskiego przewodziło Zjedno-
czone Królestwo, które jako najaktywniejsze w przekazywaniu infor-
macji o przestępstwach terrorystycznych oczekiwało „wzajemności” 
ze strony pozostałych państw członkowskich (Rakowski 2005: 30).

W procesie tworzenia uregulowań dotyczących Europolu 
kluczową rolę odegrał przyjęty przez szefów państw i rządów 27 
państw członkowskich 13 grudnia 2009 roku Traktat z Lizbony zmie-
niający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólno-
tę Europejską (TUE i TWE) (Dz.U. UE C 306). Przekształcił on zatem 
nazwę TWE na „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TFUE), 
stanowiąc odpowiedź na rosnącą liczbę państw członkowskich i po-
jawiające się coraz większe zróżnicowanie między nimi. Prioryte-
tową regulacją dla Europolu było przyznanie agencji możliwości 
prowadzenia działań operacyjnych. Uznano, że wszelkie działania 
operacyjne Europolu są prowadzone w powiązaniu i w porozumie-
niu z organami Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, 
których terytorium dotyczą, zaś stosowanie środków przymusu 
należy do wyłącznej kompetencji właściwych organów krajowych 
(Dz.U.2004.90.864/2). Ważnym zapisem był również art. 12 lit. c) 
TUE, zgodnie z którym parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają 
się do prawidłowego funkcjonowania Unii uczestnicząc, w ramach 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w mecha-
nizmach oceniających wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie (…) 
oraz włączając się w polityczną kontrolę Europolu (…) (Dz.Urz.UE 
2016 C 202). Nadano tym samym odpowiedzialność państw człon-
kowskich za kształtowanie, realizację i rozwój praktycznych form 
działania w zakresie zwalczania przestępczości, jak również zgodnie 
z art. 73 TFUE stworzono możliwość uzupełniania działań polityk 
unijnych poprzez inicjatywy wychodzące od państw członkowskich, 
aczkolwiek realizowane poza ramami prawno-instytucjonalnymi Unii 
(Dz.U.2004.90.864/2).

Lata współpracy policyjnej na poziomie międzynarodowym 
przynoszą bardziej lub mniej oczekiwane skutki z uwagi na to, iż 
państwa traktuje się jako niezależnych aktorów, działających zgod-

nie z własnym interesem. Współcześnie żaden kraj nie pozostaje na-
tomiast „hermetycznie” zamknięty, wobec czego ułatwia to przeni-
kanie zagrożeń transgranicznych i tym samym wymaga konieczności 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Pomimo różnych niedo-
ciągnięć w drodze do stworzenia międzynarodowej agencji policyj-
nej działającej na terenie Unii Europejskiej udało się wypracować 
fundamenty wzajemnej współpracy. Z dniem 1 stycznia 2010 roku 
Europol stał się pełnoprawną europejską agencją policyjną z sie-
dzibą w Hadze, odpowiedzialną w UE za zapobieganie i zwalczanie 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej, jak również terrory-
zmu oraz dążącą do zacieśniania współpracy właściwych organów 
państw członkowskich (Boşilcă 2013: 12).

Problem nielegalnej migracji 
oraz handel ludźmi – działania operacyjne

Nie istnieje prawna definicja wyjaśniająca istotę działań ope-
racyjnych. W rozumieniu Tadeusza Safjańskiego są to metody i for-
my współpracy policyjnej mające za zadanie zapobiegać i zwalczać 
przejawy przestępczości transgranicznej oraz terroryzmu (Safjański 
2013: 13). 

Nie sposób nie zauważyć, iż pierwsze działania podejmowa-
ne przez Europol nie były tak spektakularne, jak akcje, w których 
uczestniczył już w XXI wieku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 
na początku współpracy między agencją a państwami, można było 
zauważyć niechęć i obawy ze strony tych drugich. Ponadto zmiany, 
które nastąpiły wraz z wprowadzaniem w życie kolejnych dokumen-
tów, dokonywały ewolucji w działaniach podejmowanych przez Eu-
ropol, niejednokrotnie sprawiając, że pewne ustalenia dla państw 
członkowskich stały się niejednoznaczne. Europejski Urząd Policji 
ukształtował jednak swoją strukturę organizacyjną i zakres kompe-
tencji, aby dostosować się do zmian na arenie międzynarodowej. 

Optymizmem napawa również fakt, iż agencja pomimo różnych 
trudności, każdego roku aktywnie zwalcza przejawy transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej. 

Z danych statystycznych przedstawionych na wykresie 1, doty-
czących działań operacyjnych Europolu wynika, że od momentu jej 
powstania systematycznie wzrasta liczba przeprowadzonych ope-
racji. 

Wykres 1. Liczba działań operacyjnych podjętych przez Europol w la-
tach 1998-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie corocznych raportów publi-
kowanych przez Europol https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/ 
documents/pl_europolreview.pdf [18.08.2018]. 
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mie na terenie Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji za-
trzymano 53 podejrzanych oraz 56 nielegalnych imigrantów, którzy 
pochodzili głównie z Iraku i Afganistanu. W raporcie z 2005 r. przy-
znano również, iż możliwości jakie stwarza we współczesnym świe-
cie Internet, sprzyjają niepokojącemu wzrostowi handlu dziećmi, 
wykorzystywanymi do pornografii czy prostytucji. W priorytetach 
wyznaczonych na następny rok znalazło się uściślenie współpracy 
z dostawcami internetowymi, czy zwiększenie koncentracji i współ-
pracy na obszarze Bałkanów Zachodnich, gdzie tego typu nielegalne 
działania stanowiły szczególne zagrożenie. W związku z tym w 2005 
roku na terenie 13 państw przeprowadzono operację o kryptoni-
mie „Lodołamacz”. Przeszukano wówczas 150 mieszkań osób, które 
mogły być potencjalnie zamieszane w handel dziecięcą pornografią 
(Europol. Annual Report 2005).

W 2006 roku w czasie podróży z Afryki do Europy utonęło około 
3 000 osób. Z raportu omawiającego całoroczną aktywność Euro-
polu jednoznacznie wynika, iż nielegalni imigranci decydujący się 
pokonać tysiące kilometrów w niewielkich łodziach, padają ofiarą 
działań przestępczych, płacąc niebagatelne sumy organizacjom prze-
stępczym (Europol. Annual Report 2006). W tym samym roku istotną 
operacją z punktu widzenia Polski należałoby uznać działania pro-
wadzone we współpracy Europolu i Eurojustu7.  W lipcu współpraca 
polskiej oraz włoskiej policji z dwiema agencjami Unii Europejskiej 
zaowocowała zatrzymaniem 25 podejrzanych o rekrutację i wyko-
rzystywanie imigrantów oraz odnalezieniem 120 poszkodowanych 
we Włoszech. Działania grupy przestępczej polegały na pozyski-
waniu polskich obywateli i oferowaniu im dobrze płatnej pracy na 
terytorium Włoch. Rekrutowani ludzie pracowali w gospodarstwie 
rolnym w niegodziwych warunkach pracy, często nie otrzymując ja-
kiejkolwiek zapłaty. Doszło również do nadużyć fizycznych wobec 
pracowników (http://www.naszswiat.net 2018).

Sukcesem zakończyła się również operacja o kryptonimie „Ko-
ala”, rozpoczęta w 2006 roku. Odkryto wówczas film pochodzący 
z Belgii, przedstawiający wykorzystywane seksualnie dzieci. 42-let-
ni producent filmu posiadał również stronę internetową, z której 
korzystało 2 500 widzów na całym świecie. Współpraca Europolu 
i Eurojustu również i w tym przypadku zakończyła się pomyślnie. 
W czasie kolejnego dochodzenia aresztowano kilka osób, w tym  
m.in. nauczycieli szkół czy instruktorów pływania oraz odnaleziono 
23 ofiary między 9 a 16 rokiem życia (Europol. Annual Report 2007).

W 2008 roku we współpracy z Europolem przeprowadzono 
trzy operacje przeciwdziałające nielegalnej migracji. Nadano im 
odpowiednio kryptonimy: „Operacja Greensea”, „Bagdad” oraz 
„Trufas”. W sumie udało się aresztować 163 podejrzanych. Naj-
większym sukcesem cieszyła się operacja „Bagdad”, w której brało 
udział ponad 1 300 policjantów z Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, 
Irlandii, Norwegii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W tym sa-
mym roku Europol kontynuował również działania rozpoczęte w cza-
sie operacji o kryptonimie „Koala”. W grudniu 2008 roku oskarżo-
no 60 osób o seksualne wykorzystywanie dzieci pochodzących  
z rodzin imigranckich oraz odnaleziono kolejnych 11 ofiar (Europol. 
Annual Report 2008). W sierpniu 2009 roku za sprawą współpracy 
Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Europolu, podczas operacji „Lon-

7 Eurojust jest agencją Unii Europejskiej, doprowadzającą przestępców 
przed wymiar sprawiedliwości. Nieustannie współpracuje z Europolem                 
w zakresie walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną. 

Wśród działań systematycznie inicjowanych przez Europol 
można wyróżnić wszystkie formy transgranicznej przestępczości, 
m.in. handel narkotykami, oszustwa i nadużycia finansowe, pranie 
brudnych pieniędzy czy wszelkiego rodzaju fałszerstwa. Jednak skala 
omawianego w niniejszym artykule zagadnienia nielegalnej migracji 
oraz handlu ludźmi rokrocznie rośnie, obejmując od 10, a po 2013 
roku do 30% działań operacyjnych, w które angażuje się agencja 
(Przegląd Europolu 2018). 

W 1998 roku problem w dużej mierze dotyczył Kurdów z Turcji, 
którzy byli wywożeni do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej, 
jak również kobiet pochodzących z Azji, obszarów byłego ZSRR i Eu-
ropy Wschodniej. Za jedną z pierwszych operacji przeciwdziałającej 
nielegalnej migracji można jednak uznać rozbicie irackiego gangu, 
przemycającego ludzi do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii 
oraz Kanady. Informacje przekazane przez Europol pozwoliły w 1999 
roku aresztować 11 osób5.

Europol zaangażował się również w operację pod kryptonimem 
„Tiger”. W trakcie prowadzenia działań udało się skazać dwie osoby 
odpowiedzialne za nielegalne przewożenie Afrykańczyków do Szwe-
cji6. Kolejnym przedsięwzięciem wymienianym w raporcie z 2000 
roku było stworzenie zespołu projektowego Skim 2000, mającego 
za zadanie monitorować strony internetowe w związku z nasilają-
cym się problemem pornografii dziecięcej. Holenderska inicjatywa 
funkcjonująca od 1 marca 2000 roku doprowadziła do przeprowa-
dzenia 19 dochodzeń i zajęcia szeregu materiałów pornograficznych 
(Europol. Annual Report 2000).

Według Witolda Ostanta czterema najważniejszymi działaniami 
podjętymi przez Europol do 2006 roku były operacje o kryptonimie: 
„RIO” (Operacja Ryzyka Imigracji), „RIO II”, „Pegaz” oraz „Girasole”. 
W czasie pierwszej z nich analizowano drogi przewożenia imigran-
tów badając europejskie porty lotnicze. Od 2 do 4 kwietnia 2002 
roku aresztowano 410 osób. Efektem drugiej operacji było schwy-
tanie 4 597 osób. Dzięki przeprowadzonej operacji o kryptonimie 
„Pegaz” sprawdzono możliwości wykorzystania połączeń drogowych 
i kolejowych przez organizacje przestępcze. Czwarte działanie wy-
mieniane przez Witolda Ostanta dotyczyło natomiast kobiet wywo-
żonych z Ukrainy. W celu unieszkodliwienia szerzącej się prostytu-
cji, obserwowano hotele, biura podróży oraz filmy powstające na 
terenie Austrii, Włoch, Niemiec, Francji czy Hiszpanii (Ostant 2007: 
57-58).

W raporcie wydanym przez Europol w 2005 roku przyznano, że 
organizacje przestępcze czerpią wiele miliardów euro rocznie zysku 
z nielegalnej migracji czy handlu ludźmi, dlatego właśnie z roku na 
rok stanowi to coraz poważniejsze zagrożenie. Dostrzeżono problem 
przekształcania się chińskich organizacji przestępczych produkują-
cych substancje chemiczne w grupy angażujące się w coraz bardziej 
opłacalny handel ludźmi czy nielegalną migrację. W związku z po-
wyższym w 2004 roku Europol podjął się próby likwidacji jednej 
z siatek przestępczych. Dzięki współpracy 21 państw członkowskich 
aresztowano 5 osób oraz odnaleziono 273 nielegalnych chińskich 
imigrantów (Europol. Annual Report 2004).

W 2005 roku Europol we współpracy z 5 państwami przeciw-
działał handlowi ludźmi poprzez udział w operacji „Pachtou”. W su-

5 Operację przeprowadzono pod kryptonimem „Samolot” (Report on the 
Organised… 1999).
6 Działania operacyjne rozpoczęto na początku 1999 roku. 
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W walce z handlem ludźmi istotne znaczenie odegrała operacja 
„Veerde”, prowadzona przez Wielką Brytanię oraz Czechy. Ustalono, 
że pewna organizacja przestępcza za kwotę 30 000 czeskich koron 
wywoziła obywatelki Czech do Wielkiej Brytanii. Po przyjeździe do 
kraju kobiety były zmuszane do prostytucji, a niekiedy zmuszane 
do zawarcia małżeństwa z obywatelami Pakistanu czy Indii, którzy 
tym samym stawali się pełnoprawnymi obywatelami europejskiego 
kraju. W powyżej sprawie 11 osobom udało się postawić zarzuty. 
W 2011 roku przeprowadzono operacje: „Cestia”, „Schwarz/White” 
oraz „Truck”, które dotyczyły odpowiednio przeciwdziałania niele-
galnej migracji obywateli Afganistanu, Wietnamu oraz Chin. Łącznie 
aresztowano 79 osób (Przegląd Europolu… 2012).

Trudności w rozpoznaniu organizacji przestępczych zajmujących 
się nielegalną migracją są przede wszystkim skutkiem niewiarygod-
nej elastyczności i możliwości transgranicznego działania. W 2012 
roku na potrzeby operacji prowadzonej przez Holandię oraz Wiel-
ką Brytanię, Europol dostarczał danych analitycznych dotyczących 
grup, które miały zmuszać do zawarcia małżeństwa między Nigeryj-
czykami, a Holenderkami. Rekrutowane kobiety były wywożone do 
Wielkiej Brytanii i tam wychodziły za mąż za Nigeryjczyków. Dzięki 
tej operacji udało się aresztować 122 osoby8. W raporcie z 2012 
roku wspomniano również o operacji rozpoczętej już we wrze-
śniu 2011 roku. Austriacka i węgierska policja stworzyła projekt 
„Fimathu”, który miał za zadanie ograniczyć problem nielegalnej 
migracji na terenach tych państw. Niedługo po tym do wspólnego 
działania dołączyły takie kraje, jak:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria. 
Ogromny zasięg prowadzonych działań umożliwił odnalezienie aż  
7 249 nielegalnych imigrantów oraz doprowadził do aresztowania 
439 osób (Europol review… 2013).

Jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć prowadzo-
nych do tej pory przez Europol trwało między 15 a 23 września 2014 
roku, kiedy w ramach operacji „Archimedes” we wspólne działania 
zaangażowały się aż 34 kraje, w tym 28 państw członkowskich, jak 
również Australia, Kolumbia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i USA. 
Podjęte czynności pozostały o tyle istotne, gdyż dotyczyły wielu 
rodzajów transgranicznej przestępczości zorganizowanej m.in. han-
dlu ludźmi, nielegalnej migracji, kradzieży czy handlu narkotykami. 
W ciągu kilku dni aresztowano ponad 1 000 osób, w tym 90 osób 
oskarżonych o handel ludźmi oraz 170 osób zamieszanych w niele-
galną migrację. Przechwycono prawie 600 kg kokainy, 200 kg hero-
iny i 1,3 tony marihuany. Udało się również odnaleźć prawie 200 
ofiar handlu ludźmi (https://www.europol.europa.eu 2018). 

Współcześnie szczególne wyzwanie dla agencji stanowi bez-
precedensowy wzrost liczby nielegalnych imigrantów na teryto-
rium Unii, związany z jednocześną intensyfikacją działań prze-
mytników werbujących obywateli państw „Trzeciego Świata” za 
pomocą portali społecznościowych i zachęcających do prowa-
dzenia działalności przestępczej jako gwarantowanemu źródłu 
utrzymania. Zdarza się również, iż wśród imigrantów do Europy 
napływają wykorzystywani seksualnie małoletni, sprzedawani or-
ganizacjom zarabiającym na dziecięcej pracy przymusowej czy 
handlu ludźmi. W 2015 roku oszacowano, że ponad 1 milion imi-
grantów przebywa nielegalnie na terenie UE w związku z czym 

8 Operacji nadano kryptonim „Fry/Geldermalsen”.

gship” głównie na terenie Londynu odwiedzono 24 mieszkania oraz 
przesłuchano 214 osób, które mogły być zamieszane w handel ludź-
mi. W 2009 roku trwała także operacja „Black Leaves”. Uderzała ona 
w działania prowadzone przez organizację przestępczą zajmującą się 
handlem młodych nigeryjskich kobiet, wykorzystywanych seksualnie 
w ośmiu krajach europejskich. Zarzuty w tej sprawie zostały posta-
wione 34 osobom przebywającym na terenie Włoch. W raporcie 
z 2009 roku wymienia się również działania przeciwdziałające gru-
pom zajmującym się nielegalną migracją. Operacja „Sebeke” doty-
czyła przemytu obywateli z Iraku i Afganistanu do Europy. Dokonano 
wówczas 22 aresztowań. Druga z operacji – „Garnet” koncentrowała 
się na rozbiciu grupy przemytników, którzy pomagali chińskim imi-
grantom przedostawać się drogą powietrzną do Wielkiej Brytanii. 
Koszt odbycia takiej podróży wynosił 17 000 euro. Niebagatelne 
znaczenie w identyfikacji osób parających się wykorzystywaniem 
seksualnym dzieci i publikacją pornografii dziecięcej w Internecie, 
odegrała operacja „Typhon”. W 2009 roku schwytano 221 podejrza-
nych, a 115 przedstawiono zarzuty (Europol. Annual Report 2009). 

W raporcie z 2010 roku stwierdza się, że ofiary handlu ludźmi 
pochodzą w dużej mierze z czterech obszarów tj. północno-wschod-
niego i południowo-wschodniego ośrodka działalności przestępczej, 
Afryki Zachodniej oraz Azji. Nielegalni imigranci to natomiast oso-
by, które zazwyczaj są obywatelami krajów afrykańskich, obszarów 
południowej Azji, Wietnamu, Iraku, Afganistanu czy Iranu. Analiza 
przestawiona przez Europol nawiązuje także do podjętej w 2009 
roku współpracy z włoską policją w ramach operacji „Venice Car-
nival”, która zakończyła się w 2010 roku, kiedy to po całorocznym 
monitorowaniu stron internetowych odnaleziono szkodliwe opro-
gramowanie, umożliwiające jednej z grup przestępczych publikację 
materiałów pornograficznych z wykorzystaniem dzieci. Grupa po-
chodząca z Europy Wschodniej zainfekowała ponad 1 000 serwerów 
na całym świecie (Przegląd Europolu… 2011). 

W 2010 roku do walki z nielegalną migracją uruchomiono 
operacje o kryptonimie „Ile Fantastique” oraz „Alcazar”. Pierwsza 
z nich trwała 14 miesięcy i objęła swym zasięgiem prawie całe te-
rytorium kontynentu europejskiego. Na skutek podjętych działań 
rozbito siatkę przestępczą, która przerzucała obywateli Wietnamu 
na teren Unii Europejskiej. Odpowiednia wymiana informacji oraz 
analiza operacyjna, której udzielił Europol, doprowadziła do zatrzy-
mania 31 podejrzanych. Operacja „Alcazar” była wynikiem współ-
pracy pomiędzy organami policji pochodzącymi z Francji, Niemiec 
oraz Hiszpanii. Zakończyła się aresztowaniem 18 osób. Podejrzani 
za kwotę od 13 000 do 15 000 euro za osobę dorosłą, na podstawie 
fałszywych dokumentów umożliwiali przekraczanie granic (Przegląd 
Europolu… 2011).

Celem zaostrzenia zasad jurysdykcji eksterytorialnej oraz kar 
dla obywateli czy rezydentów dopuszczających się handlu ludźmi, 
w 2011 roku wprowadzono unijną dyrektywę (DZ. U. UE L), której 
jednoznacznie sprzeciwiła się Dania. W duńskim „Politiken” Henryk 
Højbjerg, szef państwowej komisji stwierdził, że nie wyrażając zgo-
dy na przyjęcie dyrektywy, Dania z roku na rok w coraz większym 
stopniu będzie „przegrywać walkę z handlem ludźmi”. Wobec tego 
pomiędzy poszczególnymi krajami mogą w przyszłości wystąpić 
znaczne rozbieżności. Aby Europa mogła efektywnie zwalczać po-
głębiające się w tej kwestii działania przestępcze, kraje członkowskie 
powinny podejmować jednakowe kroki (http://politiken.dk 2018). 
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pozostają jednakowo narażone na omawiane zagrożenia. Pespekty-
wa dalszej kontroli nielegalnej migracji w ramach Europolu czy też 
tworzenia wspólnej polityki azylowej w granicach UE pozostaje tym 
bardziej dyskusyjna od czasu ogłoszenia przez Wielką Brytanię decy-
zji o opuszczeniu unijnych struktur. Unieważnienie wypracowanych 
dotychczas możliwości współpracy może nie tylko obniżyć znaczenie 
państwa jako godnego zaufania partnera, lecz także skutkować utra-
tą przez Europol dostępu do baz danych pozyskiwanych przez jed-
nego z najważniejszych sprzymierzeńców (Hufnagel 2016: 165-180). 

Należy zatem wziąć pod uwagę, że stabilność Unii Europejskiej 
determinuje znaczenie, jakie w przyszłości może odgrywać na are-
nie międzynarodowej Europol. Aby agencja mogła odnosić dalsze 
sukcesy, powinna inwestować w rozwój sieci, dzięki której utrzy-
muje kontakty z państwami członkowskimi. Dodatkowo współpra-
ca między państwami pozostanie owocna wówczas, gdy będą one 
chętnie wymieniać się doświadczeniami i zaakceptują zdolności jego 
działania. Unia Europejska nie posiada wspólnego planu zwalczania 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej, a tym bardziej jed-
nolitego prawa karnego, dlatego poprzez wzajemne kontakty funk-
cjonariusze przyswajają zwyczaje obowiązujące w poszczególnych 
państwach. Jednocześnie tym, co może wzmocnić znaczenie agencji 
jest jej rozgłos. Działania podejmowane przez Europol rzadko po-
dawane są do publicznej wiadomości i tym samym istnieje spory 
odsetek osób, które posiadają znikomą wiedzę dotyczącą funkcjo-
nowania europejskiej agencji policyjnej. Źródłem wiedzy o działa-
niach operacyjnych Europolu pozostają w szczególności rokrocznie 
raporty, których analizy dokonała autorka niniejszej pracy. Można 
zatem pokusić się o stwierdzenie, iż poprawa społecznej świado-
mości powinna wzmocnić oddolne zaangażowanie społeczeństwa 
w zwalczanie przestępczości.

Proces przyznawania Europolowi dodatkowych kompetencji 
oraz ustanowienia agencji o takiej strukturze, którą posiada współ-
cześnie, był długotrwały i skomplikowany, lecz nie można stwierdzić, 
że dzięki istnieniu Europolu przestępczość maleje. Ludzie zawsze po-
pełniali, popełniają i będą popełniać przestępstwa starając się za 
wszelką cenę omijać prawo. Europejski Urząd Policji demaskuje na-
tomiast nielegalne działania, dzięki czemu konsekwencje popełnia-
nych czynów w mniejszym stopniu uderzają w państwa europejskie. 
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podjęto decyzję o powstaniu wspólnego zespołu operacyjnego 
noszącego nazwę „JOT Mare - Joint Operational Team Mare”. Jed-
no z pierwszych działań wywiadowczych objęło również teryto-
rium Polski, gdzie obywatele Pakistanu z pomocą polskich człon-
ków hiszpańskiej grupy przestępczej mieli przedstawiać fałszywe 
dokumenty, na podstawie których mogli uzyskać zgodę na pobyt  
w granicach państw członkowskich UE. Współpraca prawie 400 
funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
hiszpańskiej policji zaowocowała zatrzymaniem 26 osób oskarżo-
nych o przemyt nielegalnych imigrantów (Europol review… 2016; 
https://www.strazgraniczna.pl 2018). 

Jednak struktura rozwiniętej grupy przestępczej pozostaje o wie-
le bardziej rozbudowana z uwagi na transgraniczną działalność osób 
nielegalnie przewożących imigrantów. W różnych częściach świata 
funkcjonują odpowiednie filie, odpowiedzialne za poszczególne eta-
py: werbunek, podróż czy sam pobyt na terenie Europy. Wobec tego 
można wyróżnić m.in. pośredników, którzy nawiązują pierwszy kon-
takt z imigrantem; mediatorów niskiego rzędu, czyli członków załogi 
łodzi czy tłumaczy tymczasowych; liderów, kontrolujących przebieg 
trasy; a nawet osoby, które po przybycie oferują ochronę przed or-
ganami ścigania oraz uzyskanie fałszywych dokumentów. Nie zawsze 
jednak imigrantów udaje się uchronić przed konsekwencjami niebez-
piecznego tranzytu. W 2016 roku we współpracy z węgierskimi służ-
bami Europol przeprowadził dochodzenie w sprawie śmierci 71 osób 
przewożonych ciężarówką przez autostradę A4 przy granicy węgier-
sko-austriackiej. Odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia wzięło 11 
pojmanych osób (Europol Review 2016-2017). 

Podsumowanie

Analiza działań operacyjnych Europolu w zakresie walki z nie-
legalną migracją oraz handlem ludźmi skłania do pytania, w jakim 
stopniu współpraca pomiędzy państwami członkowskimi przynosi 
rzeczywiste efekty? Należy jednak podkreślić, iż agencja wspiera 
kraje unijne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, lecz nie 
jest upoważniona do aresztowania podejrzanych na terytorium 
któregokolwiek z nich, jak również nie posiada uprawnień do pro-
wadzenia dochodzeń bez ich przyzwolenia, gdyż żadne państwo 
członkowskie nie może przekazać policyjnych uprawnień wykonaw-
czych w ręce Europejskiego Urzędu Policji. Na przestrzeni lat kraje 
niechętnie dzieliły się z agencją pozyskanymi danymi, w związku 
z czym ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której funkcjonariusze 
Europolu przeszukują podejrzanych stosując środki przymusu, leżą-
ce w gestii przedstawicieli poszczególnych państw. Zdaniem Agathe 
Piquet w kontekście międzynarodowej współpracy policji istotne 
znaczenie odgrywa również wielkość państw, klimat polityczny, roz-
miar przestępczości czy prawo wewnętrzne. Wszystkie te aspekty 
determinują wymiar zaangażowania państw członkowskich, wyni-
kający ze świadomości ograniczenia własnych zasobów informacji 
wywiadowczych, a tym samym konieczności pozyskiwania wsparcia 
Europolu w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością (Piquet 
2017: 1195). Wspomniana ograniczoność pozostaje szczególnie wi-
doczna w kontekście walki z nielegalną migracją, kiedy destabilizacja 
jednego państwa wpływa na poziom bezpieczeństwa innego, wo-
bec czego terytoria przypominające „system naczyń połączonych” 
bez odpowiedniej współpracy operacyjnej i wzajemnego zaufania 
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Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? 
Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym 
dyskursie Tomasza z Akwinu

Are Ten Commandments still actual? The problem of Decalogue 
actuality in Thomas Aquinas’ philosophical discourse

The main purpose of the paper is an attempt of presenta-
tion of Thomas Aquinas’ ideas in relation to Decalogue actual-
ity problem. The paper purpose realization is possible thanks 
to juxtaposition of philosopher’s ideas and nowadays attempt 
of solution the problem. The paper was divided into four parts. 
In the first one the nowadays discussion was presented. In the 
next one the proposition of solution the problem was present-
ed. Next Thomas’ opinion was presented. Finally the juxtaposi-
tion of philosopher’s ideas and nowadays proposition took place. 
On the basis of the analysis it should be claimed that Thomas 
accepted Decalogue actuality on global level. It is hard to recon-
struct his standpoint in relation to Decalogue actuality on detailed 
level because the philosopher was not consistent in his ideas.

Keywords: Decalogue, Ten Commandments, Thomas Aquinas, fol-
lowing the Decalogue, attitude towards Decalogue.

Celem niniejszej pracy jest próba przybliżenia stanowiska 
Tomasza z Akwinu w odniesieniu do problemu obowiązywalności 
Dekalogu. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki zestawieniu 
opinii filozofa ze współczesną próbą ustosunkowania się do po-
stawionego problemu. Opracowanie podzielone zostało na cztery 
części. Najpierw zarysowano współczesną dyskusję w zakresie obo-
wiązywalności Dekalogu. Następnie przedstawiono próbę rozwią-
zania problemu. Potem przybliżono stanowisko Tomasza z Akwinu. 
Na końcu zestawiono jego refleksje ze współczesną propozycją. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że Tomasz 
uznawał obowiązywalność Dekalogu na poziomie globalnym. Od-
tworzenie jego stanowiska w zakresie obowiązywalności Dekalogu 
na poziomie szczegółowym jest już natomiast bardzo trudne, po-
nieważ filozof nie jest do końca konsekwentny w swych poglądach.

Słowa kluczowe: Dekalog, dziesięć przykazań, Tomasz z Akwinu, 
zachowywanie przykazań, stosunek do przykazań.
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Czy przykazania Dekalogu nadal obowiązują wyznawców Chry-
stusa? Odpowiedź na tak postawione pytanie pozornie wydaje się 
bardzo prosta i zapewne niemało osób udzieliłoby na nią pozytyw-
nej odpowiedzi bez jakiegoś głębszego zastanowienia. Tymczasem 
bliższe przyjrzenie się prowadzonej dyskusji ukazuje niemałe trud-
ności związane z odpowiedzią na to pytanie i chociaż wielu egze-
getów chrześcijańskich potwierdza niezmienną obowiązywalność 
Dekalogu, to jednak wydaje się, że na poziomie naukowym dysku-
sja pozostaje ciągle aktualna. W związku z tym cenne wydaje się 
sięganie po opinie autorytetów w tej sprawie i po argumentację, 
jaką oni wytaczają. Jednym z większych autorytetów katolickich 
jest bez wątpienia średniowieczny myśliciel Tomasz z Akwinu, który 
w swojej Sumie teologicznej podejmował różne problemy związane 
z dziesięcioma przykazaniami. Poznanie jego opinii w kontekście 
przywołanego problemu może okazać się cennym głosem w pro-
wadzonej dyskusji.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia stano-
wiska Tomasza z Akwinu w zakresie problemu obowiązywalności 

Dekalogu w nowym chrześcijańskim porządku prawnym. Osiągnię-
cie celu pracy będzie możliwe dzięki zestawieniu stanowiska filo-
zofa ze współczesną próbą rozwiązania postawionego problemu. 
Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech zasadniczych 
częściach. Najpierw będzie miało miejsce przybliżenie reprezenta-
tywnej argumentacji wykorzystywanej przez poszczególne strony 
na rzecz obowiązywalności bądź nie dziesięciu przykazań. W dal-
szej kolejności ciężar analiz zostanie zogniskowany wokół próby roz-
wiązania postawionego problemu. Następnie zostanie przybliżone 
stanowisko Tomasza z Akwinu w zakresie analizowanego problemu. 
Wreszcie opracowanie zwieńczy próba aplikacji stanowiska filozofa 
do współczesnej propozycji rozwiązania postawionego problemu, co 
pozwoli na ustalenie, na ile opinia średniowiecznego myśliciela jest 
tożsama ze współczesnym rozwiązaniem, a na ile od niego odbiega.

Zarys dyskusji na temat obowiązywalności Dekalogu

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obowiązywalności dzie-
sięciu przykazań przytaczają poważne argumenty mające przema-
wiać za ich stanowiskami. W niniejszej części opracowania najpierw 
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zostaną przybliżone reprezentatywne argumenty przeciwników, 
a następnie zwolenników ciągłej obowiązywalności Dekalogu w no-
wym porządku przymierza1.

Argumenty przeciwko obowiązywalności Dekalogu
Pozornie prosta i oczywista odpowiedź na pytanie, czy Deka-

log nadal obowiązuje chrześcijan, staje się bardziej złożona i już nie 
taka intuicyjna w chwili, kiedy prześledzi się pewne wybrane frag-
menty skrypturystyczne z ksiąg Nowego Testamentu oraz dokładnie 
przeanalizuje niektóre urywki samego tekstu Dekalogu zapisanego 
w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. W niniejszej 
części opracowania zostaną przybliżone dwie grupy argumentów 
wytaczane przeciwko ciągłemu obowiązywania Dekalogu. Pierwsza 
grupa dotyczyć będzie racji związanych z wybranymi fragmentami 
pism Nowego Testamentu (tzw. racje zewnętrzne), druga natomiast 
będzie wynikać z wewnętrznej analizy tekstu Dekalogu (tzw. racje 
wewnętrzne).

Racje zewnętrzne
Jednym z ciekawszych argumentów na rzecz nieobowiązywal-

ności Dekalogu w nowym porządku prawnym zapoczątkowanym 
wraz z nauczaniem Jezusa jest sposób Jego odwoływania się do 
Dekalogu podczas tzw. kazania na górze (Mt 5, 21-37). Zgodnie z re-
lacją ewangelisty Chrystus odwołał się do trzech przykazań Dekalo-
gu (zakazu zabójstwa, cudzołóstwa i fałszywego przysięgania), przy 
czym, interpretując te przykazania, nadał im nowy sens osadzony na 
znaczeniu pierwotnym. Przykład ten pokazuje, że Jezus nie respek-
tuje Dekalogu w jego tradycyjnej postaci (a więc w takiej, w jakiej 
został przekazany przez YHWH), ale przypisuje sobie prawo do jego 
reinterpretacji i relektury (Uglorz 2003: 8). W sposób pośredni na 
podstawie tego tekstu można wyciągnąć wniosek, że skoro nawet 
Jezus nie odnosił się do objawionego na Synaju Dekalogu jako do 
czegoś absolutnie ustalonego i nienaruszalnego, to w związku z tym 
Dekalog zapisany w księgach Starego Testamentu utracił swoją waż-
ność i obowiązywalność.

Podobny wniosek można również wyciągnąć w oparciu o prze-
kaz ewangeliczny opowiadający o rozmowie odbytej przez Jezusa 
z bogatym młodzieńcem (Mk 10, 17-22). Chociaż Chrystus, odpo-
wiadając na pytanie interlokutora o sposób zbawienia, wymienia 
poszczególne przykazania Dekalogu, to jednak na tym się nie zatrzy-
muje. Zgodnie z relacją ewangelistów Jezus wskazuje na koniecz-
ność przekroczenia tych przykazań, w tym sensie, że ich zachowy-
wanie nie daje jeszcze gwarancji osiągnięcia zbawienia. Wskazanie 
na inne jego źródło (sprzedanie majętności, rozdanie ubogim i pój-
ście za Jezusem) sugeruje zatem, że przestrzeganie danych przez 
YHWH na Synaju przykazań nie ma wystarczającej mocy zbawczej, 
co w sposób pośredni można traktować jako pomniejszenie ich roli 
w nowym przymierzu wprowadzonym przez Chrystusa.

Warto również wspomnieć, że w przytaczanym przez ewan-
gelistów epizodzie (Mt 22, 34-40) o pytaniu uczonego w Piśmie, 
które przykazanie jest największe, Jezus wcale nie wymienia żad-
nego z przykazań Dekalogu, co wydaje się dziwne przy założeniu, 

1 Chociaż statystycznie argumentów na rzecz nieobowiązywalności Dekalo-
gu zostało przywołanych więcej, nie musi wcale oznaczać to pierwszeństwa 
właśnie takiego rozwiązania – zawsze należy pamiętać o tym, że argumenty 
się waży, a nie liczy.

że to właśnie Dekalog stanowił podstawowy zbiór norm etycznych 
Starego Testamentu. Chrystus wskazuje na dwa przykazania, które 
w żaden sposób z Dekalogiem związane nie były (tzw. przykazania 
miłości Boga i bliźniego).

Przesłanki innego ciekawego argumentu na rzecz tego, że 
chrześcijan Dekalog nie obowiązuje, można odnaleźć w listach św. 
Pawła. Zgodnie z teologią głoszoną przez tego apostoła prawo Sta-
rego Testamentu (do którego m.in. należał również Dekalog) miało 
swoją moc obowiązującą jedynie do ściśle ustalonego czasu i miało 
swój ściśle określony cel. W chwili nastania owego kairosu zatem 
starotestamentowe prawo definitywnie straciło swoją moc (por. Ga 
3, 23-25) (Turkanik 1988: 168). Ustanie owego prawa nie jest jednak 
związane z całkowitym bezprawiem, ale z nastaniem nowego prawa, 
prawa Ewangelii, które wypełnia i zastępuje starotestamentowe za-
sady. Ów obraz jest szczególnie znamienny w pewnym fragmencie 
Drugiego Listu do Koryntian (3, 6-11), w którym apostoł wyraźnie 
przeciwstawia sobie obydwa prawa (starego i nowego przymierza). 
Z poczynionego przez Pawła zestawienia wyraźnie wynika, że dla 
chrześcijan obowiązującą wartość ma nowe prawo, podczas gdy sta-
re, nie dość, że całkowicie straciło swoją moc, to jeszcze na dodatek 
jest zaledwie „cieniem” starego prawa (Banman 2014: 265).

Wreszcie należy podkreślić inną istotną rzecz, związaną tym ra-
zem z pierwotnymi adresatami Dekalogu otrzymanego przez Moj-
żesza na Synaju. Zgodnie z przekazem zawartym w Księdze Wyjścia 
(24, 1-8) przymierze synajskie, którego elementem składowym był 
Dekalog jako jeden ze zbiorów praw obowiązujących stronę zawie-
rającą przymierze, zostało zawarte z ludźmi znajdującymi się wtedy 
razem z Mojżeszem u stóp góry. Tymi ludźmi byli Izraelici, których 
ten wyprowadził z niewoli egipskiej. Oznacza to, że Dekalog, zgodnie 
z logiką zawierania przymierza, miał obowiązywać tylko Izraelitów, 
gdyż to oni do jego zachowywania się zobowiązali (24, 7-8) (Heinz 
2017: 668). Zgodnie ze słowami Mojżesza z Pwt 5, 1-5 przymierze to 
nie miało obowiązywać tylko ludzi, którzy zawarli go czterdzieści lat 
wcześniej, ale miało również dotyczyć kolejnych pokoleń izraelskich. 
Na podstawie tego tekstu można wyciągnąć wniosek, że przymierze 
rozciągało się na wszystkie kolejne pokolenia żydowskie, co oznacza, 
że warunki tego przymierza (w tym również Dekalog) miało obowią-
zywać wszystkie kolejne pokolenia żydowskie.

Na tej podstawie można zatem przyjąć, że Dekalog nie obowią-
zywał nie-Żydów. W takim razie w chwili założenia Kościoła i wcie-
lenia do niego ludzi pochodzenia pogańskiego (a więc nie-żydów) 
ich obowiązek zachowywania Dekalogu nie dotyczył, ponieważ ten 
miał swoją moc tylko wobec pokoleń żydowskich, do których chrze-
ścijanie pochodzenia pogańskiego nie należeli. W konsekwencji więc 
należałoby uznać, że chrześcijan, z którymi nie zostało zawarte przy-
mierze na Synaju, prawa Starego Testamentu, w tym Dekalog, nie 
dotyczą. Warto również zaznaczyć, że nawet wewnętrzna analiza 
tekstu Dekalogu zdaje się potwierdzać powyższą interpretację. Jak 
pokazują egzegeci, obecny w Pwt 5, 14 wyraz „obcy” odnosi się do 
cudzoziemca, a więc nie-Izraelity, do którego orędzie Dekalogu nie 
jest kierowane (Łach 1971: 316). Badacze zwracają również uwagę 
na to, że wykorzystywany w tekście Dziesięciu Przykazań rzeczownik 
„bliźni” (Pwt 5, 20-21) oznacza po prostu Izraelitę, co sugeruje, że 
poszczególne przykazania regulujące stosunki międzyludzkie doty-
czą właśnie członków narodu żydowskiego, a nie wszystkich ludzi 
(Łach 1971: 301). Za tym, że Dekalog kierowany jest tylko do Żydów, 
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przemawia również motywacja przykazania nakazującego świętowa-
nie szabatu. W Księdze Powtórzonego Prawa ma miejsce odwoła-
nie do sytuacji niewoli egipskiej, której z oczywistych powodów nie 
doświadczyli chrześcijanie, ale właśnie Żydzi (Łach 1947: 144-145). 
To wszystko również wydaje się potwierdzać tezę, że chrześcijan De-
kalog nie obowiązuje.

Racje wewnętrzne
Jak już wspomniano, Dekalog przekazany został w dwóch miej-

scach Pisma Świętego (Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21), przy czym w obu tych 
wariantach zauważalne są ewidentne różnice uzasadniające nawet 
zupełnie inny podział poszczególnych przykazań. Nie wnikając w dość 
skomplikowaną dyskusję dotyczącą sposobu podziału poszczególnych 
przykazań Dekalogu2, warto w kontekście postawionego problemu 
odnieść się zwłaszcza do dwóch przykazań: zakazu sporządzania 
obrazów i podobizn oraz nakazu dotyczącego świętowania szabatu.

Zakaz wykonywania obrazów w wariancie z Księgi Wyjścia po-
siada następującą postać3: „Nie uczynisz sobie rzeźby ani żadnej 
podobizny tego, co na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, 
ani tego, co w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokło-
nu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja YHWH, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do trzeciego 
i czwartego pokolenia względem nienawidzących Mnie, okazującym 
zaś łaskę do tysiącznego pokolenia miłującym Mnie i zachowującym 
Moje przykazania”. Zgodnie z literalną interpretacją tej wypowiedzi 
Bóg zabrania adresatom Dekalogu wykonywania różnego rodzaju 
wizerunków kultycznych, grożąc odpowiednimi sankcjami w przy-
padku złamania tego zakazu. Tymczasem, jak powszechnie wiado-
mo, w Kościele katolickim panuje powszechna praktyka umieszcza-
nia w kościołach świętych obrazów i rzeźb, co sankcjonuje nawet 
Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego4. 
Wydaje się zatem, że władza kościelna nie przestrzega tego zakazu 
Dekalogu, sugerując w ten sposób, że cały Dekalog nie obowiązuje 
już ludzi wierzących w Chrystusa.

W tym miejscu warto zauważyć, że dość istotną (choć nie roz-
strzygającą) kwestią jest sposób kwalifikacji tego zakazu w poszcze-
gólnych konfesjach. W Kościele katolickim i luterańskim, zgodnie 
z tzw. Augustyńskim podziałem Dekalogu, zakaz sporządzania rzeźb 
i wizerunków jest częścią składową pierwszego przykazania („Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede Mną”), a zatem stanowi do 
niego rodzaj komentarza (Kiedzik 2000: 175). W takim razie zakaz 
ten jest traktowany nie w kategoriach zakazu absolutnego (nie wol-
no wykonywać absolutnie żadnego obrazu religijnego), ale w kate-
goriach zakazu podporządkowanego (nie wolno wykonywać obrazu 
religijnego w celu oddawania mu czci należnej tylko Bogu). W przy-
padku podziału przyjmowanego przez większość protestantów 
natomiast zakaz sporządzania podobizn funkcjonuje jako odrębne 
przykazanie (drugie). Wyodrębnienie tego zakazu jako odrębnego 
przykazania bardziej ułatwia dopatrywanie się w normie zabrania-
2 Obecnie dominują trzy główne sposoby podziału (katolicki, protestancki, 
żydowski). Znany jest też czwarty podział (samarytański), który jednak ewi-
dentnie jest wtórny wobec samego tekstu Dekalogu.
3 Wszelkie tłumaczenia tekstów hebrajskich i greckich zamieszczono w prze-
kładzie autorskim. Wybór cytowania właśnie z Księgi Wyjścia, a nie Księgi 
Powtórzonego Prawa podyktowany został bardziej dobitnym brzmieniem 
tych przykazań w wariancie z Księgi Wyjścia w zakresie omawianym w ni-
niejszym opracowaniu.
4 Zob. np. KPK 1188-1189; KKK 2129-2132.

jącej sporządzania wizerunków zakazu o charakterze absolutnym, co 
też we wspólnotach protestanckich ma swoje praktyczne odzwier-
ciedlenie w nieumieszczaniu w miejscach świętych wizerunków5.

Drugie warte przytoczenia przykazanie dotyczy świętowania 
dnia świętego. Oto treść tego przykazania: „Pamiętaj o dniu szaba-
tu, żeby go uświęcić. Przez sześć dni będziesz pracować i wykony-
wać wszelką twoją pracę. A dzień siódmy jest szabatem dla YHWH, 
twojego Boga. Nie będziesz wykonywać żadnej pracy ty, twój syn, 
twoja córka, twój sługa, twoja służebnica, twoje bydło i twój cu-
dzoziemiec, który jest w twoich bramach, ponieważ w sześć dni 
YHWH uczynił niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 
i odpoczął w dniu siódmym. Dlatego pobłogosławił YHWH dzień 
szabatu i uświęcił go”. Już nawet pomijając kwestię tego całkowite-
go powstrzymywania się od wykonywanej pracy, o czym wyraźnie 
tekst Dekalogu wspomina6, warto zatrzymać się na dniu, w którym 
owo powstrzymywanie się od pracy miało mieć miejsce. Zgodnie 
z treścią cytowanego tekstu tym dniem miała być sobota (siódmy 
dzień tygodnia), a nie niedziela (pierwszy dzień tygodnia). O tym, 
że w tym miejscu słowo „szabat” należy rozumieć właśnie w ten 
sposób, świadczy motywacja tego przykazania, która wyraźnie od-
wołuje się do dzieła stwórczego Boga opisanego w Rdz 1, 1-2, 3. 
Zgodnie z tą relacją Stwórca odpoczął dnia siódmego (sobota) i to 
ten dzień został przez Niego uświęcony. Katolicy i większość deno-
minacji chrześcijańskich, świętując niedzielę, a nie sobotę, wydają 
się nie przestrzegać tego przykazania, w sposób pośredni sugerując 
nieaktualność przykazań Dekalogu (Strohman 2014: 228)7.

Argumenty na rzecz obowiązywalności Dekalogu

Jedną z najistotniejszych argumentacji na rzecz ciągłej obowią-
zywalności Dekalogu jest wypowiedź Zbawiciela zawarta w Ewan-
gelii według św. Mateusza w tzw. Kazaniu na górze: „Nie sądźcie, że 
przyszedłem rozwiązać prawo lub proroków. Nie przyszedłem roz-
wiązać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem mówię wam: aż do prze-
minięcia nieba i ziemi ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie 
z prawa aż do spełniania się wszystkiego. Ktokolwiek więc rozwiązał-
by jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby ludzi [w ten spo-
sób postępować], zostanie uznany za najmniejszego w królestwie 
niebios. Kto zaś wypełnia i uczy [wypełniać], ten zostanie uznany 
za wielkiego w królestwie niebios”. Zgodnie z logiką tej wypowiedzi 
Jezus nie chciał zapoczątkowywać nowego porządku prawnego, co 
oznacza, że nie miał zamiaru znoszenia dotychczas obowiązujących 
zasad prawnych. Tymi zasadami prawnymi były natomiast m.in. za-
kazy i nakazy zawarte w Dekalogu. W związku z tym dziesięć przyka-
zań nawet po przyjściu Chrystusa utrzymują swoją moc i nie zostają 
rozwiązane, co oznacza konieczność ich zachowywania.
5 Warto jednak w tym miejscu przywołać Kościół prawosławny, który, choć 
również wyodrębnia zakaz sporządzania podobizn jako odrębne przykaza-
nie, to jednak nie widzi najmniejszego problemu w szeroko rozpowszech-
nionym kulcie ikon. Ten przykład pokazuje, że nawet wyodrębnienie oma-
wianego zakazu nie od razu zmusza do odczytywania go w kategoriach ab-
solutnych. Zob. Betlejko 2003: 101.
6 KKK dla przykładu wymienia różne obowiązki, które „stanowią słuszne 
usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego” (KKK 
2185). Niezależnie od desygnatów kryjących się pod tym pojęciem na tzw. 
pierwszy rzut oka nie są one zgodne z bezwzględnym zakazem wykonywa-
nia jakiejkolwiek pracy, który to zakaz jasno wynika z Dekalogu.
7 Warto wspomnieć, że są takie odłamy chrześcijańskie, które za dzień świę-
ty uważają sobotę (np. adwentyści). Zob. Broadwater 2014: 44.
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Nierzadko spotkać się można z argumentem również odwo-
łującym się do wypowiedzi Jezusa zgrupowanej przez ewangelistę 
Mateusza w zbiorze mów wygłoszonych w kazaniu na górze. Pod-
czas nauczania tłumów Chrystus, odwołując się do trzech przykazań 
zawartych w Dekalogu, dokonał ich reinterpretacji. Gdyby dziesięć 
przykazań miało utracić swoją moc w nowym porządku prawnym 
zapoczątkowanym przez Jezusa, Ten nie dokonywałby ich relektury, 
ale po prostu wprowadził nowe normy postępowania. Skoro jednak 
Chrystus je przywołał, to tym samym potwierdził w ten sposób ich 
ciągłą obowiązywalność.

Sceną ewangeliczną chętnie wykorzystywaną przez zwolen-
ników ciągłej obowiązywalności dziesięciu przykazań jest narracja 
opowiadająca o rozmowie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Na py-
tanie przybysza, co należy czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, Chry-
stus uznał za podstawę konieczność zachowywania poszczególnych 
przykazań Dekalogu, wymieniając tzw. przykazania drugiej tablicy, 
a więc te odnoszące się do relacji z bliźnimi. Z logiki tej sceny wyni-
ka, że zachowywanie norm Dekalogu daje człowiekowi możliwość 
osiągnięcia życia wiecznego, a zatem najwyższej, z chrześcijańskiego 
punktu widzenia, wartości. Z tej narracji wynika zatem, że Jezus, 
który zapoczątkował nowy porządek prawy, ciągle uznaje obowią-
zywalność przykazań ogłoszonych przez pośrednictwo Mojżesza 
(Węgrzyniak 2010: 32; Synowiec 2004: 8)8.

Inny argument broniący nieustannej obowiązywalności zasad 
moralnych zawartych w Dekalogu osadza się na tezie utrzymującej, 
że dziesięć biblijnych przykazań jest wyrazem prawa naturalnego 
(May 2004: 118). Zgodnie z tą argumentacją chociaż Dekalog został 
ogłoszony dopiero przez pośrednictwo Mojżesza na górze Synaj pod-
czas wyjścia Izraelitów z Egiptu (Siller 2000: 233), to jednak faktycz-
nie obowiązywał zawsze jako wyraz prawa naturalnego wiążącego 
wszystkich ludzi bez względu na przynależność etniczną, religijną 
czy społeczną (Jodzio 2009: 206). Skoro zatem dziesięć przykazań 
jest wyrazem powszechnego prawa, to nie może ono zostać w ża-
den sposób unieważnione, a zatem obowiązuje nawet w nowym 
porządku prawnym zapoczątkowanym przez Jezusa jako jego inte-
gralny element9.

Warto wspomnieć również o takiej argumentacji, która od-
wołuje się do wypowiedzi zawartej w Liście św. Jakuba. Autor tego 
pisma zapisał takie zdanie: „Jeśli ktoś zaś strzegłby całego prawa, 
przekroczyłby zaś [tylko] jedno, staje się winny wszystkich. Ten bo-
wiem, kto powiedział «nie cudzołóż», powiedział też «nie zabijaj». 
Jeśli zaś nie cudzołożysz, ale zabijasz, stajesz się przestępcą prawa”. 
Kontekst całej wypowiedzi wyraźnie wskazuje, że pod pojęciem 
„prawo” autor listu ma na myśli właśnie przykazania Dekalogu (Woj-
ciechowski 2011: 24). Tymczasem z treści przytoczonych słów wy-
raźnie wynika, że niezachowywanie przykazań sprowadza winę na 
osobę niezachowującą przykazań, co w sposób pośredni potwierdza 
ich ciągłą obowiązywalność nawet w nowym porządku prawnym 
zapoczątkowanym przez Chrystusa10.

8 Warto również zauważyć, że w sposób pośredni Chrystus wiąże te przyka-
zania z YHWH, nadając im tym samym bardzo wysoką rangę nawet w no-
wym porządku prawnym.
9 Warto zaznaczyć, że ten argument w pierwszej kolejności uzasadnia ko-
nieczność zachowywania przykazań Dekalogu przez wszystkich ludzi, a nie 
tylko przez chrześcijan.
10 List św. Jakuba został napisany kilkadziesiąt lat od śmierci Jezusa, a więc 
już w kontekście nowego przymierza.

Próba rozwiązania problemu

Jak pokazał poprzedni etap analiz, argumentacje wytacza-
ne przez obie strony są różne, aczkolwiek jest rzeczą ciekawą, że 
adherenci obu rozwiązań odwołują się do tych samych fragmentów 
skrypturystycznych, dowodząc przeciwne tezy. W kontekście do-
tychczas wykonanych badań wydaje się, że można wyróżnić dwie 
płaszczyzny dyskusji nad problemem obowiązywalności Dekalogu. 
Pierwszą płaszczyzną jest obowiązywalność dziesięciu przykazań 
w aspekcie zasadniczym, a zatem takim, gdzie dyskusja prowadzo-
na jest jedynie na ogólnym poziomie ich ciągłej aktualności bez 
wchodzenia w konkretną treść poszczególnych przykazań. Drugą 
płaszczyzną jest problem obowiązywalności Dekalogu w aspekcie 
szczegółowym, a zatem takim, gdzie dyskusja dotyczy już jedynie 
faktycznego zakresu obowiązywalności poszczególnych przykazań11.

W odniesieniu do problemu generowanego przez pierwszą 
płaszczyznę wydaje się, że zgodna opinia wielu teologów oraz wy-
raźne stanowisko wspólnot protestanckich i Kościoła katolickiego 
wyrażone choćby w Katechizmie Kościoła Katolickiego w sposób ja-
sny przemawiają za tym, że w opinii chrześcijan Dekalog obowiązuje 
nadal, nawet pomimo tego, że wraz z przyjściem Jezusa rozpoczęła 
się nowa era prawna12. Problemem, który należy rozwiązać, jest za-
tem kwestia obowiązywalności Dekalogu w aspekcie szczegółowym.

Rangę tak postawionego problemu jest zrozumieć łatwiej wte-
dy, gdy uwzględni się dość rozbudowane dyskusje egzegetów zwią-
zane z takimi zagadnieniami, jak choćby różnice w obu wariantach 
Dekalogu przekazanych w Starym Testamencie czy problem tzw. 
pierwotnej wersji dziesięciu przykazań. Nie wchodząc w te dysku-
sje, na potrzeby niniejszego studium warto jedynie zauważyć, że 
pierwotna wersja Dekalogu przekazana na górze Synaj Mojżeszowi 
nie jest tożsama z tą wersją, która aktualnie znajduje się w księgach 
Pisma Świętego. Ten fakt rodzi kolejny ważny problem. Jeżeli wer-
sja pierwotna różniła się od aktualnie obecnych wariantów z Księ-
gi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa, to wydaje się rozsądne 
przyjąć, że wszelkie różnice pomiędzy wersją pierwotną a warian-
tami aktualnymi nie muszą być traktowane jako integralna część 
dziesięciu przykazań w aspekcie ich obowiązywalności. To z kolei 
każe przypuszczać, że Dekalog powinien obowiązywać jedynie co 
do swojej istoty, która została wyrażona właśnie w jego pierwotnej 
wersji (Gronkowski 1948: 90).

Co to zmienia w odniesieniu do postawionego problemu? Takie 
rozwiązanie przede wszystkim neutralizuje różne wskazania noszą-
ce wyraźnie żydowskie cechy. Dla przykładu przykazanie dotyczące 
świętowania dnia świętego, zgodnie z zaproponowanym rozwiąza-
niem, w pierwotnej wersji nie dotyczyło siódmego dnia tygodnia 
(soboty), ale generalnie wypowiadało się o konieczności uświęcenia 
jakiegoś dnia tygodnia. Dopiero w wyniku nawarstwiania pierwotnej 
wersji Dekalogu przez poszczególne tradycje została nadana inter-
pretacja utożsamiająca dzień święty właśnie z sobotą. Jeżeli zatem 
chrześcijan obowiązuje jedynie pierwotna wersja dziesięciu przy-
kazań (w której był nakaz świętowania dnia świętego, a nie było 
nakazu świętowania soboty), to obchodzenie niedzieli zamiast so-

11 Oczywiście ten drugi poziom jest koniecznie związany z pozytywną odpo-
wiedzią na problem obowiązywalności Dekalogu w aspekcie zasadniczym.
12 Zob. np. Witczyk 1997: 73; Peter 1982: 68; Klimaszewski 2006: 11; Kem-
piak 2014: 16.
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boty nie jest naruszeniem trzeciego przykazania Dekalogu, ponieważ 
pozostaje zgodne z duchem pierwotnej wersji dziesięciu przykazań 
(Gronkowski 1948: 101).

Podobnie można spojrzeć na problem zakazu oddawania czci 
wizerunkom. Jeżeli w pierwotnej wersji Dekalogu nie było takiego 
zakazu, a pojawił się on dopiero na późniejszym etapie redakcji, co 
niektórzy egzegeci przyjmują (Łach 1964: 185)13, to konsekwentnie, 
przy przyjęciu proponowanego rozwiązania, chrześcijan ten zakaz 
nie obowiązuje. Przy tym układzie restrykcje dotyczące wykonywa-
nia obrazów byłyby jedynie komentarzem do pierwszego przykaza-
nia Dekalogu i rodzajem zobrazowania tego, w jaki sposób to przyka-
zanie można złamać, ale nawet przy tej interpretacji ten komentarz 
dotyczyłby jedynie Żydów, a nie chrześcijan.

Stanowisko Tomasza z Akwinu

Warto na wstępie zauważyć, że Tomasz nigdzie nie poruszył 
problemu obowiązywalności Dekalogu w sposób bezpośredni. 
Pośrednio jego stanowisko może zostać odtworzone w oparciu 
o passus poświęcony problemowi możliwości dyspensowania od 
dziesięciu przykazań. Punktem wyjścia dla systematycznej refleksji 
Tomasza jest urywek z Księgi Izajasza opowiadający o pogwałceniu 
przykazań, co zdaniem filozofa jest aluzją do trwałości przykazań 
i niemożności dyspensowania od nich14. Dyspensa w opinii chrześci-
jańskiego myśliciela jest narzędziem ochrony zamiaru prawodawcy 
w sytuacji, w której literalne przestrzeganie jakiegoś zapisu praw-
nego łamałoby ten zamiar. Pierwszym i podstawowym zamiarem 
prawodawcy jest natomiast dbanie o dobro wspólne i przestrzega-
nie porządku sprawiedliwości prowadzącego do dobra wspólnego 
(Budziszewski 2017: 269). W sytuacji zatem, w której jakieś zapisy 
prawne doskonale odzwierciedlałyby zamiar prawodawcy, dyspen-
sowanie od nich byłoby niemożliwe, ponieważ w tym przypadku 
dyspensa polegałaby na odstąpieniu od dbania o dobro wspólne. 
Zdaniem Tomasza poszczególne przykazania Dekalogu stoją na 
straży dobra wspólnego i doskonale odzwierciedlają zamiar same-
go prawodawcy, którym w tym przypadku jest Stwórca. Z tego po-
wodu, w oparciu o poczynione powyżej uwagi, dyspensowanie od 
Dekalogu w opinii chrześcijańskiego myśliciela jest niedopuszczalne 
(Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, corp).

Zgodnie ze sposobem systematyzacji materiału w Sumie teolo-
gicznej Tomasz przywołuje również i obala funkcjonujące w jego cza-
sach zarzuty przeciwko dowodzonej tezie. Najpoważniejszy z zarzu-
tów przeciwko bezwzględnej obowiązywalności dekalogu dotyczył 
kwestii wykonywania wyroków śmierci15. Już od starożytności za-
uważono bowiem, że w różnych kulturach, w tym również w obrębie 
cywilizacji żydowskiej czy chrześcijańskiej, osoby sprawujące władzę 
dopuszczali możliwość wykonywania wyroków śmierci, udzielając 
sobie w ten sposób rodzaju dyspensy od obowiązującego prawa 
Bożego (Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, opp. 3). Ten krótko 
13 Niemniej trzeba uczciwie przyznać, że akurat w tej materii opinie egzege-
tów są bardzo zróżnicowane.
14 Należy jednak uczciwie zauważyć, że tekst jest na tyle ogólny, że jedno-
znaczna kwalifikacja go jako tekstu odnoszącego się do Dekalogu jest nie-
pewna.
15 Za tym, że w opinii Tomasza był to najpoważniejszy z zarzutów, przemawia 
fakt, że właśnie obaleniu tej obiekcji Akwinata poświęcił najwięcej miejsca – 
objętościowo wykładnia filozofa jest ponad czterokrotnie większa niż druga 
z najdłuższych odpowiedzi.

sformułowany zarzut stał się pretekstem do podjęcia przez Tomasza 
bardzo rozległej refleksji dotyczącej bezwzględnej obowiązywalności 
zakazu zabijania, jak również pozostałych przykazań, więc, co za tym 
idzie, i całego dekalogu.

Punktem wyjścia dla ustosunkowania się Akwinaty do posta-
wionego problemu jest swoistego rodzaju precyzacja właściwego 
i zamierzonego przez autorów natchnionych sensu biblijnego zakazu 
zabijania. Filozof nie zatrzymuje się więc na powierzchownym rozu-
mieniu tego zwrotu, ale stara się jednocześnie ustalić, o jakich sytu-
acjach faktycznie to przykazanie mówi. Zdaniem Tomasza kluczem 
do odczytania piątego punktu dekalogu jest odwołanie się do kate-
gorii słuszności pozbawiania życia drugiej osoby. W tym kontekście 
Akwinata rozumie piąte przykazanie jako zakaz zabijania w sposób 
bezprawny, a więc w sytuacji, kiedy dana osoba nie zasłużyła na 
śmierć16. Patrząc na to z drugiej strony, można zatem stwierdzić, że 
pozbawianie życia tych, którzy w jakiś sposób zasłużyli na śmierć 
(np. złoczyńców czy wrogów ojczyzny) nie narusza zakazu wyrażo-
nego w piątym przykazaniu dekalogu. Dla potwierdzenia słuszności 
własnego sposobu rozumowania filozof w tym miejscu powołuje się 
na opinię jednego z Ojców Kościoła, Augustyna, który również w ten 
sam sposób uważał. W zaproponowanym przez Akwinatę kluczu 
można zatem stwierdzić, że pozbawianie życia tych, którzy zasłużyli 
na śmierć, choć wydaje się naruszać piąte przykazanie, to dzieje się 
tak jedynie powierzchownie, ponieważ istota zakazu zabijania nie 
zostaje w żaden sposób naruszona (Zob. Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, ad 3)17.

Obok powyżej przedstawionego rozumienia relacji pomiędzy 
przykazaniem dekalogu, jego istotą i złamaniem zakazu Tomasz od-
wołuje się równocześnie do innego sposobu wytłumaczenia, dla-
czego w pewnych przypadkach, pomimo pozbawienia życia osoby 
ludzkiej, nie można mówić o naruszeniu piątego przykazania. W tym 
kontekście Akwinata sięga do kategorii uszczegóławiania poszczegól-
nych czynów i ich odpowiedniego kwalifikowania. Konkretny czyn 
pozbawienia życia człowieka może zdaniem filozofa zmienić swoją 
orientację istotową i zostać przekwalifikowana jako inny rodzaj czy-
nu. Oczywiście tego typu redefinicja jest możliwa albo przez autory-
tet samego Boga, albo przez uzasadnioną decyzję wybranych ludzi, 
którym zostało powierzone działanie w imieniu Stwórcy. W świetle 
tego, co zostało powiedziane, można zatem przyjąć, że wykonanie 
wyroku śmierci na zbrodniarzu skazanym prawomocnym wyrokiem 
skazującym nie będzie zabójstwem, ale realizacją woli Boga, który 
powierzył ludziom obowiązek utrzymywania ładu w społeczeństwie. 
Zdaniem Akwinaty Stwórca, jako pan życia i śmierci, ma prawo ka-
rania wszystkich ludzi ze względu na popełniony przez pierwszych 
rodziców grzech, więc realizację tego wyroku może powierzać dzia-
łającym w jego imieniu ludziom. W tym kontekście zatem osoba 
wykonująca wyrok śmierci nie łamie piątego przykazania, ponieważ 
dokonywany przez nią czyn nie jest zabójstwem (Tomasz z Akwinu 
1986: I-II, q. 100, a. 8, ad 3).

Drugim przykazaniem Dekalogu, do którego Tomasz bezpośred-
nio się odwołał podczas obalania zarzutów, jest nakaz świętowania 

16 Szczegółowo znaczenie piątego przykazania zostało omówione [w:] Miel-
nik, 2017: 99-112.
17 Nie zostaje naruszona dlatego, że istotą tego przykazania jest zakaz za-
bijania w sposób bezprawny, rozumienie tego przykazania w sposób bez-
względny (czyli taki, że zabronione jest jakiekolwiek zabijanie) natomiast 
jest błędną interpretacją samego zakazu.
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dnia szabatu. W czasach filozofa pojawiały się takie zarzuty, że pod-
czas wojen machabejskich sami Żydzi pozwalali sobie na udzielanie 
dyspensy od wyraźnie sformułowanego w Dekalogu zakazu wyko-
nywania jakiejkolwiek pracy w szabat. Zgodnie z relacją zapisaną 
w Księdze Machabejskiej pozwolili sobie oni na prowadzenie działań 
zbrojnych przeciwko nieprzyjacielowi, nawet jeżeli był to dzień sza-
batu. Zgodnie ze sposobem rozumowania zwolenników dyspenso-
wania od przykazań Dekalogu to wydarzenie jest dowodem na to, 
że w pewnych uzasadnionych sytuacjach od zakazów i nakazów ob-
jawionych na Synaju dyspensować można (Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, opp. 4).

Ustosunkowanie się chrześcijańskiego teologa do postawio-
nego problemu jest stosunkowo krótkie. Przede wszystkim Tomasz 
odrzuca twierdzenie, jakoby przywoływana z Księgi Machabejskiej 
scena faktycznie dotyczyła kwestii udzielania dyspensy. Jego zda-
niem postępowanie Żydów było bardziej interpretacją trzeciego 
przykazania. Na potwierdzenie swojego schematu rozumowania 
filozof przywołuje nauczanie Chrystusa, który wyraźnie twierdził, że 
czynienie tego, co konieczne dla ocalenia ludzkiego życia, w żaden 
sposób odpoczynku szabatu nie narusza. Zdaniem Tomasza przywo-
ływany przez jego przeciwników przypadek kwalifikuje się właśnie 
do takiej sytuacji (Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, ad 4).

Kolejne dwa zarzuty podnoszone przeciwko bezwzględnej obo-
wiązywalności Dekalogu nie wiązały się już bezpośrednio z poszcze-
gólnymi przykazaniami, ale dotyczyły istoty prawa. Pierwszy z nich 
odwoływał się analogii pomiędzy prawodawstwem ludzkim a pra-
wodawstwem Bożym. Przeciwnicy bezwzględnej obowiązywalności 
Dekalogu zauważali, że w przypadku prawa nadawanego przez ludzi 
prawodawca ma prawo do udzielania specjalnych dyspens od jego 
zachowywania, oczywiście w uzasadnionych przypadkach. Na zasa-
dzie analogii Bogu, który jest twórcą dziesięciu przykazań, również 
powinno przysługiwać prawo dyspensowania w pewnych określo-
nych sytuacjach od poszczególnych przykazań. Kolejnym etapem 
tego schematu argumentacyjnego jest przeniesienie uprawnień 
przynależnych Stwórcy na poszczególnych przełożonych Kościo-
ła. Skoro przełożeni ci działają w imieniu samego Boga, któremu 
przysługuje prawo do dyspensowania, to zdaniem zwolenników tej 
argumentacji także i ci przełożeni Kościoła mają prawo do dyspenso-
wania w pewnych sytuacjach od przestrzegania dziesięciu przykazań 
(Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 100, a. 8, opp. 2).

Obalanie tak sformułowanego argumentu chrześcijański myśli-
ciel rozpoczyna od przytoczenia fragmentu z jednego z listów Paw-
ła, w którym apostoł ten stwierdza, że Bóg, ze względu na swoją 
wierność, nie może się zaprzeć siebie samego, ponieważ inaczej 
złamałby porządek ustanowionej przez siebie sprawiedliwości. Sko-
ro zatem sam Stwórca „nie może” dyspensować od poszczególnych 
przykazań Dekalogu, to zdaniem Tomasza również działający w Jego 
imieniu przełożeni Kościoła także nie mogą tego robić. Filozof bar-
dzo mocno podkreśla, że niemożność ta rozciąga się na dwie sfery 
przykazań: wiążących relację człowieka z Bogiem oraz regulujących 
wzajemne stosunki ludzi pomiędzy sobą (Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, ad 2).

O ile ostatnio omówiony zarzut wiązał Dekalog z prawodaw-
stwem Bożym, o tyle ostatni z zarzutów odwoływał się do pro-
blematyki prawa naturalnego, uznając Dekalog za zbiór zakazów 
i nakazów przynależący właśnie do prawa naturalnego (Shanley 

2002: 133; Boyle 1994: 75-76). Uznanie tej zależności umożliwiało 
przeciwnikom bezwzględnej obowiązywalności Dekalogu odwołanie 
się do wypowiedzi Arystotelesa, w której ten stwierdził zawodność 
i zmienność sprawiedliwości ludzkiej. Tymczasem zawodność prawa 
jest przyjętym w społeczeństwie powodem do udzielania w pew-
nych przypadkach dyspens. Skoro zatem przynależący do porządku 
naturalnego Dekalog nie byłby wolny od zawodności i „błędności”, 
to w związku z tym w uzasadnionych sytuacjach powinno istnieć 
prawo do dyspensowania od niego (Tomasz z Akwinu 1986: I-II, q. 
100, a. 8, opp. 1).

Tomasz był świadomy powagi tego zarzutu. Co ciekawe, nie od-
rzucał on wszystkich założeń poczynionych w przytoczonej powyżej 
argumentacji. Filozof zgadzał się z tym, że rzeczywiście w pewnych 
przypadkach można dyspensować od poszczególnych przepisów 
prawa. Jego zdaniem jednak zasadnicza różnica pomiędzy prawem 
naturalnym a prawem Dekalogu zasadza się na relacji pomiędzy 
samym porządkiem sprawiedliwości a poszczególnymi sposobami 
jego przestrzegania. Wypowiedź Arystotelesa przy tym rozróżnie-
niu ma dotyczyć nie samego porządku sprawiedliwości, ale właśnie 
sposobów jego realizacji. O ile zatem sposób realizacji porządku 
sprawiedliwości może zawodzić, o tyle porządek sprawiedliwości 
sam w sobie jest nieomylny i bezbłędny, a przykazania Dekalogu 
niosą w sobie właśnie ten porządek. W związku tym dyspensowa-
nie od dziesięciu przykazań byłoby dyspensowaniem od porządku 
sprawiedliwości, co jest niedopuszczalnej (Tomasz z Akwinu 1986: 
I-II, q. 100, a. 8, ad. 1).

Zakres obowiązywalności Dekalogu 
w nauczaniu Tomasza

W kontekście całości przeprowadzonych analiz można przejść 
do próby odpowiedzi na postawiony problem badawczy: w jaki spo-
sób Tomasz z Akwinu podchodził do problemu obowiązywalności 
Dekalogu w nowym porządku prawnym zapoczątkowanym przez 
Chrystusa i czy jego rozwiązanie w jakimś stopniu pokrywało się ze 
współczesnymi  zapatrywaniami na ten temat? Na podstawie do-
tychczasowych ustaleń, udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy 
uwzględnić dwa poziomy obowiązywalności dziesięciu przykazań: 
zasadniczy oraz szczegółowy.

W odniesieniu do kwestii obowiązywalności Dekalogu na po-
ziomie zasadniczym należy zauważyć, że Tomasz zdecydowanie 
bronił aktualności dziesięciu przykazań w nowym chrześcijańskim 
porządku prawnym. Za takim stanowiskiem przemawia w pierwszej 
kolejności struktura Sumy teologicznej, w której na pytanie, czy od 
Dekalogu można dyspensować, Tomasz udziela zdecydowanej od-
powiedzi: nie można w żadnych okolicznościach. Filozof broni tego 
stanowiska zarówno w wykładzie teoretycznym, jak również w czę-
ści poświęconej obaleniu różnych potencjalnych zarzutów przeciwko 
bronionej tezie. W oparciu o te elementy twierdzenie, że Tomasz 
uznawał ciągłą obowiązywalność Dekalogu na poziomie zasadni-
czym, wydaje się mieć solidną podstawę argumentacyjną.

Trudniejszą kwestią jest natomiast próba ustalenia, w jakim 
zakresie Tomasz uznawał obowiązywalność dziesięciu przykazań na 
poziomie szczegółowym: czy uznawał on obowiązywalność Dekalo-
gu w takiej postaci, w jakiej został utrwalony w Piśmie Świętym, czy 
może opowiadał się za obowiązywalnością jego pierwotnej wersji. 
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Filozof analizował tylko dwa konkretne przykazania Dekalogu, co 
z jednej strony utrudnia znalezienie odpowiedzi na postawiony pro-
blem, ale z drugiej teoretycznie to umożliwia, ponieważ Tomasz ana-
lizuje kluczowe przykazanie dotyczące świętowania dnia świętego.

Temat ten nie jest jednak taki posty. Gdyby poprzestać jedynie 
na przeanalizowanym fragmencie Sumy teologicznej, należałoby na 
tej podstawie uznać, że Tomasz opowiadał się za obowiązywalno-
ścią Dekalogu w jego aktualnej postaci, tzn. tej utrwalonej w Piśmie 
Świętym. Za takim rozwiązaniem przemawia bronienie przez niego 
postawy Żydów, którzy decydowali się na podjęcie działań zbrojnych 
w dzień sobotni18. Z drugiej jednak strony wiadomo, że Tomasz bro-
nił instytucji niedzieli jako dnia świętego, co z kolej przemawiałoby 
za tym, że opowiadał się on za obowiązywalnością jedynie pier-
wotnej wersji dziesięciu przykazań. Takie rozwiązanie jednak kłó-
ciłoby się z tym, czego filozof próbuje dowieść w artykule ósmym 
zagadnienia setnego. W tej części Sumy teologicznej bowiem chrze-
ścijański myśliciel usiłuje dowieść, że od przykazań Dekalogu nie 
można w żaden sposób dyspensować i sam dowodzi, że w czasach 
wojen machabejskich nie doszło do złamania nakazu świętowania 
dnia świętego, który w tym konkretnym przypadku miał postać ży-
dowską, tzn. dotyczył soboty. Oznacza to, że w tej sytuacji Tomasz 
broni zakazu dyspensowania od finalnej wersji Dekalogu utrwalonej 
w Piśmie Świętym, a nie od jego pierwotnej wersji. Nie trudno jest 
zatem zauważyć tu widoczną niekonsekwencję, która uniemożliwia 
precyzyjną odpowiedź na pytanie, jak na poziomie szczegółowym 
Tomasz rozwiązywał problem obowiązywalności dziesięciu przykazań.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba prezentacji stanowiska To-
masza z Akwinu w zakresie obowiązywalności Dekalogu w chrześci-
jańskim porządku prawnym. Osiągnięcie celu pracy było możliwe 
dzięki zestawieniu opinii średniowiecznego myśliciela ze współcze-
sną próbą ustosunkowania się do postawionego problemu. Sama 
praca została podzielona na cztery etapy analiz. Najpierw przed-
stawiono współczesną dyskusję w zakresie obowiązywalności Deka-
logu. Następnie zaprezentowano próbę rozwiązania postawionego 
problemu. Potem przybliżono stanowisko Tomasza z Akwinu, by 
w ostatniej części dokonać zestawienia tego stanowiska ze współ-
czesną propozycją.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że 
zdaniem Tomasza Dekalog ciągle reguluje postępowanie moralne 
chrześcijan na poziomie globalnym. Oznacza to, że w opinii tego 
filozofa dziesięć przykazań nie zostało zniesionych w chwili zapo-
czątkowania przez Chrystusa nowego porządku prawnego. Trudniej 
jest natomiast ustalić, w jakim zakresie Dekalog obowiązuje w opi-
nii średniowiecznego myśliciela na poziomie szczegółowym. Owa 
trudność wynika z możliwej do zaobserwowania niekonsekwencji 
Tomasza w zakresie problemu dyspensowania od finalnej wersji 
dziesięciu przykazań, a więc tej wersji, która została utrwalona w Pi-
śmie Świętym.

18 Ten szczegół potwierdza, że za szabat była w tym przypadku uznawana 
sobota.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Zasada pomocniczości jako gwarancja realizacji 
świadczeń alimentacyjnych

The principle of subsidiarity, as a guarantee 
for the implementation of maintenance

The article is the subject to analysis of a very large issue – the 
principle of subsidiarity. Topics of the subject boils down to many 
interdisciplinary issues in the field of administrative, constitutional 
and civil law. In the current literature, there are few publications in 
the field of interdisciplinary approach to the topic in the context of 
maintenance and their role in both the administrative and civil law. 
The article also attempts to clarify the very term of the principle of 
subsidiarity in the context of attempts to unify the legal nomen-
clature, ie the principle of subsidiarity and subsidiarity, which in 
many cases are mistakenly considered the same principle of con-
stitutional law, which may lead to many erroneous conclusions.

Keywords: maintenance, liability of the maintenance debtor, sub-
sidiarity principle, state aid.

Artykuł został poświęcony analizie bardzo rozległej kwestii, 
tj. zasady pomocniczości. Problematyka tematu sprowadza się do 
wielu obszarów interdyscyplinarnych z zakresu prawa administra-
cyjnego, konstytucyjnego oraz cywilnego. W dotychczasowej litera-
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tematu w kontekście świadczeń alimentacyjnych oraz ich roli za-
równo w ramach prawa administracyjnego, jak i cywilnego. Artykuł 
również podejmuje próbę doprecyzowania samego terminu zasady 
pomocniczości w kontekście prób unifikacji nomenklatury prawnej, 
tj. zasady pomocniczości oraz zasady subsydiarności, które w wielu 
przypadkach błędnie uznawane są za tę samą zasadę prawa rangi 
konstytucyjnej, co może prowadzić do wielu błędnych wniosków.

Słowa kluczowe: alimenty, odpowiedzialność dłużnika alimenta-
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Jedną z głównych zasad prawa socjalnego jest zasada po-
mocniczości. Niekiedy w literaturze można spotkać się z pojęciem 
zasady subsydiarności, które ma inną siatkę znaczeniową, jednak 
wielu autorów zrównuje je jako tożsame zasady. Wynika to przede 
wszystkim z praktycznego ujęcia tematu, ponieważ polskim usta-
wodawstwie nie znajdziemy definicji legalnych tych zasad, a jedy-
nie można odnaleźć odesłanie do zasady pomocniczości w tekście 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Taki zabieg spowodował, że 
w literaturze przyjmuje się normatywny charakter zasady pomoc-
niczości.

W ramach niniejszego opracowania będę posługiwać się po-
jęciem „zasady pomocniczości”, gdyż w mojej ocenie ten termin 
odzwierciedla wpływ na kształt i reżim prawny pomocy państwa 
dla obywateli. 

W świetle tej zasady należy najpierw wyjaśnić, że zasada 
pomocniczości jest immanentnie połączona z pojęciem pomocy, 
a w konsekwencji prowadzi do obowiązku udzielania pomocy jed-
nostce słabszej, tj. obywatelowi. Innymi słowy mamy do czynienia 
z relacją pomiędzy aparatem państwowym a podmiotem, którym 
jest obywatel. Oczywiście nie jest to jedyny sposób interpretowania 

tej zasady, jednak dla potrzeb przedmiotowej analizy jest ona jak 
najbardziej trafna. Należy również podkreślić, że zasada pomoc-
niczości nie stwarza granic interwencjonizmu państwa w sprawy 
jednostki słabszej, ale wskazuje przede wszystkim obowiązek władz 
do odpowiedniego zachowania się w stosunku do osób, które tej 
pomocy potrzebują, a dostarczenie pomocy ma sprowokować pod-
jęcie działań przez wspomnianą jednostkę (Popławska 2000). 

Także prawo unijne eksponuje zasadę pomocniczości oraz 
nadaje jej wymiar konstytucyjny. Zasada ta dotyczy jednak tylko 
tych dziedzinach, w których nie podlegają kompetencji wyłącznej 
instytucji unijnych. 

Innym słowem organy Unii Europejskiej jak pisze M. Perkowski 
„wyręczają państwa członkowskie i ich podmioty krajowe na wol-
nych od unijnego 'monopolu' płaszczyznach tylko w zakresie swej 
obiektywnej przewagi jakościowej” (Perkowski 2002: 59). 

Zasada ta wyklucza także interwencję Unii w sprawach, które 
mogą zostać skutecznie uregulowane przez państwa członkowskie 
na szczeblu centralnym, regionalnym czy też lokalnym oraz legity-
mizuje wykonywanie przez Unię uprawnień w sytuacji, gdy pań-
stwa członkowskie nie są w stanie w wystarczający sposób osiągnąć 
celów proponowanego działania i gdy działanie na poziomie Unii 
może przynieść wartość dodaną (Dudzik 1999).
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Zasada pomocniczości jako forma pomocy państwa

Świadczenia alimentacyjne, które są wypłacane w ramach 
pomocy państwa są quasi-przykładem stosowania zasady pomoc-
niczości przez państwo (Tymiński 2010). Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 23 czerwca 2008 roku i z 22 września 2009 roku 
ustalił, że „świadczenie alimentacyjne nie jest ani świadczeniem 
z zakresu ubezpieczenia społecznego czy pomocy społecznej, ani 
też publicznym świadczeniem alimentacyjnym, przysługującym bez-
zwrotnie i zamiast alimentów. Jest to świadczenie mające na celu 
skredytowanie podstawowych potrzeb uprawnionego do alimentów 
w sytuacji braku możliwości ich wyegzekwowania. Państwo staje się 
gwarantem otrzymania zasądzonych alimentów i w zakresie świad-
czeń wypłaconych uprawnionemu, wstępuje w jego miejsce, stając 
się wierzycielem dłużnika alimentacyjnego. Immanentnym elemen-
tem mechanizmu tego świadczenia są instrumenty dyscyplinowania 
osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, włącznie z możliwością 
zatrzymania prawa jazdy tej osoby przez starostę (por. art. 5 ust. 3 
ustawy o pomocy) oraz z obowiązkiem zwrotu należności w wyso-
kości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami” (P18/06, P46/07).
Pomoc w przypadkach, gdy jednostka nie jest samowystarczalna 
uzasadnia tezę, że „każdy byt poszczególny zyskuje pełnię szczęścia 
jedynie wówczas, gdy szczęście osiąga całe społeczeństwo.” Władza 
pełniąca rolę podmiotu „uzupełniającego” czy też „posiłkowego” 
to mniej więcej to samo, co „paradoks” wymogów autonomii oraz 
dobra wspólnego, pociągającego za sobą ingerencję (Melchionni 
1995). Przychylając się do poglądów wyrażonych przez Trybunał 
Konstytucyjny należy również podkreślić, że świadczenia alimen-
tacyjne uznano za zwrotne, publiczne świadczenie alimentacyjne, 
natomiast w przypadku pojawiających się zdań odrębnych, należy 
odnieść się do intencji ustawodawcy, jaką była chęć pomocy oso-
bom, które nie są w stanie we własnym zakresie wyegzekwować 
zasądzonych im alimentów.

W dzisiejszych czasach świadczenie pomocy na rzecz obywateli 
w formie alimentów jest jak najbardziej aktualna, tym bardziej, że 
skuteczność egzekucji tych świadczeń od osób zobligowanych do 
łożenia na osoby uprawnione do alimentów ciągle spada, pomimo 
wielu nowelizacji przepisów i prób zaostrzania sankcjonowania prze-
stępstwa niealimentacji. Nie mniej jednak kolejne zmiany przepisów 
nie wyglądają obiecująco i prawdopodobnie proces sankcjonowa-
nia przestępstwa niealimentacji ulegnie złagodzeniu poprzez prze-
niesienie art. 209 k.k. do kodeksu wykroczeń. Ma to o tyle istotne 
znaczenie ponieważ w Polsce problem bezskuteczności egzekucji 
zasądzonych alimentów dotyczy ponad 500 tysięcy dzieci i liczba ta 
wydaje się mieć tendencję wzrostową. Wobec tego należy skonklu-
dować, że pomoc państwa w przedmiotowym zakresie jest formą 
jak najbardziej pożądaną, a proces budowy efektywnego działania 
państwa jest w tym zakresie niezbędny.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wy-
wiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy w jej miejsce wstępuje 
państwo udzielające częściowego wsparcia, które regulowane 
jest materią ustawową (Dz.U. z 2012 r. poz 1228). Przepisy ustawy 
określają w pierwszej kolejności zasady pomocy państwa osobom 
uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawcze-
go w przypadku bezskuteczności egzekucji, a więc, jak zostało już 

wskazane, przedmiotowa pomoc państwa udzielana jest z chwilą 
niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez osobę do 
tego zobligowaną w oparciu o prawomocny wyroku sądu. Szczegó-
łowy tryb i zasady przyznawania świadczeń z przedmiotowej ustawy, 
jak i wysokość świadczenia są regulowane w dalszej części ustawy. 
Świadczenia wypłacane przez państwo realizowane są w ramach 
Funduszu Alimentacyjnego, będącego podstawową formą wspar-
cia, a świadczenia pieniężne udzielane w przedmiotowym zakresie 
są „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego” (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1228).

Należy jednocześnie zaznaczyć, że impulsem do uchwalenia 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej 
dalej u.o.p.p.u.d.a. była implementacja i próba realizacji zasady 
pomocniczości. Istotnym jest fakt, że przedmiotowa zasada zosta-
ła wyrażona explicite w treści ustawy, powołując się na wartości 
i zasady zawarte zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i w treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Widać zatem, że 
ustawodawca bezpośrednio odnosi się w treści ustawy do funda-
mentalnej zasady ustroju prawnego rangi konstytucyjnej, podkre-
ślając jednocześnie podstawowy format przedmiotowej pomocy. 
Świadczyć to może o tym, że dla ustawodawcy takie rozwiązanie 
powinno wskazywać na szczególne znaczenie w regulowaniu stosun-
ków społecznych, jednakże w mojej ocenie takie konstatacje mają 
jedynie walor teoretyczny, a praktyka weryfikuje jedynie zasadność 
takiego założenia. 

Słowem uzupełniania warto wspomnieć, że odwołanie się do 
zasady pomocniczości w treści aktów prawnych, a przede wszystkim 
w Konstytucji RP, jak trafnie zauważył T. Bąkowski, nie jest warun-
kiem sine qua non budowy porządku prawnego w państwie, a więc 
można wywnioskować, że pomimo powoływania się na zasadę po-
mocniczości nie jest ona de facto wiążąca (Bąkowski 2007).

Można zatem zauważyć, że zasada pomocniczości jest istotnym 
elementem polityki alimentów w państwie, a to zarówno z uwagi na 
fakt powoływania się na nią w treści Konstytucji, jak i na podstawo-
wy charakter prawny wynikający nie tylko z kwestii prawnych, ale 
również moralno-społecznych. Zasada pomocniczości nabrała odpo-
wiednich kształtów już w XIX wieku za sprawą „społecznego naucza-
nia Kościoła katolickiego”, co stanowiło fundamentalną inspirację 
dla kręgu zainteresowania tą zasadą w dzisiejszych czasach (Popław-
ska 2000). W założeniach tej nauki było uznanie godności człowieka 
za fundament „dobra wspólnego” oraz powierzenie „dobra wspól-
nego” państwu. W tak rozumianej godności należy mieć na uwadze 
również wolność osobistą, ale również wolność wyboru i aktywno-
ści, swobodę osiągania spełnienia własnymi siłami. Zakres dopusz-
czalnej ingerencji państwa określa wymóg zachowania równowagi 
między wynikającym z godności poszanowaniem autonomicznego 
działania dla zaspokojenia potrzeb, a solidarnym działaniem, gdy 
jednostka nie jest w stanie poradzić sobie sama (Popławska 2000).

Zasada pomocniczości w ramach pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów przejawia się jeszcze w dodatkowych dwóch 
formach. Pierwsza z nich to świadomość faktu, że władza może in-
terweniować jedynie w takim wypadku i w takim stopniu, w jakim 
grupy i jednostki wykazują lub udowadniają swoją niewydolność. 
Jest to zatem zasada ograniczania władzy, ale również zasada „ogra-
niczonej” pomocy. Nie określają one ścisłych norm i reguł dotyczą-
cych dopuszczalnego zakresu interwencji, lecz ogólną prawidłowość, 
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pozostawiając do każdorazowego rozstrzygnięcia kwestię zasadności 
podjęcia działania przez władzę. Jednocześnie owa interwencja wła-
dzy, zgodnie z przedmiotową zasadą, musi być odróżniana od inter-
wencji w rozumieniu państwa opiekuńczego, gdyż polega na takiej 
pomocy, która zachęca do autonomii i ją sankcjonuje. Wskazać jed-
nak należy, że trudnym jest do udowodnienia czy pomoc państwa 
w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych jest stricte pomocą 
w rozumieniu zasady pomocniczości. Z jednej strony jest to pewien 
proces realizacji tej pomocy zgodnie z powołaniem się na wartości 
konstytucyjne, z drugiej jednak strony jest to jedynie świadczenie 
zastępcze, którego celem jest „wyrównanie rachunku” osobom 
uprawnionej do alimentów. Można zatem wnioskować, że w żaden 
sposób tego typu pomoc nie realizuje paradygmatu autonomii i nie 
zachęca jednostki do działania we własnym zakresie, o własnych 
siłach. Rekapitulując warto zauważyć pewne sprzeczności natury 
formalnej polegające na przywoływaniu wartości konstytucyjnych 
w treści ustawy, a z drugiej strony przedmiotowa pomoc nie jest 
w pełni paralelna z zasadą pomocniczości.

Decentralizacja jako forma realizacji 
świadczenia alimentacyjnego

Drugą formą jest realizacja „zasady decentralizacji” w ramach 
udzielanej pomocy, aby zwiększyć efektywność przedmiotowych 
świadczeń przez aparat państwowy. Ideą zasady decentralizacji jest 
próba maksymalnego zbliżenia się państwa do jednostki potrzebują-
cej, pomijając przy tym wszelkie trudności lub niedogodności natury 
merytorycznej i prawnej. Wyrazem tej idei jest przepis art. 2 pkt 9 
i 10 określający właściwość organów zarówno dla dłużnika, jak i wie-
rzyciela w stosunku alimentacyjnym. Następnie w art. 12 ust. 1 pkt 
1 ustawy określa, jaki organ posiada kompetencje do prowadzenia 
przedmiotowego postępowania administracyjnego, tj: postępowa-
nia w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi or-
gan właściwy wierzyciela, a zgodnie z art. 2 pkt 10 organem właści-
wym wierzyciela jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Przedsta-
wiona decentralizacja spowodowała, że pomoc państwa jest bar-
dziej dostępna, ponieważ świadczona jest przez organy na poziomie 
gminnym, co nota bene zostało również uwzględnione w treści art. 
31 ust. 1 u.o.p.p.u.d.a., zgodnie z którym przyznawanie i wypłata 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań 
wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminom 
z zakresu administracji rządowej i finansowanym w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. Omawiana decentralizacja obowiązków 
na szczeblu gminnym wiąże się jedynie z ciężarem prowadzenia po-
stępowania. To oznacza, że pomimo decentralizacji w przedmioto-
wym zakresie finansowanie pomocy jest budżetowane bezpośred-
nio ze skarbu państwa. Słusznie zatem wskazała Anna Korcz-Ma-
ciejko podnosząc, że „samorząd gminny nie został, przynajmniej co 
do zasady, obarczony finansowymi ciężarami realizacji kosztownych 
zadań związanych z działaniami podejmowanymi wobec dłużnika 
alimentacyjnego, a w szczególności z wypłatą świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Środki pieniężne przekazywane są każdej z gmin 
z budżetu państwa w postaci dotacji celowej” (Korcz-Maciejko 2010: 
248). Wobec powyższego trafną asumpcją będzie stwierdzenie, że 
przejawem zasady pomocniczości będzie również trójstopniowy 

podział terytorialny administracji publicznej, tj. gmina, powiat i wo-
jewództwo. Tak ustanowiony samorząd terytorialny prowadzi do 
ułatwienia realizacji form pomocowych państwa, a we wskazanym 
zakresie świadczeń o charakterze alimentacyjnym. Należy jednak 
doprecyzować zagadnienie pomocy państwa jako świadczenia „za-
stępczego”, co zostało poruszone wcześniej. Z takiej konstrukcji nie 
można wyciągać wniosków, jakoby pomoc państwa zwalniała z toż-
samego obowiązku osób zobligowanych do łożenia na rzecz osób 
uprawnionych do alimentów ex lege. Pomimo wstąpienia przez 
państwo w krąg osób wypłacających dane świadczenie alimenta-
cyjne nie powoduje to jednocześnie uznania, że państwo staje się 
podmiotem zobowiązanym do tego typu działań. Aby ułatwić roz-
różnienie pomiędzy treścią zasady pomocniczości a funkcją państwa 
opiekuńczego należy pamiętać, że błędnym jest rozumienie istoty tej 
zasady jako zobowiązania państwa do koniecznego świadczenia po-
mocy jednostkom w imię „dobra wspólnego”. Niekiedy w literaturze 
można spotkać się z propozycjami nazywania przedmiotowej zasady, 
zasadą „służebności”, co zostało wyrażone jako chęć skonkretyzo-
wania działań państwa w tej materii. Kwestia została wyjaśniona 
w kontekście zaliczki alimentacyjnej (Maciejko 2007), gdzie co do 
zasady zgodnie podnoszono, że prawo do zaliczki alimentacyjnej nie 
jest uprawnieniem samoistnym, ma charakter fakultatywny i peł-
ni służebną, asekuracyjną rolę w stosunku do prywatnoprawnego 
uprawnienia polegającego na żądaniu świadczenia alimentacyjne-
go od osoby zobowiązanej – na mocy przepisu, orzeczenia, umowy 
do alimentacji względem uprawnionego. Innymi słowy świadczenie 
to miało charakter zastępczy wówczas, gdy zawiodły inne, wymie-
nione w ustawie środki prawne mające na celu zdyscyplinowanie 
dłużnika alimentacyjnego i komornika egzekwującego alimenty 
(Tymiński 2010). Pomimo nowelizacji przepisów, w aktualnym sta-
nie prawnym, konstrukcja ta nie została naruszona i należy analo-
gicznie ją interpretować na bazie przepisów u.o.p.p.u.d.a., wobec 
czego „zastępczość” należy kategoryzować dopiero w momencie, 
kiedy zawiodą inne instrumenty prawne w celu pozyskania świad-
czeń alimentacyjnych, a nie w ogólnym rozrachunku. Prowadziłoby 
to bowiem do błędnych wniosków, powodujących nieprawidłowe 
skatalogowanie pomocy państwa w zakresie udzielania świadczeń 
alimentacyjnych.

Mechanizm, który steruje realizacją zasady pomocniczości to 
nic innego, jak analiza i ocena kryterium niewystarczalności. Zawie-
ra on w sobie dualizm znaczeniowy polegający na tym, że można 
wyróżnić dwa aspekty zasady pomocniczości. Primo przestrzega-
nie i uszanowanie swobodnego działania jednostki (a więc można 
tutaj przyjąć próbę egzekwowania roszczeń alimentacyjnych wo-
bec dłużnika) i secundo implikacja zasadności ingerencji państwa 
z chwilą, gdy pojawi się etap braku samowystarczalności jednostki                           
(w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec dłużni-
ka alimentacyjnego). Mechanizm ten jest postrzegany w literaturze 
przedmiotu w podobnym tonie, jednakże analogie ograniczają się 
jedynie do kierunku działania tej zasady, a nie przestrzeni prawnej 
w której działa. Ch. Millon-Delsol trafnie wskazała, że w przypadku 
braku realizacji potrzeb alimentacyjnych przez jednostkę we wła-
snym zakresie, pomoc winna przyjść od organu, który „znajduje 
się” najbliżej osoby potrzebującej. Pomoc nie powinna być rozpa-
trywana przez pryzmat obligatoryjności lub fakultatywności, ale jako 
powinność. W mojej ocenie taka koncepcja jest dosyć bliska propo-
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zycji posła Ryszarda Grodzickiego, który sugerował zmianę terminu 
„pomocniczości” na termin „służebność”, ponieważ zastosowanie 
„służebności” implikowałoby wnioski polegające na tym, iż pomoc 
państwa jest powinnością a nie bezwzględnym obowiązkiem (Mil-
lon-Delson 1995:70).

W przypadku pomocy społecznej, celem zasady pomocniczości 
jest dotarcie do osób  i rodzin, które nie są w stanie przezwyciężyć 
trudnej sytuacji osobistej, życiowej, majątkowej, dochodowej, wy-
korzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości, tak w świad-
czeniach alimentacyjnych, celem tej zasady jest dotarcie do osób, 
które ustawowo są uprawnione do alimentów, a ich świadczenie 
jest bezskutecznie egzekwowane od osób do tego zobowiązanych. 
Mechanizm jest podobny, ponieważ zarówno w jednym, jak i dru-
gim przypadku spotykamy się z elementem braku samodzielności 
lub brakiem środków, dzięki którym jednostka mogłaby realizować 
własne potrzeby.  

Zasada proporcjonalności jako element regulacyjny 
stosowania zasady pomocniczości

Po raz pierwszy przesłanki tej zasady zostały wyrażone przez 
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 11/94, stawiając trzy pyta-
nia, na które należało udzielić odpowiedzi w celu oceny, czy dane 
ograniczenie nie przekroczyło niezbędnego zakresu: czy dane ogra-
niczenie może doprowadzić do zamierzonych skutków, czy jest ono 
niezbędne dla ochrony interesu publicznego, z którym jest zwią-
zane, oraz czy efekty ograniczenia pozostają w odpowiedniej pro-
porcji do ciężarów nałożonych na obywatela. Przedkonstytucyjna 
koncepcja rozumienia zasady proporcjonalności – jako wymogu 
przydatności, konieczności i proporcjonalności sensu stricto – nie 
straciła na aktualności po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku 
i powoływana jest obecnie za każdym razem, kiedy TK staje przed 
problemem zbadania konstytucyjności wprowadzonych ograniczeń 
w sferze wolności i praw jednostki. 

Zasada proporcjonalności wynika z treści art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP, nie mniej jednak istnieją dodatkowe podstawy praw-
ne rangi konstytucyjnej, z których można również wyeksplikować 
normy prawne pozostające w zbiegu z omawianą zasadą. Należy 
zatem przywołać treść art. 21 ust. 2 i art 22 Konstytucji RP, na mocy 
których dopuszcza się możliwość ograniczania poszczególnych praw 
i wolności. Stanowią one bowiem, że wywłaszczenie jest dopuszczal-
ne, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodo-
waniem, natomiast art. 22 wskazuje na dopuszczalność ograniczenia 
wolności działalności gospodarczej tylko w drodze ustawy i tylko ze 
względu na ważny interes publiczny. Treść Konstytucji zawiera rów-
nież inne regulacje dotyczące przedmiotowych ograniczeń i odnoszą 
się one do różnorodnych stanów faktycznych i prawnych. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 31 ust. 3 Konstytucji 
kreuje zasadę proporcjonalności w sposób samodzielny i arbitral-
ny, jednak nie może on stanowić całkowicie samoistnego wzorca 
kontroli (K 180/99). Przepis ten ma bowiem charakter gwarancyjny, 
a pod postacią formalnej podstawy skargi konstytucyjnej, musi za-
wsze być powoływany w związku z innymi przepisami Konstytucji, 
normującymi konkretne wolności lub prawa. Jeśli zaś postanowienia 
Konstytucji regulują w sposób wyczerpujący i kompleksowy prze-
słanki ograniczenia danego prawa lub wolności, Trybunał Konsty-

tucyjny uznaje, że przepis taki – jako lex specialis w stosunku do 
art. 31 ust. 3 Konstytucji – wyłącza w ogóle jego stosowanie jako 
adekwatnego wzorca kontroli (SK24/02). Jak już wspomniano, obok 
zasady proporcjonalności, linią demarkacyjną ograniczenia praw 
i wolności jest „istota” tychże wolności i praw. Koncepcja ta docze-
kała się bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, spośród 
którego na szczególną uwagę zasługuje wyrok w sprawie P 2/98, 
wyrażający kompleksowe ujęcie tego zagadnienia. Konstytutywnie 
zasada zachowania istoty wolności i praw przy wprowadzaniu ich 
ograniczeń oznacza respektowanie istnienia pewnej minimalnej 
treści konkretnej wolności czy prawa. Przekroczenie tego zakresu 
powoduje ich eliminację. Owa minimalna treść określona została 
przez TK jako „pewien element podstawowy”, natomiast „elemen-
ty dodatkowe” mogą być ujmowane w różny sposób, bez ryzyka 
„zniszczenia tożsamości danego prawa czy wolności” (SK24/02). 
Jednocześnie orzecznictwo Trybunału nie ogranicza zastosowania 
zasady proporcjonalności jedynie do sfery wolności i praw jednostki. 
Zdaniem Trybunału z art. 2 Konstytucji wynika nakaz poszanowania 
tej zasady przez ustawodawcę również przy regulowaniu statusu 
innych podmiotów.

W sprzężeniu z zasadą pomocniczości zasada proporcjonalności 
pełni funkcję regulacyjną. Posiada ona walor normy programowej 
zgodnie z ustaleniami Trybunały Konstytucyjnego. W orzecznictwie 
tego organu wielokrotnie ustalono, że żadne prawo i wolność nie 
ma charakteru absolutnego i może być poddawane przez ustawo-
dawcę pewnym ograniczeniom. Dozwolone prawem ograniczenia 
nie mogą być natomiast przedmiotem dowolności, co znalazło 
swoje uzasadnienie w dotychczasowym orzecznictwie sądów ad-
ministracyjnych w kontekście przepisów uprawniających organy ad-
ministracji publicznej do kierowania wniosków do organu starosty 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Należy pamię-
tać, że uchylone przepisy uznane zostały za niekonstytucyjne przez 
Trybunał Konstytucyjny (P 46/07). 

Pomimo zmiany przepisów aktualny stan prawny reguluje 
przedmiotową kwestię zasadniczo dość podobnie. Takie stanowisko 
zostało przede wszystkim podzielone przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w jednym z wyroków (I OSK 264/2011), w którym usta-
lono, że „Porównując zatem rozwiązania zawarte w Ustawie z 22 
kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
nych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732 ze 
zm.) i w obowiązującej Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 
7) należy dojść do wniosku, że obecna regulacja w przepisach art. 5 
ust. 5 i 6 mieści rozwiązania analogiczne do zawartych w zakwestio-
nowanym przez Trybunał Konstytucyjny art. 5 ustawy o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
z 2005 roku. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza 
to, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z tak zwaną wtórną 
niekonstytucyjnością, polegającą na powtórzeniu przez parlament 
rozwiązania prawnego, już uznanego przez Trybunał Konstytucyjny 
za sprzeczny z aktem prawnym wyższego stopnia” (I OSK 264/2011). 

Aprobując stanowisko NSA należy podkreślić, że w obecnym 
stanie prawnym mamy do czynienia z tzw. „wtórną niekonstytucyj-
nością” omawianych przepisów. Niekonstytucyjność objawia się 
w tej kwestii naruszeniem zasady proporcjonalności, która wywo-
dzona jest przez Trybunał Konstytucyjny z przepisu art. 31 ust. 3 
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w zw. z art. 2 Konstytucji RP. W omawianym zakresie warto również 
mieć na uwadze fakt, że przytoczone przepisy dotyczące zatrzyma-
nia prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, pomimo naruszenia zasa-
dy proporcjonalności, naruszają jednocześnie postanowienia art. 32 
ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP, tj. zasadę równości wobec 
prawa. Naruszenie „proporcjonalności” przejawia się w zastosowa-
niu przez organ administracyjny nieadekwatnego środka w postaci 
zatrzymania prawa jazdy do egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 
W orzecznictwie przyjmuje się jednolite stanowisko, że omawiany 
środek może być kontrargumentem wobec celu ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, jakim jest zwiększenie efek-
tywności egzekucji przedmiotowych świadczeń. Bowiem może mieć 
miejsce sytuacja, kiedy dłużnik alimentacyjny wykorzystuje prawo 
jazdy do celów zarobkowych, tak więc zatrzymanie tego dokumentu 
wręcz utrudni dłużnikowi możliwość zarobkowania. Ponadto zauwa-
żono, że sankcja zawarta w art. 5 ust. 5 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów jest de facto skierowana przeciwko 
dłużnikom posiadającym prawo jazdy, a nie wobec tych, którzy go 
nie posiadają. Zatem dochodzi do podwójnego różnicowania dłuż-
ników alimentacyjnych, zarówno w ogóle, jak i przy podziale dłuż-
ników na posiadających i nie posiadających prawa jazdy. W świetle 
powyższego ustalenie, że przepis ten nadal narusza zasadę pro-
porcjonalności i równości wobec prawa jest całkowicie zasadny 
i niestety nadal aktualny. W odniesieniu do działań organów ad-
ministracyjnych wartym podkreślenia jest fakt, że zasada propor-
cjonalności nakazuje państwowym użycie jedynie takich środków, 
które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu. Oznacza to, że 
organy państwowe mają osiągać cel, który służy społeczeństwu, jak 
najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem, a więc 
przepis art. 5 ust. 5 w żaden sposób nie realizuje założeń zasady 
proporcjonalności. 

W istocie należy również podnieść, że w orzecznictwie sądów 
administracyjnych można spotkać się z dysonansem interpreta-
cyjnym przepisów, które upoważniają organy administracyjne do 
wszczęcia przedmiotowego postępowania, jak i wydania ostatecz-
nej decyzji. Problematyka konstytucyjności przepisów związanych 
z zatrzymaniem prawa jazdy została podniesiona w wyroku WSA 
w Gliwicach, gdzie sąd ustalił, iż obecne brzmienie art. 5 ust. 3 Usta-
wy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.) 
przewiduje w przypadku uniemożliwiania przeprowadzenia wywia-
du alimentacyjnego skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie 
prawa jazdy (co spotkało się z krytyką Trybunału Konstytucyjnego), 
zaś nowelizowana wersja tego przepisu przewiduje wszczęcie przez 
organ właściwy postępowania dotyczącego uznania dłużnika ali-
mentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 
Z kolei o zatrzymanie prawa jazdy (ust. 5 tego przepisu) występu-
je starosta dopiero na podstawie wniosku złożonego po uzyska-
niu przez tę decyzję przymiotu ostateczności. Nowelizacja przepi-
sów będących podstawą orzekania organów w niniejszej sprawie 
uwzględniła wskazania zawarte wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
co oznacza, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjne-
mu jest możliwe, ale po przeprowadzeniu wnikliwego i dokładnego 
postępowania administracyjnego, w celu potwierdzenia faktu uchy-
lania się zobowiązanego od świadczeń alimentacyjnych” (IV SA/GI 
34/2011). 

W mojej ocenie takie stanowisko kształtuje odmienne wnioski. 
Skoro sąd w Gliwicach uznał, że znowelizowane przepisy uwzględ-
niają wskazania TK, umożliwiając jednocześnie zatrzymanie prawa 
jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu w świetle zgodności przepisów 
konstytucyjnych, jednak po uprzednim zastosowaniu obowiązku 
zawartego w art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, tj.: „(...) ale po przeprowadzeniu wnikliwego i do-
kładnego postępowania administracyjnego, w celu potwierdzenia 
faktu uchylania się zobowiązanego od świadczeń alimentacyjnych”, 
to nadal będzie występować naruszenie zasady proporcjonalności 
we wcześniej wspomnianym kontekście. Konstatacje sądu należy 
uznać za błędne, pomimo tego, że sąd ostatecznie orzekł o uchyle-
niu decyzji starosty, jak i organu składającego wniosek o zatrzyma-
nie prawa jazdy dłużnika. Pomimo aprobaty rozstrzygnięcia należy 
w pierwszej kolejności zastanowić się nad przesłankami, którymi 
kierował się sąd. Z treści orzeczenia wynika bowiem, że podstawą 
do uchylenia decyzji był brak czynności w ramach przeprowadzenia 
wnikliwej i dokładnej analizy stanu faktycznego w celu potwierdze-
nia faktu uchylania się zobowiązanego od świadczeń alimentacyj-
nych. Należy zauważyć, że nie jest to istotą naruszenia, ale jest nim 
brak implementacji zasady proporcjonalności, na którą powoływał 
się Trybunał Konstytucyjny. Takie stanowisko zostało również po-
dzielone przez WSA w Krakowie, gdzie zgodnie z sentencją „Treść 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 roku 
(OTK ZU 2009/8A poz. 126)  rozstrzyga o niekonstytucyjności normy 
prawnej nakazującej staroście zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi 
alimentacyjnemu wyłącznie po stwierdzeniu, że wpłynął stosowny 
wniosek od właściwego organu. Taka norma prawna może zostać 
wyinterpretowana zarówno z treści zakwestionowanego przez Try-
bunał art. 5 Ustawy o z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak 
z treści art. 5 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów” (III SA/Kr 1203/2010). 

Granice stosowania zasady pomocniczości na tle 
świadczeń alimentacyjnych

Uprawnienie do świadczeń alimentacyjnych w świetle usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nabywane jest 
z chwilą bezskutecznej egzekucji alimentów. Jest to uregulowane 
treścią art. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z którym w pierwszej kolej-
ności osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzy-
ciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
a następnie po spełnieniu przesłanek wynikających z treści dyspozy-
cji art. 9 ust. 1 i 2 osoba uprawniona do alimentów nabywa prawo 
do przyznania świadczeń alimentacyjnych. Należy jednak wskazać, 
że wszelkie czynności powodujące wszczęcie przedmiotowego po-
stępowania administracyjnego muszą zostać poprzedzone primo 
stwierdzeniem przez organ egzekucyjny o bezskuteczności egzeku-
cji wobec dłużnika alimentacyjnego, a uprzednio wydaniu wyroku 
zasądzającego alimenty w odpowiedniej wysokości wyrażonej w pie-
niądzu przez sąd powszechny. Brak zarówno wyroku zasądzającego 
alimenty, jak również brak stwierdzenia przez komornika sądowego 
o bezskuteczności egzekucji spowoduje, że wierzyciel w stosunku 
do dłużnika alimentacyjnego nie będzie mógł skutecznie ubiegać 
się u realizację uprawnień wynikających z treści ustawy o pomocy 
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osobom uprawnionym do alimentów. Odnosząc się do wykonalności 
wyroku, na mocy którego sąd orzeka o alimentach w postępowaniu 
cywilnym należy wskazać, że w treści przedmiotowego orzeczenia 
sądowego musi się znaleźć określenie sądu, sędziów, protokolanta 
oraz prokuratora, o ile brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpo-
znania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie 
przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron (por. 
art. 325 k.p.c.). Jednocześnie warto nadmienić, iż w przypadku kil-
ku uprawnionych do alimentów sąd zobowiązany jest do określenia 
w treści wyroku wysokości alimentów dla każdego z nich. Ex lege 
sąd jest dodatkowo zobligowany do nadania wyrokowi w sprawie 
alimentacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor na-
tychmiastowej wykonalności ma o tyle znaczenie w świetle przepi-
sów, że nadaje się on ad hoc do wykonania przez organy egzekucyjne, 
tj. komornika sądowego. 

Wszystkie czynności organów państwowych poprzedzających 
działania organów administracji publicznej w zakresie określonym 
ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. wydanie 
wyroku zasądzającego alimenty, nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności, przekazanie sprawy do komornika w celu wyegze-
kwowania zasądzonych alimentów wiążą się bezpośrednio z insty-
tucją zabezpieczenia roszczeń. Może tego żądać każda strona lub 
uczestnik postępowania, który uprawdopodobni, że brak zabez-
pieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego 
w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie 
utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, stosownie do 
treści art. 753 k.p.c. Przywołane zabezpieczenie roszczeń może po-
jawiać się w postaci zobowiązania obowiązanego do zapłaty upraw-
nionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. 
W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopo-
dobnienie istnienia roszczenia. 

Następnie, z chwilą niewykonania treści wyroku przez dłużni-
ka, wierzyciel ma prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjne-
go. Celem tego postępowania jest zmuszenie dłużnika do spełnienia 
ciążącego na nim obowiązku w postaci łożenia alimentów na osobę 
uprawnioną. Podstawę wszczęcia egzekucji stanowi tytuł wykonaw-
czy, którym jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności 
(zob. art. 776 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, że uzyskanie przez 
wierzyciela wyroku zasądzającego alimenty, wydanie przez komor-
nika sądowego zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji nie rodzi 
bezwzględnego prawa do nabycia przedmiotowych świadczeń, któ-
rych realizacja została określona treścią przepisów ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Stanowi to bowiem jedynie 
otwarcie nowego sposobu na drodze postępowania administracyj-
nego do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń alimentacyjnych. 
Nie wynika zatem z tego fakt, że poprzedzające czynności organów 
sądowo-egzekucyjnych są jedynymi przesłankami rodzącymi rosz-
czenie ze strony wierzyciela do przyznania prawa w zakresie wypłaty 
świadczenia alimentacyjnego. W rezultacie dochodzi do weryfikacji 
wniosku pod względem formalnym i na jego podstawie organ admi-
nistracji podejmuje decyzję, czy przedmiotowe świadczenie zostanie 
przyznane.

Podsumowanie

Powyżej wspomniałam o czynnościach organów sądowych i eg-
zekucyjnych w ramach postępowania cywilnego, które poprzedzają 
wszczęcie postępowania administracyjnego w myśl ustawy o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów z uwagi na określenie chwi-
li, w której wierzyciel nabywa uprawnienie do świadczeń alimenta-
cyjnych wynikających z przytoczonej ustawy. Rekapitulując należy je-
dynie potwierdzić, że podejmowane czynności zarówno przez sądy, 
jak i organy egzekucyjne są niezbędne w przedmiotowym zakresie 
i upoważniają wierzyciela do złożenia wniosku w celu podjęcia dal-
szych działań tak w zakresie udzielenia pomocy w formie świadczeń 
alimentacyjnych, jak i działań polegających na skutecznym wyeg-
zekwowaniu alimentów od osoby do tego zobowiązanej na mocy 
zasądzonego wyroku sądowego.
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administracyjnego, ponieważ prawo działalności kulturalnej dotyczy 
przede wszystkim zasad i obowiązków sfery państwowej oraz samo-
rządowej w zakresie dostarczania życia kulturalnego mieszkańcom 
określonej społeczności. Odmienny pogląd wyraża K. Zeidler (Zeidler 
2015 i Zeidler 2014), twierdząc że prawo kultury stanowi komplek-
sowy dział prawa, ponieważ posiada liczne zależności względem 
prawa cywilnego i karnego. Przyjmując tego rodzaju sposób rozumo-
wania należałoby przyjąć, że np. prawo ochrony środowiska lub pra-
wo osobowe także stanowią kompleksowe działy, bo wykazują wiele 
wpływów nie tylko wobec prawa publicznego ale także prywatnego. 
Idąc dalej tego rodzaju tokiem rozumowania powstałyby dziesiątki 
nowych gałęzi prawa, a przyjęty przez doktrynę od wielu lat podział 
na prawo administracyjne, prywatne i karne de facto przestałby ist-
nieć. Jak podnosi się w piśmiennictwie, prawo administracyjne ma 
realizować ideę porządku, tzn. że może sterować a nawet ingerować 
w życie społeczne, co uzasadnia ingerowanie norm prawa admini-
stracyjnego na prawo prywatne i prawo karne (Zimmermann 2016; 
Schmidt-Assmann 2011). Podobny pogląd przedstawia Z. Leoński 
twierdząc, że administracja działająca w oparciu o normy prawa 
administracyjnego może korzystać z różnych form władztwa, przy-
musu, nadzoru, zakazów i nakazów (Leoński 2004). Druga dziedzina 
to zespół norm prawnych odnoszących się zarówno do prawa ad-
ministracyjnego, jak również prawa cywilnego oraz w niewielkim 
stopniu do prawa karnego. Ochrona dziedzictwa kultury to przede 
wszystkim ochrona i opieka nad zabytkami zarówno materialny-

Wstęp

Funkcjonowanie w prawodawstwie krajowym zagadnienia pra-
wa kultury jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Poszukując jego de-
finicji należy przybliżyć problematykę, jakiej dotyka prawo kultury. 
Nie została ona dotychczas określona na gruncie normatywnym, ani 
sprecyzowana w doktrynie. Na całość zagadnienia składają się po-
szczególne, bardziej precyzyjne obszary tematyczne, jednak można 
przyjąć za K. Zeidlerem (Zeidler 2015), że nie został on dotąd opisa-
ny dostatecznie wnikliwie i systematycznie, a także precyzyjnie okre-
ślony przez doktrynę oraz ustawodawcę. Odmienny pogląd przed-
stawia R. Golat (Golat 2006) twierdząc, że ten dział prawa, podobnie 
jak inne, stanowi uporządkowany system norm. Można natomiast 
bez wątpliwości zgodzić się z jego twierdzeniem, że prawo kultury 
wykazuje liczne wewnętrzne i zewnętrzne powiązania normatyw-
ne. Jest to jednak dział, który rozwija się niezwykle dynamicznie, 
o czym może świadczyć powstawanie coraz liczniejszych publikacji 
dotyczących poszczególnych obszarów badawczych prawa kultury 
(Ciechanowicz-McLean 2014) i coraz większe zainteresowanie nim 
na forum międzynarodowym (Hoffman 2006; Nafziger, Paterson, 
Dundes Renteln 2010).

Obecnie funkcjonowanie prawa kultury odnosi się zarówno do 
prowadzenia działalności kulturalnej, jak również ochrony dziedzic-
twa kultury, w tym przede wszystkim ochrony zabytków. Pierwszą 
z tych dziedzin można bez wątpienia przyporządkować do prawa 
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mi ruchomymi i nieruchomymi, jak również niematerialnymi oraz 
innymi przedmiotami, których dotyczą akty prawne związane z tą 
gałęzią. Jako przykład tego rodzaju wzajemnych oddziaływań moż-
na wskazać wprowadzony w 2015 roku Krajowy Rejestr Utraconych 
Dóbr Kultury, gdzie regulacje prawa administracyjnego działają w re-
lacji wzajemnej z prawem karnym i prawem własności (Potocki 2017).

Przyjąć zatem można, że pod pojęciem prawa kultury rozumieć 
należy regulacje prawne uwzględniające specyfikę działalności kul-
turalnej, animowanie, dostarczanie obywatelom usług kulturalnych 
oraz ochronę dziedzictwa kulturalnego zarówno w wymiarze krajo-
wym, jak również międzynarodowym. Na gruncie prawa krajowego 
są one zawarte w art. 6 i 73 Konstytucji (Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 
483 ze zm.) oraz ustawach, przy czym dwie najważniejsze z nich to 
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm., 
dalej u.o.p.d.k.) oraz Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm., 
dalej u.o.z.). W pierwszej z nich unormowano większość kwestii 
związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej i dostarczaniem 
jej społeczeństwu. Przez R. Golata określona została mianem „kon-
stytucji kultury” (Golat 2006), a według M. Karcz-Kaczmarek „sta-
nowi ona lex generalis w stosunku do innych ustaw regulujących (…) 
działalność kulturalną” (Karcz-Kaczmarek 2014). Oprócz tego na pra-
wo kultury składają się także akty podustawowe, tj. rozporządzenia 
ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz akty prawa miejscowego, które w przypadku działalności kultu-
ralnej mają niebagatelne znaczenie. Próbując zdefiniować w sposób 
zwięzły czym jest prawo kultury można stwierdzić, że jest to zespół 
norm prawnych dotyczących działalności kulturalnej i ochrony dzie-
dzictwa kulturalnego.

Celem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest 
stwierdzenie, że prawo kultury, będące szerokim określeniem spa-
jającym zarówno regulacje dotyczące prowadzenia działalności 
kulturalnej, jak również prawo ochrony dziedzictwa kultury, jest 
elementem składowym prawa administracyjnego, a nie, jak próbu-
je się niejednokrotnie podnosić w piśmiennictwie, kompleksową 
gałęzią prawa. Ten błędny pogląd przedstawia K. Zeidler (Zeidler 
2014; 2015). Niniejsze rozważania zostaną zbudowane w oparciu 
o analizę orzecznictwa sądowego, analizę decyzji administracyjnych, 
jak również analizę literatury.

Struktura pracy obejmuje łącznie pięć rozdziałów, w tym te za-
wierające uwagi wstępne i uwagi końcowe, będące odpowiednio 
jego wprowadzeniem oraz podsumowaniem. Drugi rozdział odnosi 
się do potrzeby określenia miejsca prawa kultury w systemie prawa. 
Trzeci traktuje o kryterium wyodrębnienia prawa kultury spośród 
innych dziedzin prawa. Przedostatnią częścią opracowania jest omó-
wienie miejsca prawa kultury w dychotomicznym podziale prawa na 
prawo prywatne i prawo publiczne.

Potrzeba określenia miejsca prawa kultury 
w systemie prawa

Funkcjonowanie prawa kultury w rzeczywistości prawnej oraz 
znacznie szerszej – społecznej, wymaga określenia ich miejsca 
w przyjętym w teorii oraz praktyce systemie prawa. Określenie tego 

miejsca, czy też usadowienia, jest niezbędne nie tylko na potrzeby 
teoretyczno-dogmatycznych rozważań oraz prowadzenia dyskusji, 
ale przede wszystkim, na potrzeby praktyki. To właśnie z względu 
na praktyczne względy funkcjonowania norm prawnych w rzeczywi-
stości społecznej, orzeczniczej i administracyjnej, niezbędne wyda-
je się określenie miejsca danej grupy norm w szeroko rozumianym 
systemie, aby tworzyły większą całość, a nie egzystowały w próżni, 
niezależnie od siebie.

Określenie miejsca prawa kultury w konkretnym systemie 
prawnym można traktować jednocześnie jako odpowiedź na pyta-
nie badawcze dotyczące wyboru systemu prawa dla jego dalszego 
określania. Bez ścisłego i jednoznacznego przyporządkowania prawa 
kultury do jednego systemu norm nie można zastosować chociażby 
wykładni prawa właściwej dla danego systemu. Ponadto, przypisa-
nie prawa kultury do sfery prywatnoprawnej albo publicznoprawnej 
wymusi dalsze postrzeganie jego norm przez ich adresatów, tj. czy 
przy ich egzekwowaniu mamy do czynienia z równością podmio-
tów (Bierć 2012), czy też można określić typową dla sfery publicznej 
zwierzchność imperium.

Przy sytuowaniu norm prawa kultury samoistnie, bez ścisłego 
wczepiania do któregokolwiek określonego przez piśmiennictwo sys-
temu, należałoby wskazać dla nich szczególny system przepisów za-
równo proceduralnych, jak również materialnych i uwzględnić spe-
cyfikę wykładni. Zastosowanie tego rodzaju samoistnej systematyki 
wymuszałoby określenie szczególnych organów odpowiedzialnych 
za realizowanie tych norm. Funkcjonowanie tych organów wymaga-
łoby także określenia ich systematyki pracy, którą w zasadzie można 
podzielić na sądową i administracyjną. Systematyka ta ma bezpo-
średni wpływ na proces stosowania prawa, a być może także jego 
stanowienia, jak ma to miejsce chociażby w przypadku samorządów, 
które wykonując swoje uprawnienia zarówno stanowią prawo, jak 
również je wykonują. Jak wskazuje L. Leszczyński, administracyjnym 
typem stosowania prawa jest każdy proces decyzyjny posiadający 
wszystkie cechy jego stosowania (Lang, Wróblewski, Zawadzki 1979 
oraz Leszczyński 2001), a niebędący stosowaniem sądowym, do któ-
rego szczególnie upoważnia ustawa (Leszczyński 2003).

J. Łętowski słusznie wskazuje, że potrzeba określenia zakre-
su obowiązywania norm prawa administracyjnego jest niezbędna 
dla wyznaczenia granic uprawnień funkcjonowania administracji, 
czyli w zasadzie władzy wykonawczej. Spór o kryterium określenia 
miejsca danej gałęzi ma na celu w zasadzie określenie organów, są-
dowych lub administracyjnych, które są odpowiedzialne za wyko-
nywanie tego prawa. Granice uprawnień administracji mają także 
przełożenie na granice wolności i swobody podmiotów, na które 
prawo ma wywierać określony wpływ, a zatem rozstrzygnięcie ma 
na celu stwierdzenie, w jaki sposób prawo oddziaływać ma na sferę 
społeczną (Łętowski 1985).

Odnalezienie spójnego punktu wyjścia dla danej, szczególnej 
nauki prawnej, jaką jest z pewnością prawo kultury, stanowić po-
winno jednocześnie punkt wyjścia dla dalszego jej analizowania, 
opisywania i badania (Grzybowski 1974). Konsekwencją wskazania 
miejsca szczególnej nauki prawa jest dostosowanie do niej okre-
ślonych norm interpretacyjnych, zgodnych z ukształtowaną apara-
turą pojęciową. Dokonanie tego jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania procesów stanowienia, stosowania i kontroli prawa, 
czyli w zasadzie dla pobudzania norm do działania (Lande 1959).



Artur Potocki – Kompleksowość prawa kultury...

73

Kryterium wyodrębnienia prawa kultury 
spośród innych dziedzin prawa

Szukając kryteriów wyodrębnienia prawa kultury spośród in-
nych dziedzin prawa, należy wskazać, że nie można oprzeć się tylko 
i wyłącznie na jednej cesze, a na zespole cech, które z sobą współ-
grają. Na potrzeby niniejszego opracowania można posłużyć się 
ogólnym kryterium wyodrębnienia prawa administracyjnego, które 
zaproponował P. Wszołek (Wszołek 2016). Są one dość elastyczne 
i powinny pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy prawo kultury wpi-
suje się w szeroką dziedzinę prawa jaką jest prawo administracyjne, 
czy też można zauważyć tutaj mniej lub dalej zachodzące odstęp-
stwa od współczesnych teorii nauki prawa.

Jako ogólne kryterium wyodrębnienia, wykrojenia, prawa ad-
ministracyjnego spośród innych dziedzin prawa P. Wszołek zapro-
ponował kryterium „służby publicznej” (Wszołek 2016). To dość 
pojemne i kompleksowe pojęcia obejmuje zarówno cechy aksjolo-
giczne, przedmiotowe, jak również podmiotowe prawa administra-
cyjnego. Jak wskazuje autor, służbę publiczną należy rozumieć jako 
„zadanie i wymagającą spełniania misję, tworzoną i kształtowaną 
przez zespół tych wartości składających się na dobro wspólne, które 
powodują, że prowadzona w celu ich urzeczywistniania i pozosta-
jąca również służbą publiczną – działalność, będąca przedmiotem 
regulacji prawa administracyjnego, jest: niezbędna, obowiązkowa, 
ciągła i systematyczna, legalna oraz wykonywana przez: albo pod-
miot zbiorowy (państwowy, jednostkę samorządu terytorialnego) 
na rzecz obywateli, albo obywateli pozostających pod nadzorem 
podmiotu zbiorowego na rzecz innych obywateli, albo obywateli na 
rzecz podmiotu zbiorowego, stanowiąc wyraz solidarności i współ-
zależności rządzących i rządzonych” (Wszołek 2016).

Na tle powyższej definicji można zarysować elementy, która 
można przypisać gałęzi jaką jest prawo kultury. Jako dobro wspól-
ne, czyli przedmiot chroniony przez prawo kultury, można wskazać 
dobro kultury, które pomimo, że nie posiada swojej legalnej defini-
cji, zostało dość trafnie scharakteryzowane w piśmiennictwie. Jak 
wskazuje R. Golat, dobra kultury to dobra prawne, czyli przedmiot 
ochrony prawnej, zasługujący na opiekę właściwych organów, sto-
sujących prawo z uwagi na prawnie chroniony interes bez względu 
na to, czy jest to interes prywatny, czy też społeczny (Golat 2006). 
Należy zauważyć także, że swoją definicję legalną posiada zabytek, 
który jest jednak znacznie węższym pojęciem, niż dobro kultury. 
Zabytkiem w znaczeniu szerokim jest każdy przedmiot określony 
i chroniony przez lex generalis w zakresie ochrony zabytków, czyli 
u.o.z. (Ginter, Michalak 2016). Jak wskazuje orzecznictwo, ochrona 
zabytków jest domeną prawa administracyjnego, a stosunki tworzą-
ce się na ich podstawie cechują się nierównorzędnością stron. Po-
nadto, do rozstrzygania spraw objętych zakresem przedmiotowym 
ustawy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego, a czynności podejmowane przez organy ochrony 
zabytków podlegają kontroli sądów administracyjnych, a nie jakich-
kolwiek innych organów szczególnych (Postanowienie NSA z dnia 
18 czerwca 2014 roku, sygn. akt II OSK 1521/14, LEX nr 1767407).

Na potrzeby dalszych rozważań, należy określić cechy przed-
miotu chronionego przez prawo kultury. Szukając tych cech na tle 
przytoczonej wcześniej definicji Wszołka należy sięgnąć do przepi-
sów regulujących tę materię, jak również do praktyki jej stosowania. 

Poszukiwane cechy przedmiotowe, o których mowa to: niezbęd-
ność, obowiązkowość, ciągłość, systematyczność oraz legalność. 
Wskazując na niezbędność tego rodzaju regulacji należy odnieść się 
w pierwszej kolejności do ustawy zasadniczej, zgodnie z którą na-
czelne organy państwa muszą kształtować ogół realizowanej przez 
siebie polityki (Tuleja 2017), a następnie można sięgnąć do wyni-
ków badań, które mogą wskazywać lub nie na doniosłość kultury 
dla społeczeństwa. W normie zawartej w art. 6 ust. 1 Konstytucji 
został nałożony na państwo obowiązek zapewnienia obywatelom 
dostępu do dóbr kultury. Warto wskazać, że A. Frankiewicz twier-
dzi, iż „Jedynie te dobra kultury, które są uznawane za świadectwa 
takich wartości jak patriotyzm, pamięć historyczna, kunszt artystycz-
ny, świadomość udziału narodu polskiego w znaczących zjawiskach 
społecznych, mogą być uznane za warte propagowania”. Przyjęcie 
tego rodzaju poglądu skutkowałby ocenianiem pod kątem przydat-
ności historycznej albo patriotycznej danego projektu kulturalnego 
przez organy władzy publicznej pochodzące z nadania politycznego. 
W konsekwencji prowadziłoby to do upolitycznienia działalności kul-
turalnej i instytucji kultury, a nurty niezwiązane z tymi wskazanymi 
przez autorkę poglądu pozostawałyby niewspierane przez władzę 
publiczną (Frankiewicz 2012). Pogląd zbliżony do powyższego przed-
stawił W. Wytrążek, wskazując na potrzebę wspierania wyłącznie 
działalności kulturalnej związanej z „polskością, patriotyzmem 
i kulturą ojczystą”, jako walkę z „zmakdonalizowaną kulturą popu-
larną”. Tego rodzaju pogląd, podobnie jak wskazany wyżej, również 
nie zasługuje na aprobatę z uwagi na próbę narzucenia odbiorcom 
działalności kulturalnej z wyłącznie jednego nurtu, ignorując tym 
samym pozostałe (Wytrążek 2013). Oprócz tego, zgodnie z posta-
nowieniem normy zawartej w art. 73 Konstytucji, każdy ma prawo 
do wolnego korzystania z dóbr kultury. Warto zauważyć, że prawo 
to ma efekt wertykalny, czyli skutkuje obowiązkami nałożonymi 
na organy władzy publicznej, a w konsekwencji prowadzi także do 
uprawnienia organów państwa do wpływania na dysponentów dóbr 
kultury w zakresie ich przeznaczenia, obrotu, użytkowania i bada-
nia (Królikowski, Szczucki 2017). Jak wskazują badania prowadzone 
przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku, aż 80,3% Polaków 
w wieku 15 lat lub więcej uważało, że kultura jest dość ważna lub 
bardzo ważna w ich życiu (GUS 2016). Wskazuje to na doniosłość 
oraz znaczącą wagę tej dziedziny życia publicznego dla społeczeń-
stwa, któremu dostęp do kultury gwarantuje państwo w ustawie 
zasadniczej. Podsumowując, doszukując się niezbędności w syste-
matyce prawa kultury można bez większych wątpliwości stwier-
dzić, że regulowanie szczególne tego obszaru życia społecznego jest, 
z uwagi na interes publiczny oraz prywatny jednostek, na tyle ważne, 
że nie może zostać wykonywane fakultatywnie, w zależności od woli 
którejkolwiek ze stron.

Drugim istotnym aspektem niezbędnym dla zakwalifikowania 
danych regulacji do prawa administracyjnego na który wskazuje 
Wszołek jest ciągłość. Poszukując tej cechy należy sięgnąć do prze-
pisów ustaw regulujących problematykę prawa kultury, pośród któ-
rych znajdują się przede wszystkim wskazane w paragrafie pierw-
szym opracowania u.o.p.d.k. oraz u.o.z. Definiowany na gruncie 
u.o.p.d.k. przedmiot regulacji, jakim jest prowadzenie działalności 
kulturalnej, zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 u.o.p.d.k. „polega na two-
rzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury”. Samo zastosowanie 
przez ustawodawcę takiej a nie innej formy czasowników wskazuje 
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oraz uwzględnianiu obszarów podlegających szczególnej opiece 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wskaza-
ne podmioty wpisują się do pierwszej grupy, będąc bez wątpienia 
podmiotami zbiorowymi, a ich działalność wykonywana jest na rzecz 
członków wspólnoty samorządowej lub ogólnokrajowej. 

Poszukując drugiego rodzaju podmiotów zajmujących się 
ochroną dobra chronionego, czyli obywateli pozostających pod 
nadzorem i wykonujących pracę na rzecz innych obywateli, należy 
wskazać, że tymi obywatelami nie muszą być wyłącznie osoby fi-
zyczne, ale także prywatne jednostki organizacyjne (Wszołek 2016), 
wśród których można bez wątpienia wskazać instytucje typu not 
for profit i non profit. Od niedawna także, podmioty działające dla 
zysku, czyli for profit są zaliczane do kręgu osób mogących prowa-
dzić działalność kulturalną (Wyrok NSA z dnia 1 września 2014 roku, 
sygn. akt II FSK 2009/12, Legalis nr 1061046). W praktyce oznacza 
to, że działalność kulturalna może być prowadzona także na zlecenie 
podmiotów publicznych przez organizacje społeczne (w znaczeniu 
szerokim), osoby fizyczne i przedsiębiorców.

Stosując bezpośrednio normy zawarte w lex generalis prawa 
kultury, można stwierdzić, że niezarobkową działalność kulturalną 
może prowadzić w zasadzie każda osoba mająca osobowość praw-
ną (art. 3 ust. 1 u.o.p.d.k.), tj. zarówno osoba fizyczna, jak również 
osoba prawna i podmiot ustawowy (Kidyba 2004). Działalność ta 
może być prowadzona zarówno jako cel podstawowy danego pod-
miotu, jak również cel drugorzędny, jednak nie ma charakteru za-
robkowego. W związku z tym, w praktyce, działalnością tego rodzaju 
jako podstawową prowadzą z reguły podmioty nienastawione na 
osiąganie korzyści finansowych, a korzyści w szerokim znaczeniu 
społecznym. Są to przede wszystkim, ale nie wyłącznie, organizacje 
pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie (Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Dz.U. z 2018 r., poz. 
450 ze zm.). Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy, na pod-
miotach zbiorowych ciąży obowiązek współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony kul-
tury, co zostało bezpośrednio wskazane jako przedmiot w przepisie 
art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy. Zlecanie organizacjom pozarządowym 
przez administrację realizacji zadań z zakresu prowadzenia działal-
ności kulturalnej jest w zasadzie jedną z najbardziej efektywnych 
metod współdziałania sfery publicznej i prywatnej w zakresie re-
alizacji tych zadań, która występuje dość powszechnie. Brak jest 
niestety szczegółowych danych w tym zakresie, jednak można bez 
zbędnej przesady stwierdzić, że znaczna część jednostek samorzą-
du terytorialnego, głównie województw samorządowych i miast na 
prawach powiatu, za standard uznaje realizację programów mają-
cych na celu realizację projektów kulturalnych przed organizacje 
pozarządowe ze środków publicznych w całości lub w części. Tego 
rodzaju podejście podmiotów zbiorowych przyczynia się do lepsze-
go, ściślej dopasowanego do potrzeb społeczności, w szczególności 
społeczności lokalnych, realizowania działalności kulturalnej. Party-
cypowanie obywateli, którzy oddolnie realizują działania w sferze 
kultury ze wsparciem finansowym administracji jest rozwiązaniem 
jednocześnie aktywizującym społeczności lokalne oraz obnażającym 
koszty zadań z tego zakresu.

Szukając trzeciego rodzaju podmiotów wykonujących pracę na 
rzecz dobra chronionego w ramach służby publicznej, którymi są 

na zamiar wykonywania ciągłego, nieustannego, bez przerwy, da-
nych czynności. Na gruncie u.o.z., która stanowi także dość istotną 
regulację z zakresu prawa kultury, ogół czynności wykonywanych 
w celu ochrony dobra wspólnego sprowadza się do zapewnienia 
warunków, zarówno przez organy administracji publicznej, jak rów-
nież przez właściciela lub posiadacza dobra chronionego (Wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009 roku, sygn. akt I SA/Wa 
48/09, LEX nr 550267), umożliwiających trwałe zachowanie zabyt-
ków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie (Wyrok WSA w War-
szawie z dnia 24 sierpnia 2005 roku, sygn. akt I SA/Wa 1260/04, LEX 
nr 191976). Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że ciągłe 
i systematyczne wykonywanie danych czynności dotyczących ochro-
ny i promocji kultury oraz dziedzictwa kulturowego jest niezbędne 
dla realizacji celu nadrzędnego, jakim jest ochrona dobra wspól-
nego. Zaniechanie wykonywania tych czynności lub wykonywanie 
ich w sposób fakultatywny może pociągnąć za sobą skutki znacznie 
większe niż tylko ekonomiczne, ale także społeczne, co bezpośred-
nio wpływa na sferę życia publicznego w państwie.

Mając na względzie wymogi podmiotowe określone powyżej 
przez Wszołka, należy określić jaki jest krąg osób wykonujących za-
dania w ramach służby publicznej mające na celu ochronę dobra 
chronionego. Definicja przewiduje trzy rodzaje podmiotów:

1. Podmiot zbiorowy, czyli państwo lub jednostkę samorządu 
terytorialnego wykonujący pracę na rzecz obywateli;

2. Obywateli pozostających pod nadzorem podmiotu zbioro-
wego wykonujących pracę na rzecz innych obywateli;

3. Obywateli prowadzących działalność na rzecz podmiotu 
zbiorowego.

Pod tym względem należy odnieść się do istniejących regulacji 
prawnych. W przypadku u.o.p.d.k. obowiązek wykonywania toż-
samych zadań z zakresu działalności kulturalnej, ale o innej skali 
(Niewiadomski 2011), został określony w przepisach art. 1 ust. 2-4 
u.o.p.d.k. zarówno w stosunku do państwa, jak również dla jedno-
stek samorządu terytorialnego. Ponadto, w art. 9 ust. 2 u.o.p.d.k. 
został wskazany bezpośrednio obowiązek prowadzenia działalności 
kulturalnej przez JST ze środków własnych. Wskazanie na realiza-
cję działalności kulturalnej przez JST ze środków własnych świadczy 
o tym, że można jednoznacznie stwierdzić, iż jest to zadanie wła-
sne samorządów. Jak wskazuje A. Jakubowski (Jakubowski 2016), 
samorządy mają obowiązek tworzenia instytucji kultury i nie mogą 
dopuścić do sytuacji, gdy nie funkcjonuje przynajmniej jedna insty-
tucja kultury, którą jest biblioteka publiczna. Również na gruncie 
u.o.z. na organy administracji państwowej i samorządowej nało-
żone zostały obowiązki z zakresu ochrony dóbr kultury. Organami 
ochrony zabytków są przede wszystkim wskazani w przepisie art. 
89 u.o.z. minister właściwy ds. kultury, w imieniu którego zadania 
wykonuje Generalny Konserwator Zabytków na szczeblu central-
nym, natomiast na szczeblu terenowej administracji państwowej 
to wojewoda za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków wykonuje zadania z tego zakresu. Także Prezydent RP jako 
organ ma kompetencje w zakresie ochrony dóbr kultury, bowiem 
ma uprawnienie do ustanawiania pomników historii. Administracja 
samorządowa, głównie na poziomie gmin, ma również kompetencje 
dotyczące sprawowania opieki nad dobrami kultury, wśród których 
można wskazać uprawnienie do ustanawiania parków kulturowych 
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wadzić może co najwyżej do oderwania od przyjętych w praktyce 
i nauce dogmatów, które w sposób ogólny charakteryzują normy 
prawa administracyjnego (Zimmermann 2009).

Próbując odnieść się do współczesnych dokonań nauki w za-
kresie poszukiwania metod dychotomicznego podziału prawa na 
publiczne i prywatne, zasadnym jest sięgnięcie do stosunkowo świe-
żego poglądu, który prezentuje I. Zachariasz. Zgodnie z nim, za pod-
stawę dla postawienia granicy między jednym a drugim systemem 
można przyjąć stosunek prawny (Zachariasz 2016). Jak przyjmuje 
autor tego twierdzenia, za stosunek prawny należy uznać zespół 
uprawnień i obowiązków przysługujących podmiotom, które przy 
ich pomocy oddziałują na siebie, czego efektem jest wydanie lub 
zawarcie aktu prawnego mającego moc w realnej sferze działań. 
W przypadku stosunków prawnych w prawie publicznym, jeden 
z podmiotów posiada wynikające z władzy publicznej uprawnienia 
władcze w stosunku do drugiego, natomiast stosunki w prawie pry-
watnym pozbawione są jakichkolwiek cech nierówności stron pod 
względem uprawnień czy obowiązków przy realizacji norm. Tego 
rodzaju syntetyczne ujęcie zarówno wąsko – stosunku prawnego, 
jak również szeroko – kryterium podziału, zasługuje na warunkowe 
uznanie i wydaje się logicznie sformułowane i uargumentowane. 
Co prawda bardziej zasadne może wydawać się przyjęcie kryterium 
społecznego interesu przedmiotu chronionego przez dany zespół 
norm, czyli uznanie, że do prawa publicznego należy to co jest 
chronione dla interesu społecznego, jednak tego rodzaju, wyłącz-
nie przedmiotowe, ujęcie tej problematyki może wydawać się zbyt 
płytkie. Podobnie twierdzi J. Zimmermann (Zimmermann 2013), 
gdzie wskazuje że interes publiczny jest niezwykle ważny w prawie 
publiczny, to jednak nie może stanowić wyróżnika podziału prawa. 

Dla określenia miejsca prawa kultury w dychotomicznym po-
dziale prawa, należy poddać analizie stosunki prawne jakie są obec-
ne w obszarze prawa kultury, jednak jak wskazuje autor koncepcji 
podziału (Zachariasz 2016), należy odrzucić przekonanie, że stosunki 
prawne w danym obszarze pochodzą wyłącznie z norm prawnych, 
a należy skupić się na celu ich istnienia. Należy zważyć, czy stosunki 
prawne w prawie kultury mają charakter publiczno- czy prywatno-
prawny, co da odpowiedź na pytanie, czy prawo kultury wpisuje 
się, a jeśli tak to czy jednolicie czy też nie, w dwojaki, klasyczny, 
podział prawa.

Poszukując stosunków prawnych w obszarze prawa kultury, za-
sadnym wydaje się określenie kręgu podmiotów, których dotyczą 
te regulacje i które są obowiązane lub uprawnione do wykonywa-
nia czynności w tym zakresie. Dalsze rozważania zostaną oparte na 
analizie charakteru stosunku prawnego jaki każdy z tych podmio-
tów łączy z prawem kultury. W pierwszej kolejności należy wska-
zać na podmioty zbiorowe, czyli państwo i jednostki samorządu 
terytorialnego, które zobowiązane są zarówno do administrowania 
kulturą, czyli organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, 
jak również do zapewniania warunków i wykorzystania władztwa 
dla zapewniania ochrony dziedzictwa kultury. Regulacje w tym za-
kresie mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących i zostały 
określone wobec administracji państwowej na gruncie Konstytucji, 
o czym była mowa przy okazji niezbędności ochrony dóbr kultury 
w poprzednim rozdziale, jak również, podobnie jak w przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego, w ustawach szczegółowych, 
które składają się na ogół prawa kultury. Jednostkom samorządu 

obywatele prowadzący działalność na rzecz podmiotu zbiorowego, 
można wskazać na rzeczoznawców, o których mowa w przepisach 
u.o.z. Rzeczoznawcami mogą być osoby fizyczne, którym minister 
właściwy ds. kultury przyznał uprawnienia szczególne w zakresie wy-
dawania opinii i ocen dotyczących zabytków. Osoby te, wykonując 
swoje obowiązki mogą działać na rzecz organów ochrony zabytków, 
organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów 
administracji skarbowej, Straży Granicznej, NIK oraz Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wynika to bezpośrednio z nor-
my zawartej w art. 100 ust. 2 u.o.z. (Cherka, Antoniak, Elżanow-
ski, Wąsowski 2010). Jak wskazuje się w orzecznictwie, do zadań 
rzeczoznawców, którym minister przyznał szczególne uprawnienia, 
należy przygotowywanie ocen i opinii w sposób obiektywny, według 
najlepszej wiedzy i z należytą starannością, wykonywanie czynności 
rzeczoznawcy wyłącznie w granicach dziedziny określonej w akcie 
powołania, niezależnie od tego czy działa na zlecenie administracji, 
czy też podmiotu prywatnego (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 
marca 2009 roku, sygn. IV SA/Wa 1182/09 Legalis 837045). Można 
zatem bezsprzecznie stwierdzić, że rzeczoznawcy zaliczają się do 
trzeciego rodzaju podmiotów działających w ramach służby publicz-
nej, którzy de facto działają na rzecz ochrony dóbr kultury.

Podsumowując rozważania dotyczące określenia prawa kultury 
jako części składowej prawa administracyjnego na tle zespołu po-
jęciowego służby publicznej, którą zaproponował Wszołek, należy 
stwierdzić, że prawo kultury przyporządkować można bez wątpienia 
do prawa administracyjnego. Zarówno pod względem przedmiotu 
regulacji, jak również podmiotów wykonujących zadania w tym za-
kresie, szeroko rozumiane prawo kultury w pełni wpisuje się w za-
proponowaną koncepcję i jest w zasadzie częścią składową prawa 
administracyjnego, o której mówi autor koncepcji podziału. Co 
prawda, jak sam autor wskazuje, koncepcja podziału nie jest idealna 
(Wszołek 2016), to jednak stanowi dość nowatorskie i interesujące 
podejście do tej problematyki.

Miejsce prawa kultury w dychotomicznym
 podziale prawa na prawo prywatne i prawo publiczne

Jak wskazywał już przeszło wiek temu W. Maliniak, słusznie 
należy ocenić jednoznaczny, ale nie jednorodny, podział prawa na 
system cywilny (prywatny) i publiczny. Konstruowanie nowych sys-
temów prawnych obok tych już istniejących, które zakładają w mia-
rę jasne i czytelne podejście do podstawowych jego pojęć, w kon-
sekwencji daje efekt „dzielenia włosa na czworo” oraz powstania 
chaosu zarówno w nauce, jak również dydaktyce i praktyce praw-
niczej (Maliniak 1917). Warto także zaznaczyć, że próba tworzenia 
różnych, mniejszych i mniej istotnych systemów prawnych pociąga 
za sobą tworzenie „najrozmaitszych pojęć, będących znowu tylko 
płodem imaginacyi prawniczej” (Maliniak 1917).

Określając miejsce prawa kultury w klasycznym, dychotomicz-
nym podziale na prawo prywatne i prawo publiczne, warto odnieść 
się bezpośrednio do aktualnego twierdzenia J. Zimermana. Zgodnie 
z nim, można przyjąć, że w obrębie materialnego prawa administra-
cyjnego naturalnie, samoistnie, kształtują się liczne specjalistyczne 
gałęzi prawa, jednak dzieje się tak z uwagi na rozmaitość dziedzin, 
jakie regulują. W konsekwencji, przyjąć należy, że atomizacja po-
szczególnych dziedzin materialnego prawa administracyjnego pro-
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I. Zachariasz, można stwierdzić, że prawo kultury w pełni wpisuje się 
w systematykę prawa publicznego. Należy zaznaczyć, że nie wszyst-
kie działania w zakresie kultury muszą być zwieńczone wydaniem 
jakiegokolwiek aktu prawnego, to jednak wszystkie mają charakter 
legalny. Działania te cechuje także widoczna nierówność podmiotów 
zarówno w obszarze dostarczania i animowania kultury, jak również, 
przede wszystkim, w zakresie ochrony dziedzictwa kultury. Zarówno 
podmioty zbiorowe prowadzące działalność mającą na celu ochro-
nę dobra społecznie chronionego, jak również podmioty prywatne 
zajmujące się tym na rzecz sfery publicznej posiadają wynikające 
właśnie z władzy publicznej uprawnienia, co jest dostatecznym do-
wodem na wpisywanie się prawa kultury w całości jako części prawa 
publicznego.

Podsumowanie

Z niniejszego opracowania wyłania się dość wyrazisty obraz do-
tyczący umiejscowienia prawa kultury w ogólnym systemie prawa. 
Odnosząc się do tezy pracy, zgodnie z którą prawo kultury jest ele-
mentem składowym prawa administracyjnego, a nie kompleksową 
gałęzią prawa, należy się z nią zgodzić. Można bez większych wątpli-
wości stwierdzić, że regulacje z zakresu administrowania i ochrony 
kultury są dość mocno rozbudowane i wykazują znaczną autono-
miczność pod względem przedmiotowym w stosunku do innych 
sfer życia publicznego, gdzie administracja publiczna ma obowiązek 
realizować zadania.

Należy bez wątpienia stwierdzić, że regulacje z zakresu prawa 
kultury to przede wszystkim regulacje publicznoprawne, a w trak-
cie ich konsumowania można zaobserwować nierówność podmio-
tów, nie tylko w zakresie wydawanych aktów administracyjnych 
czy zawieranych umów dotyczących realizacji zadań mających na 
celu ochronę dobra szczególnie chronionego. Nawet jeśli niektóre 
regulacje dotyczące prawa kultury pojawiają się wśród przepisów 
prywatnoprawnych, to z ich sensu można odczytać wyraźnie nie-
równy charakter podmiotów przy zawieraniu stosunków prawnych, 
czego doskonałym przykładem jest przytoczony w wstępie Krajowy 
Rejestr Utraconych Dóbr Kultury i jego cywilnoprawne aspekty. Nie-
równość podmiotów można dostrzec także w zakresie wykonywania 
czynności mających charakter niewładczy, gdzie wobec konkretne-
go podmiotu nie jest kierowany akt prawny, ale gdzie określonym 
podmiotom dostarcza się z góry narzucony obraz i z góry narzuconą 
usługą co przekłada się na wartość niematerialną i wzbogacenie ży-
cia społecznego lub, w negatywnej wersji, na manipulowaniu bądź 
indoktrynowaniu określonej społeczności.
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terytorialnego wykonywanie zadań z zakresu kultury zostało narzu-
cone w przepisach ustrojowych. Jak podkreśla się w orzecznictwie, 
upowszechnianie kultury jest zadaniem samorządów, które należy 
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Wreszcie czwartym rodzajem podmiotów, które leżą w krę-
gu zainteresowań prawa kultury, są te osoby, których prawa są 
w jakimś zakresie ograniczane, co ma na celu ochronę nadrzędnych 
wartości, mających szczególny charakter dla społeczeństwa. Moż-
na przyjąć, że wobec tych podmiotów został wydany szczególny 
akt administracyjny, który jest związany nie z nimi bezpośrednio, 
ale z przedmiotem, który podlega szczególnej ochronie, najczęściej 
z strony organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków. W przy-
padku podmiotów zbiorowych zobowiązanych do szeroko rozumia-
nej ochrony dziedzictwa kultury, można bez wątpienia stwierdzić, że 
na szczeblu centralnym jest to minister właściwy ds. kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego, w którego imieniu zadania wykonuje 
Generalny Konserwator Zabytków. W terenie za sprawy z tego za-
kresu odpowiada wojewoda, w imieniu którego zadania wykonu-
je wojewódzki konserwator zabytków. Rola jednostek samorządu 
terytorialnego w ochronie zabytków jest marginalna (Płaszowska 
2016), ponieważ odpowiadają one przede wszystkim za organizo-
wanie i animowanie działalności kulturalnej na rzecz członków spo-
łeczności samorządowej.
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Kończąc rozważania dotyczące próby umiejscowienia prawa 
kultury w dychotomicznym podziale na prawo publiczne i prywat-
ne w oparciu o koncepcję stosunku prawnego, którą zaproponował  
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Jan Kluza, Konrad Sączek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przepisy karne w kulturze masowej a kontratyp sztuki, 
czyli gdzie leży granica między sztuką a pornografią?

Criminal laws in mass culture and disabling crime based on art,  
where is the line between art and pornography?

The subject of the article concerns about changing in art, 
which as one of the important spheres of life can not remain unno-
ticed by the law. Nowadays we are increasingly seeing the blurring 
differences between the manifestation of the human body in the 
mass culture within the limits of artistic freedom and the criminal 
responsibility. Due to the publicly available media of artistic con-
tent, this problem is not individual. On the one hand, changes in 
world view, easing of customs and openness to human sexuality, 
and on the other, the ever-lower quality of works by artists and 
the desire to create a sensation that usually makes up for lack of 
talent and skill, makes us think what else we can call a work of art 
for pornography and what actually is currently within the scope of 
their definition. The authors of this discussion will identify concrete 
examples of the link between creative freedom and criminal law, 
and will discuss the institution of „artistic confraternity”. This article 
should be a contribution to further discussion.

Keywords: justification, crime, morality, pornography, mass culture. 

Problematyka artykułu dotyczy widocznie zachodzących 
zmian w sztuce, które jako jedna z istotnych sfer życia nie może po-
zostać niezauważona przez prawo. Obecnie coraz częściej widzimy 
zacierające się różnice między ukazywaniem ludzkiego ciała w kul-
turze masowej w granicach wolności artystycznej a odpowiedzial-
nością karną. Ze względu na ogólnodostępne środki przekazu treści 
artystycznych problem ten nie jest jednostkowy. Z jednej strony 
zmiany światopoglądowe, łagodzenie obyczajów oraz otwartość na 
ludzką seksualność, a z drugiej coraz niższa jakość dzieł artystów 
i chęć wzbudzania sensacji, która zazwyczaj ma nadrobić braki ta-
lentu i umiejętności, zmusza do refleksji co jeszcze możemy nazwać 
dziełem sztuki a co uznawane już być powinno za pornografię oraz 
co tak właściwie obecnie mieści się w zakresie ich definicji. Auto-
rzy w ramach niniejszego omówienia wskażą konkretne przykłady 
styku wolności twórczej z prawem karnym oraz omówią instytucję 
„kontratypu sztuki”. Niniejszy artykuł może stać się przyczynkiem 
do dalszej dyskusji.

Słowa kluczowe: kontratyp, przestępstwo, moralność, pornografia, 
kultura masowa. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.
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A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski 

(Rdz 3, 7). 

Czym jest nagość? Dlaczego od wieków wywołuje zaciekawie-
nie, poruszenie i inspiracje dla artystów? Dlaczego każdy z nich 
przedstawia ją inaczej? Dlaczego wstydzimy się być nadzy? Dlaczego 
u jednych nagość wzbudza podziw i pożądanie dla ludzkiego ciała 
a dla innych obrzydzenie i pogardę? 

To pytania dla teologów, seksuologów, historyków sztuki. Nie 
jest rolą autorów odpowiedź na te pytania. 

W ramach wątpliwej rekompensaty, jako obserwatorzy ota-
czającej nas „niskiej” kultury, postanowiliśmy skupić się na coraz 
bardziej widocznym problemie zacierających się różnic między uka-
zywaniem ludzkiego ciała w kulturze masowej w granicach wolności 
artystycznej a odpowiedzialnością karną.

Zasady odpowiedzialności karnej
 oraz kontratyp sztuki

Odpowiedzialność karną na gruncie polskiego prawodawstwa 
określają przepisy kodeksu karnego (dalej: k.k.). Na strukturę prze-
stępstwa składa się bezprawność czynu, jego karalność, karygod-
ność oraz zawinienie. Z punktu widzenia czy działalność artystyczna 
in concreto wchodzi już w zakres stosowania normy sankcjonowanej 
oraz czy dochodzi do jej złamania, a więc naruszenia dobra praw-
nego chronionego daną normą, kluczowe znaczenie ma zbadanie 
czy czyn ma charakter bezprawny. Ustalenie czy będący przedmio-
tem analizy czyn sprawcy jest bezprawny ma na celu zbadanie czy 
dana aktywność zawierała cechy, które zgodnie z zakazem rekon-
struowanym z normy sankcjonowanej przepisu części szczególnej 
kodeksu, nie powinny występować. Do naruszenia dobra prawnego 
chronionego konkretnym przepisem dochodzi w momencie, kiedy 
czyn narusza wynikające z wiedzy i doświadczenia reguły postępo-
wania z dobrem prawnym  (Zoll, Wróbel 2010: 167). Z uwagi jednak 
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na subsydiarność prawa karnego nie zawsze każde z zachowań reali-
zujących ustawowe znamiona stanowić będzie przestępstwo. Służyć 
temu będą określone przesłanki natury faktycznej i prawnej wyłącza-
jące określoną płaszczyznę w strukturze przestępstwa. Jedną z takich 
okoliczności są tzw. kontratypy, czyli negatywne znamiona wyłącza-
jące bezprawność czynu tzw. wtórna legalność czynu (Zoll, Wróbel 
2010: 337), co oznacza, że czyn realizujący znamiona czynu zabronio-
nego znajduje uzasadnienie w kontekście zaistniałych okoliczności.

W doktrynie prawa karnego wyraźny jest spór co do wystę-
powania tzw. kontratypów pozaustawowych. Ich funkcjonowanie 
nie narusza konstytucyjnego wymogu określoności przepisów kar-
nych, jednakże kontrowersje budzi ich funkcjonowanie ze względu 
na wkroczenie władzy sądowniczej w kompetencje przewidziane 
dla ustawodawcy, albowiem sąd działając contra legem uznaje za 
usprawiedliwioną sytuację, której nie przewiduje ustawodawca (Zoll, 
Wróbel 2010: 342-343). Kontratypy pozaustawowe formułowane są 
zarówno przez część doktryny, jak i orzecznictwo, jako okoliczności 
wyłączające bezprawność z uwagi na niecelowość karania bądź kolizję 
z innym dobrem prawnym, a wymienia się wśród nich karcenie ma-
łoletnich czy zwyczaj (Stefański 2008: 126-127). Za funkcjonowaniem 
kontratypów nieprzewidzianych w normach prawnych przemawia 
także fakt, że rolą ich jest „uadekwatnianie granic zakresowych norm 
prawnych zawartych w przepisach typizujących” (Majewski 2013). 
Sąd, jako mający bezpośredni kontakt z określonymi w przepisach 
zachowaniami, jest w stanie zauważyć, że określone sytuacje zasłu-
gują na uwzględnienie już na etapie ustalania bezprawności czynu. 

W świetle omawianego tematu rozważenia wymaga występo-
wanie tzw. kontratypu sztuki. Częste są bowiem sytuacje, w których 
artystyczne wyrażanie myśli wkracza na obszar chroniony przepisa-
mi prawa karnego. Wszystkie kontratypy pozaustawowe, bardziej 
lub mniej, oparte są na konstrukcji zbliżonej do instytucji stanu 
wyższej konieczności, który opisuje sytuację poświęcenia jednego 
z dóbr w imię drugiego. W sytuacji określonej w art. 26 § 1 k.k. 
jest to działanie kontratypowe, gdy poświęcone dobro przedstawia 
wartość niższą od chronionego, natomiast § 2 wyłącza karalność, 
gdy proporcja ta nie jest oczywiście wyższa. W sytuacji kontratypu 
pozaustawowego nie mamy do czynienia z ratowaniem drugiego 
dobra, jednak osiągnięcie zamierzonego celu nie jest możliwe bez 
naruszenia innego dobra prawnego. Na tej zasadzie opiera się także 
kontratyp sztuki, gdzie ze względu na sytuację, w której dochodzi do 
kolizji dóbr, niezależnie od tego, że kolizja ta została stworzona przez 
artystę, czyn popełniony w związku z działalnością artystyczną nie 
jest zabroniony, ponieważ  istnieją okoliczności usprawiedliwiające 
poświęcenie dobra w konfrontacji z konstytucyjną zasadą wolno-
ści artystycznej (Gardocka 2015: 26). Działalność artystyczna musi 
przy tym pozostawać w granicach prawa, co oznacza, że artysta musi 
ważyć wartość dóbr i nie każde zachowanie może zostać uznane za 
usprawiedliwione, co odpowiada powiązaniu z kontratypem z art. 
26 § 1 k.k. Podnoszone jest przy tym, że z uwagi na kontrowersyj-
ny charakter kontratypów pozaustawowych i ich teoretyczną kon-
strukcję, z punktu widzenia strony procesowej bardziej adekwatne 
i skuteczniejsze niejednokrotnie mogą być zarzuty odnoszące się 
wprost do realizacji znamion typu bądź innych przewidzianych pra-
wem okoliczności, które pozwoliłyby uniknąć odpowiedzialności 
karnej (niska społeczna szkodliwość czynu, warunkowe umorzenie 
postępowania, odstąpienie od wymierzenia kary) (Kruczoń 2013: 

188). Z tego też powodu rozważenia wymaga, czy dla ujednolicenia 
prawa nie jest wskazane ustawowe uregulowanie tej kwestii. Okre-
ślona w art. 73 Konstytucji RP wolność twórczości artystycznej jest 
szczególną formą wolności określonej w art. 31 Konstytucji. Skoro 
ustawa zasadnicza doprecyzowuje i wyróżnia w sposób szczegól-
ny wolność artystyczną, w ślad za nią powinny iść także przepisy 
ustawowe, które wszakże nie powinny przybierać kazuistycznego 
charakteru. Czynią to natomiast szczególne przepisy w części szcze-
gólnej kodeksu oraz ustawach szczególnych, jak np. art. 256 § 3 k.k., 
czy też wprowadzony na krótko na mocy nowelizacji (Ustawa z dnia 
26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groźbą kary, Dz.U. z 2018 r. poz. 369) Ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej z 2018 roku nowy typ czynu zabronionego z art. 
55a ustawy o IPN, który w okolicznościach wyłączających przestęp-
ność czynu przewidywał, że „nie popełnia przestępstwa sprawca 
czynu zabronionego (…) jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach 
działalności artystycznej lub naukowej”. Wprowadzenie okoliczności 
wolności artystycznej jako wyłączającej przestępczość tylko wobec 
jednego typu czynu zabronionego w przepisach szczególnych wzglę-
dem części ogólnej kodeksu karnego nie znajduje zrozumienia. Czyni 
to jednak pewien wyłom w rozważaniach na temat usankcjonowa-
nia kontratypu sztuki w ramach części ogólnej kodeksu. Nie można 
się przy tym zgodzić, że ze względu na ratio legis art. 256 § 3 k.k. 
funkcjonowanie pozaustawowego kontratypu sztuki jest sprzeczne 
z ustawą (Małecki 2014: 147) (teza J. K.). Funkcjonowanie kontra-
typu sztuki explicite w stosunku do wybranych przez ustawodawcę 
typów, nie wyłącza możliwości stosowania jego pozaustawowego 
odpowiednika w stosunku do pozostałych typów. W omawianym 
zakresie pomocne jest stwierdzenie Sądu Najwyższego, który w od-
niesieniu do przestępstwa z art. 202 k.k. stwierdził, że dzieła ar-
tystyczne mogą jednocześnie zawierać treści pornograficzne, zaś 
brak ich karalności wynika z istnienia pozaustawowego kontratypu 
sztuki (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 roku, 
sygn. IV KK 173/10, LEX 667510). Nie można się także zgodzić z tezą 
o wewnętrznej sprzeczności pojęcia „kontratyp pozaustawowy” ze 
względu na wymóg ustawowego określenia kontratypu (https://
dogmatykarnisty.blogspot.com/2015/04/jak-powinien-wygladac-
-kontratyp-sztuki.html 2016). M. Małec ki dał temu wyraz uzasad-
niając przy okazji wydarzeń grudniowych (mająca miejsce w grudniu 
2016 roku blokada Sejmu przez zebranych pod Sejmem protestują-
cych) funkcjonowanie kontratypu „samooobrony Narodu” (https://
dogmatykarnisty.blogspot.com/2016/12/sprzeciw-suwerena.html 
2016, zob. Małecki 2016 ) (teza. J. K.). Przedmiotem niniejszego ar-
tykułu nie jest jednakże rozstrzyganie kwestii możliwości istnienia 
kontratypów pozaustawowych i wskazywania ich obrony lub krytyki. 

Za co karać i co to jest pornografia?

Odpowiedzialność karna w prawie polskim za przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności określona została 
przede wszystkim w rozdziale XXV. kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1137). Zakres zachowań związanych z pornografią regulują też 
umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę oraz akty unijne 
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m.in. Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zwalczania Obiegu 
i Handlu Wydawnictwami Pornograficznymi (Dz.U. z 1927 r. nr 71, 
poz. 621 ze zm.), Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach 
dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej 
pornografii (Dz.U. z 2007 r. nr 76, poz. 494), Decyzja ramowa Rady 
2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 roku dotycząca zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (Dz. 
Urz. UE L 13 z 20.1.2004: 44), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/93UE z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (Dz. Urz. UE L 335 
z 17.12.2011: 1) i wiele innych. 

Artykuł 202 k.k. określa jakie czynności sprawcze są zakazane na 
gruncie polskiego prawa, wśród typów przestępstw wymieniając m.in.: 

• kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki spo-
sób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie 
nie życzy; 

• kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub spro-
wadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub 
prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego 
albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem prze-
mocy lub posługiwaniem się zwierzęciem;

• kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego; 
• kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści por-

nograficznych z udziałem małoletniego;
• kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje 

lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytwo-
rzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestni-
czącego w czynności seksualnej; 

• kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezen-
tacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Artyści zainteresowani w swojej twórczości szeroko pojętą te-
matyką ludzkiego ciała mogą więc swoimi utworami pod pewnymi 
warunkami realizować znamiona przestępstwa opisanego w powyż-
szym artykule.

Według M. Mozgawy uzasadnieniem karalności niniejszych 
przestępstw jest atak na dobro prawne będące wolnością seksualną 
(w postaci życia wolnego od wstydu seksualnego) oraz obyczajność 
(Mozgawa 2015: teza 1). Należy na marginesie jedynie wspomnieć, 
czy w czasach, w których jesteśmy bombardowani seksualnością 
nawet podczas reklamy płatków śniadaniowych istnieje jeszcze coś 
takiego jak poczucie wstydu związanego z nagością, wstydu seksu-
alnego, gdzie jest jego granica oraz z perspektywy jakiego odbiorcy 
powinna być brana pod uwagę, tzn. kim jest dzisiejszy przeciętny 
odbiorca wskazanych treści, jaka jest jego wrażliwość i jak postrzega 
własną seksualność? M. Bielski podaje, iż „poszukiwanie uzasadnienia 
karalności typów z art. 202 k.k. powinno być oparte na uwzględnie-
niu faktu, iż regulacja kodeksowa opiera się na istnieniu prawa jed-
nostki do decyzji w przedmiocie zapoznawania się i posiadania treści 
o charakterze pornograficznym o ile mieszczą się one w granicach 
tzw. pornografii miękkiej, to jest takiej, która nie wiąże się z treściami 
o charakterze dewiacyjnym” (Bielski 2013: teza 6) Artyści odpowia-
dać więc mogą nie za samo tworzenie dzieł o charakterze pornogra-
ficznym, a jedynie za ich publiczną prezentację w taki sposób, który 
może narzucić ich odbiór osobom, które sobie tego nie życzą. Chyba, 

że chodzi o tworzenie, utrwalanie, rozpowszechnianie, posiadanie, 
sprowadzanie tzw. pornografii twardej, tzn. z wykorzystaniem mało-
letniego, związanej z prezentowaniem przemocy czy posługiwaniem 
się zwierzęciem. I to w tych wypadkach aktualizować się będzie pro-
blem możliwości zastosowania kontratypu sztuki.

 Niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności karnej jest odpo-
wiedź na pytanie co mieści się pod przesłanką zawartą w treści art. 
202 k.k. tj. „treści pornograficzne”? Nie ma definicji legalnej tego 
pojęcia, w doktrynie i orzecznictwie zostały więc podjęte próby jej 
stworzenia. Aby mówić o pornografii, według M. Filara, spełnio-
ne łącznie powinny być poniższe warunki: „treścią prezentacji jest 
przedstawienie przejawów płciowości i życia seksualnego człowieka, 
przedstawienie to koncentruje się wyłącznie na zaprezentowaniu jego 
techniczno-biologicznych aspektów z pominięciem wszelkiej warstwy 
intelektualno-personalitycznej, przedstawienie to zawiera ukazanie 
organów płciowych w ich seksualnych funkcjach, w szczególności 
w ich bezpośrednim zetknięciu się podczas stosunków seksualnych, 
przez co zyskuje ono postać całkowicie zdepersonalizowanej i zdehu-
manizowanej rejestracji 'technologii seksu', przedmiotowe aspekty 
prezentacji wykazują jednoznacznie, że jedyną lub główną intencją 
jej twórcy było wywołanie u odbiorcy podniecenia seksualnego, kry-
terium pomocniczym może tu być walor estetyczny danej prezentacji; 
im jest on niższy, tym bardziej sugerować może ocenę danej prezenta-
cji jako pornograficznej” (Filar 2006: teza 6). Za J. Warylewskim dodać 
należy również, iż treści pornograficzne mogą być przedstawiane w ja-
kiejkolwiek formie i ukazywać zarówno autentyczne, jak i wyobrażone 
(wykreowane) przejawy płciowości lub życia seksualnego człowieka, 
które sprowadzane są jedynie do aspektów fizjologicznych i biologicz-
nych (Warylewski 2011: akapit 6). W doktrynie wskazuje się dwie gru-
py definicji treści pornograficznych subiektywistyczno-moralistyczne 
– według zamiaru sprawcy treść ma służyć jedynie wywołaniu podnie-
cenia seksualnego u odbiorcy oraz obiektywistyczno-pragmatyczne – 
nie jest ważny zamiar sprawcy, tylko obiektywna treść prezentacji i jej 
postrzeganie przez przeciętnego odbiorcę (normatywny wzorzec oso-
bowy). Drugi z poglądów jest uznany jako słuszny (Bielski 2013: teza 
14). Wskazuje się, iż koncepcja subiektywistyczno-moralistyczna jest 
niewystarczająca, ponieważ twórcy pornografii mogą działać inspi-
rowani chęcią wywołania pobudzenia seksualnego, ale jednocześnie 
też zarówno szerzeniem nauki, dzieleniem się swoim artystycznym 
spojrzeniem na ludzką seksualność czy niebanalną, kontrowersyjną 
poezją jak robili to „poeci wyklęci”.

Jak widać próby definiowania treści pornograficznych są bardzo 
nieostre, sporne i w wielu przypadkach mogą prowadzić do skrajnie 
rozbieżnych wniosków, co więcej, to na organie procesowym ciąży 
ocena czy przedmiotem sprawy są treści pornograficzne, czy jedynie 
treści erotyczne (dopuszczalne), nie może powołać on do tej oceny 
biegłych (przykładowo historyków sztuki), ponieważ biegli nie są 
uprawnieni do interpretacji litery prawa, a jedynie opiniowania oko-
liczności faktycznych.

Nie zawsze więc prawdziwe będzie powszechne sformułowa-
nie, że albo coś trafia powyżej albo poniżej pasa. J. Warylewski napi-
sał, iż „pornografia może przybierać formę dzieła sztuki i to o wyso-
kiej wartości artystycznej. Nie można zasadnie twierdzić, że zawsze 
między sztuką a pornografią, nauką a pornografią, literaturą piękną 
a pornografią istnieje stosunek rozłączności” (Warylewski 2011: aka-
pit 6). Teza ta jest kluczowa z perspektywy dalszych rozważań nad 
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naszym tematem. Szczególnie skupić należy się na pojawiającym się 
pojęciu „dzieła sztuki”.

Dzieło sztuki

Definicja dzieła sztuki jest trudna do zrekonstruowania z tego 
względu, że odwołujące się do niego różne akty prawne, zarówno 
krajowe, jak i międzynarodowe, nie zawierają jego jednolitej defini-
cji legalnej bądź też zawierają jedynie ogólnikowe sformułowania. 
Mająca pierwszorzędne w tej mierze znaczenie Konwencja o ochro-
nie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (Dz.U. z 1957 r. 
nr 46, poz. 212.) w art. 1 wymienia jedynie dobra kultury objęte 
działaniem konwencji, w tym m.in. „dobra ruchome lub nierucho-
me, które posiadają wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego na-
rodu, na przykład zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno 
religijne, jak świeckie”. Jednoznacznie wynika z tego, że kategoria 
dzieł sztuki jest znacznie węższą od często pojawiającej się w lite-
raturze kategorii dóbr kultury. Z kolei unijna dyrektywa w sprawie 
prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalne-
go egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U.UE.L.2001.272.32.) przewiduje, 
że „oryginalny egzemplarz dzieła sztuki oznacza dzieła plastyczne 
lub graficzne takie jak obrazy, kolaże, malowidła, rysunki, utwory 
rytownicze, nadruki, litografie, rzeźby, tkaniny dekoracyjne, wyro-
by ceramiczne i szklane oraz fotografie, pod warunkiem że zostały 
własnoręcznie wykonane przez artystę lub są kopiami uznanymi za 
oryginalne egzemplarze dzieł sztuki”. Na gruncie polskiego prawo-
dawstwa nie pada sformułowanie „dzieło sztuki”, w miejsce którego 
ustawodawca posługuje się szerszą kategorią „dóbr kultury”. To im 
poświęcona jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi oraz stosowane zapisy kodeksu karnego. Jak słusznie zauważa 
W. Paczuski brak ogólnej definicji legalnej dzieła sztuki wynika z cią-
głego rozwoju sztuk plastycznych, które zostały w dużej mierze zdi-
gitalizowane, różnorakich celów poszczególnych gałęzi prawa oraz 
szerokiego katalogu przedmiotowego dzieł sztuki (Paczuski 2005: 
rozdział I., 2016). Dla prawa cywilnego „przez dzieła sztuki rozumia-
ne będą malarstwo i rzeźba, zwłaszcza że na polskim rynku sztuki 
dominuje obrót malarstwem i grafiką, w mniejszym zaś stopniu 
rzeźbą, natomiast inne rodzaje sztuki wizualnej schodzą na dalszy 
plan” (Grzywacz 2004: 2016).

Braki w zakresie ustawowego uregulowania pojęcia „dzieła 
sztuki” uzupełnia doktryna oraz historycy sztuki. Spotykane są więc 
różne sposoby ujmowania tego pojęcia bądź to ograniczające, bądź 
rozszerzające zakres jego stosowania, nie bez znaczenia jest również 
punkt widzenia, z którego podejmowana jest próba przedstawienia 
problemu. Zauważalny jest więc rozdźwięk między pojmowaniem 
dzieła sztuki w nurtach konserwatywnych, dla których pierwszorzęd-
ne znaczenie ma uniwersalność oraz estetyka, a awangardowym 
ujęciem kładącym nacisk na otwartość. W klasycznym ujęciu dzie-
ło sztuki ma pełnić funkcję komunikacyjną, realizowaną w ramach 
pewnych symboli, zależnych od zdolności poznawczych adresata 
(odbiorcy sztuki). Koncepcja dzieła otwartego zakłada natomiast od-
działywanie na wrażliwe zmysły odbiorcy (Kostyrko 2003: 2). Do tak 
zarysowanych poglądów nawiązuje także koncepcja podziału sztuki 
na sztukę wysoką (elitarną) i niską, masową, której cechami jest re-
produkowalność, przeznaczenie do nieograniczonego kręgu odbior-
ców oraz ich łatwa przyswajalność (Rogoziecki 2013: 137). Sztuka 

masowa nie charakteryzuje się zatem momentem indywidualności 
w tworzeniu dzieła, z zasady jej przeznaczeniem jest reprodukcja. 
Zgodzić zatem należy się z poglądem, według którego dziełem sztuki 
jest coś co jest umiejętnie wytworzone przez człowieka posiadają-
ce tzw. prawdę artystyczną, co oznacza „zgodność dzieła z samym 
sobą”, którą sprowadza się do tego wszystkiego, co przyczynia się 
lub też świadczy o sprawnym urzeczywistnieniu przez artystę kon-
cepcji w dziele, co nadaje temu dziełu jedność, „szczerość” i „moc 
oddziaływania na odbiorców” (Kiereś 1994: 201-218.).

 Wybrane przypadki styku sztuki z prawem karnym

Będący przedmiotem niniejszego opracowania problem nie jest 
jedynie akademickim rozważaniem nad teorią prawa. Świadczą o tym 
liczne uciążliwości, jakie napotykały twórców ze strony organów ści-
gania a następnie w toku procesu, gdzie oskarżano ich o szerzenie 
pornografii. W tym miejscu przedstawione zostaną wybrane kazu-
sy związane z omawianą tematyką, jak również kwestia czy w tych 
przypadkach znaczenie mógłby mieć pozaustawowy kontratyp sztuki.

Obrazy, rzeźby, literatura

Jedną z bardziej znanych spraw wpisujących się w omawianą 
tematykę była instalacja artystyczna Doroty Nieznalskiej pt. Pasja 
przedstawiająca krzyż z fotografią męskich narządów płciowych. Co 
prawda autorka została oskarżona na podstawie art. 196 k.k. (obraza 
uczuć religijnych), a następnie po długoletnim procesie została unie-
winniona od tego zarzutu, rozważenia wymaga kwestia naruszenia 
przez autorkę art. 202 § 1 k.k. Odpowiedzialność karna Nieznalskiej 
na gruncie tego przepisu byłaby wyłączona z uwagi na dekompleta-
cję znamienia „publicznie”, przykład ten niewątpliwie nadaje się do 
rozważenia czy w odmiennych realiach autorka mogłaby bronić się 
kontratypem sztuki. Istotnym również pod tym kątem jest przypa-
dek spektaklu pt. Golgota Picnic w Poznaniu. Również w tym przy-
padku główne zarzuty kierowane pod adresem artystów dotyczyły 
naruszenia art. 196 k.k., niemniej kwestia naruszenia art. 202 k.k. 
przedstawia się tak samo, jak w przypadku Nieznalskiej. Wydarzenie 
miało charakter zamknięty i trzeba było kupić bilety, by móc wziąć 
w nim udział, co nie zmienia jednak faktu, że prezentowane na sce-
nie treści z pewnością miały charakter pornograficzny. 

W nieco innym świetle głośna była także sprawa artysty Krzysz-
tofa Kuszeja, oskarżonego o prezentowanie treści pedofilskich (art. 
202 § 3 k.k. i n.) (http://www.hfhr.pl/lodzki-artysta-nie-przekroczyl-
-dozwolonych-granic-wolnosci-tworczosci-artystycznej 2016). Jego 
czyn polegał na namalowaniu serii obrazów przedstawiających 
dzieci w towarzystwie księży i genitaliów. Sąd uznał, że artysta nie 
miał na celu propagowania zabronionych treści, jednakże podkre-
ślił także, że wolność twórczości artystycznej nie ma charakteru ab-
solutnego. W doktrynie natomiast przeważa pogląd, że w sytuacji, 
gdy bezpośrednim pokrzywdzonym artystycznego przedsięwzięcia 
jest małoletni, jego dobro powinno mieć pierwszorzędne znaczenie 
i wartość nad wolnością artystyczną (Szczuchewicz 2014: 212). 

Z kolei mniej dramatyczny obrót przyjęła sprawa rzeźbiarza Igora 
Mitoraja, wobec którego prokuratura odmówiła wszczęcia postępo-
wania z art. 202 § 1 k.k. czego domagał się jeden z mieszkańców, któ-
rego poruszyły rzeźby nagich mężczyzn stylizowane na renesansowe 
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(http://www.wywrota.pl/sztuka/28704-miedzy-sztuka-i-pornografia-
-czyli-o-co-t.html 2016).

Problem ten nie dotyczy jedynie polskiej sceny artystycznej. 
Szerokim echem w świecie odbiły się perypetie japońskiej perfor-
merki Megumi Igarashi, która trafiła do aresztu za „rozpowszech-
nianie treści obscenicznych” w postaci kajaka w kształcie żeńskich 
narządów płciowych (http://www.newsweek.pl/swiat/megumi-i-
garashi-w-areszcie-za-kajak-w-ksztalcie-waginy-newsweek-pl,arty-
kuly,353060,1.html 2016). Japoński sąd uznał jednak, że „granica 
między pornografią a sztuką jest zbyt płynna i nie ma pewności, czy 
artystka rzeczywiście naruszyła prawo”. W kategoriach ciekawostek 
również należy przytoczyć trudności wydawnicze, jakie na polskim 
rynku napotkali wydawcy jednej z publikacji Gabriela Garcia Marqu-
eza, którego książka nie mogła zostać wydana w Polsce pod swym 
oryginalnym tytułem Memoria de mis putas tristes. 

Poza wymienionymi wyżej, w otaczającej nas rzeczywisto-
ści pełno jest przedmiotów, które u niektórych osób mogą budzić 
negatywne odczucia, a prezentowane publicznie mogą skutkować 
nawet zawiadomieniem do prokuratury. Jako przykład wskazać moż-
na różne gadżety kupowane z okazji 18 urodzin, wieczoru kawaler-
skiego lub panieńskiego, a przecież nie wszystkie mają kategorię 
„dozwolone od 18 lat”. W tym kontekście zgodzić trzeba się ze sta-
nowiskiem M. Budyń-Kulik, która stwierdziła, że „granice społecznej 
wrażliwości na elementy seksualne w przekazie zacierają się. Jeżeli 
uszeregować od stopnia 'niewinnego' do 'bardzo nie niewinnego' 
następujące pojęcia/zjawiska: seksualność – erotyka – pornografia, 
to można zauważyć, iż to co jeszcze niecałe 10 lat temu umieszcza-
no w kategorii „pornografia”, dzisiaj przesunęło się do kategorii co 
najwyżej „erotyka” (Budyn-Kulik 2011).

Filmy, teatr, teledyski muzyczne

Autorzy nie mają wątpliwości, że filmy pornograficzne zamiesz-
czane jedynie na specjalnych serwisach internetowych lub zamknię-
tych kinach porno nie zawierające zbędnych dialogów, ciężko byłoby 
zaliczyć do „dzieł sztuki”. Chociaż przyznać też trzeba, iż utworom 
wychodzącym spod ręki najlepszych producentów nie można od-
mówić wysokich walorów estetycznych, uzyskanych poprzez odpo-
wiednią pracę nad scenografią, retusz aktorów czy nagrywanie w Full 
HD, a niedawno nawet możliwość stania się częścią wirtualnej rze-
czywistości filmików pornograficznych dzięki specjalnym okularom 
i technologii VR. Dlatego też wspomniane wcześniej kryterium wa-
loru estetycznego powinno brać się pod uwagę jedynie subsydiarnie 
oraz zawęzić jego zakres rozpoznania. Przyjąć należy, iż niski walor 
estetyczny często wskazuje na zawarte treści pornograficzne, jednak-
że już wysoki walor estetyczny nie może wskazywać na zaprzeczenie 
takich treści lub określenie utworu jako dzieła sztuki.

To co kontrowersyjne i wymaga poruszenia w ramach niniejszego 
akapitu to przede wszystkim coraz śmielsze pełnometrażowe produk-
cje filmowe ukazujące się w ogólnodostępnych centrach handlowych. 
Jako rewolucyjny obraz w historii gatunku wskazuje się film pt. Głę-
bokie gardło, pierwszy film pornograficzny dopuszczony do kinowej 
dystrybucji w USA, który w latach 70. uznawany był za skandaliczny. 
Myślimy, że dziś nie wywołałby większego poruszenia. Chyba najbar-
dziej znanym współczesnym reżyserem gatunku jest Gaspar Noé, 
twórca przede wszystkim filmu pt. Love z 2015 roku, który ukazał 

się również na ekranach polskich kin. W Love oglądamy autentycz-
ne: seks oralny, analny, orgię, trójkąt miłosny z dwoma kobietami, 
trójkąt miłosny z dwoma mężczyznami czy męski wytrysk z kamery 
umieszczonej w pochwie aktorki. Przypominamy tylko, że film ten 
dostępny był w kinach! W przypadku tego filmu kwestie ewentualnej 
twórczości i dzieła sztuki są całkowicie przyćmione przez treści porno-
graficzne, mimo istniejących dialogów, fabuły i wskazanych rozterek 
głównego bohatera. Jednakże twórca nie może odpowiadać na pod-
stawie art. 202 k.k., ponieważ nie narzuca odbioru treści erotycznych 
widzom, to oni sami podejmują decyzję kupna biletu. Kwestią ciekawą 
do przemyśleń byłaby sytuacja, w której widz udałby się na film mimo 
braku otrzymania wystarczających informacji o jego treści, akceptu-
jąc jedynie ostrzeżenie o wymaganiach wiekowych. Bo czy za słuszny 
należy uznać pogląd, w którym akceptacja ograniczeń wiekowych 
jest jednocześnie akceptacją na odbieranie treści pornograficznych? 
Naszym zdaniem kwestia ta jest wątpliwą i każdorazowo powinno 
być również wskazane czym spowodowane są specjalne obostrzenia. 
Kolejnym głośnym filmem była produkcja pt. Nimfomanka z 2013 
roku w reżyserii Larsa Von Tiera, która ukazała się w dwóch częściach. 
W filmie ukazywane były brutalne sceny gwałtów i seksu opartego na 
przemocy. Taki stan faktyczny mógłby prowadzić do próby kwalifikacji 
produkcji jako twardej pornografii, jednakże powszechnie uznaje się, 
iż przemoc w filmach musi być realna, tzn. niewyreżyserowana, gdzie 
„aktorzy” nie godzą się na nią. „Poza zakresem penalizacji § 3 pozo-
stały zatem przykłady pornografii sadomasochistycznej i pokazującej 
użycie pozorowanej przemocy” (Bielski 2013: teza 30).

Również spektakle teatralne, które wydawać by się mogło przed-
stawiają „wyższą” kulturę dla bardziej wymagających odbiorców, 
potrafią wywołać wiele kontrowersji. Przede wszystkim wspomnieć 
należy o ostatniej głośnej sprawie sztuki pt. Śmierć i dziewczyna od-
grywanej w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W jednej ze scen bohate-
rowie oddają się na żywo aktowi seksualnemu przed zgromadzonymi 
widzami. Żeby go odegrać zatrudnieni zostali specjalni aktorzy filmów 
pornograficznych zza granicy. Cała sytuacja wywołała wielkie zamie-
szanie medialne oraz interwencję samego Ministra Kultury i gorącą 
dyskusję nad finansowaniem tego typu przedsięwzięć z pieniędzy 
publicznych (http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/272579-porno-we-
-wroclawskim-teatrze-teatr-ma-uczyc-moralnosci-i-dobrego-smaku-
-podkresla-emilian-kaminski-wicepremier-glinski-protestuje-przeciw-
-spektaklowi 2016).

Większość artystów muzycznych stara się wypromować i przy-
kuć zainteresowanie słuchaczy epatując swoją seksualnością. Każdy 
z nas widział klip Miley Cyrus pt. Wrecking ball, teledyski Rihanny 
czy Madonny. Są jednak i takie, które bez wątpienia mogą uzyskać 
miano „teledysków pornograficznych”, gdzie muzyka schodzi na dru-
gi plan. Mowa przede wszystkim o teledysku Marilyn Mansona do 
utworu pt. (s)AINT, gdzie można zobaczyć zbliżenia narządów płcio-
wych, brutalny seks w stylu „bondage”, masturbację, krew, wymioty. 
Cała aranżacja nawiązuje do mrocznych klimatów, z których znany 
jest artysta. Teledysk jest ogólnodostępny w jednym z najpopular-
niejszych serwisów internetowych Youtube. Całkowicie szokującym 
jest teledysk do utworu Placebo Protect me from the night, w którym 
reżyser nawet nie próbuje udawać, że teledysk ma jakikolwiek walor 
artystyczny i prezentuje przez cały czas trwania muzyki orgię seksu-
alną. Przeciętny odbiorca mógłby pomyśleć, że do krótkiego filmiku 
pornograficznego ktoś w tle po prostu włączył utwór muzyczny.
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Podsumowanie

Ogólnodostępna kultura masowa zmusiła część artystów chcą-
cych zaistnieć do szokowania odbiorców. Jednym z najbardziej sku-
tecznych bodźców od wieków była ludzka seksualność. Skutkiem 
tego procesu jest to, co coraz częściej obecnie widzimy na ekranach 
kin, przeglądając kanały muzyczne, a nawet na scenach teatrów 
czy wystawach muzealnych. Nie wszystkim jednak to przeszkadza, 
czego dowodem jest zazwyczaj większa liczba wyświetleń czy po-
pularności danego utworu. Parafrazując słowa Danuty Rinn należy 
zadać sobie pytanie gdzie ci artyści? Czy teraz artystą może zostać 
każdy, a brak talentu i umiejętności będzie nadrabiał szokowaniem 
odbiorców przez uciekanie się do najprostszych środków? Trudno 
ustalić, gdzie leży granica między dobrym smakiem i klasą artysty, 
który używa ludzkiego ciała jedynie jako inspiracji do swoich prac 
i stworzenia z niego prawdziwego dzieła sztuki, a gdzie zaczyna się 
bycie rzemieślnikiem, dla którego prezentacja ludzkiego ciała i ak-
tów seksualnych jest łatwym sposobem na zarobek. Jedni nazywają 
pornografię sztuką toaletową, inni traktują ją jako jej nową dzie-
dzinę. Tadeusz Różewicz pisał „Polityka zmieni się w kicz, miłość 
w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w na-
ukę, nauka w wiarę”. Jego słowa są coraz bardziej aktualne. Niech 
niniejszy artykuł stanowi zaczątek do dalszych dyskusji. Refleksją 
powinna zostać także objęta kwestia ustawowego uregulowania 
kontratypu sztuki, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości co do bytu 
istnienia kontratypów pozaustawowych, często bowiem pewne 
zachowania uznaje się jako „pierwotnie legalne” lub podnosi się 
postulaty ich skodyfikowania. Kodeks karny z 1997 roku nie przy-
staje już w pewnej mierze współczesnym realiom. Prawo powinno 
nadążać za zmianami światopoglądowymi i społecznym odbiorem 
pewnych zachowań, przy czym konieczne jest zachowanie w tym 
racjonalności. Postulatem de lege ferenda, który dokonywałby ta-
kiego równoważenia jest wprowadzenie do kodeksu art. 26a k.k., 
opartego na konstrukcji kolizji dóbr, który wyłączałby bezprawność 
czynów w sytuacji kiedy „naruszone dobro prawne nie pozostaje 
w oczywistej dysproporcji w stosunku do celu artystycznego bądź 
naukowego”, co korespondowałoby z przedstawioną wcześniej defi-
nicją dzieła sztuki jako tego, co artysta w zamyśle chciał przedstawić 
jako sztukę (Zob. Gardocka 2015: 24).
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Ochrona oznaczeń
odróżniających w modzie

Protection of Distinctive
 Marks in Fashion

Fashion is a continuously changing industry. The relevance of 
designs created by designers lasts till the next collection is unveiled. 
Faced with a breakneck pace of changes, caused by the cyclical na-
ture of the creative process, the owners of fashion houses often 
distinguish their designs with distinctive marks. Their purpose is 
to enable the protection of rights guaranteed by these distinctive 
marks and the pursuit of claims in the case of violations of these 
rights. Trademarks are universal and can be used to mark all types 
of goods. The aim of this paper is to show which characteristics 
cause a given distinctive mark to be considered a trademark and 
when one can speak of a violation. Currently binding provisions on 
trademarks and on combating unfair competition were subjected 
to comparative analysis. The issue has also been analytically re-
searched based on the rulings of Polish courts, as well as American 
and Italian, and the Court of Justice of the European Union. This 
analysis was conducted considering the particular nature of fash-
ion, and the rulings pertained to cases filed by entities belonging 
to this industry. During the research, it has been determined that 
distinctive marks, particularly trademarks, constitute an effective 
form of protection against violations such as counterfeiting of lux-
ury goods. They prove ineffective, however, in the situation where 
a given product is similar to an existing original, but does not have 
a distinctive mark of the fashion house of origin. In this case, e.g. 
law on registering a design patent seems a better basis for claims.

Keywords: fashion, design, intellectual property rights, distinctive 
marks, trademark, unfair competition.

Branżę mody charakteryzuje ciągła zmienność. Aktualność 
projektów kreowanych przez projektantów trwa aż do momentu 
stworzenia nowej kolekcji. W obliczu ogromnego tempa zmian, zwią-
zanego z cyklicznością procesu twórczego, właściciele domów mody 
często opatrują projekty oznaczeniami odróżniającymi. Mają one na 
celu umożliwienie ochrony praw gwarantowanych przez te oznacze-
nia oraz dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń. Znaki te są 
uniwersalne i mogą służyć do oznaczenia towarów każdego rodzaju. 
Cel badania stanowiło wykazanie jakie cechy wpływają na uznanie, 
że dane oznaczenie może pełnić funkcję oznaczenia odróżniającego 
oraz w jakich sytuacjach można mówić o naruszeniu. Analizie po-
równawczej poddano przepisy dotyczące znaków towarowych oraz 
te odnoszące się do zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnie-
nie pod-dano również badaniu analitycznemu, którego podstawę 
stanowiły orzeczenia sądów polskich, amerykańskich, włoskich oraz 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzo-
na została z uwzględnieniem specyfiki mody, a orzeczenia dotyczyły 
spraw wytoczonych przez podmioty należące do tej branży. W toku 
badań stwierdzono, iż oznaczenia odróżniające, w szczególności 
znak towarowy, stanowią skuteczną formę ochrony przed narusze-
niami takimi jak podrabianie dóbr luksusowych. Okazują się jednak 
nieefektywne w sytuacji, gdy dany produkt stanowi odwzorowanie 
oryginalnego projektu, ale nie jest opatrzony oznaczeniem identyfi-
kującym dom mody, z którego oryginał pochodzi. W takim przypad-
ku odwołanie się do przepisów dotyczących m.in. prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego wydaje się bardziej zasadne.

Słowa kluczowe: moda, design, prawo własności intelektualnej, 
oznaczenia odróżniające, znak towarowy, zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Sacha G., (2017) Ochrona oznaczeń odróżniających w modzie, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (26)/2017, s. 84-89, https://kwartalni-
krsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Sacha-ochrona-oznaczen-odrozniajacych-w-modzie.pdf
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Moda to prężnie rozwijająca się branża, która, jak podaje portal 
Fashion United, obecnie wyceniana jest na około 3 biliony dolarów 
amerykańskich oraz stanowi nie mniej jak 2% światowego produktu 
krajowego brutto (PKB) (https://fashionunited.com/global-fashion-
-industry-statistics, 2018). We wspomnianym raporcie zostały zgro-
madzone dane, które wskazują na to, że detaliczna wartość rynku 
dóbr luksusowych oscyluje w granicach 340 miliardów dolarów. The 
McKinsey Global Fashion Index przewidział, że sprzedaż dóbr ofero-
wanych przez tę branżę w 2018 roku wzrośnie z 3,5% do 4,5% w ska-

li roku (https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/
the-state-of-fashion, 2018). Moda oraz projekty tworzone przez kre-
atorów zasługują na skuteczną ochronę prawną w związku z ciągłym 
wzrostem ekonomicznym, postępującym wzrostem w światowej 
sprzedaży oraz pozycją ważnego gracza na światowym rynku pracy.

Moda to specyficzna branża, której cechą charakterystyczną 
jest zmienność wynikająca z cykliczności procesu tworzenia nowych 
kolekcji. Kolekcje prezentowane są przez projektantów średnio dwa 
do czterech razy do roku. Wraz wprowadzeniem do butików nowej 
kolekcji, żywotność poprzedniej wygasa. W związku z taką specyfiką 
branży właściciele marek często rezygnują z ochrony gwarantowanej 
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przez prawo autorskie czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 
obejmującej zewnętrzną postać stworzonej odzieży czy akcesorium. 
W zamian polegają na ochronie oznaczeń odróżniających, głów-
nie znaków towarowych, które dostarczają odbiorcom informacje 
o opatrzonym nimi towarze. 

 
Charakter prawny oznaczeń odróżniających

 Oznaczenia odróżniające stanowią jedną z kategorii dóbr 
niematerialnych. Są to symbole będące nośnikami określonych in-
formacji, zdatne do wytworzenia określonych skojarzeń. Informa-
cje, które dostarczają te oznaczenia mogą dotyczyć przedsiębiorcy, 
przedsiębiorstwa, geograficznego miejsca wytworzenia towaru, czy 
pochodzenia towaru (Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Ko-
złowska, 2014). Ustawodawca ani doktryna nie wykreowali usta-
bilizowanego katalogu oznaczeń odróżniających, ale powszechnie 
zalicza się do nich: znaki towarowe i usługowe, geograficzne ozna-
czenia pochodzenia, oznaczenia przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 
(tj. firma) (Żelechowski, 2015). “Znak towarowy, będący odbitym 
w świadomości odbiorców związkiem między oznaczeniem i towa-
rem, prowadzi do powstania określonych wyobrażeń o towarze” 
(Kostański, Żelechowski, 2014, s. 278).  Wyobrażenia te są związane 
z pełnieniem przez znak towarowy jego podstawowej, konstytucyj-
nej funkcji, jaką jest funkcja oznaczenia pochodzenia (Kostański, Żele-
chowski, 2014). To właśnie ta funkcja stanowi kryterium wyodrębnie-
nia znaku towarowego spośród innych oznaczeń odróżniających.

Rejestracja znaku towarowego 
w celu ochrony projektów mody

Znak towarowy jest najskuteczniejszą formą ochrony ozna-
czenia pod którym działa przedsiębiorca, a w konsekwencji całego 
dziedzictwa przedsiębiorstwa. Zarejestrowany znak towarowy jest 
również najbardziej efektywnym narzędziem w walce z naruszenia-
mi w postaci zamieszczania znanego loga, bądź całej nazwy domu 
mody na produktach podrobionych, a niekiedy nawet wprowa-
dzaniem do obrotu repliki kształtu produktu, który zarejestrowa-
ny jest jako przestrzenny znak towarowy. Portal Trademark Now 
wydał raport, z którego wynika, że w 2016 roku na całym świecie 
zostało zgłoszonych ponad 6400 wniosków o rejestrację znaków 
towarowych w zakresie ochrony dóbr luksusowych (http://www.
thefashionlaw.com/home/the-state-of-trademark-protection-in-
-fashion-and-luxury, 2018). 

System rejestracji i uznawania oznaczeń za znaki towarowe jest 
na terenie Unii Europejskiej zharmonizowany. W tym przedmiocie 
obowiązują bowiem dyrektywy, głównie Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 2008/95 z dnia 22 października 2008 r. mająca 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych (Dz. Urz. L 299 z 8.11.2008). Regula-
cje unijne wyznaczają minimalny poziom ochrony. Oznacza to, że 
przepisy w poszczególnych państwach członkowskich są zbliżone, 
ale nie są takie same. Prawo Unii Europejskiej ponadto przewiduje 
możliwość rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Prawo 
udzielane w jednej procedurze prowadzonej przed Urzędem Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest skuteczne 
jednolicie na całym obszarze UE.

 Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 
r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508; dalej 
jako: p.w.p.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, jeżeli 
nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od 
towarów innego przedsiębiorstwa. Tę zdolność odróżniającą określa 
się mianem abstrakcyjnej i ocenia się ją w oderwaniu od towarów, 
czy usług. Pierwotna zdolność odróżniająca jest jedną z przesłanek 
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Mimo to, ozna-
czenie, które pierwotnie nie nadawało się do odróżnienia towarów 
jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, 
wtórnie zyskuje zdolność odróżniającą w następstwie jego używania 
(tzw. wtórna zdolność odróżniająca). Aby dane oznaczenie można 
było uznać za znak towarowy konieczne jest, by było zmysłowo po-
strzegalne, jednolite, samoistne oraz aby można było je przedstawić 
w sposób graficzny. Zmysłowa postrzegalność jest tłumaczona w ten 
sposób, że posiada ją oznaczenie możliwe do postrzegania zmysłem 
wzroku, słuchu, smaku, węchu czy dotyku. Jednolitość oznaczenia 
zachodzi wtedy, gdy można poznać je dzięki jednemu aktowi po-
znawczemu. Ta przesłanka ma za zadanie wyeliminować oznaczenia, 
które są zbyt długie lub skomplikowane. Odbiorcy nie są w stanie 
zapamiętać takich oznaczeń, w związku z czym w ich świadomości 
nie wytworzy się związek oznaczenia z danym towarem. Oznaczenie 
jest samodzielne, gdy odbiorcy mogą, przynajmniej pojęciowo, wy-
odrębnić oba elementy składające się na znak towarowy, czyli towar 
i oznaczenie. Ponadto “konieczne jest graficzne (a więc postrzegal-
ne wzrokowo, tj. za pomocą linii, symboli, wzorów) przedstawienie 
oznaczeń zmysłowo postrzegalnych, które pozwala jednoznacznie 
określić formę przedstawieniową oznaczenia” (Kostański, Żelechow-
ski, 2014, s. 289).

Jeżeli oznaczenie spełnia wymienione przesłanki, może zostać 
zarejestrowane jako znak towarowy. Prawo ochronne na znak towa-
rowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym. 
Podmioty z branży mody najczęściej rejestrują logo domu mody, 
jego pełną nazwę, charakterystyczny rodzaj szwu, kształt poszczegól-
nych elementów odzieży - takich jak kieszeń, kształt zapięcia, małe 
elementy w postaci wstawek na ubraniach wskazujących na danego 
projektanta lub dystynktywne motywy składające się zwykle z po-
łączonych monogramów jak u Gucci czy Louis Vuitton. Zdarza się 
również, że projektanci rejestrują sam kolor per se. Prawo ochronne 
na taki znak towarowy zostało udzielone dla czerwonej podeszwy 
obuwia projektowanego przez Christiana Louboutin (por. szerzej 
podpunkt „Spory sądowe i ich rozstrzygnięcia”) oraz dla błękitnych 
pudełek w kolorze “Tiffany Blue” używanych do pakowania biżuterii 
stworzonej przez Tiffany & Co. By móc skutecznie bronić się przed 
podrabianiem znanego i pożądanego modelu torebki, francuski dom 
mody Hermès zarejestrował w amerykańskim Urzędzie Patentowym 
(U.S. Patent & Trademark Office) całościowy kształt charakterystycz-
nego projektu “Birkin”.

W kontekście oznaczeń identyfikujących domy mody nierzad-
ko będzie można mówić o znaku towarowym powszechnie znanym 
lub znaku renomowanym. “O kwalifikacji znaku towarowego jako 
powszechnie znanego decyduje stopień jego znajomości w kręgu 
nabywców, dla których przeznaczony jest towar (usługa) z danym 
znakiem” (Kostański, Żelechowski, 2014: 401). Z dotychczasowych 
wypowiedzi polskiej doktryny i sądów wynika, że za znak powszech-
nie znany uważa się znak znany połowie potencjalnych nabywców 
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(Wiszniewska 2001). Znakiem powszechnie znanym będą więc ist-
niejące w świadomości odbiorców loga domów mody takie jak po-
dwójne, nachodzące na siebie dwie litery “C” w logo Chanel, charak-
terystyczna meduza w logo domu mody Versace, zlokalizowane tuż 
koło siebie dwie litery “G” w logo Gucci, zazębiające się litery “LV” 
w logo Louis Vuitton, czy litery “YSL” tworzące logo Yves Saint Lau-
rent. Znakiem powszechnie znanym został uznany również motyw 
składający się z trzech równoległych pasów zarejestrowany na rzecz 
producenta odzieży sportowej Adidas, co potwierdza orzeczenie wy-
dane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07, adidas AG i adidas Bene-
lux BV v. Marca Mode CV i inni. Znak zyskuje przymiot notoryjności 
w wyniku długiego czasu używania danego oznaczenia w obrocie 
gospodarczym, dużego zasięgu dystrybucji i kampanii reklamowej 
oraz wyraźnej siły odróżniającej znaku (Wojcieszko-Głuszko, 1995). 
Przechodząc natomiast do znaku towarowego renomowanego, 
zauważyć należy, iż renoma nie jest prostą konsekwencją rozpo-
wszechnienie znaku. “Jest raczej utrwalonym w świadomości kupu-
jących wyobrażeniem o walorach towaru i oczekiwanych cechach” 
(Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Kozłowska, s. 467). W wyro-
ku z dnia 4 listopada 1997 r., w sprawie C-337/95, Parfums Christian 
Dior S.A. i Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej uznał, że wartość znaku “Dior” nie polega 
na tym, że jest to oznaczenie dobrze rozpoznawalne, ale na tym, że 
jest synonimem luksusu i prestiżu. Renoma znaku jest wypracowy-
wana przez uprawnionego do znaku. Wpływa na nią dbałość o ja-
kość towarów i usług, atrakcyjność formy przedstawieniowej znaku, 
siła odróżniania. “Jest to znak, który przykuwa uwagę klienteli i jest 
zauważalny na rynku bez względu na to, czy jego użycie dotyczy to-
warów, z którymi był dotychczas łączony, czy towarów do nich niepo-
dobnych” (Nowińska, Promińska, Szczepanowska-Kozłowska, s. 468).

W tym miejscu należy się zastanowić jakie działania będą sta-
nowiły naruszenie znaku towarowego. Do naruszenia dojdzie, gdy 
podmiot nieuprawniony używa znaku towarowego w obrocie go-
spodarczym. Używanie oznaczenia, aby zostało zakwalifikowane 
jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, odbywa się 
w odniesieniu do konkretnych towarów. Samo oznaczenie powinno 
służyć odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów 
innego przedsiębiorstwa, czyli być wykorzystywane w charakterze 
znaku towarowego. Bezprawne korzystanie ze znaku odbywa się bez 
zgody podmiotu uprawnionego. Naruszenie będzie polegało m.in. 
na użyciu znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towaro-
wego w odniesieniu do identycznych towarów. W takim przypadku 
do naruszenia dojdzie przykładowo, gdy znak towarowy zarejestro-
wany został dla odzieży, a inny przedsiębiorca bezprawnie używa 
tego znaku umieszczając go na produkowanych przez siebie koszul-
kach. Przesłanką naruszenia jest ponadto negatywny wpływ na jed-
ną z funkcji znaku towarowego (np. jakościową, która przekazuje 
informację o cechach jakościowych towaru oznaczonego znakiem). 
O naruszeniu będzie można mówić również wtedy, gdy przedsiębior-
ca używa znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowe-
go zarejestrowanego przez innego przedsiębiorcę w odniesieniu do 
towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko 
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Anali-
zie poddaje się stopień podobieństwa oznaczeń, towarów oraz roz-

poznawalność zarejestrowanego znaku towarowego. Oceny wspo-
mnianego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonuje się 
z punktu widzenia modelowego, przeciętnego odbiorcy, który jest 
dobrze poinformowany, ostrożny i spostrzegawczy. Przedsiębiorcy 
tworzący podróbki dóbr luksusowych nierzadko liczą na naiwność 
i niezorientowanie klientów. W konsekwencji na produktach umiesz-
czane są oznaczenia, które na pierwszy rzut oka przypominają za-
rejestrowany znak towarowy, takie jak: Deisel (w oryginale: Diesel), 
Guccy (w oryginale: Gucci), czy Ballin (w oryginale: Balmain). Ozna-
czenia te wykazują różnice w stosunku do zarejestrowanych znaków 
na wszystkich płaszczyznach, a ponadto mało prawdopodobnym jest 
wprowadzenie przeciętnego odbiorcy dóbr luksusowych w błąd co 
do ich pochodzenia. Na gruncie obowiązujących przepisów takie 
działanie można, uznać za naruszenie prawa ochronnego na znak 
towarowy tylko, gdy dotyczy ono znaku towarowego renomowa-
nego. Aby stwierdzić naruszenie takiego znaku, powstanie niebez-
pieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów nie 
jest bowiem wymagane. Naruszenie będzie miało miejsce wtedy, 
gdy dojdzie do użycia znaku towarowego identycznego lub podob-
nego do renomowanego znaku towarowego. Towary opatrzone tym 
znakiem nie muszą być identyczne, ani podobne do towarów, które 
oznacza się renomowanym znakiem towarowym. Używanie znaku 
identycznego lub podobnego do znaku renomowanego będzie sta-
nowiło naruszenie jeżeli zaistnieje możliwość, że przyniesie naruszy-
cielowi nienależną korzyść lub będzie szkodliwe dla odróżniającego 
charakteru bądź renomy znaku. Wymienione przesłanki naruszenia 
zostaną jednak wyłączone, w sytuacji gdy  istnieje uzasadniona przy-
czyna używania cudzego znaku. Produkty podrobione, ze względu 
na niską cenę, wiążą się przeważnie ze złym wykonaniem oraz mier-
ną jakością użytych materiałów.  Skojarzenie tych towarów z orygi-
nałem będzie miało negatywny wpływ na jego postrzeganie przez 
odbiorców. Opatrywanie podróbek oznaczeniami identyfikującymi 
uznanych kreatorów prawie zawsze będzie więc szkodliwe dla reno-
my oryginalnego znaku towarowego.

W razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, 
podmiot uprawniony może żądać zaniechania naruszania, wydania 
bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego narusze-
nia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych 
albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 
opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które 
w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie 
zwalczania nieuczciwej konkurencji

Ochrona gwarantowana przez przepisy ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 
poz. 211; dalej jako: u.z.n.k.) jest ochroną nieformalną, powstającą 
w związku z użyciem danego towaru w obrocie. Celem tej regulacji 
jest ochrona uczciwych relacji w stosunkach między przedsiębior-
cami. W przypadku czynów nieuczciwej konkurencji zarówno pro-
jektant, jak i naruszyciel muszą być przedsiębiorcami w rozumieniu 
ustawy (art. 2 u.z.n.k.), a przepisy ustawy odnoszą się do krajowego 
obrotu gospodarczego. Ochrona jest o tyle korzystna, że nie wyma-
ga do swojego powstania rejestracji, formalnie nie jest ograniczona 
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czasowo oraz nie wiąże się z kosztami.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprost wska-

zuje następujące kategorie oznaczeń odróżniających: oznaczenia 
przedsiębiorstw (art. 5-7 u.z.n.k.), oznaczenia geograficzne (art. 8-9 
u.z.n.k.), oznaczenia towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k.). W kontek-
ście branży mody, najbardziej relewantne będzie omówienie ozna-
czeń przedsiębiorstw oraz oznaczeń towarów lub usług.

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest 
takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klien-
tów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, 
godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu 
wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego 
przedsiębiorstwa. Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa to więc dwa 
odrębne dobra materialne, podlegające odrębnym reżimom ochro-
ny (Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018). Choć teoretyczne 
ich rozróżnienie nie napotyka większych trudności, to w praktyce 
rozstrzygnięcie czy dane oznaczenia zostało użyte jako firma, czy 
jako oznaczenie przedsiębiorstwa może okazać się wręcz niemożli-
we. Zaznaczyć należy, iż “celem art. 5 ustawy jest wyeliminowanie 
zachowań zmierzających do korzystania z renomy, pozycji czy klien-
teli cudzego przedsiębiorstwa w sposób nieuczciwy” (Nowińska, 
Szczepanowska-Kozłowska, 2018, kom. do art. 5 u.z.n.k., uw. 12).

Czynem nieuczciwej konkurencji jest także, zgodnie z art. 10 
u.z.n.k., takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które 
może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, ja-
kości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości 
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towa-
rów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzysta-
niem z nich. Stosowanie do art. 10 ust. 2 u.z.n.k. za czyn nieuczciwej 
konkurencji uznaje się również wprowadzenie do obrotu towarów 
w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba 
że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami 
technicznymi.  Przepis ten najczęściej jest przywoływany w sporach 
dotyczących zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych 
znaków towarowych. “Omawiany przepis może samodzielnie sta-
nowić podstawę ochrony znaków towarowych zarówno formalnie 
chronionych, jak i tych, które ochrony takiej nie posiadają, a także 
znaleźć zastosowanie uzupełniające dla odpowiednich przepisów 
Prawa własności przemysłowej” (Nowińska, Szczepanowska-Kozłow-
ska, 2018, kom. do art. 10 u.z.n.k., uw. 2). Wskazuje na to również 
fakt, iż komentowany przepis dotyczy m.in. kwestii wprowadzenia 
w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów. Przyjąć należy, 
iż słowo “pochodzenie” w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie dotyczy pocho-
dzenia geograficznego, gdyż ochrona przed używaniem fałszywych 
i oszukańczych oznaczeń geograficznych jest już odrębnie uregulo-
wana w art. 8 i 9 u.z.n.k. (Kępiński, 2014). Stosowanie do art. 10 
u.z.n.k. działania przedsiębiorcy mogą zostać uznane za nieuczci-
we jeśli wprowadzają w błąd co do innych – poza pochodzeniem 
– istotnych cech towarów i usług, w szczególności: ilości, jakości, 
składników, przydatności. Są to cechy odnoszące się do fizycznych 
właściwości towaru, a w konsekwencji weryfikowalne.

Istnieją dwie koncepcje dotyczące charakteru uprawnień prze-
widzianych przez przytoczone przepisy. Pierwsza z nich zakłada, że 
artykuły te chronią jedynie określony stan faktyczny, w którym jeden 
podmiot w sposób nieuczciwy eksploatuje cudzą własność przemy-
słową. Zgodnie z tym poglądem przepisy te nie udzielają jednemu 

podmiotowi wyłączności prawnej. Stosownie do drugiej koncepcji, 
używanie określonego oznaczenia prowadzi do powstania na rzecz 
uprawnionego prawa podmiotowego. Treścią tego prawa miało-
by być wyłączne korzystanie z danego oznaczenia jako oznaczenia 
przedsiębiorstwa, czy oznaczenia towaru. Niezależnie od przyjętej 
koncepcji, roszczenie przysługiwać będzie tylko temu przedsiębiorcy, 
który wcześniej używał oznaczenia przedsiębiorstwa lub oznaczenia 
towaru. Źródłem ochrony jest więc, jak stwierdzono w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, pierwszeństwo 
używania oznaczenia w obrocie gospodarczym. Jeżeli oznaczenia 
będą faktycznie używane przez przedsiębiorcę, ochronie będą pod-
legały nawet te fantazyjne czy niezarejestrowane w odpowiednich 
rejestrach. Zgodnie z przeważającym poglądem, oznaczenia te nie 
muszą mieć charakteru odróżniającego. W związku z powyższym 
oznaczenia, które ze względu na brak zdolności odróżniającej, nie 
mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe, ale służą do iden-
tyfikacji przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, mogą stanowić 
oznaczenie towarów w rozumieniu przepisów u.z.n.k. 

Kolejną przesłanką ochrony gwarantowanej przez omawiane 
przepisy jest powstanie niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów 
w błąd. W danej sytuacji faktycznej musi zachodzić potencjalna, ale 
i realna możliwość wprowadzenia odbiorcy w błąd co do tożsamości 
takiego oznaczenia. Dla dokonania stosownych ocen dotyczących 
możliwości wywołania niedozwolonej konfuzji, istotny jest stan 
świadomości przeciętnego, modelowego uczestnika rynku (Nowiń-
ska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018). W przypadku oznaczenia 
przedsiębiorstwa chodzi o błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa 
będący konsekwencją późniejszego użycia przez inny podmiot iden-
tycznego lub podobnego oznaczenia. W przypadku niezarejestrowa-
nych znaków towarowych chodzi o ryzyko wprowadzenia w błąd co 
do komercyjnego pochodzenia towaru lub usługi (Żelechowski, 2015).

Roszczenia przewidziane przez ustawę przysługują przedsię-
biorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony. Aby móc 
wystąpić z roszczeniem nie jest więc konieczne faktyczne zaistnienie 
naruszenia, wystarczy że będzie ono jedynie potencjalne. Naruszy-
ciel może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

Wzajemny stosunek Prawa własności przemysłowej 
i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zaznaczyć należy, iż oznaczenie przedsiębiorstwa może być toż-
same ze znakiem towarowym, co umożliwia dochodzenie roszczeń 
przeciwko naruszycielowi na dwóch podstawach prawnych. Art. 
156 ust. 1 p.w.p. stanowi próbę rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy 
oznaczeniem przedsiębiorstwa, a znakiem towarowym. Stosowa-
nie do tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy nie daje 
uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne 
osoby: ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń 
indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębior-
stwo. Ustęp 2 omawianego artykułu uzależnia jednoczesne używa-
nie danego oznaczenia przez różne osoby w charakterze oznaczenia 
przedsiębiorstwa, jak i znaku towarowego od usprawiedliwionych 
potrzeb używającego i nabywców towarów oraz od zgodności tego 
używania z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach 
(Nowińska, Szczepanowska-Kozłowska, 2018). Kwestia wzajemne-
go stosunku Prawa własności przemysłowej i odrębnych regulacji 
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- w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - była przed-
miotem rozważań sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. 
Postanowienie wydane dnia 30 września 1994 r. przez Sąd Najwyż-
szy dotyczyło sprawy, w której nazwa przedsiębiorstwa powoda był 
używana jako znak towarowy przez inny podmiot gospodarczy, czyli 
pozwanego. Sąd Najwyższy stwierdził, iż “zarejestrowanie słownego 
znaku towarowego o brzmieniu identycznym z nazwą istniejącego 
już na rynku przedsiębiorstwa pozostaje bez wpływu na ocenę bez-
prawności używania tego znaku”. Rejestracja oznaczenia używanego 
przez inny podmiot w obrocie gospodarczym jako znaku towarowe-
go, nie zapewnia wyłączności korzystania z tego oznaczenia. “Skoro 
ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego 
jest tylko formalna, to nie może stać na przeszkodzie żądaniu zakazu 
naruszenia praw prywatnych strony” (Postanowienie Sądu Najwyż-
szego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94).

Spory sądowe i ich rozstrzygnięcia 

Domy mody zajmują czołowe miejsce wśród podmiotów, które 
najbardziej systematycznie monitorują nieuprawnione korzystanie 
z ich zarejestrowanych znaków towarowych, czy oznaczeń przedsię-
biorstwa oraz najczęściej inicjują postępowania sądowe w związku 
z naruszeniami (http://www.thefashionlaw.com/home/fashion-
-brands-top-list-of-most-active-trademark-lawsuit-filing-parties, 
2018). Raport przygotowany przez portal Lex Machina zebrał dane 
dotyczące pozwów wnoszonych w związku z naruszeniem prawa 
ochronnego na znak towarowy w okresie od 2009 do 2016 roku. 
Z raportu wynika, że amerykańska marka Coach wniosła 730 spraw 
o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, co zapewniło 
jej pozycję lidera w zestawieniu. Drugie miejsce - z 330 wniesionymi 
sprawami - zajął francuski dom mody Chanel. Louis Vuitton Mal-
letier SA w badanym okresie wniósł natomiast 81 spraw. Najwyższe 
do tej pory zasądzone roszczenia, wynoszące 1 miliard dolarów, 
zasądzone zostały na rzecz domu mody Chanel. Potem kolejno na 
rzecz Burberry Ltd. - 523.1 miliony dolarów, i na rzecz Gucci America 
Inc. 207.7 miliony dolarów.

Najwięcej emocji, a zarazem wątpliwości w orzecznictwie zwią-
zanych jest z kwestią rejestracji koloru per se lub kombinacji takich 
kolorów jako znaku towarowego. Zgodnie z art. 120 ust. 2 p.w.p. 
znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, or-
nament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym for-
ma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy. 
Rejestracja koloru lub kombinacji kolorów jako znaku towarowego 
jest możliwa poprzez wskazanie w zgłoszeniu odpowiedniego nu-
meru w klasyfikacji kolorów Pantone. Na gruncie tego zagadnienia 
wydano już kilka wyroków, a w niektórych sprawach postępowania 
dalej się toczą. 

Sąd I instancji w Mediolanie w wyroku nr 6095/2013 wyda-
nym na początku 2013 roku, oddalił powództwo wzajemne marki 
Guess o uznanie nieważności znaku towarowego składającego się 
z zielono-czerwono-zielonych pasów, należącego do domu mody 
Gucci (Wyrok Tribunale di Milano Sezione Specializzata in Materia 
di Impresa, opublikowany 02.05.2013, RG nr 36857/2009, Repert. nr 
4792/2013). Sąd uznał, że oznaczenie używane przez Gucci ma nie-
podważalną zdolność odróżniającą oraz umożliwia precyzyjną iden-
tyfikację źródła towarów oznaczonych tym znakiem. W tym samym 

uzasadnieniu sąd odniósł się również do wcześniejszego powództwa 
marki Gucci, w którym twierdzono, że umieszczenie na butach Gu-
ess brązowo-czerwono-brązowych pasów narusza prawo ochronne 
na znak towarowy powoda. Sąd uznał, że działania marki Guess nie 
stanowiły takiego naruszenia, bowiem pasy złożone z kombinacji 
kolorów nie podlegają monopolizacji, a w konsekwencji nie mogą 
stanowić przedmiotu ochrony. W uzasadnieniu trafnie zauważono, 
że używanie tego typu motywów w projektach odzieży czy akceso-
riów jest niezwykle powszechne.  

We wrześniu 2012 roku federalny Sąd Apelacyjny USA wydał 
decyzję w sprawie Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent 
America Holding, Inc., uznającą ważność znaku towarowego w po-
staci czerwonej lakierowanej podeszwy buta na obcasie, przysłu-
gującego projektantowi butów (Wyrok z dnia 5 września 2012 r. 
w sprawie Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America 
Holding, Inc., No. 11-3303, 2d Cir. 2012). W decyzji uznano, że 
czerwona lakierowana podeszwa jest na tyle dystynktywnym ozna-
czeniem, że pozwala na identyfikację marki Christiana Louboutin. 
Niemniej jednak, Sąd Apelacyjny zaznaczył, iż ochrona z rejestra-
cji znaku towarowego ogranicza się tylko do takich butów, których 
podeszwa kontrastuje z całą resztą. Czerwona podeszwa uzyskała 
zdolność odróżniającą wtórnie, w wyniku używania. Aby przesądzić 
o istnieniu takiej zdolności odróżniającej, sąd posłużył się danymi 
zawierającymi informacje na temat wydatków poczynionych na re-
klamę, obecności w mediach oraz sukcesu sprzedażowego.

Kwestia dopuszczalności rejestracji koloru czerwonego jako 
znaku towarowego była również przedmiotem rozstrzygnięcia Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuł 3 ust. 1 lit. e) dy-
rektywy 2008/95 stanowi, że znakiem towarowym nie mogą być 
oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacz-
nie wartość towaru. Na gruncie tego artykułu w wyniku powództwa 
wniesionego przez Christiana Louboutin, powstał spór co do jego 
wykładni. W dniu 28 grudnia 2009 r. Louboutin zgłosił znak towa-
rowy, który został zarejestrowany, jako znak towarowy Beneluksu 
nr 0874489. Znak ten został opisany jako składający się „z koloru 
czerwonego (Pantone 18-1663TP) naniesionego na podeszwę buta 
zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku 
towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia 
znaku towarowego)” (https://www.boip.int/en/trademarks-register, 
2018). Trzy lata później holenderska spółka Van Haren Schoenen 
BV wprowadziła do obrotu obuwie z czerwonymi podeszwami. Lo-
uboutin uznał te działania za naruszenie jego prawa ochronnego na 
znak towarowy. Rzecznik Generalny Maciej Szpunar w swojej opinii 
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie C-163/16 Christian Louboutin, 
Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, stanął na stano-
wisku, iż kolor nałożony na dany kształt powoduje scalenie obu ele-
mentów, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania funkcjonalnego 
charakteru przez kolor, który powinien być badany łącznie z samym 
kształtem towaru. Trybunał jednak, w orzeczeniu wydanym dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie C-163/16, Christian Louboutin, Christian 
Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, nie przychylił się do tej 
opinii. Stwierdził że “w kontekście prawa znaków towarowych poję-
cie „kształtu” rozumie się zasadniczo, jak podkreśliła Komisja Euro-
pejska, jako oznaczające ogół linii lub konturów wyodrębniających 
dany towar w przestrzeni”. Ze znaczenia tego terminu nie wynika, 
aby kolor sam w sobie mógł stanowić kształt. Ponadto nie można 
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“stwierdzić, że oznaczenie jest tworzone przez ten kształt, gdy zgło-
szenie znaku towarowego ma na celu ochronę nie tyle tego kształtu, 
ile jedynie zastosowania danego koloru w szczególnym umiejscowie-
niu na wspomnianym towarze” (http://curia.europa.eu/juris/docu-
ment/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd880d30a91f7940d-
db35dd3f90c36517c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOa390?text=&do-
cid=202761&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=fir-
st&part=1&cid=525038, 2018). Trybunał zauważył również, że w tej 
sprawie kontur buta sam w sobie nie stanowi znaku towarowego. 
Służy on jedynie sprecyzowaniu umiejscowienia faktycznego zna-
ku towarowego, jakim jest kolor czerwony. Zarejestrowane przez 
Christiana Louboutin oznaczenie pozostaje więc ważnym znakiem 
towarowym. 

Podsumowanie

Według danych przedstawionych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), światowy rynek towarów podrobio-
nych jest wart ponad 450 miliardów dolarów.  Zgodnie z oficjalnymi 
danymi statystycznymi Unii Europejskiej - rynek odzieżowy, obuw-
niczy oraz rynek akcesoriów, traci około 26.3 miliardy euro (około 
27.7 miliardów dolarów) dochodu rocznie w wyniku importowania 
podróbek, na terenie samej Unii Europejskiej (https://www.busi-
nessoffashion.com/articles/intelligence/fighting-the-450-billion-tra-
de-in-fake-fashion, 2018). Kopiowane produkty “obniżają sprzedaż, 
rozmywają ciężko wypracowaną reputację, wpływają niekorzystnie 
na pozytywne skojarzenia odbiorców z poszczególnymi projektan-
tami, a w konsekwencji stanowią ogromne zagrożenie dla branży 
mody” (Sacha, niepubl.). Ochrona oznaczeń odróżniających stanowi 
popularną, a  co ważniejsze, skuteczną formę przeciwdziałania wy-
twórcom podróbek. Istotne, że roszczeń można dochodzić na dwóch 
opisanych w artykule podstawach prawnych, co dodatkowo zwięk-
sza prawdopodobieństwo przyznania odpowiedniej rekompensaty 
za doznane naruszenie. Ochrona tych oznaczeń nie rozciąga się jed-
nak na sytuacje, w których produkty podrobione nie zostaną opa-
trzone zarejestrowanym logiem czy oznaczeniem marki. W takim 
przypadku, gdy produkt podrobiony inkorporuje charakterystyczne 
cechy oryginalnego projektu, ale nie zawiera oznaczenia identyfiku-
jącego dom mody, z którego pochodzi oryginał – ochrona oznaczeń 
odróżniających identyfikujących ten dom mody jest nieskuteczna.
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Ochrona praw własności intelektualnej 
na gruncie prawa celnego

Protection of intellectual property rights 
under customs law

This article discusses an issue of the protection of intellectual 
property rights under customs law. There is analysed Regulation 
(EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 
12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual prop-
erty rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 that 
regulates in detail procedural rules for customs authorities in case 
of the suspicion that the that goods under their supervision may in-
fringe intellectual property rights. It distinguishes the proceedings 
initiated at their own initiative and upon application submitted by an 
entitled person or entity as well as analyses the procedure for the de-
struction of goods and procedure for goods in small consignments. 

Keywords: intellectual property rights, customs law, regulation 
608/2013.

Niniejszy artykuł omawia zagadnienie ochrony praw własno-
ści intelektualnej na gruncie prawa celnego. Głębszej analizie zo-
stało poddane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, które w sposób szczegółowy 
reguluje postępowanie prowadzone przez organy celne odnośnie 
towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej. 
Rozróżniono działanie organów z urzędu i na wniosek podmiotu 
uprawnionego, omówiono procedurę niszczenia towarów oraz 
procedurę małych przesyłek.
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Wstęp

Prawa własności intelektualnej stanowią niezwykle istotny 
element przedsiębiorstwa, dlatego też w interesie każdego przed-
siębiorcy leży objęcie ich należytą ochroną na gruncie Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21), Ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 
2017.04.13), czy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 2018.02.26) w celu 
skutecznej walki z nieuczciwymi konkurentami czy kontrahentami, 
którzy bezprawnie wykorzystują cudzą własność intelektualną dla 
osiągania korzyści. Dodatkowym instrumentem, jaki przysługuje 
przedsiębiorcy do realizacji ochrony swoich praw własności inte-
lektualnej są przepisy prawa celnego. Na skutek otwarcia granic 
przepływ towarów i usług po funkcjonujących szlakach handlowych 
uległ znaczącemu przyspieszeniu, przyczyniając się tym samym do 
zwiększenia skali wprowadzania lub prób wprowadzania na określo-
ny rynek towarów pirackich lub podrobionych.

Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej 
stanowi zagrożenie dla interesów ekonomicznych uprawnionych 
z tych praw, użytkowników i grup producentów, a także wytwór-
ców i handlowców, którzy działają zgodnie z prawem. Powoduje on 
znaczące obniżenie wpływów do budżetu z tytułu podatków oraz 

ceł. Taki obrót może także wprowadzać w błąd konsumentów, gdy 
produkty imitujące towary oryginalne nie spełniają oczekiwanych 
standardów, a w niektórych przypadkach mogłyby zagrażać także 
ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Co więcej, handel towarami podro-
bionymi, czy pirackimi ma także inne dalekosiężne skutki i oznaczać 
może utratę miejsc pracy oraz powodować zagrożenie dla środowi-
ska naturalnego w przypadku, gdy mamy do czynienia z produktami 
zawierającymi substancje niebezpieczne dla środowiska.

Zadaniem służb celnych w państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskich jest przeciwdziałanie przewozowi na jej terytorium to-
warów, które naruszają prawa własności intelektualnej skuteczne 
na terenie Unii. Na efektywną walkę z piractwem i fałszerstwem 
pozwala procedura zatrzymywania towarów w momencie próby 
wprowadzenia ich na rynek Unii Europejskiej. Skuteczność działań 
organów zależy w dużej mierze od ścisłej współpracy z właścicielem 
praw własności intelektualnej, który ma możliwość złożenia wniosku 
o podjęcie działań przez organy celne.

Wszelkie mechanizmy i środki ochrony praw, uniemożliwiają-
ce dopuszczenie do swobodnego obrotu na terytorium Unii Euro-
pejskich towarów naruszających prawa własności intelektualnej, 
zostały obecnie uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (dalej: 
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rozporządzenie 608/2013) (Dz. U. L 181 z dnia 29 czerwca 2013 r., 
s. 15). Zastąpiło ono dotychczasowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów cel-
nych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie 
niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmo-
wanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że 
naruszyły takie prawa (Dz. U. L 96 z dnia 2 sierpnia 2003 r., s. 7). 
Ponadto podstawy działań organów celnych w zakresie ochrony 
praw własności intelektualnej określa Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 
r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. U. L 269 z dnia 10 paź-
dziernika 2013 r.). oraz Porozumienie TRIPS z dnia 15 kwietnia 1994 
roku w sprawie handlowych aspektów ochrony praw własności in-
telektualnej (będące załącznikiem 1c do Porozumienia ustanawia-
jącego Światową Organizację Handlu sporządzonego w Marakeszu 
dnia 15 kwietnia 1994 r. Tekst porozumienia TRIPS opublikowano 
w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z 12 lutego 1996 r. 
w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego 
Światową Organizację Handlu (Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz. 143)). Sys-
tem ochrony praw własności intelektualnej na granicy jest skierowa-
ny przeciwko towarom, które napływają z zewnątrz na terytorium 
Unii Europejskiej i ma z założenia charakter prewencyjny z uwagi na 
fakt, iż jego celem jest niedopuszczenie do naruszeń w państwach 
importu (Żakowska-Henzler rok).

Zakres zastosowania Rozporządzenia 608/2013

W artykule 1 ust. 1 został określony zakres zastosowania 
rozporządzenia 608/2013. Organy celne mogą podjąć działania 
w przypadku, gdy towary podejrzane o naruszenie prawa własności 
intelektualnej podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
lub kontroli celnej na obszarze celnym Unii. Chodzi w szczególności 
o towary zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu, wy-
wozu lub powrotnego wywozu, wprowadzane na obszar celny Unii 
lub opuszczające ten obszar, jak i objęte procedurą zawieszającą lub 
znajdujące się w wolnym obszarze celnym, czy w składzie wolnocło-
wym. Z zakresu zastosowania rozporządzenia 608/2013 został wy-
łączony tzw. obrót turystyczny, czyli towary znajdujące się w bagażu 
osobistym podróżnych pod warunkiem, że są one przeznaczone do 
własnego użytku i nie ma przesłanek wskazujących na ich handlowe 
zastosowanie (art. 1 ust. 4 rozporządzenia 608/2013). Wyłączone są 
także towary, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu ze 
względu na ich końcowe przeznaczenie (art. 1 ust. 3 rozporządzenia 
608/2013) z uwagi na to, że pozostają one pod dozorem celnym po-
mimo dopuszczenia do obrotu (Motyw 4 preambuły rozporządzenia 
608/2013). Nie ma ono także zastosowania do towarów będących 
przedmiotem tzw. importu równoległego, czyli towarów, które wy-
produkowano za zgodą uprawnionego, ale zostały po raz pierwsze 
wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
bez jego zgody, jak i towarów będących przedmiotem „przekroczeń”, 
czyli tzw. nadwyżki produkcyjnej tj. towarów wyprodukowanych 
przez osobę odpowiednio upoważnioną przez uprawnionego do wy-
produkowania pewnej ilości towarów, lecz w ilości przekraczającej 
ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego (art. 1 ust. 5 roz-
porządzenia 608/2013) z uwagi na to, że są one produkowane jako 
towary oryginalne (Motyw 6 preambuły rozporządzenia 608/2013).

Warunkiem stosowania rozporządzenia 608/2013 jest, aby 
w stosunku do towarów zachodziło podejrzenie naruszenie prawa 
do jednego z enumeratywnie wymienionych w słowniczku definicji 
przedmiotów praw własności intelektualnej: a) prawo do znaku to-
warowego, b) prawo do wzoru przemysłowego, c) prawo autorskie 
lub prawa pokrewne, d) prawo do oznaczenia geograficznego, e) 
patent, f) dodatkowe świadectwo ochronne na produkt leczniczy, g) 
dodatkowe świadectwo ochronne na produkt ochrony roślin, h) pra-
wo do odmiany rośliny. W rozporządzeniu 608/2013 katalog praw 
własności intelektualnej podlegających ochronie został rozszerzony 
o nowe kategorie: i) prawo do topografii układu scalonego, j) prawo 
do wzoru użytkowego, k) prawo do nazwy handlowej, w zakresie, 
w jakim są one chronione na mocy prawa krajowego jako wyłączne 
prawa własności intelektualnej.

Istotnym faktem jest, że dotyczy to nie tylko praw istniejących 
na podstawie przepisów prawa krajowego, lecz także przepisów 
unijnych. W przypadku prawa do znaku towarowego dotyczy to tak-
że praw powstałych na podstawie porozumień międzynarodowych, 
które wywołują skutek w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
a także prawa do znaku zarejestrowanego w Urzędzie ds. Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu. Rozporządzenie 608/2013 chroni 
bardzo szeroki katalog praw na dobrach niematerialnych, a dodat-
kowe rozszerzenie katalogu miało na celu wzmocnienie egzekwowa-
nia praw własności intelektualnej. Wprowadza ono zasadę numerus 
clausus praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie, 
czyli wylicza je w sposób enumeratywny. Zasadniczo można uznać, 
że przedmiotem jego ochrony są niemal wszystkie znane obecnie 
prawa własności intelektualnej (Drzewiecki rok ).

Towarami podejrzanymi o naruszenie prawa własności intelek-
tualnej, w stosunku do których można stosować środki przewidziane 
w rozporządzeniu 608/2013 są a) towary będące przedmiotem dzia-
łania naruszającego prawo własności intelektualnej, b) urządzenia, 
produkty lub części składowe zaprojektowane, wyprodukowane lub 
przystosowane głównie w celu umożliwienia lub ułatwienia obejścia 
technologii, urządzeń lub części składowych mających zapobiegać 
lub ograniczać nieuprawnione korzystanie z utworów lub przed-
miotów praw pokrewnych, jak i c) formy lub matryce specjalnie 
zaprojektowanych lub przystosowanych do wytwarzania towarów 
naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli taka forma lub 
matryca ma związek z działaniem naruszającym prawo własności 
intelektualnej. Natomiast towarami naruszającymi prawa własności 
intelektualnej są określone w słowniczku definicji towary podrobio-
ne (art. 2 ust. 5 rozporządzenia 608/2013) oraz towary pirackie (art. 
2 ust. 6 rozporządzenia 608/2013).

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału Sprawiedli-
wości z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie C-98/13 Martin Blomqvist 
v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA (Wyrok TS z dnia 
06 lutego 2014 r. w sprawie C-98/13 Martin Blomqvist v. Rolex SA, 
Manufacture des Montres Rolex SA (Dz. Urz. UE C 93 z 29.03.2014, 
s. 18)), wydany na gruncie poprzedniego rozporządzenia nr 
1383/2003, który pozostaje aktualny także na tle obecnego stanu 
prawnego. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pojęcia „towarów 
podrobionych” i „towarów pirackich” zawarte w art. 2 ust. 1 rozpo-
rządzenia nr 1383/2003 (odpowiednio w art. 2 pkt 5 i 6 rozporzą-
dzenia nr 608/2013) odnoszą się do naruszenia praw własności in-
telektualnej przyznanych w prawie UE i w prawie krajowym państw 
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członkowskich (tamże, pkt 24). Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż 
przepisy rozporządzenia 1383/2003 należy interpretować w ten spo-
sób, że posiadacz prawa własności intelektualnej do towaru sprze-
dawanego osobie zamieszkałej na terytorium jednego z państw 
członkowskich za pośrednictwem strony internetowej sprzedaży 
wysyłkowej położonej w państwie trzecim korzysta, w chwili, w któ-
rej towar ten wkracza na terytorium tego państwa członkowskiego, 
z ochrony zagwarantowanej temu posiadaczowi przez rzeczone roz-
porządzenie na samej tylko podstawie nabycia tego towaru. W tym 
celu nie ma konieczności, aby ponadto przed sprzedażą odnośny 
towar stanowił przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy skierowanej 
do konsumentów tego samego państwa (tamże, pkt 35). Towary po-
chodzące z państw trzecich, stanowiące imitację lub kopię produktu 
chronionego w UE, mogą naruszać prawa uprawnionego, a zatem 
zostać uznane za „towary podrobione” lub „towary pirackie”, jed-
nak uprawniony musi wykazać, że towary te są przeznaczone do 
wprowadzenia do obrotu w Unii, w szczególności, gdy były przed-
miotem oferty sprzedaży, reklamy lub zostały sprzedane klientowi 
w Unii (tamże, pkt 33, por. wyrok w sprawie Philips, pkt 78). Na 
gruncie przedmiotowego orzeczenia to konsument, pomimo tego, 
że nabywając towar nie naruszył prawa do znaku towarowego, 
przysługującego uprawnionego, ponosi negatywne konsekwencje 
w postaci uiszczenia należności za towar, który podlega zniszczeniu 
bez odszkodowania. Warto zauważyć, że w orzeczeniu nie zostało 
uwzględnione rozróżnienie na sytuacje zakupu towaru w przeświad-
czeniu jego oryginalności oraz świadomego dokonania przez konsu-
menta zakupu towaru podrobionego. Takie rozwiązanie było jednak 
konieczne celem zapewnienia skutecznej ochrony uprawnionemu 
do znaków towarowych (K. Sztobryn, Glosa do wyroku TS z dnia 6 
lutego 2014 r., C-98/13, Lex 2014,Lex nr 206875).

Przy okazji omawiania zakresu rozporządzenia 608/2013 należy 
także zaznaczyć, że wyeliminowało ono niejasności i niejednoznacz-
ności ujawnione na tle wcześniejszych aktów regulujących tę mate-
rię. Sposób określenia zakresu zastosowania w poprzednio obowią-
zujących rozporządzeniach stał się przyczyną kontrowersji w kwestii 
dopuszczalności stosowania przewidzianych w nich środków do to-
warów w tranzycie, co znalazło odzwierciedlenie w zróżnicowanym 
orzecznictwie zarówno sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedli-
wości. Obecnie obowiązujące rozporządzenie 608/2013 nie pozosta-
wia żadnych wątpliwości co do tego, że przewidziane w nim środki 
mają zastosowanie także do towarów w tranzycie, w szczególności 
biorąc pod uwagę sposób określenia zakresu przedmiotowego roz-
porządzenia w omawianym art. 1 ust. 1, jak i odniesienia do towa-
rów w tranzycie w innych przepisach m. in. omawianych dalej art. 
17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 21 oraz art. 26 ust. 8 rozporządzenia 
608/2013 (mowa w nich o państwie pochodzenia i przeznaczenia 
towarów, których dotyczą przewidziane w tym rozporządzeniu dzia-
łania organów celnych) (H. Żakowska-Henzler, Swoboda tranzytu 
w prawie UE, [w:] D. Kasprzycki (red.), J. Ożegalska-Trybalska (red.) 
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konku-
rencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du 
Vallowi, WK 2015, Lex nr 277795).

Działanie organów celnych

W celu zapewnienia szybkiego egzekwowania praw własności 
intelektualnej została przewidziana możliwość zawieszenia zwolnie-
nia lub zatrzymania towarów, względem których organy celne mają 
podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej. Działania 
w tym zakresie mogą być podejmowane z własnej inicjatywy or-
ganów celnych tj. z urzędu (art. 18 rozporządzenia 608/2013), jak 
i na wniosek osoby lub podmiotu uprawnionego w celu wszczęcia 
postępowania ustalającego czy doszło do naruszenia praw własności 
intelektualnej (art. 17 rozporządzenia 608/2013) (por. Motyw 15 
preambuły rozporządzenia 608/2013). Jako zasada zostało przyję-
te postępowanie na żądanie podmiotu uprawnionego, natomiast 
działanie z urzędu ma na celu jedynie umożliwienie zainicjowania 
na dalszym etapie działania przez podmiot zainteresowany. Warto 
zauważyć, że postępowania prowadzone z urzędu stanowią nie-
wielki procent wszystkich postępowań prowadzonych na gruncie 
rozporządzenia 608/2013 (A. Drzewiecki, Tranzyt przez terytorium 
Unii Europejskiej towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii 
prawa własności intelektualnej, [w:] T. Nowak (red.), P. S. Stanisła-
wiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń 
i zmian, Lex 2014, Lex nr 194897).

Działanie organów celnych na wniosek
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku mają do wyboru 

dwa typy wniosku o podjęcie działania: wniosek krajowy i wnio-
sek unijny, przy czym wniosek unijny może zostać złożony jedynie 
w odniesieniu do praw własności intelektualnej opartych na prawie 
Unii, które wywołują skutki w całej Unii. Podmiotami uprawniony-
mi do złożenia wniosku są osoby wskazane w art. 3 rozporządzenia 
608/2013 w zakresie w jakim są uprawnione do wszczęcia postępo-
wania w celu ustalenia czy zostało naruszone prawo własności inte-
lektualnej. Osobą uprawnioną do wniesienia wniosku jest właściciel 
prawa lub jej pełnomocnik, a także osoba uprawniona do używania 
praw własności intelektualnej. Wnioski są składane do wyznaczo-
nych przez państwo członkowskie służb celnych, które są właściwe 
do przyjmowania i rozpatrywania wniosków. W przypadku Polski 
jest to Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Wniosek o podjęcie dzia-
łań przez organy celne w celu ochrony praw własności intelektualnej 
składany jest na urzędowym formularzu, będącym załącznikiem do 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1352/2013 (Rozpo-
rządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 
2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egze-
kwowania praw własności intelektualnej przez organy celne (Dz.U. 
L 341 z dnia 18 grudnia 2013 r.) oraz Rozporządzenie Wykonawcze 
Komisji (UE) nr 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające for-
mularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własno-
ści intelektualnej przez organy celne (Dz.U. UE L 98 z 18.04.2018,  
s. 4)). Zawarte są w nim wymagane informacje m.in. dane dotyczące 
wnioskodawcy, przedstawiciela, dowody potwierdzające przysługu-
jące prawa własności intelektualnej, szczegółowe i techniczne dane 
dotyczące towarów autentycznych, a także inne informacje niezbęd-
ne, aby organy celne mogły rozpoznać kwestionowane towary (art. 



Anna Adamska, Anna Barańska – Ochrona praw własności intelektualnej...

93

6 rozporządzenia 608/2013). Jeśli wniosek nie zawiera wszystkich 
niezbędnych informacji, wnioskodawca jest wzywany o dostarczenie 
brakujących informacji w terminie 10 dni roboczych od powiado-
mienia o żądaniu. W przypadku braku uzupełnienia właściwe służ-
by celne odrzucają niekompletny wniosek (art. 7 rozporządzenia 
608/2013). Wnioskodawca nie jest obciążony żadnymi kosztami 
z tytułu rozpatrywania wniosku (art. 8 rozporządzenia 608/2013). 
Decyzja uwzględniająca lub odrzucająca wniosek zapada w termi-
nie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W przypadku 
odrzucenia wniosku właściwe służby celne przedstawiają powody 
swojej decyzji i podają informacje o procedurze odwoławczej (art. 
9 rozporządzenia 608/2013). Przy uwzględnieniu wniosku zostaje 
wyznaczony okres, w jakim organy celne mają podejmować działa-
nia w celu ochrony prawa własności intelektualnej wnioskodawcy. 
Okres ten nie przekracza jednego roku, licząc od następnego dnia 
po dacie przyjęcia decyzji (art. 11 rozporządzenia 608/2013). Orga-
ny celne mogę przedłużyć ten okres na żądanie posiadacza decyzji, 
złożone na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik do Roz-
porządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1352/2013. W przypad-
ku, gdy organy celne w takcie swoich standardowych działań mają 
podejrzenie, że dane towary naruszają prawa własności intelektu-
alnej, mogą zawiesić zwolnienie towarów lub je zatrzymać. W ciągu 
jednego dnia roboczego od momentu zawieszenia lub zatrzymania 
organy celne powiadamiają o swoim działaniu zgłaszającego, posia-
dacza towarów oraz wnioskodawcę. Organy celne w celu ustalenia 
czy prawo własności intelektualnej zostało rzeczywiście naruszone 
przekazują posiadaczowi decyzji dane dotyczące odbiorcy, nadawcy, 
zgłaszającego lub posiadacza towarów oraz dane dotyczące proce-
dury celnej, źródła, pochodzenia i miejsca przeznaczenia towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej. Co wię-
cej, organy celne przekazują posiadaczowi decyzji oraz zgłaszające-
mu lub posiadaczowi towarów informacje na temat faktycznej lub 
szacunkowej ilości oraz o rzeczywistym lub domniemanym charak-
terze towarów, których zwolnienie zawieszono lub które zatrzymano 
(art. 17 rozporządzenia 608/2013). Ponadto, organy celne umoż-
liwiają posiadaczowi decyzji oraz zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów kontrolę towarów, których zwolnienie zostało zawieszone 
lub które zatrzymano. W celu przeprowadzenia analizy mogą zostać 
pobrane dla towarów próbki reprezentatywne (art. 19 rozporządze-
nia 608/2013).

Działanie organów celnych z urzędu
W przypadku, gdy organy celne przed złożeniem wniosku przez 

uprawnionego lub przed jego uwzględnieniem zidentyfikują towary 
podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej, mogą one 
zawiesić zwolnienie towarów lub je zatrzymać. Procedura ta nie ma 
zastosowania do towarów łatwo psujących (art. 18 ust. 1 rozpo-
rządzenia 608/2013). W terminie jednego dnia roboczego organy 
celne powiadamiają zgłaszającego lub posiadacza towarów, a także 
osoby lub podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zawiesze-
niu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu. Osoba lub podmiot 
uprawniony do złożenia wniosku nie musi być organom celnym 
znana, gdyż mają one możliwość konsultowania się z właściwymi 
organami publicznymi w celu jej identyfikacji (art. 18 ust. 3 rozpo-
rządzenia 608/2013). Ma to umożliwić właścicielowi praw lub jego 
pełnomocnikowi złożenie w stosownym terminie wniosku o pod-

jęcie działań do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Wniosek ten 
może być wyłącznie wnioskiem krajowym oraz powinien być złożony 
właściwym służbom celnym w terminie czterech dni roboczych od 
powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia lub o zatrzymaniu towa-
rów i zawierać niezbędne informacje, określone w art. 6 ust. 3 roz-
porządzenia 608/2013, za wyjątkiem informacji, które można pomi-
nąć, a mianowicie szczegółowych i technicznych danych dotyczących 
autentycznych towarów, informacji niezbędnych do rozpoznania bez 
trudu przez organy celne towarów oraz informacji mających zna-
czenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka 
naruszenia odnośnego prawa lub praw własności intelektualnej (art. 
5 ust. 3 rozporządzenia 608/2013). Organy celne w terminie dwóch 
dni roboczych od otrzymania wniosku powiadamiają wnioskodawcę 
o swojej decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek (art. 9 
ust. 2 rozporządzenia 608/2013).

W wypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony lub gdy zostanie 
odrzucony, a także, gdy w terminie jednego dnia roboczego od za-
wieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów nie zidentyfikowano 
jakiejkolwiek osoby lub podmiotu uprawnionych do złożenia wnio-
sku dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelek-
tualnej, organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie 
niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich formalności celnych (art. 18 
ust. 4 rozporządzenia 608/2013). W razie uwzględnienia wniosku, 
organy celne informują posiadacza decyzji, na jego żądanie i gdy in-
formacje te są dla nich dostępne, o nazwiskach i adresach odbiorcy, 
wysyłającego i zgłaszającego lub posiadacza towarów, o procedurze 
celnej, a także o źródle, pochodzeniu i miejscu przeznaczenia towa-
rów, których zwolnienie zawieszono lub które zatrzymano (art. 18 
ust. 5 rozporządzenia 608/2013).

Procedura niszczenia towarów

W art. 23 rozporządzenia 608/2013 zostało przewidziane 
obligatoryjne stosowanie procedury uproszczonej przewidującej 
możliwość niszczenia przez organy celne towarów podejrzanych 
o naruszenie prawa własności intelektualnej bez konieczności usta-
lania, czy prawo własności intelektualnej zostało w rzeczywistości 
naruszone i pod warunkiem uzyskania zgody na zniszczenie od zgła-
szającego lub posiadacza towarów. Na wprowadzenie obowiązku 
stosowania tej procedury wpływ miała Rezolucja Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wpływu pod-
rabiania towarów na handel międzynarodowy (Dz.U. C 45 E z dnia 
23 lutego 2010 r., s. 47), w której podkreślono sukces tej procedury 
w państwach członkowskich, w których jest dostępna. W celu zasto-
sowania procedury konieczne jest łączne spełnienie następujących 
warunków. Osoba, na której rzecz została wydana decyzja, musi 
w terminie 10 dni roboczych (3 dni roboczych w przypadku towa-
rów łatwo psujących się) od momentu powiadomienia o zawiesze-
niu zwolnienia towarów lub ich zatrzymania potwierdzić w formie 
pisemnej przekonanie o naruszeniu prawa własności intelektualnej 
oraz wyrazić zgodę na zniszczenie towarów. W tym samym terminie 
również osoba dokonująca zgłoszenia celnego lub posiadacz towa-
rów powinni złożyć oświadczenie w formie pisemnej, wyrażającą ich 
zgodę na zniszczenie towarów. W przypadku braku potwierdzenia 
przez zgłaszającego lub posiadacza towarów zgody na zniszczenie 
towarów, jak i braku powiadomienia o swoim sprzeciwie w tych 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017                                                                                                    

94

terminach, organy celne mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów potwierdzili swoją zgodę na zniszczenie towarów (zgoda 
dorozumiana). Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia 608/2013 
zniszczenia towarów dokonuje się na odpowiedzialność posiadacza 
decyzji i pod kontrolą organów celnych. Możliwe jest pobranie pró-
bek przed zniszczeniem towarów do wykorzystania w celach edu-
kacyjnych.

W przypadku gdy organy celne nie otrzymały w terminie ani pi-
semnego potwierdzenia od posiadacza decyzji, że w jego przekonaniu 
doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej, ani jego zgody 
na zniszczenie, zezwalają one na zwolnienie towarów lub kończą ich 
zatrzymanie niezwłocznie po zakończeniu wszystkich formalności cel-
nych. Sytuacja ta nie ma zastosowania, gdy organy celne zostały na-
leżycie poinformowane o wszczęciu postępowania, mającego ustalić, 
czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia przez zgłaszają-
cego lub posiadacza towarów zgody na zniszczenie, a także w bra-
ku uznania ich zgody dorozumianej, posiadacz decyzji jest o tym 
niezwłocznie informowany przez organy celne. W terminie 10 dni 
roboczych (3 dni roboczych w przypadku towarów łatwo psujących 
się) od powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu wszczyna on postępowanie w celu ustalenia, czy zosta-
ło naruszone prawo własności intelektualnej (art. 23 ust. 3 rozpo-
rządzenia 608/2013). Na należycie uzasadnione żądanie posiadacza 
decyzji termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie 10 dni 
roboczych, jednak ta możliwość nie ma to zastosowania do towa-
rów łatwo psujących się (art. 23 ust. 4 rozporządzenia 608/2013). 
W tych samych terminach organy celne powinny zostać powiado-
mione o wszczęciu postępowania karnego lub cywilnego. W braku 
terminowego poinformowania organów celnych o wszczęciu po-
stępowania, ustalającego, czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej i niezwłocznie po zakończeniu wszystkich formalności 
celnych, organy te zezwalają na zwolnienie towarów lub kończą ich 
zatrzymanie (art. 23 ust. 5 rozporządzenia 608/2013).

Procedura małych przesyłek

W rozporządzeniu 608/2013 została wprowadzona szczególna 
procedura stosowana w odniesieniu do małych przesyłek towarów. 
Zastosowanie tej procedury jest możliwe przy spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 1) istnieje podejrzenie, że towary zgło-
szone do objęcia procedurą celną są towarami podrobionymi lub 
pirackimi; 2) nie są to towary łatwo psujące się; 3) towary objęte są 
decyzją uwzględniającą wniosek; 4) posiadacz decyzji wyraził wolę 
stosowania procedury małych przesyłek; 5) towary przewożone są 
w przesyłkach pocztowych lub kurierskich zawierających nie więcej 
niż trzy jednostki lub, których waga brutto wynosi poniżej dwóch 
kilogramów (art. 26 ust. 1 rozporządzenia 608/2013).

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia 608/2013, jeżeli towary speł-
niające ww. kryteria zostaną zidentyfikowane podczas kontroli 
celnej, to organ bez konieczności powiadamiania posiadacza praw 
własności intelektualnej zawiesza zwolnienie towarów lub je zatrzy-
muje. W ciągu jednego dnia roboczego powiadamia o tym fakcie 
zgłaszającego lub posiadacza towarów, którzy mają 10 dni roboczych 
na przedstawienie swojego stanowiska. Jeżeli zgłaszający lub posia-
dacz towaru wyraził zgodę na jego zniszczenie lub nie powiadomił 

organów celnych o swoim sprzeciwie wobec zniszczenia (w takim 
przypadku organy celne przyjmują dorozumianą zgodę), towary te 
mogą zostać zniszczone pod kontrolą organów celnych. Po dokona-
niu zniszczenia organy celne informują posiadacza decyzji o faktycz-
nej lub szacowanej ilości zniszczonych towarów oraz ich charakterze. 
Mogą także wystąpić do posiadacza decyzji o zwrot poniesionych 
przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów 
celnych kosztów przechowywania, obsługi towarów oraz ich znisz-
czenia (art. 29 ust. 1 rozporządzenia 608/2013).

Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie potwierdzili zgody 
na zniszczenie, a nie została uznana ich dorozumiana zgoda o tym 
fakcie oraz ilości i charakterze towarów zostaje niezwłocznie powia-
domiony posiadacz decyzji w celu umożliwienia wszczęcia postę-
powania ustalającego czy prawo własności intelektualnej zostało 
naruszone. Organy celne informują go również, na żądanie i w przy-
padku dostępności informacji, o nazwiskach i adresach odbiorcy, 
wysyłającego oraz zgłaszającego lub posiadacza towarów, o proce-
durze celnej, a także o źródle, pochodzeniu i miejscu przeznacze-
nia towarów, których zwolnienie zawieszono lub które zatrzymano 
(art. 26 ust. 8 rozporządzenia 608/2013). W braku powiadomienia 
organów celnych w terminie 10 dni roboczych o wszczęciu postępo-
wania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało 
naruszone, zwalniają one towary lub kończą ich zatrzymanie po do-
pełnieniu wszystkich formalności celnych. Termin ten nie podlega 
przedłużeniu (art. 26 ust. 9 rozporządzenia 608/2013).

Wprowadzona szczególna procedura stosowana w odniesie-
niu do małych przesyłek towarów podrobionych i pirackich ma na 
celu ograniczenie do minimum obciążeń i kosztów administracyj-
nych. Umożliwia ona w przypadku zgody posiadacza towarów lub 
zgłaszającego zniszczenie takich towarów pod kontrolą celną bez 
każdorazowego angażowania wnioskodawcy, który powinien jednak 
zamieścić we wniosku ogólne żądanie. Organy celne mają przy tym 
możliwość domagania się od posiadacza praw własności intelektu-
alnego pokrycia kosztów związanych z zastosowaniem procedury.

Podsumowanie

 Środki ochrony praw własności intelektualnej na gruncie 
prawa celnego przewidziane w rozporządzeniu 608/2013 mogą sta-
nowić bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących 
chronić swoje prawa. Pozwalają one na wyeliminowanie z obrotu 
towarów, naruszających prawa własności intelektualne zanim zosta-
ną wchłonięte przez rynek wspólnotowy, tym samym minimalizując 
konsekwencje wprowadzenia ich do dalszego obrotu. W przypadku, 
gdy funkcjonariusze celni nabiorą podejrzeń do towarów wkracza-
jących na obszar celny wspólnoty, mogą oni dokonać zatrzymania 
na podstawie przepisów rozporządzenia 608/2013. Procedura ta nie 
ma jednak zastosowania względem towarów znajdujących się już na 
terenie Unii Europejskiej i przekraczających wyłącznie granice po-
między państwami członkowskimi. Dodatkową zaletą dla przedsię-
biorców jest możliwość uniknięcia żmudnych negocjacji, czy postę-
powań przed sądem w celu rozwiązania problemu naruszenia swo-
ich praw własności intelektualnej. Wiele spraw wynikających z za-
trzymania celnego są rozwiązywane w drodze ugody i porozumienia, 
w wyniku czego importer wyraża zgodę na dobrowolne zniszczenie 
towarów naruszających w trybie procedury uproszczonej. Ochrona 
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celna pozwala także na ograniczenie kosztów i trudności, związa-
nych z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za obrót towarami 
podrobionymi. Pozwoli to także na wzmocnienie transgranicznych 
transakcji między przedsiębiorcami, handlowcami i konsumentami. 
Przyznanie skutecznej ochrony uprawnionemu pozwoli na rozwój 
rynku wewnętrznego, stymulacji kreatywności i innowacji oraz za-
pewni konsumentem sprawdzone produkty wysokiej jakości.

Warto zaznaczyć, że co prawda samo złożenie wniosku nie 
podlega opłacie, jednak nie zwalnia to uprawnionego z ponoszenia 
kosztów związanych z ochroną celną swoich praw. Do wniosku do-
łącza on oświadczenie, że zobowiązuje się ponieść koszty powstałe 
w związku ze zwolnieniem towarów spod zatrzymania celnego czy 
składowaniem towarów przez czas ich zatrzymania. Uwzględnienie 
wniosku nie uprawnia posiadacza decyzji do odszkodowania w sytu-
acji, gdy towary, co do których występowało podejrzenie naruszenia 
praw własności intelektualnej nie zostały wykryte przez organy cel-
ne i tym samym zostały zwolnione, jak i w przypadku niepodjęcia 
jakichkolwiek działań w celu ich zatrzymania. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie możliwości dochodzenia odszkodowania od osoby 
winnej naruszenia lub innych osób, które mogłyby zostać uznane za 
współodpowiedzialne np. pośredników.

Należy mieć na uwadze, że ochrona celna nie jest środkiem sa-
moistnym i nie prowadzi bezpośrednio do wyeliminowania towarów 
naruszających. Rozporządzenie 608/2013 zawiera jedynie przepisy 
proceduralne dla organów celnych i nie wprowadza jakichkolwiek 
kryteriów, na których można by się oprzeć w celu stwierdzenia na-
ruszenia prawa własności intelektualnej. Służby celne w państwach 
członkowskie nie są upoważnione do samodzielnego podejmowania 
i prowadzenia postępowań wyjaśniających okoliczności, czy w rze-
czywistości doszło do naruszenia praw własności intelektualnej oraz 
stosowania ewentualnych sankcji karnych lub cywilnych. Mają one 
jedynie możliwość zabezpieczenia podejrzanych towarów do czasu 
podjęcia dalszych kroków prawnych przez uprawnionego w celu do-
chodzenia swoich prawa przed odpowiednimi organami krajowymi. 
W obowiązującym ustawodawstwie krajowym brak jest przepisu da-
jącego organom celnym kompetencję do ustalenia, czy dany towar 
narusza chronioną prawem własność intelektualną (w tym własność 
przemysłową). Kompetencja taka w polskim systemie prawa zosta-
ła przyznana sądom powszechnym. Środki stosowane przez organy 
celne mają charakter tymczasowy i przede wszystkim zapobiegaw-
czy, dlatego biorąc pod uwagę sprzeczne interesy stron omawiana 
regulacja wskazuje na szczególną konieczność poszanowania praw 
zainteresowanych stron (por. motyw 19 preambuły rozporządzenia 
608/2013).
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Zmiany w zakresie regulacji karnych dotyczących  
naruszenia zasad ochrony danych osobowych

Changes in the scope of penal regulations  
regarding the violation of personal data protection rules

The aim of this study is to discuss the basic issues related 
to the adaptation to Polish law to the provisions of the General 
Data Protection Regulation (GDPR) in particular related to polish 
criminal law. At first, the current criminal regulations included 
in the Polish act on the protection of personal data will be pre-
sented. Subsequently, the suggestions and references to na-
tional law in the general regulation will be clarified. This will be 
the basis for the author’s proposed changes in the regulation of 
criminal provisions concerning the protection of personal data.

Keywords: protection of personal data, criminal regulations.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawo-
wych zagadnień związanych z dostosowaniem prawa polskiego do 
przepisów RODO w zakresie zwłaszcza sankcji karnych. W pierwszej 
kolejności przedstawione będą dotychczasowe uregulowania karne 
w obowiązującej ustawie u.o.d.o. Następnie zostaną wyjaśnione 
sugestie i odesłania do prawa krajowego w ogólnym rozporządze-
niu i usystematyzowane rodzaju tych odesłań. Stanowić to będzie 
podstawę do zaproponowania przez autora zmian w regulacji prze-
pisów karnych dotyczących ochrony danych osobowych. 
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Aktualnie obowiązująca w Polsce od dnia 25 maja 2018r. 
ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, dalej jako 
u.o.d.o.) w rozdziale 11 zawiera zaledwie dwa przepisy karne. W po-
równaniu do poprzednio obowiązującej ustawy o ochronie danych 
osobowych jest to aż o połowę mniej. Na gruncie przepisów obo-
wiązujących do dnia 25 maja 2018r. penalizacji podlegały przestęp-
stwa polegające na: niedopuszczalnym przetwarzaniu danych oso-
bowych (art. 49 u.o.d.o. z 1997r.), występek udostępniania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym (art. 51 u.o.d.o. z 1997r.), 
występek naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych 
(art. 52 u.o.d.o.z 1997r.), występek polegający na nie zgłoszeniu 
zbioru danych do rejestracji (art. 53 u.o.d.o. z 1997r.), nieinfor-
mowanie o prawach osoby, której dane są przetwarzane (art. 54 
u.o.d.o. z 1997r.) oraz utrudnienie inspektorowi czynności kontro-
lnych (art. 54a u.o.d.o. z 1997r.). Powyższe przepisy wyczerpywały 
sankcje karne przewidziane w poprzednio obowiązującej ustawie. 

Nowa ustawa, obowiązująca w Polsce od dnia 25 maja 2018r. 
przewiduje w zakresie o jakim mowa w art. 79 oraz 82 RODO (Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane 
dalej: RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odpowie-
dzialność cywilnoprawną (art. 92 u.o.d.o.). Nadto, w rozdziale 11 

uregulowano zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych 
za stwierdzone naruszenie zasad dotyczących przetwarzania danych 
osobowych – w powiązaniu z art. 83 RODO. Jedynie w art. 107 oraz 
108 u.o.d.o. pojawiają się dwa przepisy karne regulujące odpowie-
dzialność karną za nielegalne przetwarzanie danych osobowych jak 
również za udaremnianie prowadzenia kontroli przestrzegania prze-
pisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z poglądem doktryny, dotychczasowym zasadniczym 
przedmiotem ochrony przepisów karnych zamieszczonych w komen-
towanej ustawie jest podstawowe prawo jednostki do informacyjne-
go samookreślenia (W. Kulesza, Ochrona danych osobowych a nowa 
kodyfikacja prawa karnego w Polsce, w: Ochrona danych osobowych 
w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 
2008, s. 89 i n.). Obecnie kwestie dotyczące udostępnienia danych 
osobowych osobom nieupoważnionym, naruszenie obowiązku wła-
ściwego zabezpieczenia danych osobowych czy naruszenie obowiąz-
ku informacyjnego o prawach osoby, której dane są przetwarzane 
zagrożone są administracyjną karą pieniężną. Występek polegający 
na nie zgłoszeniu zbioru danych do rejestracji został całkowicie wy-
eliminowany, z uwagi na aktualny brak obowiązku rejestracji zbio-
rów danych osobowych. 

Obydwa czyny opisane w rozdziale 11 u.o.d.o. stanowią prze-
stępstwa (nie wykroczenia) oraz są ścigane z urzędu. Skazanie za 
popełnienie jednego z tych czynów dodatkowo ułatwia dochodzenie 
roszczeń cywilnoprawnych z zakresu naruszenia dóbr osobistych, 
jakimi są dane osobowe. 
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Analizując powyższe przepisy karne wskazać należy, że wszyst-
kie opisane w nich przestępstwa stanowią występki w rozumie-
niu art. 7 § 3 k.k. Ten określony w art. 108 u.o.d.o można popeł-
nić wyłącznie umyślnie, zaś opisany w art. 107  u.o.d.o. - również 
nieumyślnie. Przestępstwa opisane na gruncie art. 107 oraz  108 
u.o.d.o. mają charakter powszechny, może je popełnić każda osoba. 
Przepisy karne jak również określenie znamion typu czynu zabro-
nionego wymaga sięgnięcia do wymogów wskazanych w pozostałej 
części ustawy, znajdującej się poza rozdziałem „karnym” jak również 
bezpośrednio do przepisów RODO. 

Wpływ RODO na przepisy karne w ustawie
 o ochronie danych osobowych 

Nowe brzmienie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych 
zostało niejako wymuszone w związku z wejściem w życie Rozpo-
rządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Obydwa ujednolicone (zunifiko-
wane) akty prawne weszły w życie  z dniem 25 maja 2018r. 

RODO ma formę prawną rozporządzenia, oznacza to, że ma za-
sięg ogólny jak również wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowa-
ne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym 
w Polsce. Rozporządzenia cechuje najszerszy zakres obowiązywania, 
tak pod względem geograficznym, jak również podmiotowym. Adre-
satem norm RODO są zatem nie tylko unijne instytucje, ale również 
Polska i jej obywatele (zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne). 
RODO ma charakter aktu prawnego generalno – abstrakcyjnego. 
Normy zawarte w treści RODO będą obowiązywać z dniem 25 maja 
2018r. i będą stosowane bezpośrednio, bez potrzeby ich inkorpo-
rowania czy transponowania do krajowych porządków prawnych 
(W. Czapliński, Zarys prawa europejskiego, Warszawa 2002, s. 36.). 
Oznacza to zatem, że okoliczność wejścia w życie nowej ustawy 
o ochronie danych osobowych w Polsce ma drugorzędne znacze-
nie, zwłaszcza, wobec zasady, zgodnie z którą stosowanie RODO 
jest obowiązkowe z uwagi na formę (S. Biernat, Źródła prawa Unii 
Europejskiej, s. I-200. ). Państwa członkowskie nie mają możliwo-
ści usprawiedliwiać niestosowania norm RODO ani trudnościami 
wewnętrznymi ani tym bardziej przepisami prawa krajowego – 
u.o.d.o.( C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe tom I, Warszawa 
2000, s. 495. ). Rozporządzenia mają na celu unifikację prawa unij-
nego. RODO wiąże Polskę zarówno co do rezultatu, który powinien 
być osiągnięty, lecz również co do formy i metod jego osiągnięcia. 
W relacji pomiędzy RODO a polską ustawą – organy prawodawcze 
mają obowiązek uchylić wcześniejsze przepisy prawne niezgodne 
z RODO, jak też powstrzymywać się od uchwalania w przyszłości 
przepisów niezgodnych czy sprzecznych z RODO w zakresie ochrony 
danych osobowych. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych 
z dnia 10 maja 2018r. w swojej treści wielokrotnie odsyła wprost do 
określonych przepisów unijnego rozporządzenia.

W treści RODO pojawia się również zagadnienia dotyczące 
sankcji karnych. Wzmianka o sankcjach w treści samego rozporzą-
dzenia po raz pierwszy pojawia się w motywie 129 RODO, zgodnie 
z którym, aby zapewnić spójne monitorowanie i egzekwowanie 

RODO w całej Unii, organy nadzorcze państw członkowskich powin-
ny mieć te same zadania i faktyczne uprawnienia, w tym upraw-
nienia do prowadzenia postępowań wyjaśniających, naprawczych, 
uprawnienia do nakładania kar oraz do udzielania zezwoleń i do-
radcze, w szczególności w przypadku skarg osób fizycznych, i – bez 
uszczerbku dla uprawnień organów prokuratorskich na mocy prawa 
państwa członkowskiego – uprawnienia do zgłaszania naruszeń ni-
niejszego rozporządzenia organom wymiaru sprawiedliwości oraz 
do udziału w postępowaniu sądowym. Z powyższego motywu moż-
na w sposób wyraźny wyczytać odesłanie na grunt przepisów pra-
wa krajowego w zakresie ewentualnych sankcji karnych jak również 
samego postępowania w przedmiocie ukarania sprawców przestęp-
stwa związanego z naruszeniem danych osobowych i pogwałceniem 
zasad ich ochrony (E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.). 
Kolejny motyw, oznaczony numerem 148 również porusza zagad-
nienie dotyczące sankcji na naruszenie zasad ustalonych w RODO 
związanych z zapewnieniem skuteczności egzekwowania przepisów 
rozporządzenia. Zgodnie ze wskazanym motywem celowe jest przy-
jęcie zasady, że naruszenie przepisów rozporządzenia skutkować ma 
nakładaniem sankcji. RODO w motywie 148 kładzie nacisk na admi-
nistracyjne sankcje pieniężne (kary pieniężne), jednakże nie trak-
tuje ich jako sankcji wyłącznej, gdyż powinny być one stosowanie 
oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy 
samego RODO przez organ nadzorczy. RODO nakazuje stosować 
sankcje odpowiednie do wagi ujawnionych naruszeń prawa, prze-
widując najłagodniejszą sankcję w postaci upomnienia w miejsce 
administracyjnej kary pieniężnej. Przesłankami, które mają znacze-
nia dla zastosowania odpowiedniej sankcji mają być charakter, waga 
oraz czas trwania naruszenia, okoliczność, czy naruszenie nie było 
umyślne,  działania podjęte dla zminimalizowania szkody, stopień 
odpowiedzialności lub wszelkie mające znaczenie wcześniejsze na-
ruszenia, jak również sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się 
o naruszeniu. RODO przewiduje zatem ocenę naruszenia przez pry-
zmat czynników obciążających ale również łagodzących. 

Kluczowe znaczenie ma motyw 149 RODO, zgodnie z którym 
polski ustawodawca powinien mieć możliwość uchwalenia przepi-
sów, które przewidują sankcje karne za naruszenie RODO, jak też 
za naruszenie krajowych przepisów przyjętych na mocy i w grani-
cach rozporządzenia. Zgodnie z motywem 149, sankcje karne mogą 
również obejmować pozbawienie zysków wynikających z narusze-
nia RODO. Zasadą, którą RODO akcentuje w sposób szczególny, jest 
to, że nałożenie sankcji karnych za naruszenie krajowych przepisów 
oraz nałożenie sankcji administracyjnych nie powinno prowadzić do 
naruszenia zasady ne bis in idem, zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości. Zatem zastosowanie w danym wypadku admini-
stracyjnej kary pieniężnej wykluczałoby ukaranie sprawcy narusze-
nia na podstawie przepisów karnych. Polski ustawodawca cel ten 
zrealizował. 

Analizując kolejne (150-152) motywy RODO, wskazać należy, że 
preferowaną sankcją za naruszenie przepisów RODO jest administra-
cyjna kara pieniężna. Rozporządzenie w tym właśnie celu wymienia 
rodzaje naruszeń oraz wskazuje na górną granicę i kryteria ustalania 
związanych z nimi administracyjnych kar pieniężnych, które właści-
wy organ nadzorczy powinien określać  indywidualnie dla każdego 
przypadku – z punktu widzenia przesłanek obciążających i łagodzą-
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cych, które zostały powyżej wskazane. W motywie 150 pojawia się 
sugestia, aby nałożenie administracyjnej kary pieniężnej lub wy-
danie ostrzeżenia nie wpływało na możliwość stosowania innych 
uprawnień organów nadzorczych ani innych sankcji na mocy niniej-
szego rozporządzenia, które jednak trudno uznać za sankcje karne. 

RODO uwzględnia okoliczność, że systemy prawne Danii i Es-
tonii nie przewidują administracyjnych kar pieniężnych określonych 
w rozporządzeniu. Z uwagi na specyfikę prawa tych krajów RODO 
wskazuje, aby w Danii właściwy sąd krajowy nakładał grzywnę jako 
sankcję karną, zaś w Estonii -  grzywnę w ramach postępowania 
o wykroczenie, pod warunkiem że takie stosowanie przepisów 
w tych państwach członkowskich będzie mieć skutek równoważ-
ny administracyjnej karze pieniężnej nakładanej przez organ nad-
zorczy. Powyższe zrównanie administracyjnej kary pieniężnej jako 
sankcji z sankcjami karnymi niesie ze sobą zagrożenie, że dualizm 
nakładania kar finansowych oraz kary grzywny na gruncie przepisów 
karnych nie będzie możliwe, gdyż będzie pozostawało w sprzecz-
ności z zasadą ne bis in idem ( P. Litwiński (red.), Rozporządzenie 
UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Ko-
mentarz, Warszawa 2018.). 

Ryzyko złamania zasady ne bis in idem

Wykładnia ETS w zakresie zastosowania zasady ne bis in idem 
pozwala na uznanie powyższej hipotezy za roboczo nieprawidłową. 
W wielu orzeczeniach ETS potwierdził, że równoległe postępowania 
nie są wykluczone w związku z nałożeniem kar (np. podatkowych) 
w postępowaniu administracyjnym, ściganiem, uznaniem win-
nym i skazaniem za te same zachowania w postępowaniu karnym. 
W swojej wykładni ETS stosuje kryterium „dostatecznie bliskiego 
związku [...] co do istoty i w czasie”. Powyższa wykładnia znalazła 
zastosowanie do spraw dotyczących Finlandii (w szczególności Glan-
tz, § 57 i Nykänen, § 47) oraz Szwecji (Lucky Dev przeciwko Szwecji, 
nr 7356/10, § 58, 27 listopada 2014 r.). Tytułem przykładu, w spra-
wie  Nykänen, w której przedstawiono podejście przyjęte w innych 
sprawach przeciwko Finlandii i Szwecji, Trybunał ustalił w oparciu 
o stan faktyczny, że w ramach fińskiego systemu sankcje karne i ad-
ministracyjne zostały nałożone przez różne organy, a postępowanie 
nie było w żaden sposób ze sobą powiązane: oba postępowania 
przebiegały w odrębny sposób i stały się ostateczne niezależnie od 
siebie, a to oznacza, że zasada ne bis in idem nie została naruszona, 
gdyż dodatkowo żadna z sankcji nie została uwzględniona przez inny 
sąd ani organ przy określaniu dotkliwości sankcji, ani też nie istniały 
żadne inne interakcje między właściwymi organami. Powyższa wy-
kładnia pozwala na wyprowadzenie wniosku, że w przypadku RODO 
również będzie istniała tego rodzaju rozbieżność, o ile nowa polska 
ustawa zachowa dychotomię pomiędzy sankcjami administracyj-
nymi i karnymi, nakładanymi przez zupełnie inne organy w innych 
postępowaniach. RODO w motywie 152 wprost postuluje, aby cha-
rakter sankcji (karny lub administracyjny) określało prawo państwa 
członkowskiego. 

Rozdział pomiędzy prawem karnym a administracyjnym, nie-
zbyt wyraźny w poprzedniej ustawie, aktualnie został wyraźnie 
zakreślony pod rządami nowego u.o.d.o. w zakresie stosowania 
przepisów wymienionych w rozdziale 11 ustawy. Same przepisy 

rozporządzenia jedynie w art. 84 stanowi o sankcjach za naruszenie 
jego przepisów, mimo że w motywach zagadnieniu sankcji poświę-
cono znacznie więcej uwagi. Zgodnie z art. 84 ust. 1 RODO: Państwa 
członkowskie przyjmują przepisy określające inne sankcje za naru-
szenia niniejszego rozporządzenia, w szczególności za naruszenia 
niepodlegające administracyjnym karom pieniężnym na mocy art. 
83, oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wykonania. 
Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Konieczność zapewnienia skutecznego stosowania Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wymaga przygotowania projektu nowej ustawy 
o ochronie danych osobowych przez polskiego ustawodawcę. W art. 
84 ust, 2 RODO obowiązek ten został wprost wskazany. Prawo krajo-
we zatem ma rozstrzygnąć w sposób niebudzący wątpliwości zagad-
nienie sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia jak również 
zapewnić sprawne działanie mechanizmu nakładania takich sankcji. 

Postulowane kierunki zmiany w polskim prawie 
 
Pozostaje pytanie w jakim kierunku powinny zmierzać polskie 

przepisy prawa w zakresie sankcji karnych za naruszenie przepisów 
RODO oraz jakie czynniki powinien uwzględniać prawodawca pod-
czas prac na nowym projektem ustawy – oraz czy ustawa z dnia 10 
maja 2018r. postulaty te zrealizowała. Zasadnym wydaje się uprzed-
nie zbadanie struktury przestępczości (zastosowanie podejścia 
bottom-up) przed zarekomendowaniem konkretnego rozwiązania 
w powyższym zakresie. 

Analiza danych statystycznych dotyczących zawiadomień do or-
ganów ścigania kierowanych przez GIODO pokazuje, że najwięcej za-
wiadomień miało miejsce w latach 2001 – 2005r., zaś w późniejszych 
latach liczba ta spada drastycznie. Doktryna wielokrotnie wskazy-
wała już na  rażąco małą efektywność przepisów karnych zawartych 
w u.o.d.o. z 1997r. Niektórzy z autorów postulowali nawet odejście 
od regulowania sankcji karnych na rzecz wyłącznie kar administra-
cyjnych, pieniężnych (P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie da-
nych..., s. 447-448). Powyższy postulat został zrealizowany w nowej 
ustawie z 2018r. 

Zgodnie z art. 101 u.o.d.o. nakładanie administracyjnej kary 
pieniężnej następuje w drodze decyzji administracyjnej nałożonej 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIO-
DO) na podmioty obowiązane do przestrzegania przepisów RODO 
– z wyłączeniem: instytutów badawczych, Narodowego Banku Pol-
skiego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Kara jest na-
kładana na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 RODO. 
Polska ustawa zatem w miejsce tworzenia nowych uregulowań 
– wprost odsyła do przepisów prawa UE, a konkretnie do art. 83 
RODO, który reguluje ogólne warunki nakładania kar. Kara nałożona 
przez PUODO powinna być skuteczna, proporcjonalna i odstraszają-
ca. Nadto, RODO wskazuje na konieczność indywidualizowania kar 
oraz uwzględniania okoliczności obciążających i łagodzących o jakich 
mowa w art. 83 ust. 2 RODO. W ust. 3 wskazanego przepisu wskaza-
no na określone zasady kumulowania kary za ujawnienie kilku naru-
szeń przez podmiot kontrolowany. Administracyjna kara pieniężne 
zostanie nałożona w razie naruszenia obowiązków administratora 
i podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 8, 11, 25 –39 
oraz 42 i 43 RODO, podstawowych zasad przetwarzania, w tym wa-
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runków zgody, o których to zasadach i warunkach mowa w art. 5, 6, 
7 oraz 9 RODO, praw osób, których dane dotyczą, o których mowa 
w art. 12–22 RODO itp. Polska ustawa nie precyzuje samodzielnie 
katalogu naruszeń. 

Zgodnie z art. 83 ust. 7 RODO nie uchybiając uprawnieniom 
naprawczym organu nadzorczego (PUODO) każde państwo człon-
kowskie może określić, czy i w jakim zakresie administracyjne kary 
pieniężne można nakładać na organy i podmioty publiczne usta-
nowione w tym państwie członkowskim. Podmiotów tych dotyczy 
art. 102 u.o.d.o. z uwagi na wyłącznie wskazane w art. 101 u.o.d.o. 
O ile zatem nałożenie kary administracyjnej za naruszenie przepi-
sów o ochronie danych osobowych podmiotów prywatnych jest 
obligatoryjne w razie stwierdzenia naruszenia, o tyle w wypadku 
podmiotów takich jak: instytuty badawcze, Narodowy Bank Polski 
oraz jednostki sektora finansów publicznych Prezes Urzędu może 
ale nie musi nałożyć karę w razie stwierdzenia uchybień, co stawia 
powyższe podmioty na bardzo uprzywilejowanej pozycji. 

Pozostawiono jednak w u.o.d.o dwa przepisy karne dotyczące 
naruszenia danych osobowych. Jak wspomniano powyżej, w po-
przednio obowiązującej ustawie zdefiniowane było 9 przypadków 
(przepisów), za naruszenie których można było ponieść odpowie-
dzialność karną. Co ważne, przez ponad 20 lat obowiązywania usta-
wy z 1997r. skazano niespełna 300 osób w oparciu o uregulowania 
karne zawarte w u.o.d.o. z 1997r. Głównie były to czyny polegające 
na udostępnianiu przez pracownika systemu IT osobie nieuprawnio-
nej czy medialne przypadki porzucenia przesyłek przez listonoszy 
lub pracowników. Co ważne, mimo możliwości skazania za niektóre 
z przewinień na karę pozbawienia wolności do lat 3 – karą wymie-
rzaną za wskazane występki była najczęściej grzywna. Przepisy te nie 
były zatem w żadnej mierze skuteczne.  

Samo RODO nie zawiera wprost regulacji karnych, jednakże 
dopuszcza taką możliwość na poziomie prawa krajowego – zgodnie 
z art. 84 RODO oraz motywem 149 Preambuły. Ustawa z 10 maja 
2018r. zdefiniowała dwa  czyny zabronione, za które może grozić 
odpowiedzialność karna. Należą do nich: przetwarzanie danych oso-
bowych w sposób niedopuszczalny z zastrzeżeniem karalności gdy 
chodzi o dane szczególnie wrażliwe, zaś ich przetwarzanie następuje 
z naruszeniem art. 9 RODO oraz utrudnianie kontroli nowego urzędu 
chroniącego dane osobowe. 

Zgodnie z art. 107 u.o.d.o.: „Kto przetwarza dane osobowe, 
choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwa-
rzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch” zaś: „Jeżeli 
czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodze-
nie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, 
danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych 
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych 
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat trzech.” 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sytuacji, gdy wyniki 
postępowania kontrolnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
wskazują na to, że działanie lub zaniechanie podmiotu przetwa-
rzającego dane osobowe nosi znamiona przestępstwa określonego 
w przepisach art. 107-108 u.o.d.o. to należy przyjąć, że to na UODO 

spoczywa obowiązek skierowania zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa do organu ścigania (Ochrona danych osobowych. Ko-
mentarz, red: J. Barta, P. Fąjgielski, R. Markiewicz, Wydanie 4, Kra-
ków 2007, s. 166.). W tym kontekście wydaje się, że nadal aktualne 
pozostaje dotychczasowe orzecznictwo, które zostało wydane dla 
art. 19 u.o.d.o. z 1997r. jak chociażby: wyrok z dnia 19 listopada 
2001 r., w którym Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że art. 
19 u.o.d.o. (z 1997r.)” nakłada określony w nim obowiązek na GIO-
DO, niemniej jednak obowiązek ten nie mieści się w sferze decyzyj-
nych, merytorycznych rozstrzygnięć GIODO, dotyczących nakazania 
przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Jest natomiast pochodną 
stwierdzonego przez GIODO faktu naruszenia ustawy w procesie 
przetwarzania danych osobowych. Niewykonanie przez GIODO 
obowiązku zawiadomienia o przestępstwie w trybie art. 19 ustawy 
mimo stwierdzenia, iż określone działania lub zaniechania admi-
nistratora danych wyczerpują, znamiona przestępstw określonych 
w ustawie, można rozważać co najwyżej w kategoriach bezczynności 
tego organu. Jednak aby można było mówić o bezczynności określo-
na sprawa, na tle której bezczynność ta występuje, musi należeć do 
właściwości rzeczowej podlegającej decyzji administracyjnej w ra-
mach kompetencji organu do załatwienia określonych spraw. Osoba 
dochodząca ochrony swych spraw w trybie ww. ustawy o ochronie 
danych osobowych nie jest podmiotem postępowania obliczonego 
na wydanie decyzji o zawiadomieniu stosownego organu o prze-
stępstwie w zakresie przetwarzania danych osobowych i nie może 
się tego domagać od GIODO w administracyjnoprawnych formach 
tego postępowania. Przepis art. 19 nie daje bowiem stronie roszcze-
nia w tym względzie. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w tym 
przepisie obciąża wyłącznie GIODO. Decyzja o zawiadomieniu nie 
nosi jednak cech decyzji administracyjnej o jakiej mowa w art. 104 
i nast. k.p.a.” (Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2001 r., II SA 2702/00, 
LEX nr 78796. ).  Jednocześnie w aktualnie obowiązującej ustawie 
brak jest odpowiednika art. 19 – który nakładał na GIODO obowią-
zek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do or-
ganu powołanego do ścigania przestępstw – w razie stwierdzenie 
jego popełnienia. Był to wymóg obligatoryjny. W aktualnym stanie 
prawnym PUODO nie ma obowiązku składania takiego zawiadomie-
nia, nawet w razie stwierdzenia czy podejrzenia, że do popełnienia 
takiego czynu doszło. Kierując się jednak wykładnią celowością, 
stwierdzenie w czasie czynności kontrolnych, że doszło do narusze-
nia art. 107 i 108 u.o.d.o. wydaje się, że PUODO powinien złożyć 
takie zawiadomienie do organów ścigania. 

Nie bez znaczenia jest również praktyka. Mimo bowiem brzmie-
nia art. 19 u.o.d.o. z 1997r. po 2005r. odnotowano drastyczny spa-
dek liczby zawiadomień kierowanych przez GIODO do organów ści-
gania, co mogło wskazywać na bezczynność GIODO w tym zakresie 
(B. Fischer, M. Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób, których 
dane dotyczą, na podstawie rodo, Warszawa 2017). Obecnie, liczba 
skarg kierowanych do PUODO w ciągu pierwszego miesiąca obowią-
zywania nowych przepisów prawa na dzień 18 lipca 2018r. sięgnęła 
750 (http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1180974,liczba-skarg-
-na nieprzestrzeganie-rodo.html, dostęp: 20.08.2018r.).

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zakłada ograni-
czenie przepisów karnych, które nie są skuteczne, do niezbędnych 
jedynie zapisów – z jednoczesnym oparciem się raczej na nakładaniu 
administracyjnych kar pieniężnych, które z uwagi na ich wysokość są 
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znacznie bardziej dolegliwe niż grzywny nakładane w postępowaniu 
karnym. Wprowadzone w życie z dniem 25 maja 2018r. regulacje 
z pewnością nie są więc kopią dawnych, nieskutecznych rozwiązań, 
nie powielają ich zwłaszcza w zakresie ogólnego opisania znamion 
typów czynów zabronionych. Rozwiązania przyjęte na gruncie usta-
wy z 1997r. rozwiązania były na tyle nieprecyzyjne, że w praktyce 
nieskuteczne i mało stosowane. 

Odpowiedzialność karna w nowej ustawie w kontekście RODO 
jest  wyjątkiem, który został przewidziany wyłącznie dla najcięższych 
i najbardziej rażących naruszeń przepisów dotyczących ochrony da-
nych osobowych. Odpowiedzialność karna nie jest zupełnie samo-
istna, z założenia stanowi raczej uzupełnienie dla szeroko uregulo-
wanej odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej. Przepisy karne 
przestały być  z dniem 25 maja 2018r. osią gwarancji przestrzegania 
przepisów. 

Z powyższego wynika, że zgodnie z treścią motywów RODO 
polska ustawa o ochronie danych osobowych z 2018r. zakłada, że 
sankcjami kluczowymi za naruszenie przepisów o ochronie danych 
osobowych są administracyjne kary pieniężne, zaś jedynie dla za-
pewnienia większej skuteczności w zakresie systemu gwarantowa-
nej ochrony uzupełniającą rolę będą pełnić sankcje karne, zwłaszcza 
zaś w zakresie kar za udaremnianie lub utrudnianie kontrolującemu 
prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych. Kara za powyższe wykroczenie będzie karą grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 
Pozostałe przepisy karne w projekcie ustawy penalizują przetwa-
rzanie zwykłych i szczególnych kategorii danych (z art. 9 RODO) bez 
podstawy prawnej – art. 107 u.o.d.o. Zgodnie z tym przepisem wy-
stępkiem jest przetwarzanie danych osobowych mimo niedopusz-
czalności ich przetwarzania albo bez uprawnienia do ich przetwa-
rzania. Karą za ten występek może być grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeżeli jednak 
przetwarzanie niedopuszczalne i nieuprawnione dotyczy danych 
wrażliwych w myśl RODO, czyli danych ujawniających pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych 
genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jed-
noznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących 
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, kara może sięgać 3 
lat pozbawienia wolności. Kary wskazane w nowej ustawie pozostały 
na poziomie dwóch lat pozbawienia wolności w przypadku narusze-
nia zasad ochrony danych osobowych tzw. zwykłych oraz aż trzech 
lat pozbawienia wolności w przypadku naruszenia zasad ochrony 
danych osobowych zaliczanych do danych wrażliwych (https://www.
gov.pl/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-
-skierowany-na-komitet-do-spraw-europejskich-rady-ministrow, 
dostęp: 22.08.2018 r. ).
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konanie w wyniku rozpoznania pewnej zmiany wyroku zaskarżone-
go przez np. powoda lub pozwanego (w przypadku postępowania 
cywilnego) lub np. oskarżonego bądź oskarżyciela (w postępowaniu 
karnym). Zmiana ów określona jest mianem tzw. wyroku reformato-
ryjnego. Rozpoznanie opisywanego środka odwoławczego przez sąd 
może jednak prowadzić również do innego rezultatu, którym jest 
uchylenie zaskarżonego wyroku – tym samym wydanie tzw. wyroku 
kasatoryjnego. Mowa tutaj oczywiście o przypadkach, w których 
rezultat rozpoznania apelacji jest pozytywny dla osoby skarżącego. 
Wszak apelację sąd może również odrzucić. 

Apelacja w polskim porządku prawnym prawa cywilnego 
funkcjonuje jako apelacja pełna tzn. taka, w której sąd II instan-
cji rozpatruje sprawę przedstawioną sądowi I instancji ponownie. 
Podstawowym celem postępowania apelacyjnego jest naprawie-
nie wszystkich błędów popełnionych zarówno przez sąd, jak i przez 
strony, przy czym chodzi zarówno o błędy natury prawnej, jak 
i faktycznej. Z tych względów nieodłącznym elementem apelacji 
pełnej jest także możliwość powoływania przed sądem II instancji 
tzw. nowości (facta noviter producta oraz facta noviter reperta) 
(Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 31 stycznia 2008 roku, 
sygn. akt III CZP 49/07). 

Sąd rozpatrujący sprawę w postępowaniu apelacyjnym może 
jednak pominąć nowe fakty i dowody, jeśli strona mogła przyto-
czyć je w postępowaniu przed sądem I instancji, chyba, że potrzeba 
powołania się na nie wynikła w późniejszym czasie (http://www.
gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/334135,apelacja.html 
2018). Rozwiązanie to jest wyrazem zasady koncentracji materiału 
procesowego. Przepisami Kodeksu postępowania cywilnego regu-
lującymi ściśle zagadnienie apelacji są art. 367-391.
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Wstęp

Bezsprzecznym jest, iż praca niniejsza, dla spełnienia swoich 
celów, winna rozpoczynać się od krótkiej charakterystyki tego, 
czym apelacja jest w swojej istocie – bez rozróżnienia jej obrazu 
i funkcjonowania w poszczególnych postępowaniach – konkretnie: 
w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym. Celami wyżej 
wymienionymi są m.in. kompleksowa i niejako zbierająca dotychcza-
sowe osiągnięcia naukowo-jurydyczne w tejże dziedzinie, eksplika-
cja przedmiotowej instytucji prawnej, a także takie przedstawienie 
tej tematyki, aby była ona również jak najbardziej przydatna z per-
spektywy przeciętnego podmiotu obrotu prawnego.

Używane w rodzimym języku słowo „apelacja” pochodzi od 
łacińskiego appelatio, czyli „odwołanie” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Apelacja_(prawo) 2018). Dla adeptów prawa termin ten znany 
staje się jeszcze przed rozpoczęciem wykładu z szeroko rozumianej 
procedury karnej i cywilnej, już na zajęciach z łacińskiej terminologii 
prawniczej – choćby z brzmienia takich paremii, jak: Reformatio in 
peius iudici appellato non licet – co oznacza: „Sędziemu apelacyj-
nemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego 
się)”(http://lacina.info.pl/index.php?dzial=sentencje&opcja=sen-
t&ktora=R&podst=on&praw=on&bibl=on&skrot=on 2018).

„Apelacja” – pojęcie, ośmielimy się stwierdzić, już dość szeroko 
znane w popkulturze z chociażby książki autorstwa Johna Grishama 
o tym samym tytule, czy też w końcu z bardzo szeroko praktykowa-
nego wypowiadania tego słowa w przestrzeni publicznej, oznacza, 
najprościej rzecz ujmując – podstawowy środek odwoławczy (http://
www.edukacjaprawnicza.pl/apelacja-w-sprawie-cywilnej/ 2018). Jej 
celem jest ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd II instancji i do-
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Dopuszczalność apelacji

Podstawowym warunkiem dopuszczalności wniesienia apelacji 
jest istnienie wyroku, czy postanowienia (sententia existens), od któ-
rego ów środek zaskarżenia ma zostać wniesiony. 

Apelacja w postępowaniu cywilnym przysługuje od (https://so-
chapavel.wordpress.com/2016/10/17/dopuszczalnosc-apelacji-w-po-
stepowaniu-cywilnym/ 2018):

• wyroków końcowych (art. 367 k.p.c.);
• wyroków częściowych;
• wyroków wstępnych;
• wyroków łącznych;
• wyroków uzupełniających;
• wyroków zaocznych (w przypadku, gdy wyrok skarży powód 

art. 343 k.p.c.);
• postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu niepro-

cesowym (art. 518 k.p.c.);
• wpisu (wykreślenia) w księdze wieczystej dokonany przez sąd 

(art. 62610 § 3 k.p.c.).

Należy nadmienić, iż pozwanemu od wyroku zaocznego, za-
miast apelacji, przysługuje sprzeciw. Przesłanką niezbędną do moż-
liwości wniesienia apelacji jest również interes prawny (gravamen), 
czyli obiektywna potrzeba zmiany, lub uchylenia wyroku wyrażana 
przez skarżącego (https://sochapavel.wordpress.com/2016/10/17/
dopuszczalnosc-apelacji-w-postepowaniu-cywilnym/ 2018). Le-
gitymację do wniesienia apelacji posiadają: strona, interwenient 
uboczny, prokurator, inny organ działający na zasadach takich, jak 
prokurator, właściwa organizacja pozarządowa (https://lexplay.pl/
artykul/Postepowanie-Sadowe/apelacja_w_postepowaniu_cywil-
nym__wymogi1 2018). Warto wspomnieć, że uprawnienie do wnie-
sienia przedmiotowego środka odwoławczego przysługuje każdemu 
z powyższych podmiotów niezależnie od tego, czy dany podmiot 
brał udział w postępowaniu przed sądem I instancji, a więc w postę-
powaniu, które zostało de facto zaskarżone. Mocy wniesienia ape-
lacji od wyroku zaocznego nie ma: interwenient uboczny po stronie 
pozwanego, sam pozwany, a także organizacja pozarządowa wystę-
pująca w imieniu strony pozwanej (podmiotowi temu przysługuje 
jednakże sprzeciw). 

Kolejną istotną składową dopuszczalności wniesienia 
rzeczonego środka zaskarżenia jest złożenie owego środka 
w przewidzianym ustawą terminie. Termin ten wynosi dwa tygodnie  
i biegnie on od doręczenia skarżącemu wyroku wraz z uzasadnieniem, 
a w przypadku niezgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku razem 
z uzasadnieniem – początkiem biegu terminu do wniesienia apela-
cji jest dzień upływu terminu do żądania uzasadnienia. Termin prze-
widziany do przedłożenia omawianego środka jest terminem usta-
wowym. Rodzi to swoistą naturalną konsekwencję w postaci braku 
możliwości skracania bądź przedłużania tego okresu (Wójcik 2018). 

Apelacja jako pismo procesowe

Co do zasady apelacja powinna być wnoszona w formie pisma 
procesowego. Wyjątek od tej reguły stanowią sprawy z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, w których pracownik lub ubezpie-
czony działający bez pomocy pełnomocnika profesjonalnego, (a więc 

np. adwokata, czy radcy prawnego), może zgłosić apelację we właści-
wym sądzie ustnie do protokołu. 

Apelacja, jak stanowi art. 368 § 1 k.p.c., wniesiona w „tradycyjny 
sposób”, a więc w taki, jaki został zobrazowany w pierwszym zdaniu 
bieżącego rozdziału, winna czynić zadość wymogom stawianym dla 
standardowego pisma procesowego, a ponadto powinna zawierać:

• oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskaza-
niem, czy jest on zaskarżony w całości, czy w części;

• zwięzłe przedstawienie zarzutów;
• uzasadnienie zarzutów;
• powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz 

wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I 
instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na 
nie wynikła później;

• wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem 
zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Nadto w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość 
przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę 
wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedy-
nie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad 
żądanie (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). Jak uwa-
ża Sąd Najwyższy: „Wprawdzie oznaczenie wyroku, o którym mowa 
w art. 368 § 1 pkt 1 k.p.c., następuje przez wskazanie sądu, który 
wydał zaskarżony wyrok, jego sygnatury i daty wydania (a także stron 
i przedmiotu sprawy), jednakże niepodanie lub błędne określenie 
któregoś z elementów składających się na oznaczenie wyroku może 
uzasadniać odrzucenie apelacji tylko wtedy, gdy nie istnieje możliwość 
powiązania tego środka odwoławczego z konkretnym orzeczeniem” 
(Postanowienie SN z dnia 23 listopada 2011 r., sygn. akt III UZ 27/11). 
Z powyższego wynika konkluzja o jawnie pozytywnej prognozie dla 
osób, które na co dzień nie parają się prawniczym rzemiosłem, bo-
wiem pominięcie takich elementów skarżonego wyroku, jak np. 
jego sygnatura, nie skazuje z góry wniesienia apelacji na porażkę. Co 
wymagające zasygnalizowania – od apelacji powinna być wniesiona 
również opłata (chyba, że skarżący jest zwolniony z opłat sądowych).

Zarzuty apelacyjne

Zarzuty w apelacji cywilnej skonstruowane są w nieco inny spo-
sób, aniżeli ma to miejsce w przypadku apelacji karnej. Przede wszyst-
kim kluczową różnicę stanowi fakt, iż zarzutem, który nie odnotowuje 
swojego miejsca w kręgu uwag apelacji cywilnej jest zarzut tzw. rażą-
cej niewspółmierności kary. Zjawisko to podyktowane jest, natural-
nie rzecz biorąc, samą istotą postępowania cywilnego. Wyrok sądu 
cywilnego nie ma charakteru sankcji, a przynajmniej nie takiego cha-
rakteru, z jakim utożsamiana jest specyfika prawa karnego w ogóle. 

W zasadzie można by rzec, iż wyobraźnia skarżącego co do treści 
składanych zarzutów apelacyjnych może być bardzo bogata. Pretensje 
podmiotu apelującego mogą wszak dotyczyć wszelkich wadliwości, 
jakimi zostało, jego zdaniem, obarczone postępowanie w I instan-
cji. Mogą to być zatem uwagi dotyczące naruszenia prawa zarówno 
materialnego, jak i procesowego. Na szczególną uwagę, z punktu 
widzenia praktyki, zasługują zarzuty o nierozpoznanie istoty sprawy, 
niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, czy wadliwej oceny dowo-
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dów. Sąd w I instancji dopuścić może się również błędnej wykład-
ni przepisów prawnych, co w konsekwencji doprowadzi do równie 
błędnego wyroku. Nierzadką sytuacją jest również nieprawidłowa 
subsumpcja, a więc dopasowanie przepisu prawa do stanu faktycz-
nego rozpoznawanej przez sąd sprawy (https://www.infor.pl/prawo/
pozwy/informacje-ogolne/303854,Naruszenie-prawa-procesowego-
-i-prawa-materialnego-jako-zarzuty-w-apelacji.html 2018). Pewne sui 
generis odstępstwo zachodzi w przypadku postępowania o charakte-
rze uproszczonym. Na gruncie tego ostatniego postępowania, zarzuty 
dotyczyć mogą tylko naruszenia prawa materialnego przez jego błęd-
ną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz naurszenia przepi-
sów postępowania (lecz jedynie w przypadku, w którym naruszenie 
ów mogło mieć istotny wpływ na rezultat sprawy). 

Zilustrowania wymaga, w świetle niniejszego rozdziału, także 
problematyka nieważności postępowania. Otóż sąd II instancji rozpo-
znający zaskarżoną sprawę, bierze pod uwagę z urzędu, w granicach 
zaskarżenia, wyłącznie możliwość naruszenia prawa procesowego, 
prowadzącego do nieważności postępowania. A contrario oznacza 
to ni mniej ni więcej nad to, iż sąd odwoławczy nie bierze pod uwa-
gę z urzędu wszystkich możliwych uchybień w zastosowaniu prawa 
procesowego, prócz tych tylko, które mogły skutkować nieważnością 
postępowania (Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2010 r., sygn. akt V CSK 
448/09). Co za tym idzie – skarżący winien powołać, choćby z ostroż-
ności procesowej, wszystkie możliwe, dostrzeżone przez siebie dzia-
łania sądu I instancji, które mogły godzić w prawo formalne. Sam zaś 
stan nieważności postępowania zachodzi, gdy:

• droga sądowa była niedopuszczalna;
• o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami toczy 

się wcześniej wszczęta sprawa, albo sprawa taka została pra-
womocnie osądzona;

• strona została pozbawiona możliwości obrony swoich praw;
• zachodzi brak jurysdykcji krajowej;
• strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu 

powołanego do reprezentowania lub przedstawiciela usta-
wowego, albo, gdy pełnomocnik strony nie był należycie 
umocowany;

• skład sądu był sprzeczny z przepisami prawa, albo jeżeli 
w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy 
ustawy;

• sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest 
właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu;

• sprawę rozpoznano z naruszeniem immunitetu są-
dowego (http://www.przepisy.gof in.pl/przepisy-
no,15,80475,9,9,20150301,2,1.html 2018).

Kiedy zachodzi zmiana, a kiedy uchylenie
 orzeczenia na skutek apelacji

Następną niezwykle doniosłą, a jednocześnie niezbędną częścią 
każdej apelacji (nie tylko tej, na której skupia się niniejsza praca, 
czyli apelacji cywilnej) jest wniosek apelacyjny. Okazuje się bowiem, 
iż może on obejmować w swoim zakresie zmianę, albo uchylenie 
wyroku sądu I instancji w zależności od treści zarzutów. Jeżeli zarzut 
dotyczy tylko obrazy prawa materialnego, albo niewłaściwej oceny 
dowodów, uzasadniony będzie wniosek o zmianę skarżonego wyro-
ku. Jeśli, z kolei, zarzut dotykał będzie nieważności postępowania – 

słusznym będzie wnioskowanie o uchylenie skarżonego orzeczenia. 
Przy czym należy dodać, iż postulowanie zmiany wyroku jest szersze 
zakresowo niż wnioskowanie o jego uchylenie, ponieważ zmiana 
wyroku stanowi również jednocześnie jego uchylenie. 

Wniosek umiejscowiony w prezentowanym środku zaskarżenia 
nakreśla także granice zaskarżenia wyroku, którego dotyczy (http://
apelacjacywilna.pl/co-powinna-zawierac-apelacja/ 2018). Warto 
pamiętać o tym, że w przypadku, gdy apelacja opiewa na uchylenie 
lub zmianę jedynie części orzeczenia – w pozostałej, niezaskarżo-
nej, części orzeczenie staje się prawomocne z upływem terminu do 
wniesienia środka zaskarżenia.

Granice apelacji

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 378 § 1 Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego: „sąd II instancji rozpoznaje sprawę w granicach 
apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę 
nieważność postępowania” (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
Postępowania Cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360). Sąd w drugiej 
instancji nie jest uprawniony do kontroli orzeczenia wydanego przez I 
instancję, w niezaskarżonej przez wnoszącego apelację części. Co waż-
ne, powinien on jednak z urzędu rozpatrzyć możliwość wystąpienia 
nieważności postępowania. Skutkiem takiego zachowania sądu jest 
fakt, że strona wnosząca apelację nie co do całości, ale co do części 
wyroku, gwarantuje sobie niezmienialność niezaskarżonej części i po 
upłynięciu odpowiedniego terminu, jej uprawomocnienie (http://
apelacjacywilna.pl/jakie-sa-granice-apelacji/ 2018). Są to tak zwane 
granice przedmiotowe apelacji, które określane są właśnie przez za-
kres zaskarżenia pojawiający się we wniosku apelacyjnym. Warto tutaj 
zauważyć, że poza wnioskiem o zmianę czy nawet całkowite uchylenie 
wyroku, istnieje również możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie 
przez sąd II instancji apelacji dotyczącej postanowień sądu wydanych 
w I instancji, które to postanowienia nie mogły zostać zaskarżone przez 
zainteresowaną stronę w drodze zażalenia, a miały istotny wpływ na 
wynik sprawy. To, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o granice 
apelacji, to fakt, że zasadniczo w postępowaniu apelacyjnym nie ma 
możliwości rozszerzenia żądania pozwu, ani występowania z nowymi 
roszczeniami (Broniewicz 2014). 

Podmiotowe granice apelacji aktualizują się w przypadku współ-
uczestnictwa obojętnie po której stronie. Należałoby zatem w tym 
miejscu omówić, jakie skutki mają poszczególne rodzaje współuczest-
nictwa dla stron apelacji, i tak (Broniewicz 2014):

• współuczestnictwo po stronie przeciwnej niż skarżąca – nie-
objęcie apelacją niektórych współuczestników powoduje 
uprawomocnienie się co do nich wyroku z I instancji, czego 
skutkiem jest niemożność rozpoznania sprawy wobec nich. 
Od zasady tej jest jednak wyjątek w postaci współuczestnic-
twa koniecznego;

• współuczestnictwo formalne po stronie skarżącej – wnie-
sienie apelacji przez niektórych współuczestników skutkuje 
uprawomocnieniem się wyroku i niemożnością rozpoznania 
sprawy wobec nich;

• współuczestnictwo materialne jednolite po stronie skarżącej 
– przy tym rodzaju współuczestnictwa, wniesienie apelacji 
przez jednego ze współuczestników lub niektórych z nich bę-
dzie skuteczne wobec pozostałych, czego skutkiem będzie 
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zobligowanie sądu do rozpoznania sprawy wobec wszystkich 
współuczestników;

• współuczestnictwo materialne zwykłe – skutkiem wniesienia 
apelacji w tym wypadku będzie wstrzymanie uprawomoc-
nienia się wyroku względem wszystkich współuczestników. 
Sąd będzie uprawniony do rozpoznania sprawy w granicach 
zaskarżenia także wobec nich.

Postępowanie apelacyjne i jego rezultaty

Czynnością, która rozpoczyna postępowanie apelacyjne jest 
wniesienie apelacji. Wnosi się ją do sądu, który jest odpowiedzial-
ny za wydanie zaskarżonego wyroku, adresując ją jednak do sądu 
drugiej instancji. Witold Broniewicz w książce Postępowanie Cywilne 
w zarysie, dzieli rozpoznawanie apelacji na dwa etapy – pierwszy, 
tak zwany etap wstępny, i drugi – etap zasadniczy. W pierwszym 
etapie następuje kontrola formalna apelacji, czyli na przykład to, 
czy apelacja spełnia warunki pisma procesowego i została należy-
cie opłacona. Jeżeli sąd stwierdzi istnienie braków, przewodniczący 
wzywa skarżącego, pod rygorem odrzucenia apelacji, do poprawie-
nia lub uzupełnienia wykrytych braków, w terminie, który jak się 
przyjmuje w literaturze, nie powinien być krótszy niż tydzień. Sąd 
I instancji uprawniony jest na posiedzeniu niejawnym do odrzucenia 
apelacji, która została wniesiona po upływie wyznaczonego terminu, 
jest nieopłacona czy dotknięta innymi przyczynami, które pozwalają 
uznać ją za niedopuszczalną, w tym również apelację, w której stro-
na skarżąca nie usunęła braków w wyznaczonym terminie. Jeżeli 
warunki dopuszczalności apelacji są spełnione, przechodzimy do 
drugiego, z wcześniej wspomnianych etapów – etapu zasadniczego 
– w którym to następuje przekazanie apelacji razem z aktami z sądu 
I instancji, do którego była ona wnoszona, do sądu właściwego II 
instancji, razem z doręczeniem apelacji uczestnikom postępowania. 
Każdy z uczestników ma prawo wniesienia odpowiedzi na apelację 
wprost do sądu II instancji (Broniewicz 2014).

Jeżeli sąd II instancji zdecyduje o nieodrzuceniu apelacji, prze-
chodzi do jej rozpoznania, które następuje zasadniczo w składzie 
trzech sędziów na rozprawie i liczba ta jest niezmienna, niezależnie 
od rodzaju postępowania, ani rodzaju rozstrzygnięcia (http://ape-
lacjacywilna.pl/ilu-sedziow-rozpoznaje-apelacje/ 2018). Wyjątkami 
od tej zasady rozpoznawania sprawy na rozprawie jest moment, 
kiedy zachodzi nieważność postępowania, albo doszło do cofnięcia 
pozwu czy apelacji – wtedy sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu 
niejawnym. Rozprawa w II instancji przebiega w sposób klasyczny, 
czyli w taki, jak przebiegała w pierwszej instancji, z dwoma jednak, 
dość znaczącymi różnicami, którymi są:

• możliwość przedstawienia zagadnienia do rozstrzygnięcia 
przez Sąd Najwyższy, razem z odroczeniem rozpoznania 
sprawy, gdy powstaną „zagadnienia prawne budzące po-
ważne wątpliwości”;

• brak możliwości wydania wyroku zaocznego, którego nie 
wydaje się w postępowaniu odwoławczym.

Rezultatami postepowania apelacyjnego może być wydanie wy-
roku uwzględniającego albo oddalającego apelację. Gdy sąd decy-
duje się na wydanie wyroku uwzględniającego, może on mieć dwie 
formy – wyroku zmieniającego, jeżeli wyrok w pierwszej instancji 
zapadł z naruszeniem prawa materialnego, a zebrany materiał do-

wodowy pozwala na wydanie takiego orzeczenia, albo wyrok uchy-
lający, który występuje w czterech wypadkach (Broniewicz 2014): 

• stwierdzenia nieważności postępowania przed sądem I 
instancji z przyczyny niestanowiącej podstawy odrzucenia 
pozwu ani umorzenia postępowania;

• pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi potrzeba umorzenia 
postępowania;

• istota sprawy nie została rozpoznana przez sąd I instancji; 
• wydanie wyroku innego niż zaskarżony wymaga przeprowadze-

nia postępowania dowodowego w całości.
W toku postępowania może dojść również do jego umorzenia, które 
może być następstwem dwóch sytuacji (http://apelacjacywilna.pl/
mozliwe-umorzenie-postepowania-apelacyjnego/ 2018):

• cofnięcia apelacji;
• jako następstwo zawieszenia postepowania, gdy postępo-

wanie zawieszone nie zostanie podjęte we wskazanym ter-
minie. 

Konkludując – za Broniewiczem – można przyjąć sześć dróg 
zakończenia postępowania apelacyjnego, którymi są (Broniewicz 
2014):

1. Odrzucenie apelacji;
2. Zmiana zaskarżonego wyroku;
3. Uchylenie zaskarżonego wyroku z odpowiednim orzecze-

niem dodatkowym;
4. Oddalenie apelacji;
5. Umorzenie postępowania apelacyjnego;
6. Umorzenie postepowania w całości.
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wodujące szkodę, kolejno szkodę oraz zaistnienie adekwatnego 
związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem powodującym szko-
dę a szkodą. Do zdarzeń wynikających z czynów niedozwolonych 
znajdą zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego w przedmiocie 
zasad ustalania szkody a także, z pewnymi modyfikacjami, regulacje 
dotyczące ustalania związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem 
powodującym szkodę a szkodą (Radwański, Olejniczak 2014 :197). 

Przyznanie uczestnikom obrotu możliwości dokonania umow-
nej modyfikacji odpowiedzialności deliktowej, stanowi mechanizm 
mający na celu nadanie regulacji ustawowej bardziej elastycznego 
wymiaru, wydaje się więc, iż jest to zagadnienie, które warto pod-
dać analizie. Co za tym idzie, celowym jest podjęcie próby udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość umownego 
ograniczenia odpowiedzialności deliktowej, a jeśli tak to w jakich 
granicach.

Dopuszczalność umownego ograniczenia
 odpowiedzialności deliktowej

Już na początku rozważań, należy wskazać, iż co prawda umow-
na modyfikacja odpowiedzialności dłużnika z tytułu czynu niedo-
zwolonego może zostać dokonana zarówno przed jak i po zaktu-
alizowaniu się przesłanek tejże odpowiedzialności, jednak problem 

Wstęp

Zasady odpowiedzialności deliktowej zostały uregulowane 
w Tytule VI. Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego. W polskim prawie 
cywilnym występują trzy podstawowe zasady odpowiedzialności 
z tytułu czynów niedozwolonych, a to odpowiedzialność oparta 
na zasadzie winy, na zasadzie ryzyka oraz na zasadzie słuszności 
(Radwański, Olejniczak 2014 : 197). Charakterystyczną cechą odpo-
wiedzialności deliktowej, jest jej niezależność od istnienia pomiędzy 
podmiotami stosunku obligacyjnego. Obowiązek świadczenia ma 
charakter pierwotny i powstaje ex lege dopiero w chwili zaistnienia 
czynu niedozwolonego, który pociąga za sobą obowiązek naprawie-
nia szkody (Banaszczyk 2018: Nb.2). Odpowiedzialność odszkodo-
wawcza powstanie w takim wypadku niezależnie od łączącej strony 
więzi obligacyjnej. Przed wyrządzeniem szkody przedmiotowa więź 
nie musi w ogóle istnieć pomiędzy podmiotem wyrządzającym szko-
dę a poszkodowanym (Kuźmicka-Sulikowska 2011: 408). Dopiero 
zdarzenie powodujące szkodę, przy spełnieniu ustawowych wymo-
gów dla przypisania odpowiedzialności podmiotowi powodującemu 
szkodę, skutkuje aktualizacją odpowiedzialności i powstaniem po 
stronie dłużnika zobowiązania do jej naprawienia. 

Jako podstawowe przesłanki odpowiedzialności z tytułu czy-
nów niedozwolonych można wyróżnić po pierwsze zdarzenie po-
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dopuszczalności ograniczenia odpowiedzialności dłużnika z tytułu 
czynu niedozwolonego, oraz wskazania ewentualnych granic takiej 
modyfikacji, dotyczy w głównej mierze możliwości umownego ogra-
niczenia przyszłej odpowiedzialności deliktowej. Z uwagi na ramy ni-
niejszego artykułu, przedmiotem szerszych rozważań została objęta 
jedynie dopuszczalność umownego ograniczenia mogącej powstać 
w przyszłości odpowiedzialności deliktowej dłużnika. 

Jedynie wzmiankowo wskazuję, iż w przypadku zaktualizowania 
się przesłanek odpowiedzialności dłużnika z tytułu czynu niedozwo-
lonego, wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, 
co za tym idzie, to w głównej mierze od wierzyciela zależnym jest, 
czy będzie on dochodził swych praw. W sytuacji aktualizacji odpo-
wiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego oraz nabycia przez 
wierzyciela roszczenia względem dłużnika, kwestia umownego 
ograniczenia odpowiedzialności dłużnika nie przysparza znaczących 
problemów, gdyż wydaje się, iż brak jest podstaw by wykluczyć do-
puszczalność zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kompensaty 
konkretnej szkody, powstałej w wyniku zaistniałego już, zidentyfi-
kowanego zdarzenia, będącego czynem niedozwolonym. Zasadnym 
wydaje się przyjęcie poglądu zgodnie, z którym uwolnienie dłuż-
nika od odpowiedzialności już po powstaniu zobowiązania, może 
nastąpić w szczególności w formie zrzeczenia się przez wierzyciela 
przysługującego mu roszczenia, czy też poprzez zawarcie umowy 
o zwolnienie dłużnika z długu. 

Za zagadnienie problematyczne można natomiast uznać doko-
nanie modyfikacji odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolone-
go jeszcze przed aktualizacją odpowiedzialności dłużnika. Umowna 
modyfikacja odpowiedzialności dłużnika w takim wypadku będzie 
dotyczyć mogącego w przyszłości powstać potencjalnego stosunku 
zobowiązaniowego, co za tym idzie występuje w takiej sytuacji re-
alna potrzeba ochrony potencjalnego wierzyciela oraz wyważenia 
wzajemnych interesów stron w tym zakresie.

O ile możliwość umownej modyfikacji odpowiedzialności z ty-
tułu naruszenia zobowiązywania w reżimie odpowiedzialności kon-
traktowej i wprowadzenia do stosunku zobowiązaniowego klauzul 
modyfikujących podstawowy zakres odpowiedzialności dłużnika nie 
budzi wątpliwości, gdyż została, expressis verbis przewidziana w art. 
472 k.c. in principio oraz art. 473 § 1 k.c. (Jastrzębski 2007: 801) 
(oraz pośrednio w art. 473 § 2 k.c. odnośnie ograniczenia odpo-
wiedzialności), to brak jest analogicznej regulacji odnoszącej się do 
reżimu odpowiedzialności deliktowej, która wprost przyzwalałaby 
na dokonanie umownej modyfikacji odpowiedzialności dłużnika 
z tytułu czynów niedozwolonych oraz wyznaczała granice dopusz-
czalnej modyfikacji.

Po pierwsze, należy wskazać, iż odnośnie dopuszczalności 
uprzedniej modyfikacji odpowiedzialności z tytułu czynu niedo-
zwolonego oraz ograniczenia zakresu tejże odpowiedzialności, 
w doktrynie podnosi się, iż brak jest podstaw by przyjąć założenie, 
że wszystkie przepisy dotyczące odpowiedzialności deliktowej są 
przepisami bezwzględnie wiążącymi (Machnikowski 2014 : Nb. 142), 
co za tym idzie wydaje się, iż brak jest podstaw dla odrzucenia do-
puszczalności uprzedniej modyfikacji odpowiedzialności deliktowej 
potencjalnego dłużnika.

Ponadto, przyjmuje się, iż na gruncie obecnie obowiązującego 
stanu prawnego, dopuszczalność umownej modyfikacji odpowie-
dzialności deliktowej można wywieść a contrario z dyspozycji art. 

437 k.c., który przewiduje, niemożność wyłączenia, ani też ograni-
czenia z góry, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ruch 
mechanicznego środka komunikacji (art. 436 k.c.) oraz odpowie-
dzialności prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za 
pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.). Skoro bowiem art. 437 k.c. prze-
widuje niemożność ograniczenia lub wyłączenia z góry odpowie-
dzialności we wskazanych przypadkach, to wnioskując a contrario 
można przyjąć, iż w pozostałych sytuacjach uprzednia modyfikacja 
odpowiedzialności oraz stosowanie klauzul ograniczających odpo-
wiedzialność dłużnika z tytułu czynu niedozwolonego jest dozwolo-
na (Warkałło 1974: 330).

Możliwość ograniczenia odpowiedzialność ex delicto, można 
również wyprowadzić z regulacji art. 433 k.c. odnoszącego się do 
zbiegu reżimu odpowiedzialności deliktowej oraz kontraktowej, 
który wskakuje, iż prawnie skutecznym jest umowne wyłączenie 
dopuszczalności zbiegu roszczeń ex delicto i ex contractu. Z treści 
zawartej umowy może więc wynikać wyłączność reżimu kontrakto-
wego oraz wyłączenie innych, niż reżim odpowiedzialności kontrak-
towej, podstaw potencjalnych roszczeń odszkodowawczych wierzy-
ciela (Sajfan 2018: Nb 5-6).

Podnieść ponadto należy, iż dopuszczalność uprzedniej 
umownej modyfikacji odpowiedzialności deliktowej może być 
poniekąd upatrywana również w obowiązującej w polskim sys-
temie prawnym zasadzie swobody umów (Warkałło 1974 : 327) 
wyrażonej w art. 3531 k.c., zgodnie z którą strony mogą ułożyć 
łączący je stosunek wedle własnego uznania, o ile jego treść 
lub cel nie będą sprzeciwiać się właściwości stosunku, ustawie 
lub zasadom współżycia społecznego. Ponadto, dopuszczalność 
umownej modyfikacji odpowiedzialności zawsze należy badać 
przez pryzmat regulacji art. 58 k.c., uwzględniając okoliczności 
konkretnego przypadku.

W tym miejscu, należy wskazać, iż w świetle powyższych ar-
gumentów wydaje się, iż brak jest podstaw dla odmowy przyzna-
nia stronom stosunku prawnego możliwości uprzedniej umownej 
modyfikacji odpowiedzialności ex delicto, w tym poprzez ograni-
czenie zakresu tejże odpowiedzialności, w szczególności odnośnie 
naprawienia szkody na mieniu. Podnosi się, iż w tym zakresie trud-
no wskazać na szczególne zagrożenia dla interesu ewentualnego 
poszkodowanego (Machnikowski 2014: Nb 144). W przypadku 
jednak wyrządzenia szkody na osobie, wskazuje się, iż dopuszcze-
nie uprzedniego ograniczenia odpowiedzialności deliktowej może 
być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz 
nieważne z mocy art. 58 § 2 k.c. Jak zauważają P. Machnikowski 
i A. Śmieja, „W przypadku tak cennych dóbr, jakimi są dobra osobi-
ste, wszelkie wątpliwości co do zakresu, w jakim powinny być one 
prawnie chronione, należy rozstrzygać na korzyść tego, kto może 
być w przyszłości dotknięty tego typu uszczerbkiem.” (Machnikowski 
2014: Nb 144). W tym miejscu, tytułem przykładu należy wskazać, 
iż przyjmuje się w szczególności, że nie jest możliwe wyłączenie od-
powiedzialności za rażące niedbalstwo w sytuacji świadczenia usług 
o charakterze medycznym, w wyniku, którego doszłoby do szkody 
na osobie wierzyciela (Borysiak 2017: Nb.13). 

Powyższe argumenty wskazują na generalną możliwość uprzed-
niej umownej modyfikacji odpowiedzialności deliktowej, w tym 
ograniczenia zakresu tejże odpowiedzialności, z zastrzeżeniem, iż 
każdorazowo należy badać dopuszczalność modyfikacji w odnie-
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sieniu do konkretnych okoliczności faktycznych. Każdorazowo na 
względzie należy mieć również z jakim rodzajem obrotu mamy do 
czynienia (w szczególności w przypadku obrotu konsumenckiego na-
leży wziąć pod uwagę regulacje ustawowe, ograniczające dopusz-
czalność wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy względem 
konsumenta).

Granica ograniczenia odpowiedzialności

Istotne zagadnienie wydaje się stanowić, określenie granicy 
złagodzenia odpowiedzialności deliktowej potencjalnego dłużnika 
oraz wyznaczenie maksymalnego zakresu, w jakim może nastąpić 
ograniczenie odpowiedzialności ex delicto. Jak zostało już zasygna-
lizowane w pierwszej części artykułu, podstawowe ramy dla umow-
nego ograniczenia zakresu odpowiedzialności deliktowej stanowią 
normy prawne o charakterze bezwzględnie wiążącym. Każdorazowo 
dopuszczalność ograniczenia odpowiedzialności dłużnika powinna 
być badana przez pryzmat art. 58 k.c., a także w kontekście obowią-
zującej zasady swobody umów. Odnosząc się do norm regulujących 
odpowiedzialność deliktową, należy w szczególności mieć na wzglę-
dzie art. 437 k.c., który wprowadza zakaz uprzedniego ograniczenia lub 
wyłączenia odpowiedzialności przewidzianej w art. 435 k.c. i 436 k.c.

Należy zwrócić uwagę, że w reżimie odpowiedzialności kon-
traktowej granicę ograniczenia odpowiedzialności dłużnika za na-
ruszenie zobowiązania wyznacza art. 473 § 2 k.c., który przewiduje, 
iż nie jest dopuszczalnym organicznie odpowiedzialności dłużnika 
z tytułu umyślnego naruszenia zobowiązania. Przyjmuje się, iż re-
gulacja ta dotyczy jedynie umyślnego zachowania dłużnika i nie 
obejmuje swym zakresem rażącego niedbalstwa (Borysiak 2017: 
Nb.17). Interesującym zagadnieniem, jest rozważenie dopuszczal-
ności stosowania do reżimu odpowiedzialności deliktowej art. 473 
§ 2 k.c., gdyż brak jest analogicznej normy, która przewidywałaby 
wprost nieważność podobnego postanowienia odnoszącego się do 
odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Z  jednej strony 
wydaje się, iż art. 473 § 2 k.c. można uznać za pewnego rodzaju su-
perfluum i proponowane jest nawet zrezygnowanie z tejże regulacji 
(Zoll 2010 Nb.161), skoro uprzednie zwolnienie dłużnika z odpowie-
dzialności w przypadku umyślnego doprowadzenia do aktualizacji 
odpowiedzialności ex delicto czy też ex contractu i tak mogłoby być 
uznane za nieważne, z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia 
społecznego, jednakże z punktu widzenia nauki prawa, sama kwe-
stia dopuszczalności stosowania art. 473 § 2 k.c., jako wyznacza-
jącego granice łagodzenia odpowiedzialności deliktowej, stanowi 
interesujące zagadnienie, które warto poddać analizie. 

W. Borysiak wskazuje, iż strony mogą postanowić, że w przy-
padku, gdy naruszenie zobowiązania, a to jego niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie, będzie miało charakter czynu niedozwolo-
nego, to dłużnik nie będzie za niego odpowiadał (Borysiak 2017: 
Nb.10). Wydaje się jednak, iż takie postanowienie, pomimo, iż do-
tyczy ograniczenia odpowiedzialności ex delicto, to jest ściśle po-
wiązane z istniejącym już zobowiązaniem ex contractu. W takim 
wypadku, co prawda przedmiotowe postanowienie dotyczy mody-
fikacji odpowiedzialności deliktowej dłużnika, ale jest również ściśle 
powiązane z kontekstem naruszenia istniejącego zobowiązania ex 
contractu i w zasadzie dotyczy umownego wyłączenia zbiegu rosz-
czeń ex contractu oraz ex delicto. 

Z kolei, K. Zagrobelny podaje, iż jego zdaniem nie jest możli-
we zastosowanie wprost regulacji art. 473 k.c. do reżimu odpowie-
dzialności deliktowej, z uwagi na fakt, iż znajduje się on w dziale 
regulującym skutki niewykonania zobowiązań i wprost nawiązuje do 
skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
ex contractu (Zagrobelny 2017 Nb: 13). Zdaniem autora, co do zasa-
dy możliwa jest umowna modyfikacja odpowiedzialności deliktowej 
oraz uregulowanie mocą umowy stron kwestii skutków naruszenia 
zasad postępowania w przypadku aktualizacji odpowiedzialności de-
liktowej, (Zagrobelny 2017 Nb: 13) jednakże nie przesądza on jasno 
o dopuszczalności zastosowania art. 473 k.c. oraz wyznaczenia w ten 
sposób granicy łagodzenia odpowiedzialności deliktowej. 

Za dopuszczalnością jedynie analogicznego stosowania art. 
473 k.c. do reżimu odpowiedzialności deliktowej opowiada się M. 
Gutowski, wskazując w szczególności na możliwość zbiegu roszczeń 
ex delicto i ex contractu oraz wzajemne oddziaływanie na siebie 
i przenikanie przedmiotowych reżimów odpowiedzialności (Gutow-
ski 2016: Nb. 6).

Wydaje się, zasadnym przyjęcie, iż art. 473 k.c. znajduje zasto-
sowanie do odpowiedzialności deliktowej w drodze analogii. Przed-
miotowa regulacja wprost odnosi się, do zasad umownej modyfi-
kacji odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania ex contractu, 
wydaje się jednak celowym uznanie, iż § 2 może wyznaczać mak-
symalną granicę złagodzenia odpowiedzialności dłużnika również 
w przypadku ograniczenia odpowiedzialności deliktowej.

W kontekście powyższych rozważań oraz niemożności uprzed-
niego zwolnienia dłużnika z odpowiedzialności w przypadku umyśl-
nego naruszenia zasad postępowania, w doktrynie podejmowane 
są próby formułowania „zasady bezwzględnej odpowiedzialności 
za dolus” bądź „za winę umyślną” (Warkałło 1974: 328 i n.). Należy 
się zgodzić, iż faktycznie brak jest jakichkolwiek argumentów prze-
mawiających za dopuszczalnością uznania możliwości uprzedniego 
umownego wyłączenia odpowiedzialności, w przypadku umyślnego 
naruszenia zasad postępowania oraz wyrządzenia szkody, wydaje się 
jednak, iż tworzenie nowych kategorii pojęciowych i posługiwanie 
się proponowaną terminologią nie jest właściwe. Moim zdaniem, 
zasadnym i w pełni wystarczającym jest posługiwanie się po pro-
stu terminem „odpowiedzialność” i nie ma potrzeby dokonywania 
sztucznych kategoryzacji, gdyż od razu potencjalnemu odbiorcy na-
suwa się szereg pytań, w przedmiocie określenia po pierwsze, co 
ma oznaczać „bezwzględna odpowiedzialność”, a także, czy istnieje 
w takim razie „odpowiedzialność względna”.

Ponadto, nie można się moim zdaniem zgodzić z poglądem 
wyrażanym przez P. Graneckiego, który twierdzi, iż odpowiedzial-
ność dłużnika za umyślne naruszenie zasad postępowania zawsze 
powinna wiązać się z sankcją po stronie dłużnika, gdyż jedną z funk-
cji przedmiotowej regulacji jest stworzenie dłużnikowi pewnego 
rodzaju dolegliwości za umyślne doprowadzenie do wyrządzenia 
szkody (Granecki 2001: 72). Moim zdaniem pogląd taki nie zasłu-
guje na aprobatę, z uwagi na fakt, iż podstawową funkcją prawa 
zobowiązań nie jest funkcja represyjna oraz sprawienie dolegliwości 
nagannie postępującemu uczestnikowi obrotu prawnego. Wskazu-
je się, iż penalizacja odpowiedzialności cywilnej nie jest pożądana 
(Szpunar 1998: 134-135). Podstawową funkcją prawa zobowiązań 
jest regulowanie interesów majątkowych uczestników obrotu, a nie 
wymierzanie sankcji za naganne zachowanie tychże podmiotów. 
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W rezultacie, moim zdaniem nietrafnym jest również założenie, 
zgodnie z którym nie jest dopuszczane wyłączenie odpowiedzial-
ności dłużnika za umyślne naruszenie zobowiązania już po zajściu 
zdarzenia, wyrządzającego szkodę z uwagi na fakt (jak wskazuje 
autor) iż nie realizowałoby to proponowanej zasady bezwzględnej 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie, a ponadto pro-
wadziłoby do swoistego obejścia zakazu z art. 473 § 2 k.c. (Granecki 
2001:76). Stanowisko takie, nie zasługuje na aprobatę, po pierwsze 
z uwagi na fakt, iż po zaistnieniu przesłanek odpowiedzialności i na-
byciu przez wierzyciela roszczenia, interes wierzyciela jest chronio-
ny, gdyż to od jego decyzji zależy, czy skorzysta on z prawa docho-
dzenia zaspokojenia od dłużnika. Należy wskazać, iż za faktycznie 
niedopuszczalne należałoby uznać zwolnienie dłużnika, ale z długu 
przyszłego, którego źródłem miałoby być umyślne naruszenie reguł 
postępowania powodujące odpowiedzialność deliktową, które do-
piero miałoby nastąpić. Taka umowa byłaby sprzeczna z prawem, jej 
celem byłoby faktyczne obejście zakazu z art. 473 § 2 k.c., ponadto 
należałoby ją uznać za niezgodną z zasadami współżycia społeczne-
go. W przypadku jednak istniejącego już po stronie dłużnika zobo-
wiązania, brak jest moim zdaniem argumentów, przemawiających 
za wyłączeniem możliwości zwolnienia dłużnika z długu, czy też 
zrzeczenia się przez wierzyciela nabytego już przez niego roszczenia.

Podsumowanie

Powyższe rozważania, prowadzą do wniosku, iż należy uznać, 
za dopuszczalną umowną modyfikację, w tym ograniczenie, odpo-
wiedzialności deliktowej. Jako możliwe należy przyjąć zarówno ogra-
niczenie odpowiedzialności przyszłej, jak i ustalenie mocą umowy 
stron zasad kompensaty, w przypadku zaktualizowania przesłanek 
odpowiedzialności deliktowej i nabycia przez wierzyciela uprawienia 
do dochodzenia zaspokojenia. 

Najważniejsze w moim przekonaniu, jest jednak podkreślenie, 
iż Kodeks cywilny nie przewiduje dopuszczalności uprzedniego łago-
dzenia odpowiedzialności dłużnika w sposób nieograniczony i zwol-
nienia go z odpowiedzialności w każdym możliwym przypadku naru-
szenia. Nie jest możliwym uprzednie zwolnienie przyszłego dłużnika 
z odpowiedzialności za umyślne zachowanie skutkujące wyrządze-
niem szkody. Powyższe należałoby uznać za sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, chociażby z uwagi na fakt, iż prowadziłoby 
do przyzwolenia na umyślne wyrządzenie wierzycielowi szkody (któ-
re jest zresztą poczytywane jako wyrządzenie jej w sposób wysoce 
naganny (Ruszkiewicz 2014:Nb. 2). Brak jest więc podstaw dla uzna-
nia dopuszczalności uprzedniego ograniczenia odpowiedzialności 
dłużnika w przypadku zachowania o tak wysokim stopniu naganno-
ści, a przedmiotowa regulacja umowna, wykraczałaby poza zakres 
zasady swobody umów, a także stałaby w sprzeczności z dyspozycją 
art. 58 § 2 k.c. Ponadto przyjęcie dopuszczalności stosowania przez 
analogię normy art. 473 § 2 k.c. do reżimu odpowiedzialności de-
liktowej, przesądza o nieważności klauzuli, która wyłączałaby przy-
szłą odpowiedzialność deliktową dłużnika w przypadku zachowania 
umyślnego. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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to na stronach ciąży obowiązek przedstawiania dowodów, z kolei 
postępowanie administracyjne cechuje się zasadą inkwizyjności, 
w związku z czym onus probandi spoczywa na organie (Badowska-
-Zygmuntowicz 2016: 8). 

W każdym postępowaniu administracyjnym, w którym ko-
nieczna jest wycena nieruchomości, organ zobligowany jest 
do zlecenia wykonania operatu szacunkowego w celu usta-
lenia wartości nieruchomości. Operat szacunkowy sporządza 
rzeczoznawca majątkowy wybrany w procedurze przetargo-
wej. Rzeczoznawca majątkowy posiada wiedzę specjalistycz-
ną z zakresu wyceny nieruchomości, w którą nie może wkra-
czać organ. Niemniej jednak to organ decyduje o uznaniu 
operatu szacunkowego za dowód w sprawie. W związku  
z czym spoczywa na nim obowiązek sprawdzenia operatu w za-
kresie, w jakim nie dotyczy to wiedzy specjalistycznej. Kwestia 
ta została szerzej omówiona w podrozdziale trzecim niniejszego 
artykułu, w czym nieodzowną pomocą okazało się orzecznic-
two. Przedmiot badania zawężono do dowodu w postępowa-

Wstęp

Problematyka wyceny nieruchomości pojawia się w profe-
sjonalnych czasopismach (przykładem takiego opracowania jest 
artykuł: A. Marakucha, Operat szacunkowy jako dowód w postę-
powaniu administracyjnym,  „Nieruchomości” 2014, nr 6). Jednak-
że tematyka operatu szacunkowego w kontekście postępowania 
dowodowego jest rzadko podejmowana w literaturze naukowej. 
Ostatnio zagadnienie specyficznego dowodu, jakim jest operat 
szacunkowy, ukazało się w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 
lecz w odniesieniu do postępowania cywilnego. Niniejszy artykuł 
naukowy jest jednym z opracowań dotyczących operatu szacun-
kowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym. W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że specyfika dowodu z operatu szacunko-
wego w postępowaniu administracyjnym jest zgoła odmienna niż 
w postępowaniu cywilnym. Podkreślenia wymaga fakt, iż procedu-
ra cywilna charakteryzuje się zasadą kontradyktoryjności, a więc 
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Property valuation report as an evidence 
in the administrative proceedings

This article presents legal regulations about property valua-
tion report in the aspect of evidence proceedings as a part of the 
administrative proceedings. One of evidence in the administra-
tive procedure is expert’s opinion, while the property valuation 
report is a form of property valuer’s opinion, which evaluates 
a value of property. The law expressly provide that only the val-
uer property has a right to make valuation of property. And the 
authority has a duty to check the  property valuation report and 
after the check it can recognize the  property valuation report as 
an evidence in a case. In the article will be discussed issues con-
cerning the evidence proceedings in the administrative proceed-
ings, as regard as expert’s opinion. Therefore, the term “expert” 
was defined and reasons to ability to be the expert was indicat-
ed. Next, the definition of the property valuation report was con-
cluded and its official character was determined. In the last sec-
tion of this article, with help of case law, the authority’s duties 
related to check of the property valuation report was formulated.

Keywords: property valuation report, evidences, the administrative 
proceedings.

Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych do-
tyczących operatu szacunkowego w aspekcie postępowania do-
wodowego w postępowaniu administracyjnym. Jednym z dowo-
dów w postępowaniu administracyjnym jest opinia biegłego, zaś 
operat szacunkowy jest formą opinii rzeczoznawcy majątkowego 
określającą wartość nieruchomości. Przepisy wprost stanowią, iż 
wyłącznie rzeczoznawca majątkowy ma prawo sporządzić wycenę 
nieruchomości. Organ ma z kolei obowiązek sprawdzić treść opera-
tu i dopiero po dokonaniu oceny stwierdzić uznanie operatu za do-
wód w sprawie. W niniejszym artykule omówiono kwestie dotyczą-
ce problematyki dowodów w postępowaniu administracyjnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem  dowodu w postaci opinii biegłego. 
W związku z tym zdefiniowano pojęcie „biegłego” oraz wskazano 
przesłanki zdolności do występowania w charakterze biegłego. Na-
stępnie podano definicję operatu szacunkowego i określono jego 
charakter urzędowy. Natomiast w ostatnim podrozdziale, przy po-
mocy orzecznictwa, sformułowano obowiązki organu w zakresie 
sprawdzenia operatu szacunkowego.

Słowa kluczowe: operat szacunkowy, środki dowodowe, postępo-
wanie administracyjne.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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niu administracyjnym regulowanym przepisami Ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity ze zm., dalej: k.p.a.), bez 
analizy porównawczej do innych postępowań administracyjnych,  
np. postępowania podatkowego.

W artykule posłużono się metodą teoretyczno-prawną oraz 
metodą funkcjonalizmu prawniczego jako metodą pomocniczą.

Dowody w postępowaniu administracyjnym  
ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego

Pojęcie „dowodu” należy rozumieć w sposób słownikowy, tj. 
jako okoliczność lub rzecz świadcząca o czymś albo przemawiająca 
za czymś lub też jako środek mający na celu wykazanie prawdziwości 
okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Kodeks postępo-
wania administracyjnego nie wskazuje definicji legalnej „dowodu”, 
a w piśmiennictwie przyjmuje się wykładnię językową tego terminu 
(Martysz 2010: 580). Postępowanie dowodowe jest istotną częścią 
postępowania administracyjnego. Organ ma bowiem obowiązek po-
dejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie 
interes społeczny i słuszny interes obywateli, czyli prowadzić postę-
powanie zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną w artykule 
7 k.p.a..

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera otwarty ka-
talog środków dowodowych. Ustawodawca w pierwszej kolejności 
wskazuje, iż dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wy-
jaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 75 § 1 zd. 1 
k.p.a.), a następnie wymienia przykładowe rodzaje dowodów, jakimi 
są dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny 
(art. 75 § 1 zd. 2 k.p.a.). 

Ogół dowodów zgromadzonych przez organ w danej sprawie, 
koniecznych do wyjaśnienia stanu faktycznego, składa się na mate-
riał dowodowy (Adamiak, Borkowski 2004: 201). Mając już cały ma-
teriał dowodowy organ prowadzący postępowanie ocenia na jego 
podstawie, czy okoliczność będąca przedmiotem postępowania zo-
stała udowodniona (art. 80 k.p.a.). Dowód urzeczywistnia istnienie 
lub nieistnienie określonych faktów czy okoliczności (Wierzbowski 
2013: 108). Postępowanie dowodowe w postępowaniu administra-
cyjnym jest o tyle istotne, iż organ opiera rozstrzygnięcie na podsta-
wie zebranych dowodów.

W kontekście operatu szacunkowego, który jest przedmiotem 
niniejszego artykułu, należy omówić środek dowodowy, jakim jest 
opinia biegłego. Zgodnie z artykułe 84 § 1 k.p.a., jeżeli w sprawie 
wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej 
może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Usta-
wodawca nie uregulował szczegółowo pojęcia biegłego czy zdolności 
do bycia biegłym (poza warunkiem, iż musi on posiadać wiadomości 
specjalne wymagane w danej sprawie) oraz innych znaczących kwe-
stii. Lukę w tym wymiarze uzupełnia doktryna. Nasz prawodawca 
odsyła jedynie do odpowiedniego stosowania przepisów o wyłą-
czeniu pracownika organu od udziału w postępowaniu w zakresie 
wyłączenia biegłego oraz do przepisów dotyczących przesłuchania 
świadków (art. 84 § 2 k.p.a.). Biegłym może być wyłącznie osoba 
fizyczna, posiadająca określoną wiedzę specjalistyczną i niezainte-
resowana rozstrzygnięciem sprawy (Szopieraj-Kowalska 2012: 214). 

Zatem zdolność do wystąpienia w charakterze biegłego została za-
kreślona dwoma warunkami. Po pierwsze biegłym jest podmiot pra-
wa cywilnego będący osobą fizyczną. Biegły może prowadzić dzia-
łalność gospodarczą (tak jest z reguły w przypadku rzeczoznawców 
sporządzających operaty szacunkowe), przy czym warto podkreślić, 
że sporządza on opinię jako ekspert (osoba), nie zaś jako przedsię-
biorca. Drugim wymogiem jest posiadanie przez biegłego specja-
listycznej wiedzy. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o wiedzę, którą nie 
dysponują pracownicy organów administracji publicznej (Urbańska 
2016: 182). Resztę dopowiada orzecznictwo. Sąd Apelacyjny w Łodzi 
w wyroku z dnia 12 października 2017 roku zaznacza, że „wiadomo-
ści specjalne (...) mogą wynikać zarówno z przygotowania teoretycz-
nego, jak i z wykonywanej w danej dziedzinie pracy i nabytych stąd 
umiejętności oceny występujących tam zagadnień. Przez pojęcie 
wiadomości specjalnych należy rozumieć wiadomości, które znane 
są tylko fachowcom, nie są dostępne ogółowi. Zdobycie wiadomości 
specjalnych wymaga odpowiedniego wykształcenia z danej dziedzi-
ny albo wykonywania danego zawodu i uzyskanie w nim znacznego 
doświadczenia” (I ACa 1634/16). Podobną konstatację sformuło-
wał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 29 stycznia 2010 roku: „przez pojęcie 'wiadomości 
specjalne’ rozumieć zaś należy nie tylko wiedzę naukową z zakresu 
poszczególnych gałęzi, zdobytą w wyniku specjalistycznych studiów 
w danej dziedzinie, ale również umiejętności praktyczne, oparte 
na długotrwałym, wieloletnim doświadczeniu” (I SA/Lu 601/09 ). 
WSA w Lublinie podkreśla także, iż „biegły to inaczej rzeczoznawca, 
ekspert. Biegłym może być więc każda osoba, która dysponuje wia-
domościami specjalnymi. Nie musi to być zatem biegły wpisany na 
stosowną listę, prowadzoną przez określony organ. Każdy, kto ma 
specjalistyczną wiedzę, może zostać powołany na biegłego w spra-
wie, chyba że przepis szczególny wskazuje na konkretną kategorię 
osób. Ciężar sprawdzenia czy osoba, która ma zostać powołana na 
biegłego ma wymaganą wiedzę, spoczywa na organie (...)”. Z kolei 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 
października 2011 roku wskazuje przykładowe branże, w których 
wymagana jest wiedza specjalistyczna. Zgodnie z tezą tegoż wyroku 
należą do nich: budownictwo, rolnictwo, gospodarka wodna, ochro-
na przyrody i środowiska, technika, medycyna, sztuki plastyczne, 
historia sztuki, radiestezja (IV SA/Po 731/11 ).

Dowodem w postępowaniu administracyjnym nie jest sam bie-
gły, lecz jego opinia. Przedmiot tejże opinii mogą stanowić fakty, sta-
ny, doświadczenia, zasady czy określone prawo (Kmiecik 2014: 127). 

Osoba może stracić zdolność do występowania w charakte-
rze biegłego w następstwie pewnych sytuacji. Po pierwsze przy 
zaistnieniu przesłanek wskazanych w art. 24 k.p.a. statuujących 
zasady wyłączenia biegłego z mocy prawa (art. 84  § 2 w zw. 
z art. 24 k.p.a.). Cechą wspólną owych przesłanek jest wystąpie-
nie zależności pomiędzy osobą biegłego a daną sprawą, mogą-
cych wpływać na bezstronny wynik sprawy. Po drugie w razie 
utraty przez biegłego zdolności do występowania w charakterze 
świadka. Przypomnieć bowiem należy, iż w myśl art. 84 § 2 zd. 2 
k.p.a. do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania 
świadków. W tym przypadku podstawą prawną utraty zdolności 
występowania w charakterze biegłego jest art. 82 k.p.a. (Ada-
miak, Borkowski 2014: 381-382). Innymi słowy, jeśli biegły speł-
nia warunki do wyłączenia możności bycia świadkiem, określone  
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w art. 82 k.p.a., traci jednocześnie zdolność bycia biegłym. Wypada 
również zaznaczyć, że biegły, na którego został nałożony obowiązek 
wydania opinii i który bezzasadnie odmawia jej wydania, naraża się 
na sankcję grzywny (art. 88 § 1 k.p.a.).

Zgodnie z art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia 
na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana oko-
liczność została udowodniona. Równocześnie organ związany jest 
zasadą swobodnej oceny dowodów (Adamiak, Borkowski 2004: 
230). Zasada ta sprowadza się do całościowej oceny zebranych do-
wodów i to we wzajemnym ich powiązaniu tak, by nie przekształ-
ciła się w ocenę dowolną (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 maja 
2017 roku, I SA/Po 346/17). Z równą mocą należy podkreslić, iż 
swoboda organu jest obostrzona pewnymi granicami. Granice swo-
bodnej oceny dowodów winny być wyznaczone wymogami prawa 
procesowego, doświadczenia życiowego oraz regułami logicznego 
myślenia (Wyrok SA w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2017 roku, III 
AUa 443/17).

Czym jest operat szacunkowy?

Definicję legalną operatu szacunkowego wskazuje artykuł 156 
ustęp 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 tekst jednolity ze zm., dalej: 
u.g.n.). W myśl tego przepisu operat szacunkowy jest opinią o war-
tości nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowe-
go. Wypada także zaznaczyć, że jedynie rzeczoznawca majątkowy 
uprawniony jest do sporządzenia wyceny nieruchomości w formie 
operatu szacunkowego. Fakt ten potwierdza ustawodawca rów-
nież w art. 240 ust. 2 u.g.n., w świetle którego ilekroć w przepisach 
odrębnych ustaw jest mowa o czynnościach wykonywanych przez 
biegłych lub inne osoby posiadające uprawnienia do szacowania 
nieruchomości, należy przez to rozumieć, że czynności te mogą 
wykonywać wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa 
w niniejszej ustawie.

Ustawodawca zastrzega formę pisemną operatu szacunkowe-
go, nie dopuszczając, aby był on sporządzony w innej formie, np. 
ustnej (Badowska-Zygmuntowicz 2016: 9).

Ogólną zasadę wyłączności rzeczoznawcy majątkowego w za-
kresie szacowania wartości nieruchomości statuuje art. 7 u.g.n.. 
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli istnieje potrzeba okre-
ślenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy 
majątkowi. Rzeczoznawca majątkowy posiada wiedzę specjalistycz-
ną z zakresu wyceny nieruchomości. Wszakże to zawód regulowa-
ny, wymagający nadania uprawnień przez ministra właściwego do 
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (art. 
191 ust. 1 u.g.n.). Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje świadectwo 
nadania uprawnień (art. 192 zd. 1 u.g.n.), ponadto podlega wpisowi 
do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych (art. 193 ust. 
1 u.g.n.). Numer nadanych uprawnień widnieje później na pieczątce 
rzeczoznawcy majątkowego, który sporządził operat szacunkowy.

Obowiązkiem rzeczoznawcy jest wykonywanie pracy ze szcze-
gólnością starannością, odpowiednią do zawodowego charakteru 
tych czynności. Rzeczoznawcę obligują również zasady etyki zawo-
dowej i zasada bezstronności w zakresie wyceny nieruchomości  
(Ziółkowska 2012: 174). Rzeczoznawców majątkowych, oprócz re-
gulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sporządzaniu 

operatu szacunkowego obowiązują: rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2000 r. r 46, poz. 543 
ze zm.) oraz akty uchwalane przez Polską Federację Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych, np. Powszechne Krajowe Zasady 
Wyceny.

W praktyce budzi wątpliwości charakter operatu szacunkowe-
go jako dowodu w postępowaniu administracyjnym. Pojawiają się 
bowiem rozbieżne koncepcje, że operat szacunkowy jest dokumen-
tem urzędowym albo materiałem urzędowym. Wątpliwość powstaje 
także w zakresie, czy operat szacunkowy podlega ochronie prawa 
autorskiego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 
tekst jednolity ze zm., dalej: u.p.a.p.p.). 

Rozpatrzmy zatem te kwestie. Dokument urzędowy to doku-
ment sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego 
organy państwowe w ich zakresie działania (art. 76 § 1 in principio 
k.p.a.). Dokumenty, które spełniają te warunki stanowią dowód 
tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (art. 76 § 1 in fine 
k.p.a.). Dokumenty urzędowe mają szczególną moc dowodową, jeśli 
łącznie spełniają następujące warunki (Kmiecik 2014: 124):

• zostały sporządzone przez organy państwowe w ich zakre-
sie działania albo przez inne podmioty w zakresie, w jakim 
mogą one załatwiać sprawy przez wydanie decyzji lub za-
świadczenia;

• oraz posiadają przypisaną przez prawo formę.

Pojęcie „materiału urzędowego” jest terminem szerszym niż 
dokument urzędowy. W zakresie tego pojęcia mieścić się będzie 
to wszystko, co – nie będąc dokumentem – jest „urzędowe”. Ma-
teriałem urzędowym będzie zatem to, co pochodzi od urzędu lub 
innej instytucji państwowej bądź dotyczy sprawy urzędowej, bądź 
powstało w rezultacie zastosowania procedury urzędowej (Wyrok 
SN z dnia 26 września 2001 roku, IV CKN 458/00).

Biorąc pod uwagę analizę obu wyżej wymienionych definicji 
stwierdzić należy, iż operat szacunkowy jest materiałem urzędo-
wym, ponieważ dotyczy sprawy administracyjnej. Nie można zaś go 
zaliczyć do dokumentów urzędowych, gdyż – choć posiada przypisa-
ną przez prawo formę – nie jest sporządzany przez podmiot mogący 
załatwiać sprawy w drodze decyzji lub zaświadczenia. Biegli nie mają 
bowiem takiej władzy administracyjnej.

Omówiona kwestia wyjaśnia również wątpliwość, czy operat 
szacunkowy podlega ochronie prawa autorskiego. Ustawodawca 
w art. 4 pkt 2 upapp wskazuje expressis verbis, że nie stanowią 
przedmiotu prawa autorskiego materiały urzędowe. Taki pogląd 
afirmuje również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 lipca 2014 roku: operaty szacunko-
we konieczne do wykonywania zadań publicznych przez organy wła-
dzy publicznej powołane do gospodarowania mieniem publicznym 
należy zaliczyć do materiałów urzędowych w rozumieniu art. 4 pkt 
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, które nie stanowią przedmiotu ochrony prawa autor-
skiego (II SAB/Gd 51/14 ).

Regułą jest, iż to organ zleca wykonanie operatu szacunkowe-
go i ponosi koszty tej usługi. Jednak strona postępowania ma takie 
prawo zlecenia sporządzenia operatu jak organ. Kwestia sporna, czy 
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operat dostarczony przez stronę stanowi dowód w postępowaniu 
administracyjnym, została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie. W wyroku z dnia 17 listopada 2010 roku 
podkreśla on, że „operat szacunkowy, niezależnie od tego czy spo-
rządzony został na zlecenie organu, czy też strony postępowania, 
ma wszystkie cechy opinii biegłego, o jakiej mowa w art. 84 § 1 
k.p.a., skoro jego sporządzenie wymaga wiadomości specjalnych” 
(I OSK 126/10 ). Z kolei w wyroku z dnia 22 maja 2014 roku akcentuje 
następującą tezę: „strona ma prawo do zgłaszania krytyki co do opinii 
biegłego, jak również możliwość jej zwalczania wszelkimi dostępnymi 
środkami dowodowymi. W odniesieniu do operatu szacunkowego, 
którego sporządzenie podlega sformalizowanemu reżimowi, strona 
jest również uprawniona do przedstawienia alternatywnego operatu 
szacunkowego. Organ nie może uchylić się zatem od oceny takiego 
środka dowodowego” (I OSK 2706/12).

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraźnie 
wskazuje na zasadę wyłączności rzeczoznawców majątkowych 
w zakresie sporządzania wyceny nieruchomości w formie operatu 
szacunkowego, nie zaś na wyłączność zlecenia wykonania operatu 
przez organ administracji publicznej. Strona ma prawo do przed-
stawienia alternatywnego operatu szacunkowego sporządzonego 
przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym w takim przypadku 
to ona ponosi koszty wykonania operatu. Niemniej jednak operat 
dostarczony przez stronę ma równą moc dowodową jak operat spo-
rządzony na zlecenie organu. Nadto w stosunku do operatu przed-
stawionego przez stronę, organ administracji obowiązują takie same 
zasady sprawdzenia treści operatu jak w odniesieniu do operatu 
sporządzonego przez rzeczoznawcę powołanego przez organ (Uwa-
runkowania prawne zastosowania wycena.com.pl na zlecenie stro-
ny, http://wycena.com.pl/wycena-wywlaszczenia/uwarunkowania-
-prawne-zastosowania-wycena-com-pl-na-zlecenie-strony/ 2018).

Uznanie operatu szacunkowego za dowód 
w postępowaniu administracyjnym

Organ prowadzący postępowanie decyduje o uznaniu operatu 
szacunkowego za dowód w sprawie. Aprobata ta może zostać wy-
rażona np. poprzez podpisanie pomiędzy przedstawicielami organu 
a rzeczoznawcą majątkowym protokołu odbioru. Zanim jednak to 
nastąpi organ musi dokładnie sprawdzić treść operatu. Podkreślić 
przy tym należy, iż organ sprawdza operat, nie dokonuje natomiast 
jego weryfikacji. Uprawnienie do oceny prawidłowości sporządzenia 
operatu szacunkowego (tj. weryfikacji) posiada jedynie organizacja 
zawodowa rzeczoznawców majątkowych, o czym stanowi art. 157 
ust. 1 in principio u.g.n.

Z ugruntowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych ja-
sno wynika, że organ administracji publicznej zobligowany jest do 
oceny formalnej, nie merytorycznej, operatu szacunkowego.

Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 24 marca 2016 roku uwypukla fakt, iż „operat sza-
cunkowy ma walor opinii biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. 
Co za tym idzie, na organie administracji ciąży obowiązek oceny 
wiarygodności i przydatności w danej sprawie tego operatu. Obo-
wiązkiem organu jest zatem ocena, nie tylko czy operat ten spełnia 
warunki formalne, ale także czy jest logiczny, zupełny i uzasadnia 
w sposób prawidłowy przyjętą przez rzeczoznawcę metodę pracy 

i wnioski w nim zawarte” (II OSK 1841/14). W innym wyroku NSA 
wyraził pogląd, zgodnie z którym „organ rozpoznający sprawę nie 
posiada wiadomości specjalnych, którymi dysponuje biegły, dlatego 
też może ocenić operat szacunkowy jako dowód w sprawie mając 
na uwadze przepisy prawa oraz to, czy treść operatu jest logiczna 
i kompletna, a także czy sporządzona wycena została należycie uza-
sadniona. Ma zatem obowiązek dokonania oceny operatu szacunko-
wego pod względem formalnym: czy został sporządzony i podpisany 
przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa 
elementy treści, nie zawiera niejasności, pomyłek, braków, które 
powinny być sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał 
wartość dowodową. W przypadku zaś istniejących wątpliwości lub 
niejasności może żądać wyjaśnień lub uzupełnienia wyceny. Ozna-
cza to, że prowadzący postępowanie nie może wkraczać w meryto-
ryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie 
dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada rzeczoznaw-
ca majątkowy” (Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 października 
2014 roku, I OSK 611/13, Lex nr 1598210).

Z orzecznictwa bierze się obowiązek organu sprawdzenia tre-
ści operatu szacunkowego, nie wkraczając w zakres wiedzy specjali-
stycznej rzeczoznawcy majątkowego. Ocena operatu przez organ ma 
charakter formalny, tj. organ może sprawdzić wycenianą nierucho-
mość pod względem np. prawidłowej powierzchni, tytułu prawnego, 
oznaczenia właściciela, numeru księgi wieczystej, przeznaczenia nie-
ruchomości w aktach planistycznych, itp. Nie może jednak zarzucić 
rzeczoznawcy, że wybrał złą metodę wyceny, gdyż zgodnie z art. 154 
ust. 1 u.g.n. wyboru właściwego podejścia oraz metody i techni-
ki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, 
uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieru-
chomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości 
oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 
podobnych. Jednakże słusznie zaznacza Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2016 roku, iż 
„dokonując oceny operatu szacunkowego, organ nie może ograni-
czyć się do powołania konkluzji zawartej w opinii rzeczoznawcy, lecz 
zobowiązany jest sprawdzić, na jakich przesłankach biegły oparł tę 
konkluzję oraz skontrolować prawidłowość tego rozumowania. Za-
kresem kontroli organ winien zatem objąć podejście, metodę i tech-
niki szacowania przyjęte przez rzeczoznawcę majątkowego, ponie-
waż okoliczność, że ich wybór zależy wyłącznie od rzeczoznawcy nie 
daje mu w tym zakresie pełnej, niekontrolowanej swobody” (IV SA/
Wa 1851/15 (Lex nr 2090101).

Organ ma również prawo, w razie wątpliwości co do treści me-
rytorycznej operatu, żądać zawarcia w nim dodatkowych wyjaśnień. 
W orzecznictwie przyjmuje się nawet, iż „organ rozpoznający spra-
wę ma nie tylko prawo, ale obowiązek zbadać przedłożony operat 
pod względem zgodności ze stosownymi przepisami, ale również 
czy jest logiczny i zupełny. W przypadku zaś istniejących wątpliwości 
lub niejasności winien żądać wyjaśnień lub uzupełnienia wyceny, 
a nawet zlecić wykonanie nowego operatu. Tylko bowiem operat 
szacunkowy spełniający warunki formalne, ale również oparty na 
prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości, 
właściwym doborze nieruchomości podobnych oraz właściwym 
wychwyceniu cech różniących te nieruchomości oraz nieruchomo-
ści wycenianej i właściwym ustaleniu współczynników korygujących, 
może stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy” (Tak NSA w War-
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szawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 31 stycznia 2018 roku, I OSK 
613/16). Wypada także skonstatować, że „ocena wartości dowodo-
wej operatów jest możliwa przez organ administracyjny, jak i sąd 
administracyjny w sytuacji, gdy prosta analiza treści operatu budzi 
wątpliwości co do ich spójności, logiczności, zupełności, nieścisłości, 
pominięciu istotnych dla ustalenia wartości nieruchomości elemen-
tów. Jedynie w takiej sytuacji prawidłowo pod względem formalnym 
sporządzony operat, może budzić uzasadnione wątpliwości i wyma-
gać wyjaśnienia” (Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 października 
2017 roku, II SA/Sz 819/17).

Podsumowanie

Postępowanie o przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości, postępowanie o ustalenia 
odszkodowania za wywłaszczenie czy wykup nieruchomości przez 
Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego to tylko 
przykłady postępowań administracyjnych, w których operat szacun-
kowy służy za środek dowodowy. Niemniej jednak w każdej sprawie 
administracyjnej wymagającej określenia kwoty opłaty uzależnio-
nej od wartości nieruchomości konieczne jest zlecenie wykonania 
operatu szacunkowego. Ustawodawca wskazuje na operat jako na 
wyłączną formę, w której ustalana jest wartość nieruchomości.

Organ opiera się na treści operatu, mając jednocześnie obo-
wiązek jej sprawdzenia pod względem formalnym, tzn. czy ope-
rat jest spójny, logiczny, zupełny. Zobligowany jest także do oceny 
materialnej operatu. Nie może jednak bezpośrednio wpłynąć na 
zmianę treści operatu, lecz w razie zaistnienia wątpliwości – jak 
wynika z orzecznictwa – winien żądać zawarcia przez rzeczoznaw-
cę dodatkowych wyjaśnień. Organ nie ma wiedzy na temat metod 
wyceny nieruchomości, dlatego tak ważne jest klarowne opisanie 
przez rzeczoznawcę majątkowego sposobu określenia wartości nie-
ruchomości. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Cezary Dzierzbicki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Sądowe ustanowienie zarządu związanego 
z użytkowaniem nieruchomości

Judicial appointment of administration 
related to Usufruct of real estate

Article shows features of Usufruct, definition of administra-
tion, causes of disputes between usufructuary and owner, which 
emerge the need for judicial appointment of administrator in the 
non-contentious proceedings. Decission ruling of the merit of the 
case replaces, then the lack of the agreement between owner and 
usufructuary. It is undoubtedly the only solution in the case of ex-
isting conflict. The article discusses also about regulations concern-
ing the Code of civil procedure, which is connected with judicial 
appointment of administration related to real estate. They regulate 
cases: when administration could be appointed, ways of exercising 
the control over it, as well as the discovering this right in the land 
and mortgage register, subjects, which could become administrator 
and issue of his remuneration. There is also the analysis of the rights 
and duties of administrator, owner and usufructuary.  Besides of this 
the article refers to empirical research on the judicial files, Minister 
of Justice statistics and legal systems in force in the other countries. 
The author pays attention on the little amount of cases of judicial 
appointment of administration related on the real estate in practice. 
As a result of this he postulates to use this proceedings more often. 

Keywords: usufruct, real estate, nom-contentious proceedings.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione cechy użyt-
kowania, definicja zarządu, przyczyny sporów między użytkow-
nikiem a właścicielem, doprowadzające do konieczności sądo-
wego ustanowienia zarządcy w postępowaniu nieprocesowym. 
Postanowienie co do istoty sprawy zastępuje, wtedy brak umowy 
między właścicielem a użytkownikiem. Jest to niewątpliwie jedyne 
rozwiązanie w przypadku istnienia konfliktu. Omówione zostaną 
także przepisy kodeksu postępowania cywilnego związane z usta-
nowieniem zarządu nad nieruchomością. Regulują one przypadki: 
kiedy zarząd może być ustanowiony, sposoby sprawowania nad 
nim kontroli, a także ujawniania tego prawa w księdze wieczystej, 
podmiotów mogących zostać zarządcą i kwestii jego wynagrodze-
nia. Zawarto także analizę praw i obowiązków zarządcy, właściciela 
i użytkownika. W artykule odwołano się także do badań empirycz-
nych na aktach sądowych, statystyk Ministra Sprawiedliwości oraz 
systemów prawnych obowiązujących w innych krajach. Zwrócono 
uwagę na małą ilość występujących w praktyce spraw o sądowe 
ustanowienie zarządu nad użytkowaniem nieruchomości. W związ-
ku z tym autor zgłasza postulat częstszego stosowania tego po-
stępowania.

Słowa kluczowe: użytkowanie, nieruchomość, postępowanie nie-
procesowe. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp

Przepis  art. 252 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywil-
ny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm., dalej k.c.) definiuje 
najszersze ograniczone prawo rzeczowe, tj. użytkowanie. Jest to pra-
wo do używania (a więc i posiadania) rzeczy oraz pobierania jej pożyt-
ków. Jest ono skuteczne erga omnes. To ograniczone prawo rzeczowe 
może dotyczyć nieruchomości. Natomiast podmiotem uprawnionym 
mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, o któ-
rych mowa w art. 331 § 1 k.c. Właściciel może jedynie rozporządzać 
rzeczą natomiast przez czas trwania użytkowania pozbawiony jest 
możliwości korzystania z niej i pobierania pożytków w zakresie, w ja-
kim uprawnienie to przysługuje użytkownikowi (czyli, co do zasady, 
w całości) (Księżak, Osajda, 2017: 615). Z tego względu łatwo może 
dojść do konfliktu miedzy nimi. W niniejszym artykule warto zatem 
podkreślić te przyczyny. Mogą one bowiem doprowadzić do koniecz-

ności ustanowienia zarządcy w postępowaniu nieprocesowym. W tym 
zakresie warto odpowiedzieć także na pytanie, kiedy można żądać 
ustanowienia zarządu nad użytkowaniem, a w jakich sytuacjach może 
się to okazać niemożliwe. W związku z tym omówione zostanie także 
pojęcie zarządu, procedura i charakter postanowienia co do istoty 
sprawy. W niniejszym artykule zostanie dokonane odwołanie do ba-
dań empirycznych przeprowadzonych w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy, Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia, Sądzie 
Rejonowym w Żyrardowie, Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Nie 
natrafiono jednak na żadną sprawę o ustanowienie zarządu nad użyt-
kowaniem. W związku z tym z odwołaniem się do statystyk Ministra 
Sprawiedliwości dokonana zostanie analiza ich wpływu na gospodar-
kę. Odwołano się także do systemów prawnych obowiązujących w in-
nych państwach, w zakresie użytkowania i sądowego ustanawiania 
zarządu nad nieruchomością.  W niniejszym artykule oprócz głównej 
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metody formalno-dogmatycznej, analizującej poglądy występujące 
w literaturze i orzecznictwie, posłużono się także metodą empiryczną, 
prawnoporównawczą i historycznoprawną.

Użytkowanie

Dwojaka postać użytkowania widoczna jest w terminologii ła-
cińskiej tego prawa. Starożytny prawnik Paulus określił użytkowa-
nie (ususfructus) jako używanie cudzej rzeczy z prawem pobierania 
z niej wszystkich pożytków, jednak bez naruszania jej substancji. 
Prawem tym mogła być także obciążona nieruchomość. W prawie 
rzymskim istniała możliwość jednak ustanowienia używania (usus). 
Było to uprawnienie węższe niż ususfructus czysto osobiste do ko-
rzystania z cudzej rzeczy z prawem pobierania pożytków tylko na 
własne, codzienne potrzeby. Z tego powodu korzystający z usus nie 
mógł ani przenieść swego uprawnienia na inną osobę, ani nawet od-
stąpić od jego wykonywania (np. oddać w najem, co było możliwe 
przy ususfructus) (Wołodkiewicz, Zabłocka, 2009: 160-161). Te dwa 
uprawnienia zawierają się w nazwie użytkowania także w obecnych 
państwach europejskich (we Francji – l’usufruit, w Hiszpanii – el usu-
fructo, w Portugalii – usufruto, we Włoszech – l’usufrutto, w Austrii 
– die Fruchtnießung, w Niemczech – der Nießbrauch, Szwajcarii – die 
Nutzniessung, Holandii – Vruchtgebruik, w Chorwacji - plodouživanje). 
Podobnie jest z etymologią polskiego słowa ,,użytkowanie“, które od-
nosiło się także do pobierania pożytków. Pierwotnie słowo ,,użytek“ 
oznaczało ,,dochód, zysk“, a dopiero od XIV w. zaczęło być używa-
ne w znaczeniu ,,zastosowania, posługiwania się, używania“ (Boryś, 
2015: 675; Sylwestrzak, 2013: 19). 

Użytkowanie oprócz celu alimentacyjnego, czyli służącego za-
pewnieniu realizacji zasadniczych potrzeb życiowych człowieka pełni 
też cele: konsumpcyjne czy gospodarczo – produkcyjne (zwłaszcza 
osoby prawne). Użytkowanie przez osoby fizyczne jest bardzo podob-
ne do służebności osobistych, stąd w niektórych systemach prawnych 
są one łącznie normowane, jak np. § 478 Allgemeines bürgeliches 
Gesetzbuch (ABGB), czyli według austriackiego kodeksu cywilnego 
z 1811 r. w § 1030 – 1089  Bürgeliches Gesetzbuch (BGB), czyli ogól-
noniemieckiego kodeksu cywilnego z 1896 r. oraz art. 745 – 795 Zivil-
gesetzbuch  (ZGB), czyli szwajcarskiego kodeksu cywilnego z 1907 r. 
(Kozioł, Habdas, Fras, 2018: 600, 601). Zachowanie substancji rzeczy 
oddanej w użytkowanie uzupełnione zakazem zmiany przeznaczenia 
rzeczy jest obowiązkiem użytkownika będącego osobą fizyczną lub 
osobą prawną z wyłączeniem rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
na podstawie art. 267 § 1 k.c. w związku z art. 278 k.c. Używanie 
rzeczy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki obowiązuję jednak 
w każdym wypadku uprawnionego z najszerszego ograniczonego pra-
wa rzeczowego do nieruchomości zgodnie z art. 256 k.c. Oprócz tego 
treścią użytkowania są także powstające z mocy prawa zobowiązania 
realne m.in. do: 

1. ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą (art. 258 k.c.),
2. czynienie napraw i innych nakładów (art. 260 k.c.),
3. zwrotu rzeczy po wygaśnięciu użytkowania (art. 262 k.c.).

Dopuszczalna jest modyfikacja tych obowiązków, jeżeli nie zosta-
nie naruszona istota użytkowania, jako prawa rzeczowego, ani treść 
uprawnień użytkownika ((Kozioł, Habdas, Fras, 2018: 604). Użytko-
wanie może występować też z innymi stosunkami prawnymi, jak np. 

dożywociem zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 11 września 2012 r. (V ACa 270/12, LEX nr 1223190). Użytko-
wanie dzieli się ze względu na podmiot uprawniony do korzystania 
z tego prawa na:

1. użytkowanie przez osoby fizyczne,
2. użytkowanie przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
3. użytkowanie przez inne osoby prawne i jednostki organizacyj-

ne, o których mowa w art. 331 § 1 k.c..

Użytkowanie może przysługiwać zarówno jednej, jak i kilku oso-
bom – łącznie lub w częściach ułamkowych (Zaradkiewicz, Pietrzykow-
ski, 2015: 784). Należy zatem uznać, że gdy jest przynajmniej dwóch 
użytkowników, należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące 
współwłasności, zwłaszcza w zakresie zarządu. Użytkowanie może 
zostać ustanowione na udziale we współwłasności rzeczy (Uchwa-
ła Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 1980 r., III CZP 11/80, OSNCP 
1980/7-8, poz. 139). Oprócz przepisów kodeksu cywilnego użytkowa-
nie zostało unormowane także w innych ustawach m.in. w:

1. Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, 
poz. 1370, dalej u.t.),

2. Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2176, u.r.o.d.),

3. Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)

4. art. 12 – 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geolo-
giczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 
ze zm.)

5. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
ze zm.),

6. art. 20 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1380),

7. art. 27 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli prze-
ciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 433).

W praktyce najczęściej ustanawia się darmowe użytkowanie na 
rzecz osób fizycznych oraz odpłatne użytkowanie przysługujące rol-
niczym spółdzielniom produkcyjnym i innym osobom prawnym (Ko-
zioł, Habdas, Fras, 2018: 607). Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 11 lipca 2013 r. (I ACa 93/133, LEX nr 1363404) 
wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej 
oznaczonej części (art. 253 § 2 k.c.), ale również w tym wypadku użyt-
kowanie obciąża całą rzecz oddaną w użytkowanie. Użytkowanie moż-
na także ograniczyć do określonych pożytków rzeczy np. do pożytków 
naturalnych a właścicielowi pozostawić prawo pobierania pożytków 
cywilnych lub na odwrót. Można także wskazać w umowie, której 
części nieruchomości użytkowanie ma dotyczyć np. pastwiska, która 
może, lecz nie musi być wyodrębniona w postaci działki ewidencyjnej 
z wyłączeniem tego prawa do pozostałej części nieruchomości obej-
mującej np. grunty orne, jezioro, zabudowania itd. (Uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 19 listopada 1968 r., III CZP 110/68, OSNCP 1969, 
nr 7-8 poz. 128, Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1987 r., 
III CZP 6/87, OSNCP 1988, nr 5, poz. 61). Nie można jednak ogra-
niczyć użytkowania do jedynie prawa korzystania z nieruchomości 
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z wyłączeniem pobierania jakichkolwiek pożytków, gdyż sprzeciwia-
łoby się to zamkniętemu katalogowi ograniczonych praw rzeczowych, 
gdyż ustawodawca nie wprowadził do kodeksu cywilnego używania 
(usus), które obowiązywało w prawie rzymskim (Kozioł, Habdas, Fras, 
2018: 611). Należy także odróżnić przysługiwanie prawa użytkowa-
nia od jego wykonywania. Zgodnie z orzecznictwem, może w imie-
niu użytkownika wykonywać jego prawa na nieruchomości najemca, 
dzierżawca lub biorący w ramach użyczenia (Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 9 września 2015 r., IV CSK 691/14, LEX nr 1936737; Wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  12 paździer-
nika 2010 r., I OSK 1697/09, LEX nr 745132). Nie może jednak taka 
sytuacja trwać dłużej niż użytkowanie i przekraczać jego zakres. Taka 
sytuacja może oczywiście wywołać konflikt z właścicielem. 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 
1980 r. (III CRN 145/80, LEX nr 8261) zakres wymagań prawidłowej 
gospodarki (art. 256 k.c.) określa charakter nieruchomości będącej 
przedmiotem użytkowania, przyczyna i cel, dla którego zostało ono 
ustanowione, czas jego trwania. Wpływ ma jednak także stan techniki 
i nauki, jednakże nie można wymagać od użytkownika najwyższego 
stopnia zaangażowania w tym przedmiocie. Pozostaje wiążąca w tej 
dziedzinie zwykła miara staranności i dbałości o użytkowaną nieru-
chomość (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski, 2016: 696). Można 
sposób użytkowania dookreślić w umowie. Jednakże sankcją za jego 
nieprzestrzeganie jest ustanowienie zarządu na podstawie art. 269 k.c. 

Zgodnie z art. 258 k.c. użytkownik ponosi podatki (zwłaszcza 
podatek od nieruchomości, rolny albo leśny), inne ciężary publiczno-
prawne, składki na ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpie-
czenia majątkowe. Jednakże przepis ten ma charakter dyspozytyw-
ny, zatem strony użytkowania mogą inaczej określić zakres rozkładu 
obciążeń związanym z tym stosunkiem prawnym. Podobnie spory 
mogą wyniknąć, w przypadku dokonania nakładów zarówno koniecz-
nych, użytkowych jak i zbytkownych przez właściciela z własnej woli. 
W takim przypadku może dochodzić ich zwrotu wraz z odsetkami i ze 
zwolnieniem od zobowiązań, które zaciągnął przy ich dokonywaniu. 
Powinien jednak właściciel przedłożyć rachunek z dokonanych czyn-
ności zgodnie z art. 753 § 2 k.c. (Kozioł, Habdas, Fras, 2018: 619, 620). 
Jednakże warto zauważyć, że na podstawie art. 755 k.c. użytkownik 
może się uchylić od tego obowiązku, jeżeli właściciel działał bez wy-
raźnej potrzeby lub korzyści dla niego albo wbrew wiadomej jego 
woli. W takim przypadku osoba, której przysługuje prawa własności 
obowiązana jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było moż-
liwe, naprawić szkodę. Nakłady może zabrać z powrotem, o ile może 
to uczynić bez uszkodzenia rzeczy. 

Oczywiście takiego konfliktu można uniknąć, gdyż także w tym 
przypadku strony mogą ustalić inny rozkład ciężarów związanych 
z przedmiotem użytkowania, jednak taka umowa nie będzie wywie-
rała skutków erga omnes, czyli względem osób trzecich (Zaradkiewicz, 
Pietrzykowski, 2015: 812). Gdy z kolei nakładów dokonuje użytkow-
nik należy stosować wyłącznie art. 260 k.c., a nie art. 226 § 1 k.c. 
i art. 230 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 luty 2001 r., IV CKN 
253/00, LEX nr 305065). Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z dnia 11 lutego 2014 r. (I ACa 694/13, LEX nr 1455634) 
można uznać, że użytkownik może żądać zwrotu w zakresie napraw 
i nakładów niezwiązanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości, 
od właściciela na podstawie przepisów art. 753 § 2 k.c. w związku 
z art. 260 § 2 k.c., gdy są uzasadnione z punktu widzenia osoby, której 

przysługuje prawo własności, czyli przynoszą jej korzyść. 
Użytkowanie przez osoby fizyczne najczęściej dotyczy nieru-

chomości rolnej i ma charakter alimentacyjny, kończący się zawsze 
z chwilą śmierci użytkownika, z wyjątkiem użytkowania timesharin-
gowego zgodnie z art. 20 u.t. Na podstawie art. 267 k.c. ustawodawca 
wykreował zachowawczy model korzystania i pobierania pożytków 
z nieruchomości przez użytkownika, gdyż zmierzał do ochrony praw 
właściciela. Celem tej regulacji jest zapobieżenia pogorszenia przed-
miotu użytkowania, modyfikacji samej struktury rzeczy przez zmianę 
rzeźby terenu, warunków krajobrazowych, naruszenie ściany nośnej 
budynku oraz budowę nowych budynków na niezabudowanej nieru-
chomości, z wyjątkiem urządzeń górniczych niezmieniających prze-
znaczenia gruntu i nienaruszających wymagań prawidłowej gospodar-
ki (w przeciwnym razie właściciel może żądać zaniechania lub złożenia 
odpowiedniej sumy do depozytu sądowego lub zabezpieczenia w inny 
sposób zgodnie z art. 364 k.c.). Możliwe jest określenie celu użyt-
kowania w umowie. Jednakże jeżeli brak jest takiego unormowania, 
decyduje wola właściciela wyrażona poprzez dotychczasowy sposób 
eksploatacji z nieruchomości. Na podstawie art. 268 k.c. w zw. z art. 
684 k.c. użytkownik może nawet bez zgody właściciela, jeżeli jest to 
zgodne z obowiązującymi przepisami i nie zagraża bezpieczeństwu 
nieruchomości, naruszyć substancję rzeczy przy założeniu oświetlenia 
elektrycznego, gazu, telefonu, radia lub innych podobnych urządzeń. 
Uprawnienie to można umownie ograniczyć lub rozszerzyć. Nakłady 
w tym zakresie ponosi użytkownik. (Kozioł, Habdas, Fras, 2018: 632 – 
636; Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski, 2016: 703, 704).

W związku z tym, że właściciel nie może z powodów wyżej wy-
mienionych wypowiedzieć użytkowania, nawet w przypadku gdy użyt-
kownik zmierza do znacznego obniżenia wartości nieruchomości np. 
przez usuwanie warstwy próchniczej gleby, to może on już w chwili 
ustanowienia tego prawa lub w okresie późniejszym, co następuje  
zdecydowanie częściej, żądać zabezpieczenia wyznaczając mu od-
powiedni termin, zgodnie z art. 267 k.c. (Kozioł, Habdas, Fras, 2018: 
637). Zabezpieczenie zgodnie z art. 364 k.c. może polegać na złoże-
niu odpowiedniej sumy do depozytu sądowego, ale może nastąpić 
także w inny sposób. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 
właściciel może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy. Użytkow-
nik może jednak żądać uchylenia zarządu, jeżeli daje odpowiednie 
zabezpieczenie.

Należy stwierdzić, że przepisy art. 271 – 275 k.c. dotyczące użyt-
kowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne utraciły już swoje 
znaczenie normatywne, bowiem nie mogą już zostać zastosowane 
w obecnym stanie prawnym. Konflikt może wywołać zdanie 1 § 2 
art. 279 k.c. Nie zawsze bowiem właściciel gruntu będzie chciał do-
browolnie w drodze umowy oddać własność rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej. W takiej sytuacji były użytkownik może także złożyć 
wniosek w postępowaniu nieprocesowym, ażeby doszło do prze-
niesienia własności działki zajętej pod budowę. Jest to jednak moż-
liwe, jak słusznie się podnosi w doktrynie tylko wtedy, gdy wartość 
budynków i urządzeń rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest wyższa 
niż wartość tej nieruchomości analogicznie jak to stanowi art. 231 
k.c. (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski, 2016: 706, 709). Do 
użytkowania przez inne osoby prawne należy odpowiednio stosować 
przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne, a zatem także art. 267 
k.c. (Kozioł, Habdas, Fras, 2018: 640, 641, 644). Warto podkreślić, że 
użytkowanie przez osoby prawne może być nawet silniejszym pra-
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wem niż użytkowanie wieczyste, gdyż prawo to wygaśnie dopiero 
z chwilą likwidacji użytkownika. W przypadku gdy to najszersze ogra-
niczone prawo rzeczowe zostało ustanowione na czas nieoznaczony, 
nieodpłatnie to właścicielowi przysługuje wtedy nagie prawo (Księżak, 
Osajda, 2017: 648). 

Zgodnie z art. 9 u.r.o.d. użytkowanie może zostać ustanowione 
odpłatnie lub nieodpłatnie na gruncie Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz stowarzyszeń ogro-
dowych z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie rodzinnych 
ogrodów działkowych. Jednakże stowarzyszenia ogrodowe nabywają 
nieodpłatnie prawo użytkowania dotychczasowych rodzinnych ogro-
dów działkowych, zarówno w przypadku wydania decyzji administra-
cyjnej, jak i jej braku w sytuacji określonej w art. 76 ust. 2 i art. 75 
ust. 6 u.r.o.d. (Kuc, Jakowlew, 2014: 245, 246, 249). Przemawiają za 
tym rozwiązania historyczne przyjmowane we wcześniejszych ak-
tach prawnych, zamierzenia polityczne wszystkich ugrupowań przy 
uchwalaniu obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, zasady orzekania za pomocą decyzji administracyjnej na 
korzyść obywatela oraz w orzecznictwie Samorządowych Kolegiów 
Odwoławczych (Dzierzbicki, Kozieł, 2017: 95-98). Znalazło to także 
potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 
listopada 2014 r., w którym oddalono roszczenie o wydanie nierucho-
mości zajętej pod rodzinny ogród działkowy z tego powodu, że stowa-
rzyszenie ogrodowe nabyło prawo użytkowania na mocy deklaratyw-
nej decyzji administracyjnej zgodnie z art. 76 u.r.o.d. (VI ACa 219/14, 
Legalis nr 1186938). Względem zaś poszczególnych członków może 
zostać ustanowiona jedynie dzierżawa działkowa uregulowana w art. 
27 – 29 u.r.o.d. Powstaje ciekawe zagadnienie, czy Skarb Państwa, 
jednostka samorządu terytorialnego lub stowarzyszenie ogrodowe 
może ustanowić zarządcę w przypadku spełnienia przesłanek z art. 
269 k.c. w postępowaniu nieprocesowym. 

Wydaje się jednak, że jest to dopuszczalne, jednakże zarządcą 
może być wyłącznie stowarzyszenie ogrodowe, co wydaje się zgodne 
z art. 11 u.r.o.d. w zw. z art. 2 pkt 6 u.r.o.d. Ma to na celu zapewnie-
nie skuteczności zarządzania. Cała bowiem infrastruktura ogrodowa 
niezależnie, czy znajduje się na terenie ogólnym, czy na działkach 
może być własnością tylko jednego stowarzyszenia ogrodowego. 
Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
rodzinnego ogrodu działkowego, bowiem jest ona przeznaczona do 
wspólnego używania przez osoby korzystające z działek. Wyjątek 
dotyczy urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., gdyż są one 
własnością przedsiębiorcy przesyłowego. Jednakże jedno stowarzy-
szenie ogrodowe może prowadzić kilka rodzinnych ogrodów działko-
wych (Kuc, Jakowlew, 2014: 56 i 57). Pogląd o możności stosowania 
art. 269 k.c. i art. 611-616 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, 
dalej k.p.c.) wydaje się być zasadny zwłaszcza, że regulacja art. 69 – 
74 u.r.o.d. ma charakter czasowy. Poza tym pozostawia ona znaczne 
pole do nadużyć przez dotychczasowy podmiot zarządzający wszyst-
kimi rodzinnymi ogrodami działkowymi w Polsce, czyli Polski Zwią-
zek Działkowców. Ten podmiot może bowiem utrudniać możliwość 
przeniesienia zarządu nad rodzinnym ogrodem działkowym na nowe 
powołane w tym celu stowarzyszenia ogrodowe (Dzierzbicki, Kozieł, 
2017: 100-102). Brak możliwości ustanowienia zarządu byłby zatem 
sprzeczny z konstytucyjną wolnością zrzeszania się. Nie mogą jednak, 
działkowcy żądać ustanowienia zarządu. Powinni oni założyć stowa-

rzyszenie ogrodowe lub wstąpić do innego już istniejącego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, ażeby przez ten podmiot móc wszcząć 
postępowanie nieprocesowe w tym przedmiocie.

Obok użytkowania rodzinnych ogrodów działkowych także 
umowa timeshare odwołuje się do konsumpcyjnego charakteru tego 
ograniczonego prawa rzeczowego wykorzystywanego w celach rekre-
acyjnych (Dzierzbicki, Kozieł, 2017: 86). Warto podkreślić, że art. 20 
u.t. nie wyłącza wprost (katalog nie jest jednak zamknięty) możliwości 
ustanowienia zarządu nad użytkowaniem w ramach umowy timesha-
re. W tym zakresie w doktrynie pojawia się spór czy ustawodawca 
w ogóle dopuścił ustanowienie prawa bezwzględnego w umowie ti-
meshare, a więc nie nadał jej tylko charakteru obligacyjnego (Sagan, 
2014; 83 i 84). Przyjmując dopuszczalność ukształtowania umowy ti-
meshare, jako najszerszego ograniczonego prawa rzeczowego, należy 
dopuścić zastosowanie art. 269 k.c. i art. 611 – 616 k.p.c. w przypad-
ku, gdy właściciel lub konsument nie przestrzegają jej postanowień, 
jednakże nie chcą oni rozwiązać łączącego ich stosunku prawnego. 
Należy bowiem uznać, że także odstąpienie od umowy może być 
w pewnych okolicznościach niekorzystne względem konsumenta. 

Zarząd 

Według definicji sformułowanej w doktrynie przez ,,zarząd nie-
ruchomością oddaną w użytkowanie należy rozumieć podejmowanie 
wszelkich rozstrzygnięć i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności 
dotyczących tej nieruchomości, które są niezbędne zarówno w toku 
normalnej eksploatacji tej rzeczy, jak i w sytuacjach wykraczających 
poza ten tok” (Skowrońska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski, 2015: 
577). Poza czynnością zarządu należy uznać, że znajdują się czynności 
zachowawcze, które zmierzają do ochrony nieruchomości. W literatu-
rze przyjął się podział czynności zarządu na:

1. ,,czynności prawne, w tym rozporządzanie rzeczą, np. wy-
dzierżawienie jej;

2. czynności faktyczne, np. uprawa ziemi w określony sposób;
3. czynności polegające na załatwianiu spraw urzędowych, 

dotyczących nieruchomości oddanej w użytkowanie, przed 
sądami, władzami i urzędami” (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, 
Gudowski, 2016: 395).

Procedura

Prawo własności, jak i użytkowania do tej samej nieruchomości 
i jego wykonywanie może powodować konflikty i nieporozumienia. 
Takie konflikty podlegają rozpoznaniu w trybie nieprocesowym w po-
stępowaniu dotyczącym zarządu związanego z użytkowaniem (Gap-
ska, Studzińska, 2015: 645). Zalicza się do niego wszystkie sprawy 
rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art. 
611-616 k.p.c. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 
r., I CZ 66/00, LEX nr 51345).

W sprawach o ustanowienie zarządu nad użytkowaniem nieru-
chomości mamy do czynienia z ingerencją pośrednią sądu. Odbywa 
się ona przez ustanowienie zarządu nad rzeczą, wykonywanego za 
uprawnionych do rzeczy, z czym łączy się także decydowanie o okre-
ślonych uprawnieniach i obowiązkach zarządcy, związanych z wyko-
nywaniem zarządu. Zgodnie z art. 269 § 1 k.c. sąd wyznacza zarządcę, 
po wystąpieniu właściciela z ważnych powodów, jeżeli użytkownik 
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i oczekiwania co do sposobu korzystania z nieruchomości (Szewczyk, 
2009: 99). 

Jak stanowi art. 612 § 1 k.p.c., od chwili ustanowienia zarząd-
cy, użytkownik może używać rzeczy tylko o tyle, o ile nie przeszka-
dza to w wykonywaniu zarządu. Na wniosek zarządcy, użytkownik 
może być pozbawiony używania rzeczy, jeżeli przeszkadza zarządcy 
w wykonywaniu czynności. Na każde postanowienie sądu w przed-
miocie pozbawienia używania rzeczy przysługuje zażalenie - zarówno 
na uwzględniające wniosek, jak i oddalające. Użytkownik rzeczy ma 
zatem prawo, a nawet obowiązek współdziałania w zarządzie rzeczą 
oraz prawo jej współposiadania i korzystania z niej, a także pobiera-
nia z niej pożytków. Zgodnie bowiem z art. 252 k.c. przysługuje mu 
prawo do jej używania i pobierania z niej pożytków. Jednakże, gdy 
użytkownik przeszkadza zarządcy w wykonywaniu czynności zarzą-
du, tzn. gdy używa rzeczy w sposób utrudniający, a nawet uniemożli-
wiający należyte sprawowanie zarządu, może być pozbawiony przez 
sąd uprawnienia do używania rzeczy. Legitymowanym do złożenia 
wniosku o pozbawienie użytkownika używania rzeczy jest zarządca 
i użytkownik (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r., 
III CK 504/04, LEX nr 151662; Demendecki, Jakubecki, 2017: 1022). 
Wyłączona jest możliwość wydania orzeczenia w tej kwestii z urzędu 
(Gapska, Studzińska, 2015: 647). 

Jak stanowi art. 615 k.p.c., w postępowaniu w przedmiocie wy-
znaczenia zarządcy i sprawowania zarządu można stosować odpo-
wiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości, o ile 
nie ma w tym zakresie regulacji szczególnych. Przepisy te umożliwiają 
w świetle art. 931 k.p.c., ustanowienie zarządcą użytkownika, a wy-
jątkowo, gdy zapewnienie prawidłowego sprawowania zarządu tego 
wymaga także właściciela rzeczy lub osobę trzecią, ale tylko wtedy 
gdy koszty zarządu znajdują pokrycie w dochodach uzyskiwanych 
z nieruchomości. Dłużnik mógłby bowiem wykonywać zarząd niesu-
miennie, niedbale lub nieuczciwie, jak i może być to niemożliwe na 
skutek braku odpowiednich kwalifikacji, długotrwałej choroby lub 
wyjazdu. Zarządca nie potrzebuje też upoważnienia sądu do obję-
cia zarządu (Marcewicz, Jakubecki, 2017: 438 i 439). Użytkownik nie 
może odmówić sprawowania zarządu, może jednak złożyć wniosek 
o odjęcie mu zarządu i ustanowienie zarządcy przez sąd. Zarządcy 
nie można traktować jako pełnomocnika, przedstawiciela użytkow-
nika czy właściciela, ani jako organu państwowego. Wydaje się, że 
w przypadku braku należytego nadzoru sądu nad zarządem, można 
dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa (Pietrzkowski, Ereciń-
ski, 2016: 614, 615; Kowalkowski, 1994: 52).  

Jednakże gdy zgodnie z art. 933 k.p.c. odpowiednio stosowanym 
z mocy art. 615 k.p.c. zarządca napotyka przeszkody w osiągnięciu 
tego celu, sąd powinien wydać polecenie w formie postanowienia. 
Na mocy tego orzeczenia komornik powinien wprowadzić zarządcę 
w zarząd (Gudowski, Ereciński, 2016: 406). Wniosek o wydanie takie-
go postanowienia może złożyć zarządca, właściciel lub użytkownik. 
Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom określonym w art. 125 
k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., a ponadto powinien wskazywać 
na przeszkody uniemożliwiające objęcie zarządu. Sąd może wydać to 
orzeczenie także z urzędu. Do rąk zarządcy należy przekazywać docho-
dy z nieruchomości. Ma to duże znaczenie, gdy nie jest nim użytkow-
nik, gdyż wtedy dłużnik spełniający świadczenie nie wykona swojego 
zobowiązania. Dotyczy to tylko dochodów z nieruchomości, czyli np. 
czynsz za najem nieruchomości, a nie odszkodowania w związku np. 

nie ustanowił żądanego zabezpieczenia w terminie wyznaczonym. 
Brak zgody użytkownika na zawarcie umowy, byłby zastępowany 
przez orzeczenie sądowe ustanawiające zarządcę w postępowaniu 
nieprocesowym. W takim przypadku mimo braku złożenia zgodnych 
oświadczeń doszłoby do takich samych skutków, jakby między użyt-
kownikiem a właścicielem doszło do zawarcia umowy o ustanowienie 
zarządu nad nieruchomością (Korzan, 1972, 174; Korzan, 1977, 86-
89). Postanowienie co do istoty sprawy ma charakter konstytutyw-
ny. W ten sposób prawidłowa gospodarka nieruchomości zostałaby 
zapewniona. Ponadto godny zauważenia jest fakt, że zarządcą może 
zostać ustanowiony właściciel lub użytkownik i także te podmioty 
mogą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego 
(Gudowski, Ereciński, 2016: 401, 405, 406, 407). Zgodnie z art. 39 
ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2018 r. poz. 300, dalej u.k.s.c.) od wniosku o: ustalenie 
sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządcy rzeczy 
wspólnej lub przedmiotu użytkowania oraz rozstrzygnięcie co do do-
konania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej pobiera się opłatę stałą 
w wysokości 100 zł.

Na ustanowionego przez sąd zarządcę przedmiotu użytkowania 
przechodzi uprawnienie do wykonywania zarządu tą rzeczą zarówno 
w zakresie zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczających zwykły 
zarząd. Jest to całokształt bieżących czynności prawnych oraz działań 
faktycznych związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem 
jej w stanie niepogorszonym w ramach jej aktualnego przeznaczenia 
(Gapska, Studzińska, 2015: 646).

Zgodnie z art. 611 k.p.c. zarządca nieruchomości ustanowiony 
na podstawie art. 269 § 1 k.c. obowiązany jest niezwłocznie zgłosić 
wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej lub w zbiorze 
dokumentów. Tym samym, sąd ustanawia go na wniosek właściciela 
(art. 269 § 1 k.c.). Brak jest szczególnej regulacji dopuszczającej moż-
liwości ustanowienia zarządcy z urzędu. Obowiązek zgłoszenia wnio-
sku o ujawnienie zarządu poprzez wpis w dziale III księgi wieczystej 
uregulowany jest w przepisach dotyczących postępowania nieproce-
sowego. Ustanowienie zarządu następuje także w tym trybie poprzez 
wydanie postanowienia co do istoty sprawy, którego oryginał należy 
dołączyć do wniosku. 

Do ważnych powodów należeć będzie przede wszystkim: 
1. działanie niezgodne z treścią użytkowania, tj. naruszenie za-

sad prawidłowej gospodarki (art. 256 k.c.), 
2. niedokonywanie napraw i innych nakładów związanych ze 

zwykłym korzystaniem z rzeczy (art. 260 k.c.), 
3. naruszanie substancji rzeczy lub zmiana jej przeznaczenia (art. 

267 § 1 k.c.). 

Ogólnie można stwierdzić, że ważne powody to wszystkie oko-
liczności, które mogą skutkować naruszeniem interesu majątkowego 
właściciela i wyrządzeniem mu szkody (Księżak, Osajda, 2017: 652). 
Ustanowienie zarządcy może być wydane tylko w razie silnego na-
tężenia niewłaściwego zachowania użytkownika, co wynika z kon-
stytucyjnej ochrony własności, obejmującej również użytkowanie 
zgodnie z art. 22 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Powinny być zatem 
uwzględnione także takie kryteria jak: rodzaj nieruchomości i jej 
możliwości właściwego wykorzystania, stosunki między użytkow-
nikiem a właścicielem, dające się usprawiedliwić przyzwyczajenia 
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nadwyżkę dochodów nad wydatkami w postanowieniu co do istoty 
sprawy, które może być później zmienione, zgodnie z art. 613 § 1 
k.p.c. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja (uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 22 listopada 2006 r., III CZP 49/06, OSNC 2007, nr 
7-8, poz. 98; Strus, 2007, 295). Użytkownikom nadwyżkę wydaje się 
wyłącznie w pieniądzu. 

Odmowa zatwierdzenia sprawozdania może pociągnąć za sobą 
odpowiedzialność zarządcy względem uczestników postępowania 
nieprocesowego, zgodnie z art. 938 § 2 k.p.c. Poza tym sąd może 
zastosować grzywnę (na którą można skazać do wysokości do 5 000 
zł, dopiero po bezskutecznym upływie terminu na przedstawienie 
sprawozdania we wskazanej dacie przez sąd), odjąć zarząd, polecić 
wykonanie określonej czynności, a użytkownik i właściciel mogą żą-
dać od niego odszkodowania z jego majątku osobistego w odrębnym 
procesie wszczętym na podstawie art. 938 k.p.c. W stosunku nato-
miast do zobowiązań zaciągniętych w ramach sprawowanego zarządu 
względem osób trzecich zarządca odpowiada mieniem zarządzanej 
nieruchomości. W literaturze podnosi się, że podstawowym kryterium 
ustalenia wysokości wynagrodzenia zarządcy (niebędącego użytkow-
nikiem) przez sąd powinien być nakład pracy, oceniany na podstawie 
sprawozdań zarządcy (art. 937 k.p.c.), drugie zaś kryterium, tj. docho-
dowość nieruchomości, powinno być stosowane ostrożnie. Deficy-
towość nieruchomości nie może pozbawiać zarządcy wynagrodzenia 
(Marcewicz, Jakubecki, 2017: 441, 442). Sąd może określić wynagro-
dzenie na każdym etapie nawet bezpośrednio po objęciu zarządu. 
Wydanie jednak postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia, przed 
złożeniem pierwszego sprawozdania, czy określenie stałego miesięcz-
nego wynagrodzenia nie jest celowe. Sąd nie będzie bowiem mógł 
określić nakładu pracy, z jakim się wiążę zarząd już od samego począt-
ku. Sąd może zarządzić wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia. Za-
rządca może także żądać zwrotu wydatków, które poniósł z własnych 
funduszów. Powinny one być gospodarczo uzasadnione i mieścić się 
w ramach zwykłego zarządu lub wynikać z upoważnienia udzielonego 
przez sąd na podstawie art. 935 § 3 k.p.c. Roszczenie o wynagrodzenie 
i zwrot wydatków należy zgłosić w terminie miesiąca po ustąpieniu 
zarządu lub po jego ustaniu. W doktrynie wskazuje się, że roszczenie 
to ma podobny charakter do zwrotu kosztów postępowania z art. 109 
k.p.c. W przypadku więc nie zgłoszenia w terminie roszczeń o wyna-
grodzenie i o zwrot wydatków, zarządca traci je, gdyż mają one cha-
rakter procesowy (Pietrzkowski, Ereciński, 2016: 624-627).

Odpowiednio można stosować także art. 940 k.p.c., dotyczący 
pokrywania przez zarządcę należności z uzyskiwanych dochodów, 
z pominięciem niemających tu zastosowania kosztów egzekucji 
(Gapska, Studzińska, 2015: 648). Należy zaliczyć do nich pożytki lub 
kwoty uzyskane z ich spieniężenia. Nie są dochodami z nieruchomo-
ści sumy uzyskane ze sprzedaży części składowych, przynależności 
nieruchomości, ani kwoty uzyskane tytułem odszkodowania z ubez-
pieczenia. Dochodem są jednak odsetki od sum ubezpieczeniowych 
ulokowanych na rachunku bankowym. Kolejność zaspakajania okre-
ślona w art. 940 k.p.c. obowiązuje, co do należności już wymagalnych 
(Pietrzkowski, Ereciński, 2016: 628). Ustalając jednak pierwszeństwo 
pokrycia należności, zarządca powinien, w świetle poglądu głoszone-
go w doktrynie, przede wszystkim kierować się terminami płatności 
każdej z nich. Warto stwierdzić, że art. 941 k.p.c. nie znajduje zasto-
sowania przy ustanawianiu zarządu nad użytkowaniem (Demendecki, 
Jakubecki 2017: 1023).

z wywołaniem pożaru. Odbiór tego ostatniego świadczenia przez za-
rządcę jest możliwy, ale wymaga jednak odrębnego pełnomocnictwa 
dla niego (Pietrzkowski, Ereciński, 2016: 617 i 618). 

Zarządca ma zaś obowiązek wykonywać czynności potrzebne do 
prowadzenia prawidłowej gospodarki - może pobierać pożytki i przy-
chody z rzeczy, spieniężać je i prowadzić dodatkowe sprawy (art. 934 
i 935 k.p.c.). Zarządca powinien zatem utrzymywać nieruchomość 
w stanie nie pogorszonym, nie powinien jednak prowadzić gospodarki 
zachowawczej, ograniczającej się jedynie do zapobiegania stratom. 
Powinien także dokonywać czynności faktycznych, prawnych oraz za-
łatwiać sprawy przed urzędami w ramach zwykłego zarządu. W celu 
określenia, jakie działania mieszczą się w tym zakresie należy mieć 
na względzie okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Może więc 
zarządca w ramach zwykłego zarządu pozywać i być pozywany we 
własnym imieniu (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1966 
r., II CR 24/66, Państwo i Prawo 1968, z. 2 s. 330; Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 29 stycznia 1987 r., II CZ 3/87, LEX nr 8805). Jego 
uprawnienia w postępowaniu określone są także przepisami art. 196 
§ 1 k.p.c. i art. 192 pkt 3 k.p.c., nie obejmują jednak przepisu art. 195 
§ 1 k.p.c. (Marcewicz, Jakubecki, 2017:  441). Na dokonanie czynności 
przekraczające zakres zwykłego zarządu np. w zakresie wydzierżawie-
nia nieruchomości, prowadzenie spraw sądowych, zarządca potrze-
buje zgody właściciela i użytkownika, a w ich braku – zezwolenia sądu 
zgodnie z art. 936 k.p.c. Zarządca może zaciągać zobowiązania, które 
mogą być zaspokojone z dochodów nieruchomości i są gospodarczo 
uzasadnione. W przypadku naruszenia tej normy zarządca ponosi 
odpowiedzialność osobistą. Umowy najmu lub dzierżawy wiążą za-
rządcę, może je jednak wypowiedzieć bez zgody użytkownika i właści-
ciela. Ich sprzeciw jest bezcelowy i nie uzasadnia wystąpienia do sądu 
o udzielenie zezwolenia. Zarządca może także zawierać umowy najmu 
na czas przyjęty przez zwyczaj miejscowy. Tylko nowe umowy najmu 
wymagają zgody użytkownika i właściciela, a w ich braku zezwolenia 
sądu (Pietrzkowski, Ereciński, 2016: 619-622). 

Odpowiednio zastosowanie będą mieć także art. 937 k.p.c., art. 
938 k.p.c. oraz art. 939 k.p.c., z tym jednak, że w przypadku ustano-
wienia zarządcą użytkownika nie przysługuje mu osobne wynagro-
dzenie poza uprawnieniami przewidzianymi w § 2 ostatnio wymie-
nionego artykułu. Na uzasadnienie tego poglądu można podać fakt, 
że i tak przyznawana jest mu nadwyżka wynikająca z najszerszego 
ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że sprawowany zarząd obej-
muje szersze uprawnienia. Zarządca może zatem żądać wynagrodze-
nia oraz zwrotu wydatków. Zarządca składa sądowi w wyznaczonych 
terminach, nie rzadziej niż raz do roku oraz po ukończeniu zarządu, 
sprawozdania ze swoich czynności, jak również udokumentowane 
sprawozdania rachunkowe. Pierwsze z wymienionych sprawozdań 
powinno być składane kilka razy w roku, natomiast drugie tylko raz 
w roku. Sąd ma obowiązek wysłuchać: zarządcę, właściciela i użyt-
kownika. Należy im umożliwić zadawanie pytań i wyjaśnienie wąt-
pliwości. Może to odbywać się ustnie lub pisemnie. Sprawozdania 
należy złożyć także po ukończeniu zarządu (Pietrzykowski, Ereciński, 
2016: 622 i 623). Wynikające ze sprawozdania dochody przeznacza się 
w pierwszej kolejności na pokrycie wydatków, w tym kosztów zarządu, 
a resztę wypłaca się użytkownikom. Wynika to z regulacji zawartej 
w art. 937 § 1 k.p.c. w zw. z art. 615 k.p.c. Po przedstawieniu sądowi 
sprawozdania z czynności zarządcy i sprawozdania rachunkowego sąd 
określa termin (lub terminy), w jakim należy wypłacić użytkownikom 
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1. pozbawienie użytkownika możności używania rzeczy oraz od-
mowa takiego pozbawienia (art. 612 k.p.c.),

2. skazanie zarządcy na grzywnę (art. 938 § 2 k.p.c. w związku 
z art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c. oraz art. 615 k.p.c.) (Gudowski, Ere-
ciński, 2016: 407, 408).   

Natomiast skarga kasacyjna nie przysługuje (art. 5191 § 4 pkt 2 
k.p.c.). W związku z tym nie przysługuje również zażalenie do Sądu 
Najwyższego na wydane w tych sprawach postanowienia sądu II in-
stancji, o których mowa w art. 3941 § 2 k.p.c.

Warto zwrócić uwagę, że sąd orzeka także, w sprawach wyni-
kających z zarządu nieruchomości zajętej w trakcie egzekucji co do 
czynności zarządcy przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz co 
do wydzierżawienia nieruchomości (art. 9102 § 2 k.p.c., art. 935 § 3 
k.p.c., art. 936 k.p.c. i art. 106411 k.p.c.). 

Badania empiryczne

W celu poznania praktycznych aspektów spraw o ustanowienie 
zarządu związanego z użytkowaniem nieruchomości przeprowadzono 
badania empiryczne w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (14 
spraw), Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia (30 spraw), 
Sądzie Rejonowym w Żyrardowie (40 spraw), Sądzie Rejonowym 
w Skierniewicach (12 spraw), którego przedmiotem były orzeczenia 
i zarządzenia wydawane w postępowaniu nieprocesowym w spra-
wach dotyczących nieruchomości. Pomimo przebadania 96 spraw 
przed sądami I instancji, jak i związanymi z nimi sprawami przed są-
dami II instancji w związku z wniesieniem zażaleń i apelacji (łącznie 29 
spraw: Sąd Okręgowy w Gliwicach - 1 sprawa, Sąd Okręgowy w War-
szawie – 16 spraw, Sąd Okręgowy w Płocku – 8 spraw i Sąd Okręgowy 
w Łodzi – 4 sprawy) i w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej przed 
Sądem Najwyższym (2 sprawy), łącznie więc 127 spraw nie natrafiono 
na żadną sprawę poświęconą sądowemu ustanowieniu zarządu nad 
użytkowaniem nieruchomości. Mimo oczywiście zapytań z mojej stro-
ny, Kierownicy Sekretariatów wymienionych sądów nie byli w stanie 
wyszukać tych spraw. Podobnie było ze sprawami o sądowe ustano-
wienie zarządu nad współwłasnością nieruchomości. 

Nie pomaga również odwołanie się do statystyk Ministra Spra-
wiedliwości. Okazują się one być zbyt ogólne. Pokazują bowiem jedy-
nie dane dotyczące całości spraw nieprocesowych. Nie rozgraniczają 
zatem tych spraw na poszczególne ich rodzaje w tym na sądowe usta-
nowienie zarządu związanego z użytkowaniem nieruchomości. (ht-
tps://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ [31.08.2018]). 

System prawny obowiązujący w innych państwach

Również w innych krajach znane jest użytkowanie jako najszer-
sze ograniczone prawo rzeczowe. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, 
a konkretnie w stanie Luizjana. Można zgodnie z prawem tego stanu 
dochodzić wynagrodzenia z tytułu zarządu nad użytkowaniem (ad-
ministration of usufruct) oraz z powodu pobierania pożytków z rze-
czy, obciążonej tym prawem (Hickey, McDaniel, Sigler, Kalmbach, 
Raglin, Moragas, van Mullem, 2017, § 8:18, https://1.next.westlaw.
com/ [18.08.2018 r.]; Yiannopoulos, Scalise, 2017, § 2.39 https://1.
next.westlaw.com/ [18.08.2018 r.]). Jednakże Luizjana jest specyficz-
nym stanem, gdyż obowiązuje tam kodeks cywilny. W pozostałych 

W postępowaniu tym, gdy występuje lub ustanowiony został na 
nieruchomości tylko jeden użytkownik rozprawa w świetle art. 616 
k.p.c. jest obligatoryjna tylko w sprawach dotyczących powołania i od-
wołania zarządcy (art. 616 k.p.c.).

Jednakże, w przypadku istnienia przynajmniej dwóch użytkowni-
ków tej samej nieruchomości i brania przez nich udziału w postępo-
waniu nieprocesowym należy wyznaczyć rozprawę także, gdy sprawa 
dotyczy: 

1. rozstrzygnięcia dotyczącego rozporządzenia lub innej czynno-
ści przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

2. upoważnienia do dokonania czynności wbrew woli większości 
użytkowników,

3. rozstrzygnięcia w wypadku gdy większość użytkowników 
postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasada-
mi prawidłowego zarządu nieruchomością, do której mają 
wspólne ograniczone prawo rzeczowe.

W pozostałych wypadkach sąd może zastosować art. 514 k.p.c., 
a więc wyznaczyć posiedzenie w celu wysłuchania uczestników po-
stępowania lub odebrać od nich oświadczenia na piśmie. Może także 
zgodnie z tym przepisem oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, 
jeżeli z jego treści wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

Sąd uchyli zarząd, stosowanie do art. 614 k.p.c., gdy odpadnie 
podstawa dalszego jego trwania na wniosek użytkownika. Uchylenie 
zarządu oznacza odwołanie zarządcy, zatem zgodnie z art. 616 k.p.c. 
wyznaczenie rozprawy jest obowiązkowe. Od postanowienia odwołu-
jącego i ustanawiającego innego zarządcę nieruchomości przysługuje 
apelacja (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., III CZP 
149/07, OSNC 2009, nr 2, poz. 27). Oprócz tego niniejszy środek od-
woławczy znajduje zastosowanie do:

1. rozstrzygnięcia dotyczącego rozporządzenia lub innej czynno-
ści przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

2. upoważnienia do dokonania czynności wbrew woli większości 
użytkowników,

3. rozstrzygnięcia w wypadku gdy większość użytkowników 
postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasada-
mi prawidłowego zarządu nieruchomością, do której mają 
wspólne ograniczone prawo rzeczowe,

4. zobowiązanie zarządcy do wypłacenia określonej kwoty tytu-
łem nadwyżki dochodów,

5. zatwierdzenia lub odmowa zatwierdzenia sprawozdania za-
rządcy zgodnie z art. 937 § 2 k.p.c. w związku z art. 615 k.p.c. 
(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2001 r., III CZP 
51/00, OSNC 2001, nr 6, poz. 81),

6. udzielenie zezwolenia zarządcy na czynności przekraczające 
zakres zwykłego zarządu oraz na wydzierżawienie nierucho-
mości (art. 935 § 3 k.p.c. i art. 936 k.p.c. w związku z art. 615 
k.p.c.),

7. zmiana osoby zarządcy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 
lutego 2008 r., III CZP 149/07, OSNC 2009, nr 2, poz. 27),

8. przyznania zarządcy wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków 
lub pokrywania jego potrzeb własnych i rodziny (art. 939 k.p.c. 
w związku z art. 615 k.p.c.) (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
18 marca 2011 r., III CZP 140/10, OSNC 2011, nr 11 poz. 123). 

Z kolei zażalenie przysługuje na postanowienie, którym przed-
miotem jest:
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nek użytkownika. Zarządcą może być także właściciel. Ustanowienie 
zarządcy nie jest jednak możliwe, w razie wpłacenia zabezpieczenia 
przez użytkownika w terminie określonym przez sąd. W doktrynie 
niemieckiej podkreśla się efektywność tego środka. W przypadku 
ustanowienia zarządu, także w Niemczech użytkownik zostaje ogra-
niczony w swych uprawnieniach do korzystania z rzeczy i pobierania 
z niej pożytków. W takim przypadku zarządca może posiadać rzecz, 
używać ją i pobierać z niej pożytki, a także dysponować nią i spra-
wować kontrolę, a użytkownik musi to znosić. Użytkownik może być 
pozbawiony zarządu, gdyby prowadził nieprawidłowo gospodarkę. 
Warto jednak zauważyć, że właściciel nie może doprowadzić do znie-
sienia użytkowania z wyżej wymienionych przyczyn. Do ustanowienia 
zarządu może dojść także na wniosek wierzycieli. W takiej sytuacji 
użytkownik może jednak złożyć skargę na ustanowienie zarządcy nie-
ruchomości. Poza tym nie ponosi on kosztów wynikłych z czynności 
dokonywanych przez zarządcę. Użytkowanie w Niemczech jest także 
wykorzystywane, jako antychreza. Praktyka bowiem wykształciła za-
bezpieczenie rzeczowe wierzyciela hipotecznego, który może pobie-
rać pożytki z nieruchomości, głównie czynsz najmu lub dzierżawy na 
poczet długu. (Frank, Wiegand, 2009: 441, 443, 490, 491, 548 - 553).

We Francji jest znane użytkowania, które jest zaliczane do praw 
osobistych oraz głównych, ze względu na przejście części atrybutów 
właścicielskich na inną osobę. Zgodnie z art. 578 kodeksu cywilnego 
francuskiego z 1804 r. (dalej k.c.f.) użytkowanie jest prawem do korzy-
stania z rzeczy jak właściciel, jednakże z obowiązkiem zachowania jej 
substancji. Może więc zostać ustanowione na nieruchomości. Tak jak 
w Polsce dochodzi zatem do rozdzielenia prawa korzystania z rzeczy, 
które przysługuje użytkownikowi, a pozostałe uprawnienia związane 
są dalej z prawem własności, a więc przede wszystkim możliwość nią 
rozporządzania (Cornu, 2007: 153, 154). Użytkowanie wygasa najpóź-
niej ze śmiercią osoby fizycznej zgodnie z art. 617 k.c.f. Jest to prawo 
niedziedziczne i użytkownik może nim rozporządzać, bez zgody wła-
ściciela. We Francji jest również znane prawo używania, które nie jest 
znane w Polsce. Użytkowanie jako ograniczone prawo rzeczowe jest 
także znane we Włoszech, Hiszpanii, Chile, Argentynie, Austrii. Zarów-
no w Argentynie, Chile jak i w Szwajcarii przewidziano ograniczenie 
czasowe dla korzystania z użytkowania przez osoby prawne. W pierw-
szym z nich wynosi ono 20 lat, a w drugim 30 lat, natomiast w trzecim 
100 lat. W Szwajcarii przeważają przepisy dyspozytywne regulujące 
użytkowanie. W większości wymienionych systemów prawnych użyt-
kownik jest zobowiązany ponosić nakłady jedynie związane ze zwy-
kłym korzystaniem z rzeczy, chociaż regulację różnią się stopniem 
szczegółowści. Jednakże do dokonania nakładów przekraczających 
zwykły zarząd potrzebna jest zgoda właściciela, a w jej braku można 
udać się do sądu. Cechą wspólną regulacji jest ich oparcie na prawie 
rzymskim. Użytkowanie nie jest znane natomiast w: Rosji, Ukrainie, 
czy na Białorusi (Sylwestrzak, 2013: 32 -42, 46, 47, 284 – 289). 

Podsumowanie

W związku z danymi empirycznymi, a także niemożliwością 
niewystępowania konfliktów między właścicielem i użytkownikiem 
niezależnie od kazuistyki przyjętej w przepisach, należy postulować 
większe zainteresowanie sądowym ustanowieniem zarządu związa-
nym z użytkowaniem nieruchomości. Może się to okazać jedynym 
wyjściem, w sytuacji gdy użytkownik nie przestrzega zasad prawidło-

stanach takiej regulacji nie ma. W systemie prawnym common law 
także są określone prawa rzeczowe tylko nie zostały nazwane, żad-
nym odpowiednikiem łacińskiego określenia zasady numerus clau-
sus, tak jak w państwach opierających się na prawie rzymskim. Stąd 
można uznać, że odpowiednikiem użytkowanie w prawie w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej jest dożywotnie użytkowanie (life 
estate).  Prawo to jednak bardziej zbliża się do własności bezdzie-
dzicznej niż do polskich ograniczonych praw rzeczowych. Prawo to 
bowiem ustanawia właściciel na rzecz osoby trzeciej, która korzysta 
z niego przez czas swojego życia. Po śmierci użytkownika własność 
powraca do właściciela (Jasper, 2000: 3). Właściciel nie może jednak 
wypowiedzieć dożywotniego użytkowania, ani ustanowić zarządu. 
Prawo to jest nieraz mylone z dzierżawą na całe życie (leasehold for 
life) lub z dzierżawą wolną (tenancy at will), czyli gwarantująca moż-
liwość zwrotu rzeczy w dowolnym czasie. Należy je zaliczyć do praw 
obligacyjnych, gdyż każda ze stron może je wypowiedzieć, w odróż-
nieniu od dożywotniego użytkowania. W celu odróżnienia tych praw 
nierzadko toczą się sprawy sądowe np. zakończona orzeczeniem 
z dnia 9 kwietnia 2003 r. Sądu Apelacyjnego w Teksasie (Court of Ap-
peal of Texas, 2003 WL, 1848555, AT 1-5, Kajo Church Square, Inc. 
vs Walker). W niniejszej sprawie kwestia niewyraźnego zapisu na-
pisanego w obcym języku w umowie doprowadziła do wątpliwości, 
jakie prawo było jej przedmiotem. Sąd uznał, że w tej sprawie strony 
zawarły umowę o dzierżawę wolną (Sprankling, Coletta, Mirow 2006: 
31, 32, 34 – 37).  Można także w amerykańskim podziale służebności 
(easement) na: całkowitą (in gross) i zależną (appurtenant), doszukać 
się podobieństwa pierwszej z nich do użytkowania obowiązującego 
w polskim prawie. Ten rodzaj służebności nie można zbyć, wygasa 
z chwilą śmierci uprawnionego, nie podlega dziedziczeniu, nie moż-
na zastrzec terminów przy jej ustanawianiu. Jednakże amerykańskie 
służebności mogą być różnie ukształtowane przez strony w umowie 
np. na wieczność, czas życia określonej osoby lub na oznaczony okres 
(Chase, 2002: 767 – 773, 823).

W Niemczech także przewidziane jest użytkowanie (Nießbrauch) 
względem którego może zostać ustanowiony zarząd (Verwaltung) 
przez sąd (Trömer, 2016, 426; Pöppel, 2007, 87, 90). Zgodnie z § 1030 
BGB użytkowanie określa się, jako obciążenie rzeczy polegające na 
tym, że ten, na czyją korzyść obciążenie następuje, uprawniony jest do 
pobierania pożytków rzeczy. Użytkowanie zgodnie z prawem niemiec-
kim jest ograniczonym prawem rzeczowym zaliczanym do służebno-
ści osobistych. Spośród jednak pozostałych służebności użytkowanie 
wyróżnia się szerszym zakresem uprawnień, obejmujących niemal 
wszelkie korzyści związane z korzystaniem z nieruchomości. Także 
w tym kraju obowiązuje zasada numerus clausus praw rzeczowych, 
co oznacza że istnieją tylko określone ich typy w ustawie i nie można 
dowolnie ich kreować. (Seiler, Martinek, 2011, 1055, 1056). Zgodnie 
z § 1051 – 1054 BGB ustanowienie zarządu ma podobną procedurę 
jak w Polsce. Właściciel w razie uzasadnionej obawy związanej z moż-
liwością uszkodzenia użytkowanej rzeczy może żądać zabezpieczenia 
od użytkownika. Może to nastąpić tylko w określonych przypadkach, 
a mianowicie gdy rzecz nie jest właściwie utrzymywana, pobierane są 
z niej nadmierne pożytki, lub istnieje obawa znacznego obniżenie jej 
użyteczności. Zarządca może zostać wyznaczony po bezskutecznym 
upływie terminu do złożenia zabezpieczenia, wyznaczonego w wyda-
nym przez sąd prawomocnym orzeczeniu uznającym roszczenie lub 
zaocznym. Po jego ustanowieniu wykonuje on czynności na rachu-
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wej gospodarki. Jest to w razie braku zgodnej woli stron tego sto-
sunku prawnego skuteczny sposób na rozstrzygnięcie i rozwiązanie 
trudnej sytuacji. Warto podkreślić, że dotyczy to każdego rodzaju 
użytkowania nieruchomości. Warto także podkreślić dużą elastycz-
ność postępowanie o ustanowienie zarządu nad użytkowanie, gdyż 
może się to ograniczać do rozstrzygnięcia tylko pojedynczej spornej 
kwestii między użytkownikiem a właścicielem lub w przypadku, gdy 
spory pojawiają się bardzo często niemal w każdej dziedzinie można 
wyznaczyć zarządcę.

Należy postulować prowadzenie bardziej dokładnych statystyk 
przez Ministra Sprawiedliwości. Ich ogólne ujęcie nie pozwala bowiem 
zbadać i określić wielkości wpływu spraw w zakresie sądowego usta-
nowienia zarządu nad użytkowaniem nieruchomości. W konsekwencji 
trudno jest ocenić sposób prowadzenia tych spraw przez sądy. Z mo-
ich badań empirycznych wyraźnie wynika, że nie jest ich dużo. 

Warto także rozważyć de lege ferenda uchylenie przepisów art. 
271 – 275 k.c., które nie mogą znaleźć w obecnym stanie prawnym 
zastosowania. Należy uznać, iż preferowanie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych było charakterystyczne w okresie Polskiej Republiki 
Ludowej. Z powyższych względów te przepisy nie są wykorzystywane, 
a mogą one wprowadzać w błąd, gdyż nadal są zapisane w jednym 
z najważniejszych aktów prawnych, kodeksie cywilnym. Nie przekreśla 
to jednak roli, jaką mogą w przyszłości odegrać rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne. Mogłyby one zrzeszać rolników indywidualnych i wspól-
nymi siłami odgrywać znaczącą rolę w obrocie gospodarczym. 

Warto także podkreślić przewagę osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych o których mowa w art. 331 § 1 k.c. względem osób 
fizycznych w zakresie okresu trwania użytkowania: w stosunku do 
pierwszych do likwidacji, a w stosunku do drugich do śmierci. W ten 
sposób użytkowanie, a także zarząd sprawowany przez użytkownika, 
będącego jednostką organizacyjną może trwać dużo dłużej, co bar-
dziej odpowiada celowi gospodarczo – produkcyjnemu.

Z analizy prawnoporównawczej wynika, że użytkowanie nie wy-
stępuje we wszystkich systemach prawnych. Jednakże w tych pań-
stwach, gdzie oparto się na prawie rzymskim regulacja wykazuje wiele 
podobieństw. Znaczne różnice występują w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, z wyłączeniem stanu Luizjana, co jest skutkiem 
należenia tego państwa do systemu prawnego common law. Polska 
procedura wykazuję najwięcej podobieństw do regulacji niemieckiej.   
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ści zagadnienie dopuszczalności wykorzystywania w postępowaniu 
dowodów uzyskanych w wyniku naruszenia prawa (zwanych w skró-
cie „dowodami nielegalnymi”1). Doktryna położyła duży nacisk na 
analizę konstytucyjności przyjętej regulacji oraz jej zgodności ze 
standardami konwencyjnymi (Gontarski 2015; Lipiński 2016: 44-59; 
Świecki (red.) 2016: 164-176; Sakowicz (red.) 2016: 433-437). 

Konstytucja jest punktem odniesienia przy okazji analizy każ-
dego przepisu. Prawidłowa wykładnia wymaga poszukiwania ratio 
legis każdego przepisu z uwzględnieniem argumentów teoretycz-

1 Uwagi co do pojęcia „dowodu nielegalnego” przedstawia R. Kmiecik w pra-
cy Dowód ścisły w procesie karnym, 1983: 91-92.

Wstęp

Rozwój nauki, postępująca komplikacja życia społecznego 
oraz rozwój refleksji skupionej wokół problematyki ochrony praw 
człowieka i obywatela stawia nowe wyzwania w obrębie legislacji, 
doktryny i praktyki postępowania karnego. W ostatnim czasie – 
głównie za sprawą dokonywanych przez ustawodawcę nowelizacji 
Kodeksu postępowania karnego i wprowadzenia doń, a następnie 
gruntownego zmodyfikowania art. 168a – przedmiotem szerokiego 
zainteresowania znów stało się prawo dowodowe, a w szczególno-

Tomasz Pilikowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gwarancje czy prakseologia? Rozważania wokół ostatnich 
zmian prawa dowodowego w perspektywie
funkcji prawa procesowego

Guarantees or praxeology? Reflections on recent changes in the law 
of evidence in the perspective of the function of procedural law

Recent changes in substantive and procedural criminal law 
caused lively discussion among lawyers but not only. The reform 
has affected the law of evidence. The biggest controversy in this 
area was caused by the problem of the permissibility of using the 
so-called illegal evi-dence in criminal evidential proceeding. The 
term „illegal evidence” is extremely broad and may include materi-
als obtained both as a result of purely formal defects and in a way 
that undermines fundamental freedoms and human rights. The 
problem of such evidence is regulated by Article 168a of the Code 
of Criminal Procedure, which entered into force on 1st July 2015, 
and to novelization from 15th April 2015 which completely remod-
eled adopted solution, taking the opposite to the original one. In 
this Article, the author discusses the problem of the admissibility 
of illegal evidence in the light of the function of procedural law. 
The author notices the heterogeneous nature of the designates 
of the concept in question, noting that it contains both materi-
als: obtained in violation of only procedural norms and in a way 
that violates the provisions of substantive law (including crimes). 
He notices the heterogeneity of the functions of the adopted 
regulations and looks for the boundary between norms orient-
ed to the protection of the rights and free-doms of the accused 
and those aimed at achieving the material goal of the process. 

Keywords: illegal evidence, human rights, criminal proceeding, pro-
cess guarantee, right to defend.

Ostatnie zmiany prawa karnego materialnego i procesowego 
spowodowały ożywioną dyskusję nie tylko w środowisku praw-
niczym. Dokonana reforma dotknęła także prawa dowodowego, 
a szczególne kontrowersje w tym obszarze wywołał problem do-
puszczalności wykorzystywania tzw. dowodów nielegalnych to jest 
dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania 
lub w wyniku czynu zabronionego.Pojęcie dowodu nielegalnego 
jest niezwykle szerokie zakresowo i może obejmować materia-
ły uzyskane zarówno w wyniku uchybień czysto formalnych, jak 
i w sposób godzący w fundamentalne wolności i prawa człowieka. 
Problematyce takich dowodów poświęcony jest art. 168a Kodek-
su postępowania karnego, który wszedł w życie 1 lipca 2015 r., 
a z dniem 15 kwietnia 2016 r. został gruntownie przemodelowany, 
przyjmując rozwiązanie przeciwne do pierwotnego. W swojej pra-
cy autor omawia problem dopuszczalności dowodów nielegalnych 
przez pryzmat funkcji prawa procesowego. Autor zauważa niejed-
nolity charakter desygnatów omawianego pojęcia zauważając, iż 
obejmuje ono zarówno materiały uzyskane z naruszeniem li tylko 
norm procesowych, jak i w sposób naruszający przepisy prawa ma-
terialnego. Zauważa niejednolitość funkcji przyjętych regulacji oraz 
szuka granicy między normami zorientowany-mi na ochronę praw 
oskarżonego, a tymi ukierunkowanymi na osiągnięcie materialnego 
celu procesu. Artykuł niniejszy nie jest próbą ostatecznej odpowie-
dzi na pytanie o konstytucyjność przyjętego przez ustawodawcę 
rozwiązania. 

Słowa kluczowe: dowód nielegalny, prawa człowieka, proces karny, 
gwarancje procesowe, prawo do obrony. 

Typ artykułu: dogmatyczny.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
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nych i praktycznych. Należy zawsze pamiętać, że prawo powstało 
w celu osiągania określonych celów społecznych (Chauvin, Stawecki, 
Winczorek 2016: 178).

Zgodnie przyjmuje się, że prawo procesowe ma za zadanie słu-
żyć prawidłowej realizacji norm prawa materialnego; ma więc cha-
rakter instrumentalny (wyrok WSA Poznań 22 listopada 2007, IV SA/
Po 391/07), a sensem jego istnienia jest stworzenie ram prawnych 
służących realizacji norm materialnoprawnych (Wronkowska 2005: 
113-114). Nie wyklucza to jednak, a nawet jest spójne ze stwier-
dzeniem, iż wszystkie części systemu prawa karnego – materialna, 
procesowa i wykonawcza – służą realizacji jednego celu, „tj. regulo-
waniu stosunków społecznych, ochronie określonych wartości oraz 
realizacji publicznego ius puniendi. Stanowią one tym samym niero-
zerwalną i jednolitą całość” (Hofmański (red.) 2013: 580).

Ratio legis regulacji prawa dowodowego

Funkcje prawa karnego procesowego
W nauce nie utrwaliła się jednolita klasyfikacja funkcji prawa 

(Hofmański (red.) 2013: 188). Doktryna prawa karnego procesowego 
wyróżniła jednak pewne funkcje podstawowe: prakseologiczną (in-
strumentalną, pragmatyczną) oraz gwarancyjną, zazwyczaj wzbogaca-
jąc ten katalog (Boratyńska, Chojniak, Jasiński 2016: 9-10; Hofmański 
(red.) 2013: 194). Funkcje te odnoszą się także do prawa dowodowego.

Aby osiągnąć stawiany przed nimi cel normy procesowe muszą 
wyznaczać nie „jakieś” reguły postępowania lecz tworzyć takie wa-
runki jego prowadzenia, aby realizacja prawa materialnego następo-
wała w sposób optymalny, przy poszanowaniu istotnych dla prawa 
wartości. Ustawodawca wyraził to w art. 2 § 1 K.p.k. Kluczowym 
jest realizacja zasady trafnej reakcji karnej zakładającej osiągnięcie 
stanu, w którym, do odpowiedzialności zostają pociągnięte osoby 
winne, a niewinne jej nie ponoszą (Świecki 2016 Kodeks: 20-22). 
Suma wszystkich określonych w powoływanym przepisie celów słu-
ży dążeniu do sprawiedliwości i urzeczywistnianiu konstytucyjnej 
zasady demokratycznego państwa prawnego.

Ogół norm regulujących zbieranie, utrwalanie i wykorzysty-
wanie dowodów w procesie nazywa się prawem dowodowym 
(Waltoś, Hofmański 2016: 348). Jego regulacje określają procedurę 
dochodzenia do prawdy co umożliwia realizację wyrażonej w art. 
2 § 2 K.p.k. zasady prawdy materialnej(Waltoś, Hofmański 2016: 
215-224). Nie można przy tym zapominać, że zasada ta nie jest bez-
względna co w prawie dowodowym wyraża się koniecznością waże-
nia zasady prawdy materialnej z innymi wartościami.

Funkcja gwarancyjna prawa dowodowego
„Gwarancje procesowe to przewidziane w prawie środki mają-

ce na celu ochronę określonych praw i interesów w postępowaniu 
karnym” (Grzegorczyk, Tylman 2014). W procesie karnym dotyczą 
one przede wszystkim oskarżonego, którego interes jest narażony na 
szkodę w największym stopniu. Jego ochronie służą liczne rozwią-
zania składające się na instytucję prawa do obrony zakorzenionego 
w art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Prawo do obrony w znaczeniu materialnym zakłada, że oskar-
żony jest uprawniony do „kształtowania i wpływania na powadzone 
postępowanie dowodowe i dokonywane podczas tego postępowa-
nia czynności procesowych poprzez m.in. składanie wyjaśnień (lub 

ich odmowę), wgląd w akta i składanie wniosków dowodowych” 
(Banaszak 2012: 278). Poszczególne uprawnienia oskarżonego wy-
nikają zarówno z ogólnej zasady „prawa do obrony”, jak i szczegó-
łowych postanowień ustawy. Ich naruszenie stanowi naruszenie 
prawa do obrony i winno być przed rozstrzygnięciem sprawy przez 
sąd skonwalidowane. W przeciwnym razie wydany w sprawie wyrok 
będzie prawnie wadliwy (Świecki 2016 Postępowanie: 161).

Choć zazwyczaj pojęcia „gwarancji” czy „funkcji gwarancyj-
nej” kojarzą się z ochroną praw uczestników postępowania (przede 
wszystkim oskarżonego), to niektórzy, jak T. Grzegorczyk i J. Tyl-
man wskazują na istnienie „gwarancji wymiaru sprawiedliwości”. 
Obejmują one szeroko rozumiane „środki procesowe ustanowione 
w celu ochrony prawidłowej realizacji prawa karnego materialnego”, 
które „powinny zapewniać skuteczność ścigania karnego i trafność 
orzekania o reakcji karnej” (Grzegorczyk, Tylman 2014: 55). Dostrze-
gając słuszność tej koncepcji trzeba pamiętać, że egzekwowanie od-
powiedzialności karnej służy w pierwszej kolejności ochronie społe-
czeństwa przed zachowaniami dlań groźnymi, ingerującymi w jego 
prawidłowe funkcjonowanie. Daje temu wyraz sam ustawodawca 
nie ograniczając celów procesu karnego tylko do konieczności rozstrzy-
gnięcia o odpowiedzialności karnej konkretnej osoby za konkretny czyn, 
lecz kierunkując go na „zapobieganie [przestępstwom] oraz umacnianie 
poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego”.

Funkcja prakseologiczna prawa dowodowego
Realizacja celów postępowania karnego wymaga przestrzegania 

zasady prawdy materialnej nakładającej na organy procesowe obo-
wiązek dokonywania prawdziwych ustaleń faktycznych oraz wydawa-
nia na ich podstawie decyzji procesowych (Kruszyński (red.) 2012: 84). 
Ustaleniu „prawdy materialnej” służy postępowanie dowodowe.

Ustawodawca nie określa katalogu dopuszczalnych środków do-
wdowych przyjmując zasadę swobody dowodzenia (Bojańczyk 2005: 
120-124). Tylko niektóre z nich doczekały się regulacji szczegółowej2. 
Tylko część spośród tych reguł ma charakter gwarancyjny i służy 
ochronie praw oskarżonego oraz innych osób. Będzie tak w odnie-
sieniu do przepisów regulujących zasady dopuszczalności ingerencji 
w sferę życia prywatnego, nietykalność mieszkania czy inne prawnie 
chronione dobra osobiste3. Niektóre z nich nie są jednak nastawio-
ne na ochronę praw i wolności, lecz mają charakter technicznych 
reguł, instrukcji postępowania skierowanych do organu proceso-
wego. Przykładem takiej regulacji jest art. 174 § 3 K.p.k. zgodnie 
z którym osoba okazywana powinna znajdować się w co najmniej 
czteroosobowej grupie. Przepis ten ma oczywiście – w swojej dalszej 
perspektywie – także element gwarancyjny dla oskarżonego, lecz 
jego celem jest nade wszystko zabezpieczenie prawidłowości ustaleń 
faktycznych poprzez stworzenie in abstracto minimalnego standardu 
rzetelnego postępowania dowodowego. Podobny charakter można 
przypisać wielu innym regułom, przykładowo określonej w art. 369 
K.p.k. kolejności przeprowadzania dowodów.

Przedmiotowe normy realizują wcześniej wspomniane „gwa-
rancje wymiaru sprawiedliwości”, a ich przestrzeganie ma na celu 
zagwarantować prawidłowość ustaleń faktycznych organów proce-
sowych. Założenie to wynika z doświadczenia historycznego, które 

2 Są to środki dowodowe opisane w rozdziałach XX-XXIV K.p.k.. Por. też roz-
działy XXV-XXVI K.p.k.
3 Kodeksowym przykładem takiej regulacji będzie art. 171 § 5 K.p.k.
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pozwoliło wypracować reguły postępowania, pozwalające skutecz-
nie doprowadzić do ustalenia i skazania osób winnych oraz unie-
winnienia tych, którzy przestępstw się nie dopuścili4. Reguły te nie 
powstały po to, aby per se realizować abstrakcyjnie pojmowane cele 
i idee takie jak sprawiedliwość, prawda, wolność czy przyrodzona 
godność człowieka (Skorupka (red.) 2017: 41). Uzasadnienie ich ist-
nienia jest czysto pragmatyczne.

Regulacja art. 168a K.p.k.

Analiza regulacji art. 168a K.p.k. w kontekście standardów 
konstytucyjnych.

Aktualnie obowiązujący art. 168a K.p.k. dopuszcza wykorzy-
stywanie w procesie dowodów nielegalnych. Wynikający bezpo-
średnio z tego przepisu wyjątek dotyczy sytuacji, w której dowód 
został w drodze czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 
K.k. lub z naruszeniem przepisów postępowania w związku z peł-
nieniem obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w wyniku 
zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub 
pozbawienia wolności. Wydaje się, że uzasadnieniem tego zastrze-
żenia jest chęć choćby częściowej realizacji wskazań Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka, który nie formułując generalnego 
zakazu wykorzystywania dowodów uzyskanych nielegalnie (wyrok 
ETPCz z dnia 12 lipca 1988 r., 10862/84; orzeczenie ETPCz z dnia 
18 marca 1997 r., 21497/93: § 34) stoi na stanowisku, iż wykorzy-
stanie dowodu uzyskanego z naruszeniem art. 3 Konwencji (zakaz 
tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) 
narusza konwencyjny standard rzetelnego procesu (wyrok ETPCz 
z dnia 11 lipca 2006 r., 54810/00). Art. 168a w obecnej treści nie 
znosi obowiązywania kodeksowych zakazów dowodowych, w tym 
w szczególności art. 171 § 5 i 7 K.p.k. (wyrok Wielkiej Izby ETPCz 
z dnia 1 czerwca 2010 r., 22978/05). Niektórzy przedstawiciele dok-
tryny mówią wprost o zasadzie dopuszczalności w procesie karnym 
dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub 
za pomocą czynu zabronionego (Brzozowski 2016: 63).

Konstytucja nie rozstrzyga expressis verbis kwestii dopuszczal-
ności wykorzystywania dowodów nielegalnych. Do dnia 1 lipca 2015 
r. kwestia dopuszczalności wykorzystania dowodów nielegalnych nie 
była wprost regulowana. Orzecznictwo i doktryna podejmowały 
próby rozstrzygnięcia powstałych na tym polu problemów w drodze 
wykładni i bezpośredniego stosowania Konstytucji. Sąd Najwyższy 
wykluczył możliwość wykorzystania dowodów zebranych w wyni-
ku bezprawnych działań operacyjnych (postanowienie SN z dnia 30 
listopada 2010 r., III K 252/10). Orzecznictwo uznało zaś za dopusz-
czalne wykorzystanie dowodów przeprowadzonych z naruszeniem 
kodeksowych reguł prawa dowodowego, o ile nie były zagrożone 
expressis verbis sankcją niedopuszczalności5. Jednocześnie za do-
puszczalne uważano wykorzystanie materiałów zgromadzonych 
w sposób bezprawny przez osoby prywatne nawet, jeśli wiązało się 
naruszeniem konstytucyjnych praw lub wolności oskarżonego albo 

4 Takie znaczenie gwarancjom wymiaru sprawiedliwości przypisują Por. T. 
Grzegorczyk i J. Tylman (Grzegorczyk, Tylman 2014: 55).
5 Przykładowo, orzecznictwo uznało, że nie dyskwalifikuje czynności przesłu-
chania osoby w wieku poniżej lat 15 nieobecność przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna faktycznego (postanowienie SN z dnia 26 listopada 2008 r., IV KK 
381/08). Por. tez wyrok SA w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2012 r., II Aka 53/12,

osób trzecich6. 
W przyjętym przez orzecznictwo standardzie można widzieć 

pewną niekonsekwencję. Prawo do prywatności, wolność czy niety-
kalność cielesna nie są „bardziej” lub „mniej naruszone” zależnie od 
tego, czy dokonał tego funkcjonariusz publiczny czy osoba prywatna 
albo z uwagi na to, jaka motywacja towarzyszyła sprawcy tego naru-
szenia7.  Powstaje więc pytanie co uzasadnia zróżnicowanie skutków 
naruszenia prawa w zależności od podmiotu tego zachowania.

Znaczenie i cel art. 168a K.p.k.
Zakaz wykorzystywania dowodów nielegalnych miał – przynaj-

mniej wedle oficjalnych założeń – oddziaływać przede wszystkim na 
strony zniechęcając je go zachowań przestępnych (Grzegorczyk, 2014 
Kodeks: 570). Było to związane z nowelizacją art. 393 § 3 K.p.k., do-
puszczającą wykorzystywanie w procesie tzw. dowodów prywatnych. 
Dotyczył on jednak także dowodów uzyskanych w drodze nielegalnych 
czynności operacyjno-rozpoznawczych (Świecki 2015: 567). 

Nowelizując art. 168a K.p.k. i nadając mu obecną treść usta-
wodawca nadał prymat zasadzie prawdy materialnej. Podejście to 
spotkało się z krytyką doktryny. Nie przecząc zasadności niektórych 
podnoszonych zarzutów trzeba pamiętać, że aktualnie przyjęte roz-
wiązanie pozwala sądowi w większym stopniu niż poprzednie wydać 
rozstrzygnięcie oparte na rzeczywistych, zgodnych z prawdą ustale-
niach faktycznych, a nadto - co krytycy często pomijają – niekoniecz-
nie musi prowadzić do pogorszenia sytuacji oskarżonego.

Z całą stanowczością należy podkreślić, iż zasada dopuszczalno-
ści dowodów nielegalnych wynikająca z art. 168a K.p.k. w żadnym 
stopniu nie zwalnia sądu od obowiązku dokonania szczegółowej 
oceny wiarygodności dowodu i ustalenia jego znaczenia w kontek-
ście całości ustaleń faktycznych. Norma art. 168a k.p.k. nie stanowi 
ograniczenia zasady swobodnej (lecz kontrolowanej!) oceny do-
wodów (Świecki (red.) 2016 Komentarz: 174). Nie podważa także 
zasady in dubio pro reo wyrażonej w art. 5 § 2 K.p.k. Przepis ten 
zabrania wyłącznie odmowy wykorzystania dowodu z uwagi tylko na 
okoliczność, że procedura jego uzyskania naruszała przepisy prawa. 

Zakaz wykorzystania dowodów nielegalnych a prawo do obrony
Analizując omawiany problem nie można pominąć problemu 

relacji przedmiotowej regulacji do konstytucyjnej zasady prawa do 
obrony. Prawo do obrony na płaszczyźnie materialnej rozumiane 
jest jako możliwość wypowiadania się co do wszelkich elementów 
oskarżenia, które w konkretnym procesie może być przedmiotem 
rozstrzygnięcia, podejmowania innych, odpowiednich czynności 
procesowych zmierzających do obalenia oskarżenia lub złagodze-

6 Przykładowo wyrokiem SA w Krakowie z dnia 26 listopada 2015 r., II Aka 
216/15 uznano, że przepis art. 171 § 7 k.p.k. nie ma zastosowania do dowo-
du z utrwalenia dźwiękowego wypowiedzi osoby torturowanej w ramach 
„przesłuchania” między przestępcami, wykonanego dla celów grupy prze-
stępczej. Przepis ten jest adresowany wyłącznie do organów procesowych 
i oświadczeń składanych na użytek procesu. Zabraniać dowodzenia takim 
środkiem, legalnie uzyskanym przez organy ścigania, byłoby jak zabronić 
dowodu z zeznań osób, które słyszały wypowiedzi torturowanego. Por. też 
Bojańczyk 2004: 57-58.
7 Art. 168a w pierwotnym brzmieniu, który wszedł w życie 1 lipca 2015 r. 
zakazywał wykorzystania w procesie karnym dowody, który był uzyskany „za 
pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego” 
dla celów tego postępowania. Oznacza to, że dowody uzyskane w innym 
celu (np. na potrzeby procesu cywilnego) mogły być wykorzystywane w po-
stępowaniu karnym. Por. też Skorupka (red.) 2015: 375.
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nia odpowiedzialności karnej oraz zwalczania na przewidzianej pra-
wem drodze uciążliwych środków procesowych (Hofmański, Sadzik, 
Zgryzek 2011: 76)8. We współczesnym procesie karnym gwarantu-
je oskarżonemu także uprawnienie do niedziałania w procesie na 
swoją niekorzyść, przede wszystkim uprawnia go do niedostarczania 
dowodów swojej winy. Prawo do obrony nie może być przy tym bez-
graniczne; musi ono – jak każda gwarancja konstytucyjna i ustawo-
wa – podlegać ważeniu z innymi prawnie chronionymi wartościami. 
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prawo do 
obrony ujmowane jest jako element prawa do rzetelnego procesu 
sądowego (Pradel 1996: 7-10). 

Zakaz wykorzystywania dowodów nielegalnych obowiązujący 
od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. miał charakter bezwzględ-
ny i dotyczył zarówno dowodów obciążających, jak i odciążających. 
Funkcjonowanie takiego przepisu jest obarczone poważnym ryzy-
kiem, iż w wyniku jego zastosowania sąd odmówi uwzględnienia do-
wodu odciążającego co w skrajnym przypadku mogłoby prowadzić 
do skazania osoby niewinnej. Z drugiej strony – prawo do obrony nie 
obejmuje przecież prawa do uniknięcia odpowiedzialności karnej 
za rzeczywiście popełnione przestępstwa. Istnienie takiego prawa 
prowadziłoby do wewnętrznej sprzeczności systemu prawa i byłoby 
równoznaczne z wnioskiem, że prawo – zakazując czynienia pew-
nych rzeczy i warując ten zakaz sankcją karną – jednocześnie zawiera 
gwarancje bezkarności dla sprawcy uzasadniając go innym narusze-
niem prawa ze strony podmiotu państwowego lub prywatnego.

Art. 5 Konstytucji do zasadniczych funkcji państwa zalicza strze-
żenie niepodległości i nienaruszalności terytorium państwowego, 
zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpie-
czeństwa obywateli, a także strzeżenie dziedzictwa narodowego 
i zapewnienie ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju (Skrzydło 2013: 19-20). Prawo karne jest jednym ze 
środków realizacji tych celów. Fakt, że przedstawiciele władz czasa-
mi naruszają przepisy prawa nie może generalnie zwalniać państwa 
od realizacji jego konstytucyjnych zadań. 

Wadliwość dochodzenia do prawdy nie przesądza o tym, aby 
prawidłowa aplikacja norm materialnoprawnych w postaci wydania 
rozstrzygnięcia opartego na prawdziwych ustaleniach faktycznych na-
ruszała prawa lub uzasadnione interesy kogokolwiek. Patrząc z per-
spektywy oskarżonego – w „najgorszym” (acz z perspektywy systemu 
prawa – najlepszym) razie poniesie on odpowiedzialność adekwat-
ną do rzeczywiście popełnionego czynu. Zyskuje zaś gwarancje, że 
wszystkie ujawnione okoliczności łagodzące zostaną wzięte pod uwa-
gę i nie zostaną pominięte. Tak wiec dopuszczenie oparcia rozstrzy-
gnięcia na ustaleniach dokonanych w oparciu o dowody przeprowa-
dzone z naruszeniem przepisów prawa, acz wiarygodne, zabezpiecza 
słuszne interesy oskarżonego w najlepszy możliwy sposób. Uniknięcie 
odpowiedzialności za rzeczywiście popełnione przestępstwo nie może 
jawić się jako słuszny interes, który zasługiwałby na ochronę.

Znaczenie ustawowych reguł dowodowych

Zgodnie z art. 92 K.p.k. „podstawę orzekania w sprawie stano-
wi całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających 
znaczenie dla rozstrzygnięcia, a podstawą wyrokowania jest cało-

8 Rozumienie to, przyjęte na gruncie procesualistyki, jest analogiczne do 
przyjmowanego na gruncie art. 42 Konstytucji RP.

kształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej” (art. 410 
K.p.k.). Organ procesowy ocenia zgromadzony materiał w oparciu 
o zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania wiedzy i do-
świadczenia życiowego. Wykluczone jest przypisywanie z góry więk-
szego lub mniejszego znaczenia dowodom pochodzącym z różnych 
źródeł (wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1973 r., Rw 316/73). Nie można 
też dawać prymatu dowodom obrony nad dowodami oskarżenia 
(wyrok SN z dnia 3 marca 1997 r., II KKN 159/96).

Reguły przeprowadzania dowodów mają w znacznej mierze 
uzasadnienie w argumentacji prakseologicznej. W oparciu o zasa-
dy doświadczenia życiowego można in abstracto założyć, że dowód 
przeprowadzony z ich zachowaniem będzie z większym prawdopo-
dobieństwem prowadził do prawdziwych ustaleń faktycznych niż 
w sytuacji, gdy są one naruszane. Nie oznacza to jednak, że dowód 
przeprowadzony zgodnie z nimi jest się „niepodważalny”, a wiary-
godność poczynionych na jego podstawie ustaleń niewątpliwa. Po-
dobnie ich naruszenie per se nie przesądza in concreto fałszywości 
poczynionych ustaleń. W świetle wskazań wiedzy i doświadczenia 
życiowego wskazana jest szczególnie wnikliwa ich analiza oraz – 
w miarę możliwości – ponowne ich przeprowadzenie. Często będzie 
to jednak ze względów faktycznych niemożliwe lub znacznie utrud-
nione. Szereg czynności – takich jak chociażby oględziny miejsca 
zdarzenia czy pełna sekcja zwłok – jest ze swej istoty niepowtarzalny 
(Wilk 2013: 109, 122). Pamięć świadków także bywa – szczególnie 
po dłuższym upływie czasu - zawodna. W określonych okoliczno-
ściach może więc okazać się, iż treści uzyskane z nieprawidłowo 
przeprowadzonego dowodu stanowią i tak najlepszy sposób dostęp-
ny poznania rzeczywistości. Irracjonalne byłoby w takim przypadku 
niedopuszczenie takiego dowodu lub jego pominięcie.

Ocena dopuszczalności dowodu, jaką organ musi dokonać 
przed podjęciem decyzji o jego przeprowadzeniu; względnie – zali-
czeniu w poczet materiału dowodowego i ujawnieniu na rozprawie 
– ma charakter aprioryczny (Waltoś, Hofmański 2016: 257). Ozna-
cza to, że jest dokonywana po pewnych zewnętrznych znamionach. 
Z logicznej oraz zdroworozsądkowej konieczności nie może być 
skutkiem merytorycznej oceny informacji dostarczanej przez dany 
dowód. Rzeczywiste znaczenie dowodu można w pełni określić tylko 
w oparciu o analizę całego zebranego materiału. Dowód z pozoru 
obciążający może prowadzić do złagodzenia odpowiedzialności 
karnej, zaś łagodzący – do jej zaostrzenia9. Także więc nawet ko-
nieczność szanowania prawa oskarżonego do obrony nie skłania do 
wprowadzenia zakazu dokonywania ustaleń w oparciu o dowody 
zdobyte nieprawidłowo z kodeksowego punktu widzenia, lecz wia-
rygodnie oddające rzeczywistość. Przyjęcie przeciwnego stanowiska 
mogłoby w skrajnym przypadku prowadzić do skazania osoby co do 
której wiadomo, że jest niewinna.

Zasada dopuszczalności dowodów nielegalnych nie może pro-
wadzić do celowego naruszania praw oskarżonego lub innych osób. 
Wniosek o przeprowadzenie dowodu z naruszeniem prawa winien 

9 Przykładowo: nielegalne nagranie przestawiające osobę X wbijającą nóż 
w klatkę piersiową osoby Y jest z pozoru dowodem obciążającym podejrza-
nego X. Może się jednak okazać, że wina X zostanie bezsprzecznie udowod-
niona przy pomocy innych dowodów, natomiast nielegalne nagranie będzie 
jedynym dowodem potwierdzającym, że chwilę wcześniej pokrzywdzony Y 
zachowywał się w sposób wyzywający i prowokował sprawcę. W takim wy-
padku okoliczności udowodnione nielegalnym nagraniem mogą polepszyć 
sytuację oskarżonego.
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być – stosownie do art. 170 §  1 pkt 1 K.p.k. – oddalony. Trzeba jed-
nak pamiętać, że dopuszczenie dowodu już nielegalnie uzyskanego 
i jego wykorzystanie w toku postępowania jest historycznie i onto-
logicznie innym zdarzeniem niż jego pierwotne uzyskanie. Uważam, 
że niesłusznym byłoby – z uwagi na przeszłe bezprawie – dalsze po-
głębianie stanu, w którym słuszne normy prawa materialnego nie 
mogłyby być skutecznie realizowane. Odmowa uwzględnienia do-
wodu nielegalnego nie zniesie już przecież tego bezprawia, które 
zostało uprzednio dokonane. Sam fakt dopuszczenia nielegalnie 
uzyskanego dowodu nie powoduje dalszego naruszenia praw osób, 
których prawa zostały w toku uzyskiwania dowodu naruszone. Jed-
nocześnie, dopuszczenie dowodu nielegalnego nie podważa obo-
wiązywania reguły in dubio pro reo wyrażonej w art. 5 § 2 K.p.k. Te 
okoliczności, których ustalić się uda lub które pozostaną wątpliwe 
(przy czym wątpliwość ta może wynikać także z tego tego, że dowód 
przeprowadzony niezgodnie z regułami Kodeksu zostanie uznany za 
niewiarygodny) muszą być wyjaśnione na korzyść oskarżonego. 

Reguły przeprowadzania dowodów mają charakter normatywny, 
a ich naruszenie jest zachowaniem bezprawnym. Nie zmienia tego 
wykorzystanie ich w procesie. Osoba, która dopuściła się naruszenia 
prawa może być z tego tytułu pociągnięta do odpowiedzialności cy-
wilnej, karnej, dyscyplinarnej, zawodowej i każdej innej przewidzianej 
w przepisach prawa. Ten, czyje prawa zostały naruszone może docho-
dzić swoich praw w postępowaniu sądowym oraz uzyskać stosowne 
wynagrodzenie szkody zgodnie z art. 77 Konstytucji. 

Podsumowanie

Zasadniczym celem cel prawa procesowego jest urzeczywist-
nienie norm materialnoprawnych w praktyce. Ratio legis większości 
norm prawa dowodowego jest właśnie realizacja tego celu. Zasadni-
cze dopuszczenie wykorzystania dowodów nielegalnych nie jawi się 
w tym kontekście jako arbitralne ograniczenie praw obywatelskich 
czy zachęcanie do łamania prawa, lecz jako instrument prawidło-
wej realizacji norm prawa materialnego, a w konsekwencji służący 
zabezpieczeniu kluczowych dóbr konstytucyjnych wymienionych 
w art. 5 Konstytucji. 

Z perspektywy oskarżonego zasada dopuszczalności dowodów 
nielegalnych zapewnia uwzględnienie przez sąd jego zasadnych inte-
resów, w szczególności gwarantując iż nie poniesie on odpowiedzial-
ności surowszej niż właściwa dla przestępstwa, którego się dopuścił. 
Usuwa natomiast ryzyko, że z uwagi bezprawne zachowanie – czy to 
strony obrończej czy oskarżycielskiej – organy procesowe zobowią-
zane będą podejmować rozstrzygnięcia na oczywiście nieprawdzi-
wych ustaleniach faktycznych.

Trzeba przy tym pamiętać, że dopuszczalność wydania rozstrzy-
gnięcia w oparciu o dowody nielegalne nie wyłącza obowiązywania 
zasad swobodnej oceny dowodów, domniemania niewinności oraz 
in dubio pro reo. Służy zaś osiągnięciu podstawowego celu postę-
powania, którym jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnych 
popełnieniu przestępstwa, niewinnych zaś – uwolnienie od niej. 

W oparciu o powyższe konstatacje stwierdzam, że dokonany 
przez ustawodawcę wybór – dopuszczać dowody nielegalne, czy 
nie – winien być oparty na przesłankach pragmatycznych. Należy go 
nakierować na osiąganie prawnie usprawiedliwionych celów, a nie 
apriorycznych założeniach teoretycznych. Prawo jest bowiem instru-

mentem oddziaływania społecznego (Chauvin, Stawecki, Winczorek 
2016: 178), a nie celem samym w sobie.
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Doręczenia na gruncie polskiego postępowania 
cywilnego – ujęcie kompleksowe

Delivery on the basis of polish civil proceedings
 – a comprehensive approach

The publication describes the issue of delivery in Polish civil 
procedure. Authors of the text tried to present to the reader, in the 
most understandable way, the aformentioned case, including ba-
sic definitions. It also pointed out, where the receiver should look 
for legal regulations concerning that matter. Crucial conditions, 
required for a delivery to be considered as effective, have been 
described in the below paper, also taking under consideredion 
clasificatin of types of delivery as per Polish Civil Procedure Code. 
In the text there are explained situations in which the receiver is 
unable to take the package over. A part of this publication describes 
methods available for the courts to determine the place of resid-
ance of defendant which include guardian of the services and also 
actions, which can be taken by the court in cases where there is no 
need to appoint curator to be able to carry out the proceedings.

Keywords: deliverances, civil proceedings, consignment, judicial 
letter, civil law.  

Niniejsza publikacja skupia się na tematyce doręczeń w pol-
skim postępowaniu cywilnym. Autorzy postarali się w jasny i jak 
najbardziej zrozumiały sposób przedstawić czytelnikowi tytułową 
tematykę doręczenia, ustalić definicję pojęcia oraz wskazać, gdzie 
czytelnik powinien szukać przepisów go regulujących. Omówione 
zostały przesłanki potrzebne do tego, aby doręczenie można było 
uznać za skuteczne, zwracając przy tym uwagę na podział doręczeń 
przyjęty przez Kodeks postępowania cywilnego. Wytłumaczone 
zostały przy tym przypadki, w których zachodzi niemożność do-
ręczenia lub adresat nie chce odebrać przesyłki. Została również 
omówiona sytuacja, w której nie można ustalić miejsca pobytu 
pozwanego – w tym instytucja kuratora doręczeń oraz działania, 
które może podjąć sąd, w przypadku, gdy nie ma potrzeby powo-
ływania kuratora, aby móc przeprowadzić postepowanie. 

Słowa kluczowe: doręczenia, postępowanie cywilne, przesyłka, 
pismo sądowe, prawo cywilnet. 

Typ artykułu: przeglądowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.

Cytowanie: Kwasiński O., Łanowy T., (2017) Doręczenia na gruncie polskiego postępowania cywilnego – ujęcie kompleksowe, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” 
nr specjalny (26)/2017, s. 128-132, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Kwasinski_Lanowy-doreczenia-na-gruncie-pol-
skiego-postepowania-cywilnego.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

– czym jest doręczenie, jakie przepisy 
je regulują i jak wygląda podział doręczeń?

Przedmiotem niniejszej pracy będzie, częstokroć bardzo ba-
gatelizowane zarówno przez „zwykłych obywateli”, jak i profe-
sjonalnych pełnomocników procesowych, zagadnienie doręczeń. 
Co istotne – dywagacje autorów oscylować będą jedynie w ob-
rębie rodzimego postępowania cywilnego, bez ujęcia tej jakże 
szerokiej i bogatej tematyki z perspektywy również postępowa-
nia administracyjnego. Nie będzie stanowić przesady konstatacja, 
iż obydwie wspomniane powyżej procedury, w zakresie przed-
miotowej problematyki nie różnią się zbytnio. Stąd też w opinii 
autorów, która z całą pewnością nie stanowi votum separatum, 
zbędnym jest tworzenie z niniejszej publikacji artykułu o charak-
terze swoiście komparatystycznym. Zabieg ten nie miałby racji 
bytu, albowiem jw. – instytucje charakterystyczne dla tematu 
doręczeń w postępowaniu cywilnym odbijają się szerokim echem 
także na gruncie postępowania administracyjnego, określone-
go w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257  
ze zm.).

Na wstępie należy zauważyć, iż polski ustawodawca w Ustawie 
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
nr 43, poz. 296 ze zm.) nie pokusił się o stworzenie definicji legalnej 
„doręczenia”. Możemy domyślać się, iż działanie takie byłoby całko-
wicie zbędne w obliczu sytuacji, w której mowa o pojęciu tak szeroko 
znanym przez nas wszystkich. Z tego też powodu prawodawca, od-
szyfrowanie tego, co kryje się pod rzeczonym pojęciem, scedował na 
samego adresata k.p.c., bez względu na to, kto owym adresatem jest 
w danym przypadku. Rzeczą jasną jest bowiem, iż w zależności od 
charakteru określonej sytuacji – akty prawne lądują w rękach nie tylko 
wykwalifikowanych profesjonalistów, lecz także często zajmują pół-
ki z książkami u wielu rodzin, gdzie nikt nie para się wykonywaniem 
żadnego z prawniczych zawodów. Reasumując – stosownie do woli 
ustawodawcy – wystarczyć ma nam eksplikacja z zakresu wykładni 
stricte językowej przedmiotowego terminu. Czy zachowanie to znaj-
duje właściwe uzasadnienie? Przekonajmy się sami. 

Słowo „doręczenie” jest niczym innym, jak rzeczownikiem po-
chodnym od czasownika „doręczyć”. A to pojęcie z kolei oznacza, 
wg Słownika języka polskiego, nic innego, jak: „przekazać komuś coś 
osobiście” (https://sjp.pwn.pl/slowniki/dor%C4%99czy%C4%87.html 
2018). Biorąc pod uwagę fakt, iż przez „doręczenie” rozumiemy raczej 
pewną instytucję prawa regulującą kompleksowo zasady doręczenia 
pism w postępowaniu cywilnym, ale też i administracyjnym, karnym, 
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czy podatkowym – zabieg legislatora wydaje się w tym przypadku 
niezbyt trafny (http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/
hasla/332760,doreczenie.html 2018). Pogląd ten intensyfikuje to, iż 
doręczenie nie zawsze następuje „osobiście”, a więc „we własnej oso-
bie, nie korzystając z niczyjego pośrednictwa” (https://sjp.pwn.pl/sjp/
osobiscie;2496544.html 2018). Posiłkując się przytoczonymi powyżej 
egzemplifikacjami, bodaj najbardziej trafnym będzie przychylenie 
się do opinii, jakoby pod pojęciem „doręczenia” na gruncie Ustawy, 
można rozumieć: „instytucję prawną regulującą sposoby i zasady do-
ręczania pism w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym 
i podatkowym w sposób umożliwiający adresatom zapoznanie się 
z treścią skierowanego do nich pisma”. Ta stosunkowo holistyczna 
formuła wydaje się wyczerpywać semantycznie określane przez sie-
bie zagadnienie, na potrzeby osoby, będącej przeciętną stroną obrotu 
prawnego. Pisma procesowe i orzeczenia doręcza się, co do zasady, 
w odpisach (zamiast odpisu można doręczyć dokument pozyskany 
z systemu teleinformatycznego, jeżeli ma on cechy umożliwiające 
weryfikację istnienia i treści pisma lub orzeczenia w tym systemie),  
a pisma pozostałe – w oryginałach. 

Przepisami regulującymi doręczenia i całą terminologię imma-
nentnie z nimi związaną w świetle ojczystej procedury cywilnej są 
art. 131-147 Kodeksu postępowania cywilnego. Wartym uwagi jest, 
iż polska cywilna ustawa procesowa potraktowała to zagadnienie  
w  sposób syntetyczny, co nie zmienia faktu, iż, jak dotąd, problema-
tyka ta zdążyła zebrać już liczne głosy doktryny, jak i judykatury, czego 
przykłady zostaną zaprezentowane w dalszej części pracy. Co istotne 
– przepisy postępowania cywilnego wyłączają swobodną dyspozycję 
stron co do sposobu doręczania pism sądowych (Postanowienie SN 
z dnia 8 września 1993 roku, sygn. akt III CRN 30/93). Można więc 
rzec z całym powodzeniem, iż regulacje te mają kogentny charakter. 
„Przedmiotem doręczeń są: pisma sądowe, odpisy pism procesowych, 
odpisy orzeczeń lub zarządzeń, zawiadomienia, wezwania. Doręczenia 
dokonywane są stronom (uczestnikom w postępowaniu nieproceso-
wym) lub innym podmiotom, np. prokuratorowi, przedstawicielowi 
ustawowemu strony, jej pełnomocnikowi, świadkom czy biegłym” 
(Bodio 2018). 

Doręczenie może być dokonane przez:
• operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listo-

pada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481);
• osoby zatrudnione w sądzie;
• komornika;
• sądową służbę doręczeniową – Minister Sprawiedliwości, na 

uzasadniony wniosek prezesa sądu, w drodze zarządzenia, 
tworzy i znosi w określonym sądzie sądową służbę doręcze-
niową;

• organy bezpośrednio przełożone – doręczenia dokonywane 
żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariuszom 
Policji i Służby Więziennej;

• zarząd zakładu – doręczenia osobom pozbawionym wolności.
Ponadto należy wymienić zasadnicze rodzaje doręczeń, które mają 
kluczowy wpływ na to, kto odpowiedzialny jest w danym przypadku 
za dostarczenie pisma konkretnemu podmiotowi:

• doręczenie właściwe; 
• doręczenie zastępcze;
• doręczenie elektroniczne;
• doręczenie fachowe.

Doręczenie skuteczne

Wielokrotnie ludzie obawiają się „niechybnie nadciąga-
jącego na nich” pisma bezpośrednio z sądu, czy od komorni-
ka sądowego w postępowaniu egzekucyjnym. Osoby te często 
mają świadomość, iż mogą zostać wezwane w danym czasie na 
rozprawę w roli świadka, będąc zmuszanym jednocześnie do 
odpowiedzi na niewygodne dla nich pytania. Inni np. za wszel-
ką cenę pragną uniknąć odbioru informacji o wszczętej egze-
kucji z ich majątku za niespłacone raty pożyczki. Zarówno jed-
ną, jak i drugą grupę ww. obywateli łączy, poza zrozumiałym  
i oczywistym strachem, usilna próba odpowiedzenia sobie na na-
stępujące pytania: „Czy muszę odebrać takie pismo? Czy jeśli nie 
odbiorę kierowanego do mnie pisma, to nie będę musiał/musiała 
ponosić konsekwencji wiążących się z jego treścią?”. 

Na wyżej postawione pytania postaramy się odpowiedzieć za 
pomocą prezentacji znaczenia pojęcia przedstawionego w tytule 
niniejszego rozdziału. Czym więc jest „doręczenie skuteczne”? Naj-
prościej rzecz ujmując – skuteczne doręczenie to takie doręczenie, 
za pomocą którego adresat ma możliwość zapoznania się z treścią 
pisma, które zostało doręczone, ma on również możliwość odpowie-
dzi na nie oraz podjęcia jakichkolwiek innych czynności prawnych 
z tym związanych (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skuteczne-
-doreczenie-w-postepowaniu-cywilnym 2018). Uznanie doręczenia 
korespondencji sądowej za skuteczne wymaga wysłania jej pod ak-
tualny adres oraz wskazania aktualnego imienia i nazwiska odbiorcy.  
W przypadku braku spełnienia tych warunków – nie można przyjąć 
fikcji doręczenia w trybie art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywil-
nego (Uchwała SN z 16 lutego 2017 roku, sygn. akt III CZP 105/16). 
Tak więc sąd, jak i każdy inny organ muszą mieć pełną świadomość 
tego, iż adres na jaki przygotowane przez nich pismo zostanie wy-
słane, jest aktualny. Tym niemniej, o czym należy koniecznie pa-
miętać zgodnie z imperatywem wyrażonym w art. 136 § 1 k.p.c. –  
o każdej zmianie swego zamieszkania, strony i ich przedstawiciele 
mają obowiązek zawiadamiać sąd. Wynika z tego pewna naturalna 
konkluzja, iż nawet jeśli dany sąd pomyli się, doręczając przesyłkę 
do prawidłowego adresata, pod jego były adres zamieszkania (nie 
wiedząc o tym, iż adresat zmienił adres zamieszkania, ponieważ 
sąd nie został o tym uprzednio przez adresata poinformowany), sąd 
nie ponosi ze swojej strony winy, a doręczenie takowe uważa się za 
skuteczne.

Jeśli chodzi o doręczenia osobom prawnym, to pisma kiero-
wane do przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych, osób 
prawnych, organizacji wpisanych do rejestru (KRS lub CEIDG) do-
starcza się do ich siedziby wskazanych w danym rejestrze, chyba 
że podmioty te wskażą inne adresy do doręczeń. Pisma doręcza się 
organowi uprawnionemu do reprezentowania osoby prawnej przed 
sądem lub jej uprawnionemu pracownikowi. Jeśli niemożliwe było 
doręczenie przesyłki, pozostawia się ją w aktach sprawy, ze wska-
zaniem, że została skutecznie dostarczona do adresata (https://po-
radnikprzedsiebiorcy.pl/-co-oznacza-skuteczne-doreczenie 2018). 

Przy doręczeniach do osób fizycznych zasadą jest dokonywa-
nie doręczeń do rąk własnych adresata lub jego przedstawiciela 
ustawowego (pod warunkiem, iż adresat nie posiada zdolności 
procesowej). Jeśli nie zastanie się w domu adresata, pisma do nie-
go kierowane mogą być doręczone również: administracji domu, 
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czy dozorcy domu adresata, jak i sołtysowi (jeśli nie są to osoby 
przeciwne w sprawie i podejmują się przekazania pisma adresa-
towi). Co istotne – doręczenia osobom fizycznym są czynione 
w mieszkaniu tych osób, w ich miejscach pracy bądź też nawet 
tam, gdzie adresata się zastanie. Jeśli adresat odmawia przyjęcia 
pisma – doręczenie takowe uważa się za dokonane, a więc inny-
mi słowy – skuteczne. Bardzo ważnym z perspektywy potencjal-
nego postępowania dowodowego jest teza Sądu Najwyższego:  
„O tym, czy adresat odmawia przyjęcia pisma decyduje całokształt 
okoliczności konkretnej sprawy. Brak jest podstaw do uznania, że 
przesądza o tym umieszczenie prawidłowej adnotacji przez osobę 
doręczającą pismo” (Postanowienie SN z dnia 25 września 2014 roku, 
sygn. akt II CZ 46/14). Zatem zasadnym jest przyjęcie, iż wykładnia 
operatywna przyjęta przez polski naczelny organ sądowy obala 
niejako domniemanie dowodowe zgodności z prawdą, jeśli chodzi  
o prawidłową adnotację doręczyciela w ukazanej powyżej sytuacji.
Stosownie do art. 142 § 2 k.p.c. – „W przypadku potwierdzenia pi-
semnego, odbiorca potwierdza odbiór i jego datę własnoręcznym 
podpisem. Jeżeli tego nie może lub nie chce uczynić, doręczający 
sam oznacza datę doręczenia oraz przyczyny braku podpisu” (Ustawa 
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego,  tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). 

W przypadku, w którym stronie, której miejsce pobytu nie 
jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe 
wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może, 
do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełno-
mocnika, nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek 
osoby zainteresowanej przez sąd orzekający (art. 143 k.p.c.). Osoba 
kuratora i pozostałe kwestie związane z jego udziałem w sprawie 
i zasadami skutecznego doręczenia zostały omówione w dalszej 
części. 

Szalenie doniosłą kwestią z punktu widzenia praktyki, która to 
została opisana w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy, jest zagad-
nienie awizowania przesyłek przez podmiot je doręczający.

Co tyczy się zaś doręczeń o charakterze elektronicznym – 
stają się one skuteczne w chwili wskazanej w elektronicznym po-
twierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego 
potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne 
po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie tele-
informatycznym (https://kancelariabugajski.pl/zmiany-w-kpc-od-
-1-lipca-2016-r-doreczenia-elektroniczne/ 2018). Stosownym jest 
nadmienić, iż regulacja dotycząca doręczeń elektronicznych jest 
dookreślona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 
października 2015 roku w sprawie trybu i sposobu dokonywania 
doręczeń elektronicznych (Dz.U. poz. 1776). 

Konkludując więc, a raczej starając odpowiedzieć się na pyta-
nia postawione na początku tego rozdziału, należy postawić kla-
rowną tezę, iż bez względu na to, czy pismo zostanie przez nas 
odebrane, czy też nie – prędzej czy później zostanie ono uznane za 
skutecznie doręczone. Płynie z tego także swoista pragmatyczna 
rada, aby takowe pisma, po prostu, odbierać od nadawcy, bowiem 
w takim przypadku, bez względu na to, jaką treść potencjalne pi-
smo prezentuje, mamy chociażby możliwość zapoznania się z jego 
zawartością. Bez tego, niestety, nie będziemy mogli podjąć choćby 
próby skorzystania z naszych procesowych uprawnień.

Charakterystyka doręczeń właściwych i zastępczych

Pomimo tego, iż pewne kluczowe elementy zarówno tzw. dorę-
czeń właściwych, jak i doręczeń zastępczych zostały przedstawione 
powyżej, pokusimy się jeszcze o skrótową charakterystykę każdego 
z ww. gatunków doręczeń.

Doręczeniem właściwym jest doręczenie do rąk własnych adre-
sata (https://dsklegal.pl/artykuly/doreczanie-pism-na-gruncie-kpc/ 
2018). W zasadzie zbędnym jest dodawanie czegokolwiek do tego sui 
generis całościowego wzoru. 

Sytuacja wygląda inaczej, a zarazem prezentuje się w nieco bar-
dziej skomplikowany sposób, w przypadku doręczeń zastępczych. 
Po pierwsze – należy stwierdzić, iż doręczenie zastępcze zachodzi 
wtedy, gdy doręczający nie zastanie adresata w domu. Wiąże się 
z tym również pewne naturalne pokłosie, które zostało już odzwier-
ciedlone w treści niniejszej pracy, a więc to, iż doręczający w takiej 
sytuacji może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, 
administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie 
są oponentami procesowymi adresata i podjęły się oddania mu pi-
sma. Doręczenia zastępczego dokonuje się także przez pozostawienie 
przesłanego pisma, za pośrednictwem operatora pocztowego, w pla-
cówce tego operatora, umieszczając zawiadomienie na drzwiach lub  
w skrzynce pocztowej adresata z informacją, iż należy odebrać pismo 
w terminie 7 dni od dnia jego umieszczenia z zastrzeżeniem powtó-
rzenia tej czynności. 

Już prima facie dostrzegalnym jest, iż w każdym opisywanym wy-
żej przypadku doręczenia zastępczego, mamy do czynienia z pewnym 
domniemaniem prawnym. Nie jest to jednak domniemanie nie do 
obalenia. Wszak adresat pisma będący osobą fizyczną może dowo-
dzić, iż nie dowiedział się o doręczeniu pisma, które było do niego 
zaadresowane, ponieważ osoba, której pismo doręczono zastępczo 
bądź urząd, w którym je złożono, nie oddały mu pisma (Wyrok SA 
w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2015 roku, sygn. akt I ACa 849/14). 

Można zatem z całym powodzeniem stwierdzić, iż poczy-
nienie bardziej dogłębnych dywagacji nt. podobieństw i różnic 
dotyczących tych dwóch rodzajów doręczeń jest niepotrzebne. 
Dzieje się tak ze względu na to, iż analiza wyszczególnionych za-
gadnień nie zajmuje zbyt wiele miejsca w rozważaniach zarów-
no samego ustawodawcy, jak też orzecznictwa oraz nauki prawa  
i postępowania cywilnego. 

Doręczenie fachowe i elektroniczne

Jak wcześniej wspomniano – w praktyce możemy wyróżnić kil-
ka rodzajów doręczeń, którymi można się posłużyć, aby do adresata 
skutecznie dotarło pismo procesowe lub pozew.  Oprócz doręczenia 
właściwego i zastępczego, które możemy nazwać „standardowymi” 
rodzajami doręczeń, wyróżniamy również doręczenia fachowe i elek-
troniczne. 

Doręczenie elektroniczne stosuje się, zgodnie z art. 1311 Kodeksu 
postępowania cywilnego, „jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnosze-
nia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego” (Ustawa 
z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). Z ustawy wynikają zatem 
dwie przesłanki, które warunkują otrzymywanie pism, korzystając 
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z systemu teleinformatycznego i można przyjąć, że obie z nich opie-
rają się po prostu na wyrażeniu zgody. W pierwszym przypadku jest 
to aprobata dorozumiana przez wniesienie pisma przez system tele-
informatyczny; w drugim zaś – życzenie wyrażone wprost, oparte na 
wyborze takiej właśnie drogi doręczeń. Adresat może także, za pomo-
cą systemu teleinformatycznego, zrezygnować z wcześniej wybranej 
drogi doręczeń, co będzie skutkowało powrotem do form doręczenia 
właściwego, zastępczego czy, w przypadku niemożności doręczenia, 
awizowania przesyłki. Doręczenia za pomocą systemu teleinforma-
tycznego różnią się od doręczeń tradycyjnych również ze względu na 
termin doręczenia, za który przyjmuje się moment odczytania pisma 
wskazany w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. 
Warto również zauważyć, że w przypadku doręczenia elektronicznego 
nie stosuje się art. 134 k.p.c., mówiącego o doręczeniach w nocy i dni 
wolne od pracy. Co za tym idzie – doręczenie będzie zrealizowane 
również w przypadku potwierdzenia odbioru korespondencji przypa-
dającej na noc lub dzień wolny od pracy, co wydaje się całkowicie 
zrozumiałe. Inne sformułowanie artykułu 1311 k.p.c., z pominięciem 
zapisu o wyłączeniu art. 134 k.p.c., tworzyłoby pewne kuriozum, prze-
czące nadrzędnej zasadzie funkcjonowania systemu informatycznego, 
którym jest, jak się wydaje, przyspieszenie przepływu informacji. Do-
ręczenie w systemie uznaje się za skuteczne, nawet mimo nieotrzy-
mania elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji, po 
upływie 14 dni od zamieszczenia jej w systemie (Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2018 
r. poz. 1360). 

Doręczeniami fachowymi nazywamy doręczenia, które doko-
nują w toku sprawy: adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy 
czy radca Prokuratorii Generalnej, doręczający sobie nawzajem 
odpisy pism procesowych z załącznikami. Warto zauważyć, że art. 
132 k.p.c. zawiera dokładne wyszczególnienie podmiotów upraw-
nionych do wzajemnego doręczania sobie pism procesowych 
oraz informację, że doręczenie to może również zostać wykona-
ne poprzez wręczenie adresatowi pisma procesowego w sekreta-
riacie sądu. Aby takie doręczenie było skuteczne, w piśmie pro-
cesowym doręczanym sądowi należy zamieścić oświadczenie  
o doręczeniu pisma drugiej stronie albo nadaniu przesyłki poleconej 
je zawierającej. Niedopełnienie takiego obowiązku skutkuje zwro-
tem pisma złożonego sądowi przez pełnomocnika, bez wezwania do 
usunięcia braku. Pełnomocnik profesjonalny powinien znać zasady 
dotyczące doręczeń w toku sprawy, dlatego sąd nie jest zobligowany 
w przepisach do wzywania do usunięcia tego braku. Art. 132 k.p.c. 
reguluje jednak dwa wyjątki, w których doręczenie fachowe zastępuje 
się innym rodzajem doręczenia i są to: 
• szczególne rodzaje pism procesowych wymienione w § 11: apela-

cja, skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego, 
sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski 
o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowa-
nia, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które 
muszą zostać złożone w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej;

• sytuacja, w której pismo zostało wniesione za pomocą wcześniej 
omawianego systemu teleinformatycznego i ma zostać doręczo-
ne adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu czy 
radcy Prokuratorii Generalnej, który wybrał możliwość wnoszenia 
pism korzystając z sytemu teleinformatycznego.

Co w razie niemożności doręczenia?

W chwili, w której nie ma osoby mogącej odebrać takowe pi-
smo (w sposób właściwy, czyli bezpośrednio przez adresata, czy też 
w sposób zastępczy – przez np. sołtysa) pismo składane jest w pla-
cówce publicznego operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1481). Operator ten z ustawy jest uprawniony do doręczania 
przesyłek sądowych lub, gdy przesyłka doręczana jest w inny spo-
sób – w urzędzie właściwiej gminy. W takiej sytuacji osoba dostar-
czająca np. zawiadomienie, jest zobowiązana do pozostawienia 
na drzwiach adresata lub w przypisanej jemu pocztowej skrzynce 
oddawczej, awizo, na którym powinna być zawarta informacja na 
temat miejsca i czasu, w którym przesyłkę do odbioru pozostawio-
no. Na awizo widoczne jest pouczenie, że list, którego dotyczy, na-
leży odebrać w ciągu 7 dni. Gdyby termin bezskutecznie upłynął, 
czynność tą należy powtórzyć (http://prawo.gazetaprawna.pl/arty-
kuly/703423,niebezpieczna-fikcja-awizo-w-skrzynce-pocztowej-je-
st-doreczeniem-pisma-sadowego.html 2018). Rozwiązanie niniejsze 
najłatwiej jest zobrazować na bazie prostego przykładu. Wyobraźmy 
sobie, że 3 września przychodzi do nas listonosz. Niestety nie za-
staje on nikogo w mieszkaniu, dozorcy domu też nie. Zostawia on 
zatem w naszej skrzynce pocztowej awizo zawiadamiające o tym, 
iż pismo czeka na nas w najbliższej placówce pocztowej – możemy 
odebrać je w ciągu następnych 7 dni, czyli do 10 września. Niefor-
tunnie składa się tak, iż nie odbieramy awizowanej przesyłki w ww. 
terminie. Stąd następnym krokiem podejmowanym przez ope-
ratora pocztowego w tym przypadku jest powtórzenie czynności  
i doręczenie następnego awizo informującego tym razem, iż adre-
sowaną do nas przesyłkę możemy odebrać w terminie następnych 
7 dni, czyli do 17 września włącznie. Jeśli nie uczynimy tego zgod-
nie ze wskazaniem podmiotu będącego operatorem pocztowym  
w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe (obecnie jest nim Poczta 
Polska) – pismo stanie się skuteczne z upływem 17 września. „Sku-
teczne” oznacza w tym wypadku, że sąd, przyjmując pewną fikcję 
prawną, uzna nieodebrane pismo za doręczone. Dzięki tej zasadzie 
sąd przyjmuje, że zostaliśmy poinformowani o tym, iż np. jesteśmy 
pozwani przez swojego kontrahenta, a więc „wiemy” o fakcie zaist-
nienia sprawy sądowej wymierzonej przeciwko nam przed sądem, 
skutkiem czego jesteśmy w stanie podjąć się obrony swoich praw 
np. sporządzając samodzielnie odpowiedź na pozew, czy też zgłasza-
jąc się do adwokata, czy radcy prawnego po fachową pomoc w tym 
zakresie. 

Kurator sądowy

Przyjmuje się, iż osobą zainteresowaną w postępowaniu cywil-
nym jest powód, w którego interesie jest rozpoznanie sprawy przez 
sąd, dlatego stara się o ustanowienie kuratora, aby sprawa mogła 
nabrać biegu. Kuratora ustanawia przewodniczący albo referendarz 
sądowy. W sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych, a także 
w sprawach o ustalenie pochodzenie dziecka i o związane z tym 
roszczenia, przewodniczący lub referendarz przeprowadzi docho-
dzenie, mające na celu ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu 
pozwanego. Jeżeli dochodzenie okaże się nieskuteczne, a co za tym 
idzie lokalizacja pozwanego nie zostanie ustalona w sposób umoż-
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liwiający doręczenie mu pozwu, zostaje ustalony kurator. W bieżą-
cym przypadku – doręczenie uważa się za skuteczne w momencie,  
w którym doręczono pismo kuratorowi. Sąd może jednak uzależ-
nić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu, od 
chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym. Nadto 
należy zauważyć, iż uzależnienie skuteczności doręczenia od upły-
wu oznaczonego terminu posiada rację bytu jedynie w przypadku 
pierwszego doręczenia pisma kuratorowi. Uzależnienie skuteczno-
ści doręczenia od upływu oznaczonego terminu może się odnosić 
tylko do ogłoszenia w budynku sądowym. Nie ma tutaj zatem naj-
mniejszego znaczenia data ogłoszenia w lokalu wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), czy też w prasie (jak ma to miejsce w sprawach 
tzw. większej wagi) (Weitz 2016). Zgodnie z art. 147 k.p.c. – w sy-
tuacji, w której okazałoby się, że ustanowienie kuratora sądowe-
go nie było uzasadnione, sąd zarządza doręczenie pisma w sposób 
właściwy. Strona zainteresowana może również złożyć wniosek  
o zniesienie postępowania przeprowadzonego z udziałem kuratora 
lub po wywieszeniu pisma w budynku sądowym. Co warto dodać 
– na podstawie odesłania z art. 146 k.p.c. – do kuratora stosuje się 
art. 69 § 3 k.p.c., który upoważnia go do podejmowania wszystkich 
czynności łączących się ze sprawą, co za tym idzie – sprawa może 
zostać całkowicie przez sąd przeprowadzona, łącznie z wydaniem 
prawomocnego orzeczenia, mimo nieobecności na niej pozwanego.
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wencji Rady Europy z 4 kwietnia 1997 r. z Oviedo o ochronie praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania bio-
logii i medycyny.  W 2015 r. pracę nad wprowadzeniem do porządku 
prawnego instytucji pełnomocnictwa medycznego podjęła Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Jednakże wraz z jej odwołaniem 17 
grudnia 2015 r. prace nad ustawą zostały zawieszone. W 2016 roku 
starania na rzecz wprowadzenia instytucji podjęła jeszcze Polska 
Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Wydała ona 
stanowisko, w którym przedstawiła wypracowywane od 2008 roku 
propozycje postępowania w przypadku braku możliwości podejmo-
wania świadomych decyzji przez pacjenta. Wskazywało ono również 
zasady powoływania pełnomocnika medycznego, jego zadania, za-
kres odpowiedzialności i implementowało rozwiązania zapropono-
wane w Rekomendacji Rady Europy z 2009 roku. Poparcie dla tej 
inicjatywy wyraziła Naczelna Rada Lekarska w Stanowisku z dnia 4 
listopada 2016 r. w sprawie stworzenia w polskim prawie instytucji 
pełnomocnictwa medycznego. Problem braku regulacji instytucji 
dostrzegł także Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar. Wy-
stosował on dnia 5 marca 2018 roku pismo do Ministra Zdrowia 
z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu prawne 
uregulowanie instytucji pełnomocnictwa medycznego. 

Pomimo podjętych dotychczas starań, w polskim porządku 
prawnym w dalszym ciągu brakuje regulacji instytucji pełnomocnic-

Wstęp

Założeniem pełnomocnictwa medycznego jest umożliwienie 
pacjentowi wyboru osoby, która w razie jego niezdolności do sa-
modzielnego podejmowania decyzji albo rezygnacji z uzyskiwania 
informacji na temat jego stanu zdrowia, byłaby umocowana do po-
dejmowania decyzji medycznych w jego imieniu. 

Na kontynencie europejskim instytucja pełnomocnictwa me-
dycznego została uregulowana w większości państw Europy Zachod-
niej, a ponadto w Norwegii, Serbii oraz na Węgrzech. Na świecie 
funkcjonuje również w Australii, Chinach, Japonii, Gruzji, Korei Po-
łudniowej, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych 
Ameryki oraz Kanadzie (Szeroczyńska i in. 2016: 103). W Polsce 
pełnomocnictwo medyczne nie zostało wprowadzone do porządku 
prawnego. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się jednak inicjaty-
wy zarówno ze strony rządowej jak i pozarządowej, sugerujące pilną 
potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji 
pełnomocnictwa medycznego. 

Jednym z pierwszych projektów ustawy, który miał porządko-
wać przepisy dotyczące wyrażania zgody i sprzeciwu na leczenie, 
była propozycja wysunięta w 2013 r. przez grupę prawników i le-
karzy związanych z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Projekt był 
odpowiedzią na przygotowywaną przez polski rząd ratyfikację Kon-
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Pełnomocnictwo medyczne w świetle obowiązujących 
przepisów ustawowych

The medical power of attorney 
in the light of current legal regulations 

The institution of the medical power of attorney has not 
been introduced into Polish legal order yet, despite several de-
mands suggesting the urge of its normalization. The aim of this 
article is to examine the legality of granting such a power on 
the grounds of the Civil Code regulations. The analysis of the 
requirements and postulated measures of its legalization are 
also presented.  It can be argued that the possibility of appoint-
ing such a power is legally permitted, however, the regulations 
do not protect the authonomy of patients. Therefore the in-
troduction of such detailed standards seems to be necessary. 

Keywords: medical power of attorney, declaration of a will, agree-
ment, authonomy of a will.  

Instytucja pełnomocnictwa medycznego nie została wpro-
wadzona do polskiego porządku prawnego, pojawiają się jednak 
liczne postulaty sugerujące pilną potrzebę jej unormowania. Celem 
artykułu jest zbadanie dopuszczalności ustanawiania pełnomocni-
ka medycznego na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 
cywilnego oraz analiza potrzeby i proponowanych sposobów jego 
uregulowania. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że przepisy 
prawa cywilnego dopuszczają możliwość ustanawiania pełnomoc-
ników medycznych. Nie chronią one jednak w pełni autonomii 
pacjentów, dlatego wprowadzenie szczegółowych przepisów nor-
mujących instytucję pełnomocnictwa medycznego wydaje się być 
konieczne.
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twa medycznego. Nierozwiązana pozostaje więc kwestia powoływania 
pełnomocników medycznych, a także ich wpływu na decyzje lekarzy.

Przedmiotowy artykuł ma na celu przeanalizowanie dopusz-
czalności zastosowania przepisów prawa cywilnego do ustanawiania 
pełnomocników medycznych, jak i zaprezentowanie możliwych roz-
wiązań legislacyjnych w oparciu o Rekomendację Rady Europy nr 11 
z 2009 roku oraz stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów 
Etycznych Końca Życia.

Pełnomocnictwo medyczne w świetle przepisów 
Kodeksu Cywilnego

W literaturze prawniczej i lekarskiej pojawiają się liczne zdania 
na temat niedopuszczalności ustanawiania pełnomocników me-
dycznych (Citowicz 2007: 41). Oba środowiska wskazują, że brak re-
gulacji ustawowych odnoszących się explicite do pełnomocnictwa 
medycznego świadczy o niemożności zastosowania takiej instytucji. 
Przeciwnicy dopuszczenia pełnomocnictwa medycznego na kanwie 
przepisów Kodeksu cywilnego przedstawiają na poparcie swojego 
stanowiska następujące argumenty:

• uprzednie oświadczenie pacjenta nie stanowi oświadczenia 
woli w rozumieniu prawa cywilnego, a co za tym idzie nie 
mają do niego zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego 
(Smyk 2017: 128),

• w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Ustawa o za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. Dz.U. 2005 r. Nr 
226, poz. 1943) w kręgu podmiotów uprawnionych do podej-
mowania zgody zastępczej w imieniu pacjenta nie został wy-
mieniony pełnomocnik, dlatego zgodnie z artykułem 95 §1 Ko-
deksu cywilnego, względem pełnomocnika regulacja stanowi 
ustawowy wyjątek od zasady działania przez przedstawiciela.

Odnosząc się do argumentu pierwszego, należy zauważyć, że 
podana problematyka była przedmiotem wyroków Sądu Najwyższe-
go. W orzeczeniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. Sąd Najwyższy przyjął, iż 
uprzednie oświadczenie pacjenta stanowi przejaw woli podobny do 
oświadczenia woli (Wyrok SN z 11.04.2006 r., I CSK 191/05, Lex nr 
274261). W związku z tym uznał, że przepisy dotyczące oświadczeń 
woli oraz czynności prawnych mogą w tej sytuacji znaleźć zastoso-
wanie. Nie odniósł się przy tym do możliwości stosowania przepisów 
dotyczących powołania i kompetencji pełnomocnika, pozostawiając 
kwestię dopuszczalności zastosowania przepisów prawa cywilnego 
o pełnomocnictwie w dalszym ciągu nierozwiązaną. Wątpliwości 
nie pozostawił za to Sąd Najwyższy w orzeczeniach podjętych 17 
grudnia 2004 roku (Wyrok SN z 17.12.2004 r., II CK 303/04, Lex nr 
157493), 8 lipca 2010 roku (Wyrok SN z 8.07.2010 r., II CSK 117/10, 
Lex nr 602677) oraz 13 maja 2015 roku (Uchwała SN z 13.05.2015 r., 
III CZP 19/15, Lex nr 1679823), w których składy orzekające stanęły 
na stanowisku, że oświadczenie pacjenta w postaci zgody stanowi 
oświadczenie woli. Podsumowując, o ile pierwsze z przywołanych 
orzeczeń mogło budzić pewne wątpliwości interpretacyjne w kon-
tekście zastosowania przepisów o pełnomocnictwie do instytucji 
pełnomocnictwa medycznego, o tyle pozostałe orzeczenia, repre-
zentując dominujący pogląd w orzecznictwie, jednoznacznie wska-
zują, że przepisy Kodeksu cywilnego można stosować do ustanawia-
nia pełnomocników medycznych.

Argument drugi można podważyć, dokładnie analizując kodek-
sowe przepisy dotyczące pełnomocnictwa. Przepisy polskiego pra-
wa cywilnego w art. 95 §1 stanowią, że - z zastrzeżeniem wyjątków 
w ustawie przewidzianych albo wynikających z czynności prawnej 
- można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela (Ustawa 
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jedn. Dz.U. 1964, poz. 
93 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem co do zasady czynno-
ści prawnej można dokonać przez przedstawiciela. Wyłączenie możli-
wości ustanowienia pełnomocnika powinno natomiast być wyraźnie 
zaznaczone w ustawie (Szeroczyńska 2010: 136-137) bądź wynikać 
z charakteru czynności prawnej. W ustawie o zawodach lekarza i le-
karza dentysty wymienia się osobę przedstawiciela ustawowego oraz 
sąd opiekuńczy jako podmioty władne do udzielenia zgody zastępczej 
za pacjenta. Brak jest jednak jakichkolwiek regulacji, które zakazywały 
pełnomocnikowi wyrażania zgody zastępczej. W związku z powyższym 
nie można przyjmować, że pełnomocnik objęty jest wyłączeniem 
ustawowym, albowiem quod lege non prohibitum, licitum est. 

Dopuszczalność ustanowienia pełnomocnictwa medycznego 
na podstawie obowiązujących przepisów potwierdził także Sąd 
Najwyższy po rozpoznaniu pytania prawnego skierowanego przez 
Sąd Okręgowy w uchwale z dnia 13 maja 2015 roku (Uchwała SN 
z 13.05.2015 r., III CZP 19/15, Lex nr 1679823). W sentencji wyro-
ku Sąd Najwyższy uznał, że przedstawiciel ustawowy małoletniego 
dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na metodę leczenia lub diagnostyki oraz zabieg. 
Mimo że wyrok został wydany w stosunku do specyficznego stanu 
faktycznego, znajduje on zastosowanie do poruszanych problemów. 
Z wnioskowania a maiori ad minus wynika bowiem, że skoro rodzic 
będący przedstawicielem ustawowym dziecka może ustanowić peł-
nomocnika medycznego, to tym bardziej taką możliwość ma pacjent 
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W uzasadnieniu 
do wyroku skład orzekający przyjął ponadto za dozwolone ustano-
wienie pełnomocnictwa do poszczególnej czynności oraz pełnomoc-
nictwa rodzajowego w przypadku leczenia periodycznego, które wy-
maga powtarzalnych zabiegów lub diagnostyki. Wykluczył przy tym 
możliwość zastosowania pełnomocnictwa ogólnego, tłumacząc że 
obejmuje ono umocowanie do dokonywania czynności zwykłego za-
rządu, a podejmowanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na 
zabieg medyczny należy bezapelacyjnie zakwalifikować do czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu. Sąd Najwyższy przyjął 
zgodnie z powyższym, że uprzednie oświadczenie pacjenta stanowi 
oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego, a brak wskazania 
w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty pełnomocnika jako 
osoby, która może udzielić zgody na zabieg, nie jest równoznaczne 
z zakazem udzielenia pełnomocnictwa. 

Na podstawie powyższych argumentów należy uznać, że w ak-
tualnym stanie prawnym możliwe jest ustanowienie pełnomocnika 
medycznego. 

Postulaty wprowadzenia 
pełnomocnictwa medycznego

Chociaż w oparciu o obowiązujące przepisy dopuszczalne jest 
ustanowienie pełnomocnika medycznego, w praktyce z możliwości 
tej pacjenci nie korzystają. Brak jest bowiem szczegółowych prze-
pisów wskazujących, w którym momencie dochodzi do aktualizacji 
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pełnomocnictwa, jaki jest jego zakres, w jaki sposób można go  od-
wołać, a przede wszystkim jakie są metody kontroli działalności decy-
zyjnej pełnomocnika oraz czy jego decyzje mogą być kwestionowane. 

Z tego powodu w sprawach z zakresu udzielania zgody zarówno 
sądy, jak i szpitale odwołują się w dalszym ciągu do artykułów 32-34 
Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Jakuszewicz 2012: 
61). W art. 34 ust. 3 stanowi on, że w stosunku do osoby małolet-
niej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyraże-
nia pisemnej zgody, lekarz może wykonać zabieg lub zastosować 
metodę leczenia bądź diagnostyki po uzyskaniu zgody przedstawi-
ciela ustawowego, a w braku takiej osoby po uzyskaniu zezwolenia 
sądu opiekuńczego (Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
z dnia 5 grudnia 1996 r., tekst jednolity Dz.U. z 1997 r., poz. 152). 
W stosunku do osób posiadających przedstawiciela ustawowego tj. 
osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych takie rozwiązanie jest 
w pełni uzasadnione. Przedstawiciel ustawowy ma bowiem co do 
zasady najlepsze rozeznanie, jaka decyzja powinna zostać podjęta 
dla dobra dziecka lub ubezwłasnowolnionego. Problem pojawia się 
jednak, gdy mamy do czynienia z osobą pełnoletnią, posiadającą 
pełną zdolność do czynności prawnych. Względem  takiej osoby, 
w razie utraty możliwości wyrażenia świadomej zgody, władnym 
do jej wydania pozostaje sąd opiekuńczy. W teorii lekarz powinien 
zwracać się do sądu o zgodę za każdym razem, kiedy zaistniałaby 
potrzeba wykonania zabiegu, badania bądź przeprowadzenia lecze-
nia. Nie ma w takiej sytuacji zgodnie z literą prawa możliwości, aby 
lekarz wnioskował o udzielenie zgody do rodziny pacjenta. Takie 
rozwiązanie w praktyce okazuje się kompletnie niefunkcjonalne. 
Utrudnia ono w dużej mierze działalność lekarzy i niepotrzebnie 
angażuje w proces decyzyjny sąd. Zabieganie o zgodę sądu powin-
no być ostatecznością.

Kolejny aspekt to problem odpowiedniego odzwierciedlenia 
woli pacjenta. W przypadku, kiedy pacjent nie może samodzielnie 
podjąć decyzji o leczeniu, sąd uzyskuje kompetencję do rozstrzy-
gania o zgodzie. Najczęściej kieruje się on jednak opinią lekarza. 
Rzadko ma przy tym możliwości dogłębnej analizy stosunku pacjen-
ta do konkretnych zabiegów medycznych. Zachodzi więc niebezpie-
czeństwo, że autonomia pacjenta nie będzie należycie chroniona. 

Reasumując, gdyby uregulować instytucje pełnomocnictwa me-
dycznego, osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych mogłyby 
zawczasu ustanowić zaufaną osobę bliską pełnomocnikiem, w ten 
sposób mając poczucie, że ich wola w przyszłości będzie szanowana 
i respektowana. Ponadto, odciążone zostałyby sądy i lekarze. 

Pełnomocnictwo medyczne w myśl Rekomendacji nr 
11 Rady Europy i stanowiska Polskiej Grupy 

ds. Problemów Etycznych Końca Życia 

W związku z zauważalną potrzebą uregulowania w polskim po-
rządku prawnym instytucji pełnomocnictwa medycznego (Pacian 
2014: 171), należałoby się zastanowić nad możliwymi rozwiązaniami 
legislacyjnymi. Zgodnie z Rekomendacją nr 11 Rady Europy z 2009 
roku można przedstawić, jakie przesłanki dotyczące wprowadzenia 
instytucji pełnomocnictwa medycznego stawiają dokumenty unij-
ne. Rekomendację można uzupełnić o stanowisko Polskiej Grupy 
Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia i zaprezentować 
całościowo proponowaną regulację. 

W myśl Rekomendacji i stanowiska Polskiej Grupy Roboczej, 
pełnomocnik powinien być wybierany bezpośrednio przez pacjen-
ta. Obligatoryjnie musiałby posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych. Podobnie mocodawca musiałby mieć w chwili ustana-
wiania pełnomocnika pełną zdolność do czynności prawnych i nie 
mógłby przy tym znajdować się w stanie wyłączającym faktyczną 
zdolność do podjęcia i wyrażenia swobodnego oraz świadomego 
oświadczenia woli. Pełnomocnictwo powinno zostać stwierdzone pi-
smem i zawierać dokładnie opisane obszary, w których pełnomocnik 
byłby uprawniony do działania w imieniu mocodawcy oraz wyraźnie 
podkreślać, że zaczyna obowiązywać w momencie utraty przez mo-
codawcę faktycznej zdolności do podejmowania lub komunikowania 
decyzji o walorze prawnym. Na wzór rozwiązań z Kodeksu cywilnego 
za dopuszczalne uznawałoby się również udzielenie pełnomocnic-
twa ustnego. Niezależnie od formy pełnomocnik powinien wyrazić 
zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Nie musiałaby ona być wyra-
żona przy sporządzaniu pełnomocnictwa, jednakowoż obligatoryj-
ne byłoby jej dołączenie w momencie doręczenia pełnomocnictwa 
lekarzowi. Umożliwiłoby to pełnomocnikowi podjęcie swobodnej 
i świadomej decyzji. 

Pełnomocnictwo aktualizowałoby się wraz z utratą przez pa-
cjenta kompetencji decyzyjnych bądź też z chwilą wyrażenia przez 
pacjenta woli nieinformowania go o własnym stanie zdrowia. Głów-
nym zadaniem stojącym przed pełnomocnikiem byłoby w takiej 
sytuacji odzwierciedlenie rzeczywistego i zarazem subiektywnego 
stanowiska pacjenta (Szeroczyńska i in. 2016: 103). W sprawowaniu 
swojej funkcji powinien on podejmować decyzje zgodne z najlep-
szym obiektywnym dobrem pacjenta. Zgoda bądź sprzeciw wyra-
żony przez pełnomocnika zastępowałby wolę pacjenta. Z związku 
z tym lekarze byliby związani decyzją pełnomocnika. Pełnomocnik 
jednak, zgodnie z zasadą poszanowania autonomii woli pacjenta, 
nie mógłby podejmować prawnie relewantnych decyzji w imieniu 
mocodawcy w kwestiach uregulowanych w uprzednich oświadcze-
niach woli. Czas trwania pełnomocnictwa powinien być uzależniony 
od woli pacjenta. Dopuszczalne byłoby zarówno pełnomocnictwo 
nieograniczone czasowo, jak i na czas określony. Prawo do odwoła-
nia pełnomocnictwa powinno przysługiwać w dowolnej formie obu 
stronom stosunku prawnego, a jego realizacja powinna być możli-
wa w każdym czasie. Kontrola podejmowanych przez pełnomocnika 
działań byłaby sprawowana na zasadzie nadzoru  (Kociucki 2011: 
270 i nn.). Lekarz opiekujący się mocodawcą byłby właściwy do 
zawiadomienia sądu, który mógłby w uzasadnionych przypadkach 
pełnomocnika odwołać (Szeroczyńska i in. 2016: 110).

Postulowane rozwiązania przedstawiają kompleksową propozy-
cję regulacji instytucji pełnomocnictwa medycznego. W pełni reali-
zują prawo każdego człowieka do decydowania o własnym zdrowiu. 
Zabezpieczają interesy i prawa osób niezdolnych do podejmowania 
świadomych decyzji. Popierane są zarówno przez Naczelną Radę 
Lekarską jak i Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego też mogłyby 
stanowić wstęp do szerszej debaty publicznej. 

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu analizy przepisów Kodeksu cywilnego 
i Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty należy uznać, że 
w obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest ustanowienie peł-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017                                                                                                    

136

nomocnika medycznego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 
Stanowisko to zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 13 maja 2015 roku. 

Mając powyższe na uwadze, trzeba jednak podkreślić, iż praw-
na regulacja oświadczeń pro futuro znacznie wzmocniłaby ochro-
nę praw pacjenta (Janiszewska 2009: 60). Pozwoliłaby bowiem na 
realizację zasady autonomii woli pacjenta i zapewniała możliwość 
uzyskania w odpowiednim terminie zgody na podjęcie przez leka-
rza działań medycznych. Co więcej stanowiłaby wypełnienie założeń 
podpisanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o ochronie praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania bio-
logii i medycyny oraz wydanej przez Radę Europy Rekomendacji. 
Zatem de lege ferenda należy dążyć do uregulowania instytucji peł-
nomocnictwa medycznego w polskim porządku prawnym (Syska 
2013: 51).
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Błędy w ekspertyzie psychologiczno-sądowej
– konsekwencje oraz odpowiedzialność biegłego

Erroneous  psychological expert witness report 
– its consequences and the liability of the expert witness

The aim of the article is to investigate the nature of the 
work of an expert forensic psychologist in criminal proceedings 
from both the legal and psychological perspective. The Code of 
Criminal Procedure describes the requirements for expert-made 
opinions as well as for becoming an expert forensic psychologist 
in a very limited way. Lack of sufficient regulations regarding the 
profession leads to a situation in which one can often encounter 
erroneous psychological expert reports, projecting in a significant 
way on the situation of both the defendants and the entire legal 
system, and consequently the society. On the basis of research 
carried out by forensic psychology specialists, as well as  statis-
tical data and legal literature, the authors attempt to analyze 
the situation of a court expert in the legal system and answer 
the question whether his legal liability for possible errors ade-
quately protects the interests of the society and the accused.

Keywords: forensic psychology, expert witness, forensic psychology 
expert report.

Celem artykułu jest spojrzenie na charakter pracy biegłe-
go psychologa sądowego w postępowaniu karnym z perspek-
tywy prawnej i psychologicznej. Kodeks postępowania karnego 
w sposób bardzo ograniczony opisuje temat wymogów stawia-
nych opiniom, jak i samym biegłym psychologom sądowym. Brak 
dostatecznej regulacji dotyczącej zawodu biegłego psychologa są-
dowego prowadzi do sytuacji, w której często można spotkać się 
z błędnymi ekspertyzami psychologiczno-sądowymi, rzutującymi 
w znamienny sposób na sytuację uczestników procesu oraz cały 
system prawny, a w konsekwencji na społeczeństwo. Autorzy na 
podstawie badań przeprowadzonych przez specjalistów z zakresu 
psychologii sądowej oraz diagnozy psychologicznej, danych staty-
stycznych, a także literatury prawniczej podejmują próbę analizy 
sytuacji biegłego sądowego w systemie prawnym oraz odpowie-
dzi na pytanie, czy jego odpowiedzialności za ewentualne błędy 
w wykonywanych ekspertyzach w odpowiedni sposób zabezpiecza 
interesy społeczeństwa oraz oskarżonych. 

Słowa kluczowe: biegły psycholog sądowy, odpowiedzialność, opi-
nia psychologiczno-sądowa. 
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Opinia biegłego psychologa jest niezwykle ważnym środkiem 
dowodowym w procesie karnym. Ze względu na swój charakter 
pozwala na najdokładniejsze oddanie stanu psychicznego osoby 
poddanej badaniu, tak by sędzia w sposób precyzyjny mógł ocenić 
materiał dowodowy dostarczony w postępowaniu. Wielokrotnie to 
właśnie opinia biegłych psychologów, obok opinii biegłych psychia-
trów, rzutuje na odpowiedzialność oskarżonego. W odniesieniu do 
roli biegłego psychologa sądowego należy wskazać, że prokurator 
i sędzia rzadko posiadają odpowiednią wiedzę na temat czynników 
(zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), które mogą determi-
nować treść wyjaśnień lub zeznań  uczestników procesu (Jagiełło 
2018). Dopiero osiągnięcia odległych od prawa dziedzin nauki, ta-
kich jak psychologia, mogą w znacznym stopniu oddać rzeczywisty 
przebieg wydarzeń które miały miejsce w czasie popełnienia danego 
czynu, a także określić czy oskarżony jest w stanie ponosić odpo-
wiedzialność. 

Nieprawidłowości w opiniowaniu psychologiczno-sądowym 
w sprawach karnych mogą mieć daleko idące konsekwencje nie tyl-
ko dla oskarżonego, lecz także dla spójności i skuteczności działania 
całego systemu prawnego. Specyfika ekspertyz psychologiczno-są-
dowych (trudna współpraca z badanym, ograniczony czas diagnozy, 
wywołujące silne reakcje emocjonalne fakty związane ze sprawą) 
wymaga od badającego nie tylko dużej wiedzy teoretycznej, ale 
także doświadczenia i skrupulatności. Oprócz zwykłych błędów dia-
gnostycznych, które mogą zdarzać się także w diagnozie klinicznej, 
opiniowanie psychologiczno-sądowe obarczone jest ryzykiem specy-
ficznych dla siebie błędów formalnych oraz interpretacyjnych.

Sytuacja prawna opinii biegłych psychologów sądowych nie 
jest zupełnie prawnie uregulowana, co jest przyczyną występowania 
znacznych problemów w przypadku popełnienia błędu przez biegłe-
go psychologa. O ile odpowiedzialność karna biegłego za poświad-
czenie nieprawdy wynika wprost z Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 
88 poz. 553), to odpowiedzialność cywilna była wielokrotnie przed-
miotem sporów w orzecznictwie i doktrynie. 
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wołani dodatkowo opiniujący psycholodzy. Jedynie opinia biegłe-
go z zakresu seksuologii musi nastąpić obligatoryjnie w przypadku 
wydawania ekspertyzy dotyczącej zaburzeń seksuologicznych (Ho-
fmański 2011). Należy się zgodzić z P. Hofmańskim, który wskazuje, 
że możliwe jest także powołanie biegłych psychologów bez wniosku 
psychiatrów, co następuje w trybie art. 193 § 1 k.p.k (Hofmański 
2011). Mimo że w ustawie nie zdecydowano się na powoływanie 
biegłego psychologa z urzędu w każdej sprawie, w której zachodzą 
wątpliwości co do poczytalności danej osoby, to w praktyce, gdy 
wyłania się taka niepewność, biegły psycholog sądowy zostaje po-
wołany (Paprzycki 2011). 

W literaturze wskazuje się na to, że w sytuacji rozstrzygania 
kwestii poczytalności oskarżonego ważne jest skorzystanie z opinii 
biegłego psychologa sądowego, gdyż sama opinia biegłego psychia-
try sądowego może być niewystarczająca. Opinia psychiatryczna 
skupia swą uwagę na stanach chorobowych i ich rezultatach, nato-
miast opinia biegłego psychologa uwzględnia także elementy oso-
bowościowe i procesy psychiczne (np. motywacyjne i wolicjonalne) 
które doprowadziły do popełnienia przestępstwa (Różańska-Kowal-
ska 1993).

Nieprawidłowości w opiniowaniu
 psychologiczno-sądowym

W związku z ogólnym charakterem wymogów formalnych do-
tyczących wykształcenia biegłego psychologa, który musi „posiadać 
praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, 
techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności dla której ma 
być ustanowiony” (Dz.U. Nr 15, poz. 133) (oceny wiedzy i umiejęt-
ności biegłego dokonuje prezes sądu w którym kandydat ubiega się 
o wpisanie na listę) istnieją bardzo duże różnice w przeszkoleniu 
poszczególnych biegłych. Wiążą się z tym bardzo częste antynomia 
w ekspertyzach psychologiczno-sądowych wydawanych w tej samej 
sprawie przez różnych psychologów (Stanik 2011). Występowanie 
tych różnic jest niepokojące, ponieważ świadczy o tym, że któraś 
z opinii jest w najlepszym przypadku niepełna, a w najgorszym błędna.

Anna Pilszyk, Ewa Waszkiewicz i Teresa Gordon opisują podział 
wszystkich błędów w opiniowaniu psychologiczno-sądowym na trzy 
kategorie (Pilszyk, Waszkiewicz, Gordon 2007): 

1. Błędy formalne – dotyczą konstrukcji ekspertyzy lub nieade-
kwatności zawartych w niej informacji do pytań zadanych 
przez sąd.

2. Błędy metodyczne – wiążą się z użyciem niewłaściwych me-
tod diagnostycznych.

3. Błędy interpretacyjne – wynikające z niewłaściwej interpre-
tacji wyników diagnozy.

Chociaż art. 200 § 2 k.p.k. w klarowny sposób opisuje elemen-
ty obligatoryjne opinii biegłego, to w ramach przeprowadzonego 
przez Beatę Pastwę-Wojciechowską i Magdalenę Błażek badania 
(przeanalizowały one 150 akt spraw karnych z udziałem biegłych 
psychologów rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod 
kątem błędów formalnych) zaobserwowano , że:

• w 45% opinii biegli nie podali czasu przeprowadzenia ba-
dania;

• w 29% opinii nie umieścili daty jej wystawienia;

Charakter prawny opinii biegłego psychologa

By przejść do rozważań nad błędami, które mogą zostać popeł-
nione przez biegłych psychologów, należy najpierw wskazać, jaką 
funkcję pełni ich opinia. Zgodnie z art. 193 § 1 kodeksu postępowa-
nia karnego (Dz.U.2017.1904) opinia biegłego w postępowaniu kar-
nym jest powoływana jako dowód w przypadku gdy: „stwierdzenie 
okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 
wymaga wiadomości specjalistycznych” (Dz.U.2017.1904). Dzięki 
połączeniu norm opisanych w ustawach z wiedzą specjalistyczną, 
uzyskaną w opinii biegłego, sąd jest w stanie w sposób zupełny od-
tworzyć rzeczywisty przebieg procesów myślowych i motywacyjnych 
uczestników procesu. 

Opiniowanie sądowo-psychologiczne jest wieloetapowym pro-
cesem, którego bazę stanowi diagnoza opracowywana przez biegłe-
go psychologa na podstawie której tworzy on następnie ekspertyzę 
zawierającą odpowiedź na konkretne pytania zadane przez organ ją 
zlecający (Gulla 2010). W sprawach karnych dotyczą one zazwyczaj 
procesów poznawczych, motywacyjnych i wolicjonalnych sprawcy, 
prognozy kryminologicznej (szczególnie w przypadkach osób nie-
pełnoletnich), a także ewentualnych zaburzeń osobowościowych 
oraz seksualnych, które mogły mieć wpływ na popełniony czyn za-
broniony. Zlecanym dużo częściej przez prokuraturę niż przez sądy 
(Pastwa-Wojciechowska, Błażek 2010) obszarem badań biegłych 
psychologów są zeznania naocznych świadków – ich wiarygodność 
oraz dokładność.

Każda opinia biegłego, w tym również biegłego psychologa, 
powinna być klarowna i stosować się do zasad logiki formalnej, co 
jest badane przez sąd z punktu widzenia zasady swobodnej oce-
ny dowodów, wyrażonej w art. 7 k.p.k. (Witkowska 2013). Nale-
ży wskazać, że opinia powinna korzystać z możliwie najnowszych 
i rzetelnych wyników badań naukowych (Waltoś, Hofmański 2013). 
Dodatkowo można wyróżnić wiele dyrektyw, którymi powinien się 
kierować biegły psycholog sądowy przy formułowaniu opinii, a tak-
że sąd przy jej ocenie (Dzierżanowska, Studzińska 2015). Jednakże 
postulaty takie jak: „pełność, jasność opinii, brak niewyjaśnionych 
sprzeczności” (Dzierżanowska, Studzińska 2015 s.39), przewijające 
w sentencjach orzeczeń polskich sądów nie zostały dostatecznie 
sprecyzowane w ustawie. Kodeks postępowania karnego nie sta-
wia żadnych szczególnych wymagań opiniowaniu psychologiczno-
-sądowemu. W przypadku dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia 
takiego dowodu sąd podejmuje decyzję w formie postanowienia 
zgodnie z art. 194 k.p.k. W konsekwencji sąd nie jest zobligowany 
do zastosowania się do twierdzeń przedstawionych w tym środku 
dowodowym, a co za tym idzie finalna ocena materiału dowodowe-
go należy do składu sędziowskiego. 

W orzecznictwie wskazuje się sytuacje, w których powołanie 
biegłego psychologa sądowego jest niezbędne. Mowa tu zwłaszcza 
o okolicznościach, w których ocenie należy poddać stan zdrowia psy-
chicznego oskarżonego (postanowienie SN sygn. akt II KKN 311/97), 
czy określić przyczyny zaburzeń popędu seksualnego, jeśli mają one 
wpływ na poczytalność oskarżonego (Gardocka, Jagiełło 2017). Jed-
nak ustawodawca w art. 202 § 1 i 2 k.p.k. w przypadku opinii o sta-
nie zdrowia psychicznego nie przewidział opinii biegłego psychologa 
jako obligatoryjnej. Ustawa w takiej sytuacji wskazuje, że niezbędna 
jest opinia dwóch psychiatrów, zaś na ich wniosek mogą zostać po-
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ją z różnych stron – posiadających więc inne podłoże teoretyczne, 
często odmienne metody, a także różny żargon zawodowy. Biegli 
psycholodzy łączeni są najczęściej w zespoły z biegłymi psychiatrami 
(Ożarowska 2006) – w ramach tej współpracy grupa biegłych wyda-
je dwa odrębne środki dowodowe w postaci opinii psychiatrycznej 
oraz opinii psychologicznej albo jeden wspólny środek dowodowy 
w postaci kompleksowej opinii psychiatryczno-psychologicznej. 
W drugim przypadku często może dochodzić do sporów w kwestii 
kompetencji autorów i interpretacji wyników badań. Jeśli spory te 
nie dotyczą istotnych kwestii lub ich rozstrzygnięcie nie zmienia 
w stopniu znacznym treści opinii, biegli powinni sami dojść do kon-
sensusu, konieczne jest jednak zaznaczenie w tekście ekspertyzy 
zaistnienie konfliktu. W przypadku, w którym jest to niemożliwe 
lub gdy rozstrzygnięcie sporu ma istotny wpływ na kształt opinii, 
biegli powinni zawrzeć swoje odmienne zdania w opinii i przedsta-
wić je organowi zlecającemu ekspertyzę, aby ten powołał kolejnych 
biegłych, mających rozstrzygnąć problem lub podjął inną decyzję 
(Stanik 2011). W praktyce jednak zdarza się jednak, że biegli dążą do 
rozwiązania problemu (nawet bardzo istotnego) „na własną rękę” 
i pomiędzy sobą, tworząc pewien rodzaj kompromisu. Rodzi to jed-
nak ryzyko, iż rezultat badań  nie będzie w pełni zgodny z wiedzą 
i doświadczeniem biegłych. Takie postępowanie można potraktować 
jako błąd w ekspertyzie.

Przyczyn błędów popełnianych w ekspertyzie przez biegłych 
psychologów można szukać na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, 
obecne uregulowania prawne, konstytuujące wpis  na listę biegłych 
sądowych, nie określają dokładnie wymogów dotyczących wykształ-
cenia wymaganego od kandydatów. Rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 24.01.2015 r. w sprawie biegłych sądowych wska-
zuje na to, że biegły „posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości 
specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także in-
nej umiejętności, dla której ma być ustanowiona” – oceny tego, czy 
kandydat spełnia te merytoryczne wymogi, dokonuje prezes sądu 
okręgowego w którym kandydat ubiega się o wpis na listę biegłych 
(Dz.U. Nr 15, poz. 133). Sędziowie zazwyczaj nie mają wykształcenia 
psychologicznego ani wiedzy dotyczącej sposobu kształcenia psy-
chologów, co przy rosnącej popularności oraz liczbie różnorodnych 
komercyjnych kursów psychologicznych, a także wielości towarzystw 
zrzeszających psychologów (które niejednokrotnie wydają certyfika-
ty poświadczające kompetencje psychologa), prowadzi do sytuacji 
w której ocena merytorycznego przygotowania biegłego do pełnie-
nia jego funkcji jest trudna. Ponadto, brakuje w Polsce jednolitych 
standardów edukacji psychologów sądowych (Ożarowska 2006), co 
sprawia że osoby kształcące się w tym kierunku w różnych ośrod-
kach akademickich oraz prywatnych firmach edukacyjnych mogą 
zdobywać odmienną wiedzę i obecnie nie ma prawnych mechani-
zmów umożliwiających redukcję tego problemu. W wielu krajach 
rozwiązuje się go przenosząc obowiązek oceny kwalifikacji biegłego 
z prezesów sądów na wyspecjalizowane i akredytowane (zazwyczaj 
państwowe) towarzystwa zrzeszające psychologów i zajmujące się 
ich certyfikacją. Co za tym idzie, w Wielkiej Brytanii biegły psycholog 
musi mieć rekomendację Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego (Memon, Vrij, Bull 2001). W Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej regulacje dotyczące powoływania biegłych psychologów 
różnią się w prawodawstwie poszczególnych stanów, zazwyczaj jed-
nak od kandydata wymagana jest rekomendacja Amerykańskiego 

• w 18% opinii pominęli sprawozdanie z przeprowadzonych 
czynność;

• w 36% opinii wnioski biegłych nie odnosiły się do pytań po-
stawionych przez organ zlecający ekspertyzę (Pastwa-Woj-
ciechowska, Błażek 2010).

Podanie swoich danych osobowych oraz złożenie podpisów 
to jedyne kryteria formalnej poprawności opinii psychologicznej 
zawarte w art. 200 § 2 k.p.k., które zostały spełnione w przypad-
ku wszystkich ekspertyz. Powołane wyniki badań wskazują na to, 
że przynajmniej 45% badanych opinii było wadliwych na poziomie 
formalnym, z czego 36% w ogóle nie zawierało treści będącej ce-
lem ich zlecenia. Odnosząc się w dalszym ciągu do problematyki 
„błędu formalnego” – należy zauważyć że opinia psychologiczno-
-sądowa powinna zawierać także szereg innych, niewymienionych 
w ustawie elementów. W związku ze specyficznym charakterem 
psychologii jako nauki społecznej, niektóre z badanych przez nią 
fenomenów są wyjaśniane przez różnych teoretyków w odmienny 
sposób - dlatego też biegły psycholog sądowy, oprócz wiedzy teore-
tycznej musi posiadać „praktyczne wiadomości specjalne” (Dz.U. Nr 
15, poz. 133), umożliwiające mu dobór odpowiednich narzędzi oraz 
podłoża teoretycznego dla danego przypadku. Uzasadnienie takiego 
wyboru powinno się znaleźć w tekście opinii, a w sytuacji istnie-
nia uznawanych w naukowym środowisku odmiennych koncepcji 
dotyczących danego zjawiska, dobrym zwyczajem jest przytoczenie 
także odrzuconych przez siebie teorii (Jarema 2007). Ponadto, każ-
de przytoczone w ekspertyzie badanie powinno być poprzedzone 
wskazaniem celu w jakim zostało przeprowadzone. 

Trudniej niż błędy formalne odkryć jest błędy metodyczne - ich 
wyodrębnienie wymaga wiedzy psychologicznej oraz doświadcze-
nia. Możemy do nich zaliczyć niedopasowanie metody do pacjenta 
(np. użycie 567-itemowego testu MMPI-2 do badania pacjenta wy-
raźnie męczliwego), użycie przestarzałych testów, ograniczenie się 
do zbyt wąskiej grupy narzędzi diagnostycznych (szczególnie, jeśli 
mają mają charakter projekcyjny) lub zastosowanie metod stworzo-
nych do diagnozy nasilenia danych cech w granicach normy w opinii 
mającej wskazywać zaburzenia.

Błędy interpretacyjne charakteryzują się tym, iż często trudno 
jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić ich zaistnienie. Dzieje się tak 
dlatego, że w diagnozie psychologicznej obok testów psychologicz-
nych i wywiadu, duże znaczenie ma bezpośredni kontakt z osobą 
poddawaną badaniu oraz często niedające się przełożyć na dane 
liczbowe niewerbalne elementy jak: mimika, gestykulacja, zacho-
wania przestrzenne, zachowania około-lingwistyczne, zauważalne 
reakcje fizjologiczne (występowanie rumieńców, łzawienie oczu, 
bladość) oraz ruchy oczu (Geller, Król 1991). Nabierają one szcze-
gólnej wagi w diagnozie przeprowadzanej do celów opiniowania 
psychologiczno-sądowego, jako że w tym wypadku prawdopodo-
bieństwo wystąpienia symulacji, dysymulacji albo próby zatajenia 
prawdy przez badanego jest bardzo wysokie i biegły nie może w peł-
ni polegać na jego deklaratywnych stwierdzeniach  (Gulla 2010 oraz 
Memon, Vrij, Bull 2001).

Szczególnie podatną na błędy i nieporozumienia formą eks-
pertyzy jest wspólna opinia biegłych z różnych dziedzin (Stanik 
2011), co spowodowane jest faktem, że  opinię tę wydaje grupa 
osób zajmujących się podobną problematyką, jednakże analizując 
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powania karnego. W wyniku nowelizacji ustawy dodano art. 618f 
§ 4f k.p.k. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 437), który reguluje konsekwencje 
majątkowe, z którymi może spotkać się biegły sądowy, w przypadku 
sporządzenia opinii w sposób niesolidny. Ustawa przewiduje dwie 
możliwości: w przypadku fałszywej opinii wynagrodzenie za taką 
opinię nie przysługuje w ogóle, natomiast gdy opinia nie została rze-
telnie wykonana lub została złożona po czasie wyznaczonym przez 
sąd możliwe jest odpowiednie obniżenie należnego wynagrodzenia 
(Dz.U.2017.1904). Jest to kolejny środek dyscyplinujący biegłych 
sądowych.

Poza dwoma możliwościami, wynikającymi z Kodeksu postę-
powania karnego, biegły sądowy w określonych przez ustawę przy-
padkach może narazić się także na odpowiedzialność karną. W 2016 
roku dodano art. 233 § 4 k.k. statuujący odpowiedzialność biegłego 
za przedstawienie fałszywej opinii ( Dz.U. 2016 poz. 437). W doktry-
nie wskazuje się, iż reguluje to nie tylko sferę faktów przedstawio-
nych w opinii, ale także sferę wniosków wysnutych przez niego na 
podstawie informacji mu dostarczonych (Zalewski 2017). Znacznie 
poszerza to odpowiedzialność biegłych, która wcześniej ograniczo-
na była do tzw. fałszu intelektualnego, opisanego w art. 271 k.k. 
(Nawrocki 2018). Ta kategoria czynu zabronionego obejmowała 
jednak wyłącznie sytuację stwierdzenia w opinii okoliczności, które 
nie wystąpiły w rzeczywistości (Nawrocki 2018), nie odnosiła się na-
tomiast w żaden sposób do sfery wniosków wyprowadzonych przez 
biegłego.

Powyższe rozważania nie budzą większych wątpliwości ani 
w orzecznictwie, ani w doktrynie - w przeciwieństwie do zagadnie-
nia odpowiedzialności cywilnej biegłych sądowych. W tej kwestii 
sporna jest ewentualna podstawa dochodzenia odszkodowania. 
W piśmiennictwie prezentowane są dwa opozycyjne poglądy na 
ten temat. 

Część doktryny i orzecznictwa upatruje w błędzie biegłego są-
dowego zachowanie bezprawne, w wyniku którego powstaje szkoda 
w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. (Dz.U.2018.1025). Ewentualną pod-
stawą takiego roszczenia jest odpowiedzialność oparta na zasadzie 
winy (deliktowa), wynikająca z art. 415 k.c. (Wyrok SN sygn. akt V 
CSK 479/14). Za taką podstawą odpowiedzialności opowiedział się 
także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 czerwca 2008 roku 
(wyrok TK sygn. 50/05). Przeciwnicy uznania art. 415 k.c., za pod-
stawę odpowiedzialności sporządzających opinie, wskazują na brak 
bezprawności w zachowaniu biegłego, nawet gdy w wyniku wydanej 
opinii zostanie poniesiona szkoda. W kontekście tych rozważań na-
leży jednak pamiętać, iż w doktrynie odchodzi się od tradycyjnego 
zapatrywania się na bezprawność w prawie cywilnym, rozumianą 
jako sprzeczność z prawem, jednocześnie zmierzając w stronę po-
jemniejszej koncepcji bezprawności, obejmującej także naruszenie 
zasad przyjętych za społecznie akceptowalne w danym czasie (wyrok 
SN sygn. III PRN 66/67). Przyjmując szerszą koncepcję bezprawno-
ści z pewnością nierzetelne działanie biegłego sądowego, wykonu-
jącego zawód zaufania publicznego, można uznać co najmniej za 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Kolejnym argumentem, który ma dyskredytować art. 415 k.c. 
jako podstawę odpowiedzialności biegłego jest brak samodzielności 
w wykonywaniu obowiązków przez biegłego. Z pewnością nie moż-
na odebrać przymiotu samodzielności opinii ze względu na to, że ma 
się ona opierać na podstawie informacji zebranych w postępowaniu 

Towarzystwa Psychologicznego, a także doktorat ze specjalizacją 
w psychologii klinicznej (https://www.nationalregister.org 2018). 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne (dalej: „PTP”) także posiada 
swój system certyfikacji biegłych psychologów sądowych (http://
www.ptp.org.pl 2018), którzy muszą spełnić formalny cenzus wy-
kształcenia oraz doświadczenia zawodowego, wykazać się wiedzą 
merytoryczną w ramach egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz prak-
tyczną w ramach obrony swojej dotychczasowej pracy z badanymi 
przed komisją, a także przejść staż pod opieką innego, certyfikowa-
nego przez PTP, psychologa sądowego. Polskie prawodawstwo nie 
zobowiązuje jednak sądu do brania pod uwagę certyfikatów PTP. 

Kolejnym elementem negatywnie wpływającym na jakość opi-
nii biegłych są niskie zarobki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia 
stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz spo-
sobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii 
w postępowaniu karnym, podstawowa stawka za godzinę pracy bie-
głego wynosi, 1,28% do 1.81% stawki bazowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 2013 poz. 518), która 
w 2018 roku wynosi 1789.42 zł (Dz.U. 2018 poz. 291). Biegły zarabia 
więc od 22,90 do 32,38 zł za godzinę pracy, a to oznacza, że prze-
pracowując liczbę godzin odpowiadającą pełnemu etatowi, może 
liczyć na wynagrodzenie odpowiadające od 79% do 110% śred-
niej krajowej (M.P.2018.472). Dla porównania, w Wielkiej Brytanii 
(http://nationalcareersservice.direct.gov.uk 2018 oraz https://www.
ons.gov.uk 2018), średnie zarobki biegłego psychologa sądowego 
wynoszą około 168% średniej krajowej. Według raportu przygoto-
wanego przez fundację Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach 
Sądowych (2006) Polscy biegli sądowi są najgorzej opłacanymi w Eu-
ropie, a wynagrodzenie za godzinę pracy biegłego psychologa jest 
o 39,36% niższe od średniego kosztu godzinnej, prywatnej wizyty 
u psychologa. 

Odpowiedzialność biegłego psychologa sądowego

Rodzaje odpowiedzialności, jaką może ponieść biegły psycholog 
sądowy można podzielić na kilka kategorii. Co do zasady ustawo-
dawca nie różnicuje odpowiedzialności ze względu na specjalność, 
którą zajmuje się dany biegły. Co za tym idzie, wnioski poczynione 
na przykładzie odpowiedzialności biegłego psychologa sądowego 
można odnieść także do biegłych innych specjalności. 

Jedną z możliwości zdyscyplinowania biegłych sądowych są 
kary porządkowe w kwocie do trzech tysięcy złotych, opisane w art. 
285 § 1 k.p.k., a także w wyjątkowych przypadkach zastosowanie 
zatrzymania i przymusowego doprowadzenia biegłego psychologa 
do sądu. Należy jednak zaznaczyć, że nałożenie tego środka dyscy-
plinującego jest fakultatywne – zależne od uznania prokuratora lub 
sądu (Skorupka 2018), na co wskazuje zwrot „można nałożyć karę”. 
Gdy niestawiennictwo okaże się nieusprawiedliwione, sąd lub pro-
kurator mogą posłużyć się także innymi środkami przywołania do 
porządku biegłego, na przykład: poprzez słowne pouczenie o treści 
art. 285 k.p.k (Nawrocki 2017). Możliwe jest, oczywiście, uchylenie 
środka dyscyplinującego w formie kary pieniężnej w przypadku nale-
żytego usprawiedliwienia swojej nieobecności przez eksperta, na co 
pozwala art. 286 k.p.k. Nie jest to jedyne uregulowanie odnoszące 
się do odpowiedzialności finansowej biegłego w Kodeksie postę-
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Rozwiązaniem tych problemów mogłoby być:
1. Stworzenie jednolitego i kontrolowanego przez organy pań-

stwowe systemu kształcenia biegłych psychologów;
2. Stworzenie systemu certyfikacji biegłych psychologów, opar-

tego o organizacje zrzeszającą profesjonalistów z tej dzie-
dziny i wymagającego od ubiegających się o wpis na listę 
biegłych udowodnienia wiedzy teoretycznej, doświadczenia 
oraz przejścia przez program stażowy. Istnieje także moż-
liwość wykorzystania w tym celu istniejącego już systemu 
certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

3. Zbliżenie wysokości zarobków biegłych psychologów sądo-
wych do zarobków na które doświadczony psycholog klinicz-
ny może liczyć oferując swoje usługi na wolnym rynku.
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i wskazań sądu (Wyrok SN sygn. akt V CSK 479/14). W kontekście 
tego należy wziąć pod uwagę także charakter pracy biegłego psy-
chologa sądowego. Biegły, podobnie jak lekarz, inżynier, czy praw-
nik powinien mieć pozostawiony duży margines niezależności, ze 
względu na specyfikę pracy, którą wykonuje. Wskazania sądu mają 
ukierunkować działania biegłego, nie zaś determinować całą treść 
wydawanej przez niego opinii. W konsekwencji to sąd zleca wyko-
nanie opinii niejako w jego interesie, nie odbierając jednocześnie 
opinii biegłego autonomicznego charakteru. 

Zasadne jest także zapoznanie się z konkurencyjnym poglądem 
prezentowanym w doktrynie, gdyż powołanie innej podstawy odpo-
wiedzialności może doprowadzić do zgoła odmiennych wniosków. 
Gdyby oceniać odpowiedzialność cywilną biegłego z punktu widze-
nia art. 430 k.c., zobligowanym do zapłaty odszkodowania będzie 
Skarb Państwa, jako podmiot zlecający wykonanie opinii (Łoś 2008). 
By ocenić, czy taka kwalifikacja jest poprawna należy zbadać, czy 
biegły sądowy w relacji z sądem: „podlega jego kierownictwu i ma 
obowiązek stosować się do jego wskazówek” (Dz.U.2018.1025). 
W piśmiennictwie wskazuje się na szeroką interpretację odpowie-
dzialności zwierzchnika, zwłaszcza w sytuacji, gdy wykonawca jest 
twórcą, który podlega tak naprawdę zwierzchnictwu o charakterze 
jedynie organizacyjnym (Olejniczak 2014) ze względu na samoist-
ny charakter swojej działalności (prawnik lub lekarz). W związku 
z podobnym charakterem działalności psychologa należy uznać za 
zasadne twierdzenie, iż biegły psycholog sądowy działa w ramach 
stosunku podwładności wobec sądu. Co prawda, w swojej opinii jest 
zobligowany do zachowania bezstronności i niezależności, jednak 
dalej działa w interesie swojego zleceniodawcy (sądu) i stosuje się 
do jego wskazówek.

Konkludując, oba poglądy wydają się przekonujące, jednak od-
wołując się do dominującego poglądu dotyczącego interpretacji art. 
430 k.c. należy opowiedzieć się za zwolnieniem biegłego z odpowie-
dzialności cywilnej wobec osób trzecich. Co prawda, materiał dowo-
dowy zebrany w sprawie powinien zostać oceniony obiektywnie i bez-
stronnie, gdyż biegły jako ekspert powinien spojrzeć na niego neutral-
nie, z pozycji obserwatora. Nie należy jednak tracić z pola widzenia 
okoliczności, że opinia jest wydawana w interesie sądu, w szcze-
gólności w celu wydania konkretnego orzeczenia, a przy jej wyda-
niu biegły sądowy  podlega kierownictwo organizacyjnemu  sądu.

Podsumowanie 

Konsekwencje błędów w ekspertyzach psychologiczno-sądo-
wych są często niezwykle poważne dla badanego. W niektórych 
przypadkach mogą one doprowadzić do sytuacji w których niewin-
na, zaburzona psychicznie osoba znajdzie się w zakładzie karnym 
zamiast w ośrodku leczniczym. To z kolei może doprowadzić do 
znacznego pogłębienia się choroby, a nawet samobójstw (https://
www.nao.org.uk 2018). Ponadto błędna opinia może przedłużyć 
postępowanie karne, a także narazić na odpowiedzialność budżet 
państwa, jeśli przyjąć pogląd, zgodnie z którym sąd powierza wyko-
nanie opinii biegłemu w ramach stosunku podrzędności.

Do najczęstszych przyczyn nieprawidłowości w ekspertyzach 
psychologiczno-sądowych zaliczyć można: brak spójnego systemu 
kształcenia biegłych, brak szczegółowych regulacji dotyczących wy-
kształcenia i doświadczenia oraz niskie zarobki. 

8.
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2007: 267). Dopiero rok 2004 przyniósł incydent, który poważnie 
podważył trwający od dekad status quo w dziedzinie identyfikacji na 
podstawie śladów linii papilarnych i dał asumpt do szerokiej debaty 
co do jej przyszłości. 11 marca 2004 roku w Madrycie miał miejsce 
najkrwawszy zamach terrorystyczny w Europie od czasów wybuchu 
bomby na pokładzie Boeinga 747 nad szkockim Lockerbie. W wyniku 
serii eksplozji w podmiejskich pociągach śmierć poniosło wówczas 
191 osób, zaś liczba rannych oscylowała wokół 1800 (Salinas de 
Frías, Samuel, White 2010: 344). Podczas oględzin miejsca zdarzenia 
zabezpieczona została m.in. zawierająca detonatory foliowa rekla-
mówka. Ujawnione na niej odciski linii papilarnych, zostały przez 
hiszpańskich śledczych przekazane służbom innych krajów – m.in. 
USA. Niespełna dwa miesiące później – 6 maja 2004 roku – Fede-
ral Bureau of Investigation (FBI) dokonało zatrzymania Brandona 

Wstęp

Daktyloskopia przez długi okres nazywana była „złotym stan-
dardem identyfikacji kryminalistycznej” (Schwinghammer 2005: 
266), wokół którego wytworzony wręcz został swoisty mit nieomyl-
ności. Pogląd ten – jak zauważa S. A. Cole – skutecznie uchodził 
spod ostrza krytyki, nawet w obliczu pojawiających się systema-
tycznie przypadków bezspornie wskazujących na jego nietrafność 
(Cole 2005: 987). Przez wiele lat na salach rozpraw, szczególnie 
w krajach anglosaskich, padały twierdzenia biegłych świadczące, 
iż sporządzonej przez nich ekspertyzie daktyloskopijnej towarzyszy 
„współczynnik błędu równy zero”, czy też podkreślające „100 pro-
cent pewności dokonanej identyfikacji” (Committee on Identifying 
the Needs of the Forensic Sciences Community 2009: 104; Pyrek 
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Comparative bullet-lead analysis, czyli słów kilka o problemie              
wyolbrzymiania znaczenia dowodów naukowych w procesie             
karnym z punktu widzenia kryminalistyki

Comparative bullet-lead analysis as an example 
of overselling scientific evidence in criminal trials

Comparative bullet lead analysis (CBLA) was a sophisticated 
forensic technique used solely by the FBI Laboratory in Quantico. It 
has been admitted into evidence by US criminal courts for several 
decades in spite of the lack of comprehensive validation studies. 
The technique based on the theory that lead alloy used in bullets 
contains trace elements, such as antimony, copper, cadmium, arse-
nic, bismuth, silver and tin. Comparison of the elements was used 
by experts to make clear-cut associations between bullets found at 
a crime scene and ones possessed by suspects. Despite the chemi-
cal analysis methods were valid, flaws in the interpretation led in a 
straight line to overselling the probative value of the evidence. The 
main goal of this article is to provide a complex examination of the 
discredited technique as a potential cause of the miscarriages of jus-
tice. The article concludes that the case of CBLA may be an instructive 
example how important to proper judicial proceedings is the duty of 
the judge to critically examine the validity of experts’ testimonies.

Keywords: forensic science, CBLA, scientific evidence, overselling 
evidence, miscarriage of justice. 

Jednym z zagrożeń dla współczesnych nauk sądowych jest 
problem wyolbrzymiania znaczenia danych dowodów nauko-
wych. Jako ekspertyzę szczególnie naznaczoną wypaczeniami na 
wskazanym polu literatura przywołuje tzw. comparative bullet-lead 
analysis (CBLA). Ekspertyza ta, pomimo niedostatku odpowiednich 
badań naukowych, przez wiele lat była akceptowana przez amery-
kański wymiar sprawiedliwości. Jej podstawowym założeniem było 
przekonanie, iż pociski pochodzące z jednego źródła – posiadają 
taką samą śladową ilość wybranych pierwiastków, co wykorzysty-
wano do budowy związku między miejscem zbrodni, a osobą po-
dejrzewaną o jej dokonanie. O ile metodologia leżącej u podstaw 
CBLA analizy chemicznej nie budziła zastrzeżeń, to błędy w inter-
pretacji jej wyników prowadziły częstokroć do znacznego wyol-
brzymiania jej wartości dowodowej. Głównym celem niniejszego 
artykułu jest analiza przedmiotowej ekspertyzy w kontekście jej 
możliwego wpływu na wystąpienie pomyłki sądowej. Autor po-
nadto wskazuje na znaczenie CBLA, jako pouczającego przykładu 
jak istotne dla właściwego przebiegu postępowania sądowego jest 
odpowiednio krytyczne podejście sędziego w stosunku do przed-
stawianych przez biegłych opinii. 

Słowa kluczowe: kryminalistyka, CBLA, dowód naukowy, wyolbrzy-
mianie znaczenia dowodów, pomyłki sądowe.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Leśniewski K., (2017) Comparative bullet-lead analysis, czyli słów kilka o problemie wyolbrzymiania znaczenia dowodów naukowych w procesie 
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odpowiednich badań balistycznych, czy też mechanoskopijnych. Jej 
podstawowym założeniem było przekonanie, iż pociski pochodzące 
z jednego źródła – posiadają taki sam skład chemiczny, co w prak-
tyce wykorzystywano do budowy związku między miejscem zbrod-
ni a osobą podejrzaną o jej dokonanie (Tobin, Sheets, Spiegelman 
2017: 2). Rozpatrywana ekspertyza przebiegała w trzech zasadni-
czych etapach, które za W. Tobinem można określić mianem fazy 
analitycznej, fazy grupowania oraz fazy wnioskowania (Tobin 2004: 
13). Pierwsza z wymienionych sprowadzała się do badania za po-
mocą neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA) lub też atomowej 
spektrometrii emisyjnej plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP-AES) 
50-60 miligramowych próbek pobranych z pocisków zabezpieczo-
nych na miejscu zdarzenia oraz z tych, które były w posiadaniu 
osoby podejrzewanej o udział w nim (np. pochodzących z nabojów 
zabezpieczonych podczas przeszukania mieszkania takiej osoby) 
pod kątem obecności siedmiu pierwiastków, tj. antymonu, miedzi, 
arsenu, bizmutu, srebra, cyny i kadmu (Imwinkelried, Tobin 2003: 
44). Następna faza, określana przez W. Tobina jako faza grupowania, 
miała na celu wykorzystanie odpowiednich testów statystycznych 
i ustalenie, czy wyniki uzyskane na poprzednim etapie mogą świad-
czyć o istnieniu relewantnego związku między badanymi pociskami 
- w wypadku pozytywnego wyniku analizy pociski określane były 
mianem „analitycznie nierozróżnialnych” (ang. analytically indistin-
guishable) (Giannelli 2011: 306). Zauważyć przy tym należy, iż aż do 
czerwca 1998 roku FBI nie posiadało jednoznacznych kryteriów do-
konywania oceny w tymże zakresie, przez co decyzja biegłego była 
niezwykle subiektywna, oparta na jego własnym doświadczeniu 
(Orzeczenie Sądu Najwyższego Florydy z dnia 7 sierpnia 2011 roku, 
sygn. SC08-655: 40-41). Trzecia faza CBLA sprowadzała się z kolei do 
wyciągnięcia konkluzji z przeprowadzonych wcześniej badań (Tobin 
2004: 13-14). Analiza zarówno literatury, jak i orzecznictwa wska-
zuje, iż największe wątpliwości oraz zastrzeżenia wzbudzał ostatni 
ze wskazanych etapów, związany z wysuwaniem wniosków z faktu 
analitycznej nierozróżnialności pocisków. Jak zauważa S. Damon-
-Moore, biegli przeprowadzający rozpatrywaną ekspertyzę często-
kroć przekraczali swoje kompetencje i we wnioskach sporządzanych 
opinii - mimo braku ku temu odpowiednich podstaw naukowych 
- sugerowali, iż przeprowadzone przez nich badania dają podstawy 
do stwierdzenia, że dane pociski (materiał dowodowy oraz porów-
nawczy) „prawdopodobnie pochodzą z tej samej partii produkcyjnej 
amunicji”, bądź też że „musiały zostać wyprodukowane w tej samej 
fabryce tego samego dnia i o tej samej godzinie”, czy też – co było 
bardzo daleko idącym twierdzeniem - że „pochodziły z jednego opa-
kowania, tj. paczki amunicji” (National Research Council 2004: 93). 
Jak trafnie sygnalizuje J. Fisher, praktyka wielu procesów pokazała, iż 
w obliczu tak sformułowanych opinii nietrudno było o przekonanie 
sędziów i przysięgłych, iż osoba która posiadała pocisk analitycznie 
nierozróżnialny z tym zabezpieczonym na miejscu zbrodni – była 
uwikłana w zdarzenie (Fisher 2008: 244-252). 

 Jak wspomniano powyżej, comparative bullet-lead analy-
sis – pomimo narastających wokół niej wątpliwości - pozostawała 
w kręgu akceptowanych dowodów naukowych aż do początku XXI 
wieku. Ukazał się wówczas szereg publikacji – wśród których na 
szczególną uwagę zasługują opublikowane w 2002 roku na łamach 
Forensic Science International (Tobin, Randich, Duerfeldt, McLendon 
2002: 174-191) wyniki badań W. Tobina i jego współpracowników 

Mayfielda, adwokata mieszkającego w stanie Oregon (Spinney 2010: 
344). Terry Green, doświadczony ekspert FBI z zakresu daktyloskopii, 
opierając się na uprzednim wskazaniu systemu AFIS zidentyfikował 
bowiem Mayfielda jako osobę, od której miał rzekomo pochodzić 
zabezpieczony na miejscu ataku ślad linii papilarnych (Cole 2005: 
985-986). Dokonana identyfikacja została następnie poddana dalszej 
weryfikacji przez trzech biegłych – dwóch czynnych funkcjonariuszy 
FBI, w tym kierującego wówczas sekcją daktyloskopii FBI Michaela 
Wienersa oraz jednego eksperta niezależnego. Po niespełna trzech 
tygodniach Mayfield został jednak zwolniony, zaś Biuro całkowicie 
wycofało się z dokonanej identyfikacji. W Hiszpanii w międzyczasie 
zatrzymany został albowiem Ouhnane Daoud – algierski nacjonali-
sta, który okazał się rzeczywistym źródłem zabezpieczonych na miej-
scu zdarzenia spornych śladów linii papilarnych (Cole 2005: 986). 
Sprawa Mayfielda – jak trafnie zauważa T. Rosson – stała się kłopotli-
wym przypomnieniem faktu, iż metodologia wielu dyscyplin szeroko 
pojętych nauk sądowych oraz postępowanie ekspertów z nimi po-
wiązanych często bywają zawodne (Rosson 2017: 467). Z uwagi na 
wagę sprawy, z którą przypadek ten był powiązany (krwawy zamach 
terrorystyczny) oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów FBI 
– urósł on do rangi symbolicznego przełomu i w dużej mierze przy-
czynił się do tego, że opinia publiczna wymogła głęboką debatę na 
temat naukowych podstaw oraz metodologii poszczególnych nauk 
sądowych. Dostrzeżono wówczas, iż jedną z groźniejszych chorób 
toczących nauki sądowe wydaje się być tendencja do wyolbrzymia-
nia znaczenia danych dowodów, w doktrynie anglosaskiej określana 
mianem overselling evidence. Sprowadza się ona do przypisywania 
danemu środkowi dowodowemu znaczenia większego niż to, które 
wynika z aktualnego stanu wiedzy naukowej. Podając za K. J. Stro-
mem oraz M. J. Hickmanem, jako przykład powyższego można wska-
zać na osobę biegłego, który analizując zabezpieczone na miejscu 
zdarzenia włókna, stwierdza stanowczo - mimo braku odpowiednich 
podstaw naukowych do tak daleko idących wniosków – iż pochodzą 
one z indywidualnie oznaczonego ubrania (Strom, Hickman 2014: 94).

Comparative bullet-lead analysis

Jako ekspertyzę szczególnie naznaczoną wypaczeniami na 
wskazanym polu w literaturze przywołuje się częstokroć tzw. CBLA 
(ang. comparative bullet-lead analysis). Ekspertyza ta wykonywana 
była od lat 60-tych XX wieku wyłącznie przez laboratorium Fede-
ralnego Biura Śledczego w Quantico. W kontekście postępowania 
dowodowego fakt ten miał niebagatelne znaczenie, gdyż przez długi 
okres czasu wszystkie osoby posiadające odpowiednią wiedzę na 
temat przedmiotowej analizy porównawczej – były pracownikami 
wskazanego laboratorium. Tym samym, obrońcy nie mieli de facto 
możliwości przeprowadzania kontroli wydawanych przez nich opinii 
poprzez ekspertów niezwiązanych ze stroną oskarżenia (Fisher 2008: 
246). Pomimo pojawiających się wątpliwości co do naukowego uza-
sadnienia CBLA, rzadko kiedy była ona kwestionowana przez prak-
tyków wymiaru sprawiedliwości, co zważywszy na obowiązujące 
w procesie amerykańskim standardy dowodowe, może powodować 
pewne zdziwienie. Dopiero pierwsza dekada XXI wieku przyniosła 
radykalną zmianę w jej postrzeganiu (The Justice Project 2008: 3). 

CBLA – co do zasady – stosowana była wówczas, gdy zabezpie-
czony na miejscu zdarzenia pocisk nie kwalifikował się do wykonania 
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2014: 11-12). W świetle przywołanej powyżej literatury, nie budzi 
zdziwienia także fakt, iż w raporcie jednoznacznie potępiono – jako 
całkowicie pozbawione podstaw naukowych, a przy tym niezwykle 
mylące i znacznie podnoszące ryzyko wystąpienia pomyłki sądowej 
– opinie wskazujące na pochodzenie danych pocisków z indywidu-
alnie oznaczonej paczki (partii) amunicji (National Research Council 
2004: 7). Ze smutkiem należy odnotować fakt, iż tego typu stwier-
dzenia biegłych regularnie przewijały się przez amerykański wymiar 
sprawiedliwości - również w sytuacjach, gdy opisywana ekspertyza 
stanowiła kluczowy dowód obciążający w sprawie. Wymownym 
przykładem powyższego jest przytaczana przez P. C. Giannelliego 
opinia biegłego w sprawie State v. Earhart, dotyczącej zabójstwa 
zamieszkałej w teksańskim Bryan dziewięcioletniej Kandy Kirkland.  
13 maja 1987 – jak każdego powszechnego dnia - Kandy wraz z in-
nymi dziećmi zamieszkałymi w sąsiedztwie wracała z zajęć szkol-
nym autobusem. Zgodnie z ustaleniami śledczych dotarła do domu, 
o czym świadczył m.in. porzucony na werandzie jej tornister oraz 
klucze. Gdy pozostali domownicy powrócili do domu – małej Kan-
dy już nie było. Rozpoczęte poszukiwania nie dały żadnych efek-
tów. Śledczym udało się jednak ustalić, iż po opuszczeniu szkolne-
go autobusu rozmawiała ona z nieznajomym mężczyzną. Efektem 
dwutygodniowych działań operacyjnych policji było zatrzymanie 
tajemniczej postaci, która feralnego dnia widziana była w okolicach 
domu Kirklandów. Osobą tą okazał się James Earhart. Zatrzymany 
posiadał broń, na której znajdowały się ślady krwi. W tym samym 
dniu w lesie, nieopodal miejsca zatrzymania Earharta, znaleziono 
ciało dziewczynki z dwiema ranami postrzałowymi głowy. Pociski 
zabezpieczone na miejscu zdarzenia były jednak zbyt zdeformowa-
ne i nie nadawały się do „standardowych” badań identyfikacyjnych. 
Również krew, która znajdowała się na zabezpieczonej broni, okaza-
ła się bezużyteczna w kontekście przeprowadzanych badań. Z uwagi 
na brak innych dowodów łączących Earharta bezpośrednio ze zbrod-
nią, prokurator zdecydował się oprzeć akt oskarżenia na wynikach 
przedmiotowej analizy. Do jej celów – jako materiał porównawczy 
- wykorzystana została amunicja pochodzącą z broni zabezpieczo-
nej w samochodzie Earharta. Biegły FBI stwierdził wówczas przed 
sądem: „Z uwagi na moje 21-letnie doświadczenie w przeprowa-
dzaniu CBLA oraz przeprowadzane równolegle badania wielu paczek 
amunicji, mogę określić czy dane pociski pochodziły z jednej paczki 
amunicji, czy też nie” (Giannelli 2011: 310). J. Earhart został skazany 
na karę śmierci. Wyrok wykonano. Jak trafnie zauważają W. J Koen 
oraz C. C. Bowers, gdyby J. Earhart żył – jego sprawa prawdopodob-
nie wróciłaby ponownie na salę rozpraw, a problematyczna eksper-
tyza zostałaby zakwestionowana: „Czy jest możliwe, iż Earhard zabił 
Kandy? Zdecydowanie. Ale czy jest również możliwe, że zabił ją ktoś 
inny? Również i w tym przypadku należy udzielić pozytywnej odpo-
wiedzi - i tutaj leży problem (...). Jedna rzecz jest pewna: jakkolwiek 
nigdy możemy już nie uzyskać stuprocentowej pewności do tego kto 
stoi za śmiercią Kandy Kirtland, Earhart nie powinien był zostać ska-
zany, a następnie stracony jedynie w oparciu o dowód z tak mętnej 
ekspertyzy jak CBLA” (Koen, Bowers 2017: 7). 

W 2005 roku FBI wycofało się ze stosowania comparative bul-
let-lead analysis. W oficjalnym oświadczeniu wskazano wówczas 
na możliwy mylący i wprowadzający w błąd wpływ przedmiotowej 
ekspertyzy na przebieg procesu (Federal Bureau of Investigation 
2005). Ówczesny dyrektor laboratorium FBI, Dwight Adams stwier-

– podważających rzetelność naukową omawianej ekspertyzy. Przed-
stawiciele świata nauki coraz śmielej wskazywali na niedobór odpo-
wiednio wnikliwych badań empirycznych dotyczących jej podstawo-
wych założeń, czy też brak jakichkolwiek analiz naukowych w kwe-
stii detalicznej dystrybucji pocisków (Tobin, Sheets, Spiegelman 
2017: 2). Część autorów otwarcie klasyfikowało ją nawet jako tzn. 
„śmieciową naukę” (Gruza 2004: 67-70) (ang. junk science) (Turvey, 
Cooley 2014: 211). Również stanowisko judykatury z biegiem cza-
su stawało się krytyczniejsze i bardziej podejrzliwe w stosunku do 
przedmiotowej ekspertyzy. Jako swoisty punkt zwrotny w kształto-
waniu się jej stanowiska w literaturze dość zgodnie przywołuje się 
zapadłe w 2003 roku orzeczenie w sprawie United States v. Mikos, 
kiedy to kontrowersyjny dowód został zakwestionowany w obliczu 
standardów dowodowych wynikających ze sprawy Daubert v. Mer-
rell Dow Pharmaceuticals (Orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów 
Zjednoczonych z dnia 28 czerwca 1993 roku, sygn. 509 U.S 579). 
Powołany wówczas na biegłego ekspert Federalnego Biura Śled-
czego Ch. Peters wskazywał, iż w badanych przez niego pociskach 
ustalił „zadziwiająco wysoki, znacznie odbiegający od zwyczajnego” 
poziom bizmutu, co w jego odczuciu miało uzasadniać twierdzenie, 
iż zarówno zabezpieczony na miejscu zdarzania pocisk, jak i materiał 
porównawczy pochodziły z jednego opakowania amunicji. Sędzia R. 
Guzmán odnosząc się do jego opinii niezwykle trzeźwo stwierdził 
wówczas: „Nie ma jakichkolwiek wiarygodnych podstaw naukowych 
opartych na odpowiednio przeprowadzonych badaniach empirycz-
nych, aby twierdzić, iż poziom bizmutu w poddawanych eksperty-
zie pociskach jest «zadziwiająco wysoki, znacznie odbiegający od 
zwyczajnego». Biorąc pod uwagę tylko doświadczenie zawodowe 
funkcjonariusza Petersa w tym zakresie (tj. liczbę analiz tego typu 
przeprowadzonych przez niego) można taki wniosek teoretycznie 
wysnuć. Jednakże jeśli zważymy na ogromną ilość amunicji, jaka 
znajduje się w obiegu – jego doświadczenie może być uznane za co 
najwyżej dowód anegdotyczny. Dowód taki może być szczególnie 
niebezpieczny dla wymiaru sprawiedliwości, gdyż pozornie wydaje 
się być logicznie uzasadniony. Jeśli bowiem funkcjonariusz Peters, 
mając tak duże doświadczenie i setki przeprowadzonych w tym za-
kresie ekspertyz nie spotkał się z tak dużym poziomem bizmutu, to 
dlaczego nie możemy wyciągnąć wniosku, że to w rzeczywistości 
bardzo nietypowe zdarzenie? Odpowiedź na to pytanie sprowadza 
się zatem do zauważenia faktu, jak ogromna jest ilość dostępnej na 
rynku amunicji i – w porównaniu do niej – jak relatywnie małe jest 
jego doświadczanie w ich analizie” (Orzeczenie Sądu Dystryktowego 
dla Północnego Dystryktu Illinois z dnia 9 grudnia 2003 roku, sygn. 
02 CR 137, 2003 WL 22922197). 

W obliczu wskazanych powyżej wątpliwości, FBI zwróciło się 
z prośbą o pomoc do National Academy of Sciences (NAS) (Gian-
nelli 2011: 308). Sformowany został wówczas specjalny komitet 
ekspertów, którego zadaniem było zbadanie założeń naukowych 
leżących u podstaw rzeczonej ekspertyzy oraz określenie jej me-
todologicznej poprawności. Rezultatem jego dwuletniej pracy była 
publikacja obszernego raportu (National Research Council 2004). 
Nie podważał on naukowej rzetelności analitycznej fazy rozpatrywa-
nych badań pocisków, niemniej jednak wysuwał szereg poważnych 
zastrzeżeń w stosunku do dwóch dalszych etapów CBLA. W swojej 
treści najbardziej dosadnie odnosił się on do konkluzji wyciąganych 
przez biegłych na podstawie przeprowadzonych analiz (Bowers 
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jedynie na podstawie ślepej wiary w eksperta” (Locard 1937: 18). 
Puentą do powyższych rozważań niech będą słowa C. M. Bowersa: 
„Poważne wypaczenia, jakie były do tej pory udziałem nauk sądo-
wych nie oznaczają wcale, iż dla systemu wymiaru sprawiedliwości 
nie mają one żadnej wartości. Przyjęcie takiego stanowiska byłoby 
bowiem wylaniem dziecka z kąpielą. Dostrzec należy, iż problemy 
które je dotykają wynikają głównie z faktu, że wiele z dyscyplin 
wchodzących w ich skład w dalszym ciągu wymaga pogłębionych 
empirycznych badań naukowych. Trzeba sobie jasno powiedzieć, iż 
bez nich zapewnienie właściwej wiarygodności na przedmiotowym 
polu jest niemożliwe. Niemniej jednak jedyną drogą do nadania na-
ukom sądowym właściwego im znaczenia jest wskazanie wyraźnych 
granic na to co możliwe jest do ustalenia za ich pomocą, a co nie. 
Dziś istnieją już na szczęście wypróbowane i wielokrotnie przete-
stowane ramy, jak tego dokonać. Ich wspólna nazwa to: rzetelność 
naukowa” (Bowers 2014: 36).
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dził: „Zrezygnowanie z CBLA było trudną decyzją. Uważam, że jej 
podstawy naukowe były właściwe. Problem jaki zrodził się wokół 
CBLA wykracza poza ramy czysto naukowe i dotyka sposobu, w jaki 
wyniki tejże ekspertyzy były prezentowane w sądzie. Jak pokazała 
praktyka, w aspekcie tym zachodziło duże niebezpieczeństwo nadin-
terpretacji znaczenia analitycznie ustalonych zależności między poci-
skami” (Lichtblau 2005). Jak podaje C. M. Bowers, w wyniku podję-
tej decyzji FBI przeprowadziło ponowną analizę ponad 2500 spraw, 
w których zastosowana została zdyskredytowania metoda. W 187 
z nich dowód z problematycznej ekspertyzy został wprowadzony 
do procesu karnego, przy czym duża część tychże spraw zagrożona 
była wysokimi sankcjami karnymi – z karą śmierci włącznie (Bowers 
2014: 11). W chwili obecnej znane są co najmniej trzy przypadki, 
kiedy to powtórna analiza spraw – w których CBLA odegrała istotną 
rolę - doprowadziła do opuszczenia murów więzień przez uprzednio 
skazanych (Banda 2010). Zważywszy na fakt, iż każda z tychże spraw 
dotyczyła morderstwa oraz była zagrożona karą śmierci – nie jest 
to liczba mała i skłania do refleksji nad koniecznością zapewnienia 
odpowiedniej rzetelności ekspertyz, stanowiących częstokroć zręb 
postępowania dowodowego.

Podsumowanie

Comparative bullet-lead analysis była ekspertyzą powszech-
nie akceptowaną przez amerykański wymiar sprawiedliwości przez 
wiele lat - pomimo poważnych wątpliwości, jakie wokół niej się 
pojawiały. Rokrocznie stanowiła ona istotny dowód w sprawach 
związanych z użyciem broni palnej, w tym tych najpoważniejszych 
– dotyczących zabójstw. Aż do pierwszej dekady XXI wieku udawało 
się jej (z nie do końca zrozumiałych powodów) „pozostać poza zasię-
giem ostrza” tamtejszych restrykcyjnych standardów dowodowych. 
Wówczas dopiero judykatura dostrzegła szereg wątpliwości z nią 
związanych, które ostatecznie doprowadziły do jej dyskredytacji. 
Jak wskazano powyżej, w głównej mierze dotyczyły one nie tyle sa-
mej analitycznej jej części co sposobu, w jaki wyniki skomplikowa-
nych badań chemicznych interpretowane były przez biegłych. Jak 
wykazała bowiem praktyka, w zakresie tym dochodziło częstokroć 
do znacznego wyolbrzymiania przez nich znaczenia uzyskanych wy-
ników przeprowadzonych badań, co w konsekwencji zaś poważnie 
zwiększało ryzyko wystąpienia pomyłki sądowej. Czy nie było błę-
dem całkowite zrezygnowanie z wykorzystywania przedmiotowej 
ekspertyzy, jako dowodu w procesie karnym, bez podjęcia próby 
jej generalnej rewizji? Czy nie wystarczyło zrezygnować wyłączne 
z kontrowersyjnej części ekspertyzy, a ocenę wyników uzyskanych 
w jej analitycznej części pozostawić sądowi? Na tak zadane pyta-
nia trudno w sposób jednoznaczny udzielić odpowiedzi. Jedno jest 
jednak pewne - dotychczasowe doświadczenia z wykorzystywaniem 
CBLA uczą, iż każdorazowo konieczne jest zachowanie szczególnej 
ostrożności podczas oceny opinii biegłego, gdyż tylko w ten sposób 
minimalizowane jest ryzyko wprowadzenia do procesu dowodów 
nieopartych na odpowiednich podwalinach naukowych. Jest to za-
danie leżące głównie – choć nie tylko – w gestii sędziego (ang. judge 
as gatekeeper) (Craig 2016: 44-45), co słusznie zauważył już na po-
czątku XX wieku E. Locard, pisząc: „(...) sędzia będzie musiał nabrać 
zdolności rozumienia zastosowania metod technicznych i oceny ich 
wyników, bez czego jego wewnętrzne przekonanie ustalałoby się 
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Kilka uwag na temat penalizacji 
posiadania narkotyków

Some remarks on penalization
 of drug possession

The issue of criminal liability for drug possession caus-
es a lot of controversy in the doctrine of criminal law and public 
opinion. Despite the fact that regulation refers to the analysed 
area have been in force for more than twenty years, this prob-
lem still exists. Penalization of drug possession has many nega-
tive effects, particularly on drug-addicted people. Among other 
things, leads to pushing drug users underground, overcrowding 
in prison and increasing public expenditure. This article is only 
general study of analysed issue. The main objective of article is 
emphasis on the most important aspects of this offence in the 
context of its effectiveness in practice. Furthermore, author 
draws attention to the imperfection of the current legal solution, 
confronting the arguments of supporters and opponents of regu-
lations set forth in Article 62 of the Drug Abuse Prevention Law.

Keywords: drugs, penalization, drug possession, criminal law. 

Problematyka odpowiedzialności karnej za posiadanie nar-
kotyków wywołuje wiele kontrowersji w doktrynie prawa karnego 
i opinii społecznej. Pomimo faktu, że regulacja dotycząca analizo-
wanego obszaru obowiązuje już ponad dwadzieścia lat, temat ten 
jest nadal aktualny. Penalizacja posiadania narkotyków powoduje 
wiele negatywnych skutków, które uderzają głównie w osoby uza-
leżnione. Między innymi, prowadzi do zepchnięcia użytkowników 
narkotyków do podziemia,  przeludnienia zakładów karnych, a tak-
że generowania wysokich wydatków publicznych. Praca niniejsza 
stanowi tylko ogólne opracowanie przedmiotowej problematyki. 
Głównym celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych aspek-
tów analizowanego przestępstwa rozpatrywanych pod kątem jego 
skuteczności. Ponadto, autor artykułu zwraca uwagę na niedosko-
nałość obecnie obowiązującego rozwiązania prawnego, konfron-
tując ze sobą argumenty zwolenników oraz przeciwników art. 62 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Słowa kluczowe: narkotyki, penalizacja, posiadanie narkotyków, 
prawo karne.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp 

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem wzbudzającym wie-
le kontrowersji. Pomimo faktu, iż regulacje dotyczące analizowane-
go obszaru obowiązują już ponad dwadzieścia lat, temat ten nadal 
stanowi źródło licznych dyskusji, polemik, a także jest przedmiotem 
szeregu publikacji naukowych. Problematyka narkomanii dotyka 
wielu aspektów, dlatego też skuteczne przeciwdziałanie temu zja-
wisku wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego nie 
tylko terapię, czy readaptację, lecz także profilaktykę społeczną 
i płaszczyznę prawną.

Głównym celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych 
aspektów przestępstwa posiadania narkotyków, a także zwrócenie 
uwagi na kontrowersyjność obecnie obowiązującego rozwiązania 
prawnego. Zasadnicza część pracy została poświęcona konsekwen-
cjom wynikającym ze stosowania represji karnej w stosunku do po-
siadaczy środków narkotycznych. 

Artykuł został napisany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 
1485 z późn. zm.) Dla właściwej oceny zawartych w niej rozwiązań, 

nieocenioną pomocą okazały się być komentarze do wskazanej usta-
wy, także liczne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach 
prawniczych.

Narkotyk 

Bez wątpienia, kluczowe znaczenie dla rozważań niniejszego 
artykułu posiada termin ,,narkotyk’’. Słowo to znane już było w sta-
rożytności. Nazywano nim środki powodujące stan oszołomienia, 
odurzenia (Hanausek, Hanausek 1976). W języku potocznym, jak 
i w literaturze przedmiotu można spotkać różne określenia analizo-
wanego pojęcia, mianowicie: środek odurzający, środek zastępczy, 
substancja psychotropowa, substancja psychoaktywna czy środek 
narkotyczny. Terminy te, również na potrzeby niniejszego artykułu, 
używane są zamiennie.

Pojęcie narkotyku, w zależności od oceny problemu, jest róż-
nie definiowane. W terminologii medycznej oznacza ,,substancję 
powodującą zniesienie bólu, euforię i oszołomienie, której częste 
stosowanie prowadzi do narkomanii’’ (Szukalski 2005: 3). Z perspek-
tywy kryminologicznej, termin ten definiuje się jako ,,każdy środek 
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charakteryzujący się dużymi możliwościami nadużywania i znaczną 
tendencją do uzależnienia’’ (Hołyst 1996: 7).

Mechanizmy działania narkotyków są różne. Uzależnione jest 
to w szczególności od rodzaju przyjmowanej substancji, wysokości 
dawek, a także od cech osoby zażywającej. Najogólniej rzecz uj-
mując, właściwości środków narkotycznych rozróżniane są zasad-
niczo w oparciu o kryterium efektu ich działania w sferze psychiki 
oraz zdolności do wywołania pewnych zmian somatycznych. W tej 
pierwsze kategorii właściwości mieszczą się: możliwość wywołania 
pewnych doznań psychicznych jak odprężenie, pobudzenie czy ha-
lucynacje, a także zdolność spowodowania zależności psychicznej. 
Natomiast, jako właściwości działania narkotyków w sferze soma-
tycznej wymienia się: zdolność do spowodowania zależności fizycz-
nej, zdolność do wywołania wzrostu tolerancji, jak i zdolność do 
stopniowego wyniszczenia organizmu (Hanausek, Hanausek 1976).

Warto zauważyć, że ustawodawstwo polskie nie posługuje się 
terminem ,,narkotyk’’. W jego miejsce natomiast, funkcjonują po-
jęcia takie jak: środek odurzający, substancja psychotropowa, śro-
dek zastępczy, a także nowa substancja psychoaktywna (Paprocki 
2015). Definicje legalne powyższych terminów zostały określone 
przez ustawodawcę w u.p.n. (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. 
zm.). W rozumieniu tej ustawy środkiem odurzającym jest każda 
substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca 
na ośrodkowy układ nerwowy, która została określona w wykazie 
środków odurzających stanowiącym załącznik numer 1 do u.p.n. 
Definicja legalna substancji psychotropowej niejako pokrywa się 
z definicją środka odurzającego, z tą różnicą, że w tym przypadku 
warunkiem decydującym o statusie substancji jest umieszczenie jej 
w załączniku numer 2 do ustawy (Srogosz 2008). W związku z tym, 
środek narkotyczny wykazujący nawet identyczne działanie co 
skatalogowane substancje, ale nie zamieszczony w którymkolwiek 
z powyżej wskazanych wykazów nie ma normatywnej cechy środ-
ka odurzającego, ani substancji psychotropowej, zatem nie będzie 
mógł stanowić przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa 
posiadania narkotyków (Krajewski 2016).

Dynamiczny rozwój rynku ,,nowych narkotyków’’, a także brak 
możliwości skatalogowania przez ustawodawcę wszystkich możli-
wych substancji o działaniu często identycznym do środków odurza-
jących lub substancji psychotropowych były przyczyną rozszerzenia 
definicji legalnej środka zastępczego, zwanego popularnie ,,dopala-
czem’’(Tkaczyk-Rymanowska 2016). Zgodnie z aktualnie brzmiącym 
art. 4 pkt 27 u.p.n., środkiem zastępczym jest produkt, który zawiera 
co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną sub-
stancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który 
może być użyty zamiast lub w takich samych celach jak środek odu-
rzający lub substancja psychotropowa. Zmieniona definicja, podob-
nie jak poprzednia, wyłącza możliwość stosowania w odniesieniu do 
środków zastępczych przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produk-
tów. Jest to podyktowane faktem, iż czynności takie jak wytwarzanie 
oraz wprowadzanie w obrót analizowanych środków stanowi dzia-
łalność zabronioną (Tkaczyk-Rymanowska 2016).

Nowelizacja u.p.n. z 2015 roku, wprowadziła kolejne ustawowe 
pojęcie – „nowa substancja psychoaktywna”. W myśl art. 4 pkt 11a 
u.p.n. jest nią substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycz-
nego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ 
nerwowy, umieszczona w wykazie sporządzonym przez Ministra 

właściwego do spraw zdrowia i wydanym w drodze rozporządzenia. 
Zakwalifikowanie danej substancji do wykazu następuje po doko-
naniu oceny jej działania na ośrodkowy układ nerwowy, a także jej 
zdolności do wywoływania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego 
(Tkaczyk-Rymanowska 2016). W tym celu, Minister Zdrowia powo-
łuje specjalny organ opiniodawczo-doradczy zwany Zespołem ds. 
Oceny Ryzyka. Oprócz dokonywania oceny ryzyka, Zespół może przy-
gotowywać także rekomendacje, dotyczące nie tylko zmian w wyka-
zie nowych substancji psychoaktywnych, ale również i w wykazach 
stanowiących załączniki do u.p.n. (Krajewski 2016). Warto zwrócić 
uwagę, że obecnie zarówno środek zastępczy jak i nowa substancja 
psychotropowa nie stanowią znamienia czynu zabronionego. Ich 
wytwarzanie lub wprowadzenie do obrotu zagrożone jest natomiast 
sankcją administracyjną (Tkaczyk-Rymanowska 2016). Na margine-
sie można wspomnieć, iż w tej materii zapowiadana jest noweliza-
cja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. W projektowanym 
stanie prawnym, ,,dopalacze’’ będą traktowane na równi z narkoty-
kami. Oznacza to, że posiadacze rzeczonych substancji będą mogli 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Narkomania

Z zagadnieniem narkotyku nieodłącznie związane jest pojęcie 
,,narkomania’’. Słowo to pochodzi z połączenia dwóch greckich słów: 
narke (odurzenie, brak czucia) oraz mania (szaleństwo). W czasach 
starożytnych oznaczało warunki, okoliczność lub środki wywołujące 
wyżej wskazany stan. Narkomania jest zjawiskiem wielowymiaro-
wym, które należy rozważać z perspektywy dyscyplin naukowych 
takich jak: psychologia, farmakologia, kryminalistyka, kryminologia, 
jak również prawo karne i prawo międzynarodowe publiczne (Ha-
nausek, Hanausek 1976). Dlatego też w literaturze pojęcie to nie jest 
rozumiane w sposób jednoznaczny.

W polskim porządku prawnym definicja legalna narkomanii 
została wyrażona w przepisie art. 4 pkt 11 u.p.n. Zgodnie z jego 
brzmieniem, narkomania to ,,stałe lub okresowe używanie w celach 
innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotro-
powych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktyw-
nych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od 
nich’’.

Skutki narkomanii nie ograniczają się jedynie do powstania sta-
nu uzależnienia. Omawiane zjawisko wywołuje szereg innych szkód 
zdrowotnych, a także społecznych. Konsekwencje zdrowotne nie są 
jednolite. Uzależnione są głównie od indywidualnych predyspozycji 
osoby konsumującej, od rodzaju środka oraz sposobu jego stoso-
wania. Przykładowo, nadużywanie opiatów bardzo często prowadzi 
do uszkodzenia narządów wewnętrznych, zwłaszcza nerek, wątro-
by, nerwów wzrokowych, a także przyczyniają się do powstania 
chorób psychicznych (Łuczak 1995). Szczególne niebezpieczeństwo 
dla zdrowia stanowi dożylne zażywanie narkotyków. Bardzo często 
prowadzi ono do uszkodzeń żył, powstania blizn, a także do zakaże-
nia wirusem HIV czy wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C 
(Gossop 1993). Bez wątpienia najbardziej dramatycznym skutkiem 
omawianego zjawiska jest śmierć z powodu przedawkowania. Do 
konsekwencji społecznych narkomanii można zaliczyć m.in. zanik za-
sad i ambicji osoby odurzającej się, osłabienie więzów rodzinnych, 
a także utrata zdolności do normalnego funkcjonowania w społe-
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bicyjne. W podejściu permisywnym, największy nacisk kładzie się 
na readaptację i leczenie osób uzależnionych. Oznacza to, że wobec 
sprawców uzależnionych od narkotyków, ustawodawca przewiduje 
możliwość zastosowania obok kary albo w jej miejsce, środków al-
ternatywnych o charakterze leczniczym. Ponadto, model ten zakłada 
depenalizację czynów o charakterze konsumenckim, do którego za-
licza się posiadanie narkotyków. Natomiast, podejście prohibicyjne 
charakteryzuje najszerszym zakresem kryminalizacji. Karane są tu 
bowiem wszelkie czyny związane ze środkami narkotycznymi, na-
wet te po stronie popytu, a osoby uzależnione dopuszczające się 
czynu zabronionego traktowane są na równi z każdym innym spraw-
cą, czyli podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych 
(Kładoczny 2013).

Ocena obecnie obowiązującego 
rozwiązania prawnego

Obowiązująca od 2000 roku, zaostrzona polityka narkotykowa, 
spotkała się z falą krytyki. Korzystnych zmian w tej materii nie przy-
niosła także nowelizacja z 2011 roku, wprowadzająca przepis art. 
62a do u.p.n. Rzeczona regulacja, pomimo faktu, że znacznie zlibera-
lizowała stosunek ustawodawcy do posiadaczy narkotyków, nie stała 
się remedium na wszelkie problemy związane z kwestią karania za 
posiadanie. Przeciwnie, zdynamizowała jeszcze bardziej rozważania 
nad słusznością całkowitej depenalizacji omawianego przestępstwa, 
dostarczając tym samym zwolennikom tego stanowiska, argumen-
tów świadczących o słuszności ich twierdzeń.

Tytułem wyjaśnienia, w obecnym stanie prawnym przepis art. 
62 u.p.n. penalizuje każde zachowanie polegające na posiadaniu 
środków odurzających lub substancji psychotropowych wbrew 
przepisom u.p.n. Dla bytu przestępstwa bez znaczenia jest zatem 
cel posiadania. Dlatego też osoba posiadającą nawet nieznaczne 
ilości nielegalnych środków na własny użytek swoim zachowaniem 
wypełnia znamiona przestępstwa. 

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań stanowi ustalenie 
funkcji, jaką powinno spełniać analizowany zakaz. W piśmiennictwie 
najczęściej podnosi się, że przepis art. 62 u.p.n. umożliwia dotar-
cie do prawdziwych dilerów i innych osób związanych z rozwojem 
przestępczości narkotykowej, co świadczy o jego quasi subsydiar-
nym charakterze (Bołtryk 2014). Warto raz jeszcze odnotować, że 
powyższe twierdzenie stanowiło główny motyw wprowadzenia 
odpowiedzialności karnej za analizowane zachowanie. Regulacja 
ta w swoim założeniu miała stanowić rodzaj wsparcia dla organów 
ścigania, skutkujący wzrostem wykrywalności przestępstw narkoty-
kowych i jednocześnie przyczyniający się do ograniczenia nielegal-
nego obrotu (Kładoczny 2013). Innymi słowy, penalizacja posiadania 
ma pełnić funkcję tzw. kryminalizacji zastępczej, będącą istotnym 
narzędziem w walce z zorganizowanymi grupami przestępczymi 
(Klinowski 2011).

Praktyka pokazała dobitnie, że represyjna polityka narkotyko-
wa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w walce ze zjawiskiem 
narkomanii. Przeciwnicy penalizacji posiadania narkotyków wska-
zują, że obowiązujące rozwiązanie służy jedynie poprawie statystyk 
policyjnych, prokuratorskich czy sądowych, co w sztuczny sposób 
sprawia wrażenie skutecznego przeciwdziałania narkomanii (Kła-
doczny 2013). Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie 

czeństwie. Jednostka nie potrafi realizować swoich obowiązków 
wynikających np. ze stosunków małżeńskich czy pracy. Odsuwa się 
ona od społeczeństwa, nie potrafi w nim normalnie funkcjonować. 
Narkomania działa destrukcyjnie również na najbliższe otoczenie 
osoby uzależnionej, w szczególności na jego rodzinę (Łuczak 1995). 
Nie należy także zapominać, że analizowane zagadnienie generuje 
olbrzymie wydatki publiczne, które obejmują m.in. koszty leczenia 
i rehabilitacji osób uzależnionych, programów profilaktycznych, 
a także koszty realizacji polityki karnej (działalność policji, proku-
ratury, sądownictwa, więziennictwa) (Kuźmicz, Mielecka-Kubień, 
Wiszejko-Wierzbicka 2009).

Powyższe obserwacje pozwalają stwierdzić, że w odniesie-
niu do problemu narkomanii występują różne podejścia. Z jednej 
strony można traktować to zagadnienie jako chorobę lub stan qu-
asi-chorobowy, który wymaga wdrożenia odpowiednich procedur 
medycznych. Inaczej mówiąc, podejście to traktuje narkomanię jako 
problem polityki zdrowotnej, na który właściwą reakcją jest leczenie 
oraz niesienie innej pomocy medycznej (Krajewski 2009). Natomiast 
z drugiej strony, używanie środków narkotycznych w celach inne niż 
medyczne uważane jest za indywidualny problem osoby narkotyzu-
jącej się, która niejako z własnej woli odstępuje od obowiązujących 
norm społecznych. Zachowanie to postrzegane jest jako niemoralne, 
dewiacyjne, prowadzące do społecznej degradacji jednostki. Oma-
wiane zagadnienie stanowi zatem przykład patologii społecznej 
(Łuczak 1995).

Problem narkomanii jest również obiektem zainteresowań kry-
minologii. W piśmiennictwie wielokrotnie zwraca się uwagę na ist-
nienie związku pomiędzy zażywaniem środków odurzających a prze-
stępczością, które należy rozpatrywać w kilku aspektach (Hołyst 
1999). Po pierwsze, silna potrzeba użycia, a zatem i zdobycia narko-
tyku staje się często motywem przestępstw takich jak: fałszowanie 
recept, szantaż, groźba użycia przemocy fizycznej w celu uzyskania 
środka narkotycznego, jego kradzieży, a nawet może przyczynić się 
do samowolnej produkcji, handlu, przemytu pożądanymi substan-
cjami. Drugi aspekt dotyczy wzmocnienia motywacji przestępczej po 
spożyciu środka narkotycznego. Należy przez to rozumieć sytuację, 
w której jednostka stosuje narkotyk wyłącznie w celu pobudzenia 
jej do zachowania przestępnego oraz jednoczesnego osłabienia jej 
obaw przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej, ma-
jąc przy tym pełną świadomość takiego działania narkotyku. Trzeci 
rodzaj relacji między narkomanią a przestępstwem oparty jest na 
wspomagającej funkcji środków narkotycznych w popełnieniu czy-
nu zabronionego. Dotyczy to zachowań, których osoba znajdująca 
się w pod wpływem substancji dopuszcza się nieświadomie lub 
z ograniczoną świadomością. Narkotyki działając bowiem na układ 
nerwowy, mogą wyzwalać agresję, czy być źródłem innych niepra-
widłowych reakcji. Dlatego też, konsument takich środków bardzo 
łatwo staje się sprawcą albo też ofiarą czynu zabronionego. Do ta-
kich czynów można zaliczyć, przede wszystkim te niewymagające 
długiego przygotowania, m.in. zabójstwa, zgwałcenia, czynną na-
paść, naruszenie porządku publicznego, czy wypadki komunikacyj-
ne. Warto zatem zauważyć, że narkotyki nie pełnią wyłącznie funkcji 
kryminogennej, lecz także mogą być postrzegane jako czynnik wik-
tymogenny (Hołyst 1999).

Obecnie wyróżniane są zasadniczo dwa modele podejścia 
ustawodawstw do zapobiegania narkomanii: permisywne i prohi-
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Powyższe obserwacje pozwalają również zauważyć, że przepis 
art. 62 u.p.n. nie spełnia funkcji wychowawczej, a także nie odstra-
sza potencjalnych przestępców. To z kolei podważa kolejny argu-
ment przytaczany często przez zwolenników karania za posiadanie 
narkotyków. Ich zdaniem, depenalizacja posiadania narkotyków stoi 
w opozycji do prewencyjnej i wychowawczej funkcji prawa karne-
go. Innymi słowy, brak sankcji będzie niejako zachętą do używania 
środków narkotycznych, na co szczególnie narażona jest młodzież. 
Natomiast konsekwencją zwiększonej konsumpcji będzie rozwój 
rynku narkotykowego (Kuźmicz, Mielecka-Kubień, Wiszejko-Wierz-
bicka 2009). Istotnie, państwo wyposażone w aparat przymusu 
w pewnym sensie wymusza od członków społeczeństwa zacho-
wania zgodnego z obowiązującą normą. Kara kryminalna pełniąc 
funkcję negatywnej prewencji generalnej, odstrasza potencjalnych 
sprawców od popełnienia czynów zabronionych (Sukiennik 2015). 
Niemniej jednak, analizując zarówno efekty funkcji represyjnej jak 
i wychowawczej prawa karnego, należy mieć na względzie domi-
nujący w danym środowisku sposób wartościowania. Przekładając 
powyższe rozważania na obszar narkomanii, warto zauważyć, że 
odstraszające oddziaływanie prawa karnego nie będzie skuteczne 
wówczas, gdy  przestępcą jest osoba uzależniona. Uzasadnioną wąt-
pliwość wzbudza tym bardziej efektywność funkcji wychowawczej 
(Muszyńska 2004).

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się fakt, że 
praktyka stosowania przepisu art. 62 u.p.n. przyczyniła się do wyod-
rębnienia nowej kategorii sprawców – użytkowników środków nar-
kotycznych, którymi bardzo często są osoby uzależnione. Posiadanie 
przez nich narkotyków, mówiąc w dość dużym uproszczeniu, jest 
bezpośrednio związane z ich nałogiem. Wówczas nie można mówić 
o racjonalnym i świadomym podejmowaniu decyzji, co wzbudza 
uzasadnioną wątpliwość stosowania represji karnej w stosunku 
do osób uzależnionych (Sukiennik 2015). Należy ponadto zwrócić 
uwagę, że kara kryminalna stosowana wobec sprawcy-narkomana 
jest wątpliwym środkiem do osiągnięcia pozytywnych efektów ge-
neralnoprewencyjnych. Z pewnością sankcja karna, a raczej groźba 
jej użycia, stanowi motywację do podjęcia leczenia odwykowego 
(Muszyńska 2004). Tym bardziej, że w razie skorzystania z dobro-
dziejstwa przepisu art. 72 u.p.n., prokurator może wystąpić do sądu 
z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Niemniej jed-
nak, w takim stanie rzeczy, uzasadnioną wątpliwość wzbudza fakt, 
czy decyzja osoby uzależnionej o leczeniu jest podjęta z własnej 
woli, czy raczej stanowi tylko instrument służący uniknięciu kary 
pozbawienia wolności, co  sprowadza się do przymusowego lecze-
nia o wątpliwej skuteczności. Jak trafnie twierdzi M. Staniaszek, 
„przymusowo można jedynie izolować, a nie pomagać człowiekowi 
– zwłaszcza wbrew jego woli” (Staniaszek 1993). Dlatego też zasto-
sowany środek leczniczy jest w tym względzie spornym sposobem 
do „wyjścia” z nałogu.

Warto bowiem zauważyć, że penalizacja faktu posiadania 
środków narkotycznych pośrednio skutkuje kryminalizacją samej 
ich konsumpcji, co zdecydowanie stoi w sprzeczności względem 
ratio legis analizowanej regulacji. Problem ten związany jest bez-
pośrednio z trudnością w oznaczeniu wyraźnej granicy pomiędzy 
używaniem, stanowiącym czyn niekaralny, a karalnym posiadaniem 
(Muszyńska 2010). Powyższą tezę odzwierciedla uchwała składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 roku 

w dostępnych danych, z których jasno wynika, że obecnie nielegalne 
posiadanie narkotyków jest najpowszechniejszym przestępstwem 
narkotykowym (Kuźmicz 2009). Wynika to z faktu, iż analizowane 
zachowanie przestępne jest dość łatwo wykrywalne i często zostaje 
ujawnione przy okazji wykonywania zwykłych czynności służb po-
rządkowych podejmowanych z całkiem innego powodu, do których 
można zaliczyć kontrolę drogową czy przeszukanie związane z innym 
przestępstwem nie mającym związku z narkotykami (Kuźmicz 2009). 
Ponadto, w przypadku braku wystarczającego materiału dowodo-
wego świadczącego o wypełnieniu znamion innych przestępstw 
narkotykowych, bardzo często przepis art. 62 u.p.n. pełni funkcję 
wygodnej alternatywy, która tuszuje bezradność czy nawet bierność 
organów ścigania. Jeżeli prawo nakazuje karać posiadaczy, co jest 
prostsze pod względem dowodowym, to nie należy się dziwić, że 
obecnie wysiłki policji skoncentrowane są na ściganiu takich osób 
i ograniczaniu czynności dowodowych. Powyższe nasuwa niepo-
kojąca refleksję, że działania skupiające się na konsumentach czy 
,,drobnych posiadaczach” sprzyjają aktywności grup przestępczych 
zajmujących się nielegalnym obrotem, czyli cel, który penalizacja 
narkotyków miała urzeczywistniać, nie został osiągnięty (Klinowski 
2009).

Przepis art. 62 u.p.n. doczekał się nawet krytycznej opinii ze 
strony przedstawicieli policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości 
i kuratorów sądowych. Z zebranych badań wynika, iż analizowana 
regulacja ich zdaniem „nie jest skutecznym narzędziem odstrasza-
jącym potencjalnych użytkowników narkotyków i zdecydowanie 
odrzucają go jako środek pomagający w wychodzeniu z nałogu” 
(Kuźmicz, Mielecka-Kubień, Wiszejko-Wierzbicka 2009: 154). Rów-
nież nie są przekonani co do możliwości ograniczenia tym przepisem 
obrotu nielegalnymi środkami jak i samej konsumpcji. Co więcej, 
zdaniem funkcjonariuszy policji, art. 62 u.p.n. nie jest bezpośred-
nio wykorzystywany do wykrywania poważnych organizacji prze-
stępczych związanych z produkcją i dystrybucją narkotyków. Przede 
wszystkim, wynika to z faktu, że  działania nad rozpracowywaniem 
wyżej wskazanych grup przestępczych są w rzeczywistości bardzo 
skomplikowane i długotrwale. Prowadzone są w dodatku przez wy-
specjalizowane wydziały antynarkotykowe lub specjalne grupy ope-
racyjne. Informacje pochodzące natomiast od osób zatrzymanych 
za posiadanie narkotyków, służą co najwyżej uzupełnieniu danych 
o nielegalnym obrocie środkami narkotycznymi (Kuźmicz, Mielec-
ka-Kubień, Wiszejko-Wierzbicka 2009).

Penalizacja posiadania każdej ilości narkotyków nie wpłynęła 
również na zmniejszenie podaży narkotyków, co potwierdzają róż-
ne statystyki. Za świetny przykład mogą tu służyć wyniki badań, 
przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej w ramach międzyna-
rodowego programu badawczego ESPAD w latach 1999, 2003 oraz 
2005. Według nich, dostępność narkotyków po wejściu w życie art. 
62 u.p.n. wcale nie uległa obniżeniu, a nawet wzrosła (Kubaszewski 
2016). Przyczyny powyższego zjawiska należy wiązać z przemianami 
społecznymi, ekonomicznymi w Polsce na przełomie lat dziewięć-
dziesiątych i dwutysięcznych oraz wiążącym się z nimi wzrostem do-
stępności do różnego rodzaju dóbr. Również przenikanie zachodnich 
wzorców kulturowych nie pozostaje bez znaczenia w analizowanym 
zakresie. Prowadzi to do wniosku, że penalizacja posiadania narko-
tyków nie ma znaczenia dla kontaktu ludzi ze środkami narkotycz-
nymi. Tak samo jak nie utrudnia do nich dostępu.
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z najbardziej powszechnych i zarazem najmocniejszych substancji 
psychotropowych. Podobnie jak narkotyki, wykazuje silne działanie 
uzależniające, a odzwyczajenie się od niego uważane jest za proces 
o wiele poważniejszy niż przykładowo odstawienie heroiny (Gossop 
1993). Ponadto, alkohol stanowi czynnik kryminogenny oraz wikty-
mogenny, o czym świadczą dostępne statystyki policyjne, z których 
wynika, że duża liczba przestępstw została popełniona przez osoby 
nietrzeźwe (http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/nie-
trzezwi-sprawcy-prz/50862,Nietrzezwi-sprawcy-przestepstw.html 
2018). Alkoholizm jest także zjawiskiem patologii społecznej, z któ-
rym wiąże się wiele negatywnych skutków zarówno zdrowotnych 
jak i społecznych. Co więcej, z wielu badań wynika, że to właśnie 
alkohol stanowi najniebezpieczniejszą substancję dostępną na ryn-
ku, wyprzedzając  nawet heroinę czy crack (Bołtryk 2014). Pomimo 
tego, jest on substancją legalną i dostępną w prawie każdym sklepie 
spożywczym. Nasuwa się zatem pytanie o zasadność takiej uprzy-
wilejowanej pozycji alkoholu względem narkotyków, zwłaszcza tzw. 
,,miękkich’’. Warto zauważyć, że z punktu widzenia nauki, różnico-
wanie takie jest pozbawione sensu (Krajewski 2016). Oczywiście, 
powyższe obserwacje nie są równoznaczne z negowaniem szko-
dliwego wpływu jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków. Służą 
natomiast podkreśleniu, że alkoholizm tak samo jak i narkomania 
stanowią poważny problem społeczny oraz zdrowotny. Tymczasem, 
alkohol postrzegany jest jako element kulturowy, forma spędzania 
wolnego czasu, a sami konsumenci czy nawet alkoholicy w świetle 
prawa są obywatelami praworządnymi. Natomiast posiadacze nar-
kotyków to degeneraci i przestępcy, wobec których należy stosować 
represję karną.

Przeważająca ilość negatywnych opinii na temat przepisu art. 
62 u.p.n. była przyczyną podjęcia inicjatywy legislacyjnej, której 
efektem było wprowadzenie art. 62a u.p.n. (Kładoczny 2013). Prze-
pis ten stanowi pewnego rodzaju kompromis między koniecznością 
redukcji negatywnych konsekwencji faktu penalizacji posiadania 
a „możliwością zapewnienia większości parlamentarnej dla uchwa-
lenia nowelizacji” (Kładoczny 2013 : 20). Omawiana nowelizacja 
jest różnie oceniana w piśmiennictwie. Zdaniem niektórych, nie 
sprostała oczekiwaniom ustawodawcy i nie przyniosła satysfakcjo-
nujących rezultatów. Wskazuje się, że instytucja przewidziana w art. 
62a u.p.n. w dalszym ciągu nie jest dostatecznie stosowana, co spo-
wodowane jest głównie problemem wynikającym z niedookreśle-
nia znamienia „ilość nieznaczna” czy terminu „na własny użytek”. 
W konsekwencji, organ procesowy każdorazowo musi dokonywać 
samodzielnej oceny, czy dany przypadek kwalifikuje się do umorze-
nia postępowania, czy też nie. Niejako z pomocą przychodzi dorobek 
judykatury i piśmiennictwa, w którym bardzo często podejmowa-
no próby interpretacji znamienia „ilości nieznacznej”. Niestety, tak 
samo jak w przypadku znamienia „znaczna ilość”, i tutaj pojawiają 
się niejasności w praktyce sądowej, co pogłębia już istniejący chaos 
(Bołtryk 2014).

Podsumowanie

Jak wiadomo, hasło ,,społeczeństwo wolne od narkotyków’’ 
jest nierealne, a stosowanie represji karnej w tym obszarze nie 
spowoduje, że problem zniknie. Wręcz przeciwnie, popyt na środki 
narkotyczne jest wciąż wysoki, co sprzyja rozwojowi ,,czarnego ryn-

(I KZP 24/10), w której to stwierdzono, iż „z gruntu błędne jest zało-
żenie (...), że obowiązująca ustawa nie zabrania zażywania narkoty-
ków”. Zdaniem Sądu Najwyższego, pomimo faktu, że ustawodawca 
wprost nie zakazuje używania narkotyków, to nie oznacza to, że jest 
to sfera dozwolona. Dlatego też osoba będąca nawet podczas same-
go procesu zażywania nielegalnych środków, wypełnia swoim zacho-
waniem znamiona czynu zabronionego i tym samym może ponieść 
odpowiedzialność karną (Muszyńska 2010). Stanowisko Sądu Naj-
wyższego spotkało się z krytyką ze strony przedstawicieli doktryny. 
Wielokrotnie podkreślano, że takie rozumowanie narusza zasadę 
nullum crimen sine lege, a także stanowi niedozwolone w prawie 
karnym posłużenie się wykładnią rozszerzającą (Pilarczyk 2015).

Powyższe rozważania nasuwają też refleksję dotyczącą konsty-
tucyjności rozwiązania prawnego, unormowanego w art. 62 u.p.n.. 
Orędownicy liberalizacji przepisów u.p.n., podkreślają często, że 
państwo nie może ingerować w decyzje podejmowane przez oby-
watela. Powinno traktować go jako jednostkę racjonalną i odpowie-
dzialną, dysponującą w pełni swoją wolną wolą. Dlatego też karanie 
za posiadanie narkotyków postrzegane jest przez wielu jako ograni-
czenie wolności i praw obywatelskich wynikających z ustawy zasad-
niczej, zwłaszcza prawa do prywatności. Co ważne, rzeczone ogra-
niczenie ma charakter ingerencji prawnokarnej (Klinowski 2009).

W doktrynie zauważa się, że zasadniczym problemem obo-
wiązującej w obecnym kształcie regulacji jest fakt, że narusza wy-
żej analizowaną zasadę proporcjonalności, a także subsydiarności. 
Podkreśla się bowiem, że penalizacja posiadania narkotyków nie 
spełniła ani warunku przydatności, ani tym bardziej konieczności. Za 
to jej skutkiem jest nadmierne uszczuplenie zakresu praw i wolności 
jednostki, usprawiedliwione ochroną abstrakcyjnie narażonego do-
bra prawnego na niebezpieczeństwo (Sukiennik 2015). Posiadanie 
narkotyków nie dotyczy bowiem szkody już spowodowanej nieroz-
sądnym działaniem jednostki, ale jej potencjalnym wystąpieniem, 
które przecież wcale nie musi mieć miejsca. Przyjmując, że karanie 
na przedpolu naruszenia dobra prawnego, zwłaszcza w odniesieniu 
do przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, 
jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy gwarantuje stojącym za nim 
dobrom lepszą ochronę, to konfrontując powyższe z analizowanym 
zagadnieniem, można dojść do wniosku, że przepis art. 62 u.p.n. nie 
spełnia tego warunku. Wysokość ustawowego zagrożenia, za czyn 
stanowiący przykład tzw. kryminalizacji zastępczej jest zdecydowa-
nie nieadekwatne (Ciepły 2017). Co więcej, penalizacja posiadania 
narkotyków przyczyniła się do rozwoju nielegalnego handlu oraz 
wytworzenia się tzw. ,,narkomanii ukrytej’’ (Staniaszek 1993).

W literaturze zwraca się uwagę, że art. 62 u.p.n. narusza także 
zasadę określoności przepisów prawa, a także zasadę prawidłowej 
legislacji. Warto zauważyć, że prawo karne w swej funkcji gwaran-
cyjnej powinno być jednoznaczne, aby jednostka miała możliwość 
świadomego dostosowania się do jego zasad. Inaczej mówiąc, adre-
sat normy musi być w stanie ocenić, czy jego zachowanie wypełnia 
znamiona czynu zabronionego, czy też nie. W związku z tym, niedo-
określoność znamienia „znacznej ilości” może wzbudzać uzasadnio-
ne wątpliwości z perspektywy zasady nullum crimen sine lege certa  
(Marciniak, Marciniak 2011).  

Omawiając sens penalizacji posiadania narkotyków, bardzo czę-
sto dokonywane jest porównanie działania środków narkotycznych 
z alkoholem. Warto zauważyć, że alkohol uznawany jest za jedną 
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ku’’ i jednocześnie sprawia, że państwo traci kontrolę nad proble-
mem narkomanii. Ponadto, obecna polityka narkotykowa, czyniąc 
z posiadaczy przestępców powoduje, że osoby uzależnione z obawy 
przed konsekwencjami prawnymi ukrywają swój nałóg i nie chcą 
korzystać z pomocy lekarskiej czy psychologicznej. W związku z tym, 
ustawodawca ingerując w swobody obywatelskie, nie oferuje w za-
mian skutecznego rozwiązania problemu, który penalizacja ta miała 
zlikwidować, co w konsekwencji stoi w sprzeczności do zasady pro-
porcjonalności (Ciepły 2017).

Analiza bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów po-
wszechnych w sprawach związanych z posiadaniem narkotyków 
prowadzi do wniosku, że to właśnie wymiar sprawiedliwości zo-
stał obarczony zadaniem interpretacji znamion omawianego prze-
stępstwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że orzecznictwo nie jest 
w tym zakresie jednolite. Ponadto, stanowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w uchwale składu siedmiu sędziów, zgodnie z którym 
,,posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej 
w rozumieniu art. 62 u.p.n. jest każde władanie takim środkiem 
lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem 
użycia’’ (I KZP 24/10) nie można uznać za satysfakcjonujące. Na-
leży bowiem zauważyć, że sama czynność zażywania narkotyków 
nie stanowi obecnie czynu zabronionego, zatem karalność takiego 
zachowania stoi w sprzeczności do zasady nullum crimen sine lege.

Reasumując, problem słuszności penalizacji czynu posiadania 
narkotyków stanowi kwestię dyskusyjną, w której ciężko zająć jed-
noznaczne stanowisko. Nie ulega wątpliwości, że Polska polityka 
narkotykowa, jako jedna z najbardziej restrykcyjnych w całej Euro-
pie, potrzebuje wprowadzenia postępowych i racjonalnych zmian 
w zakresie skutecznego przeciwdziałania narkomanii. Zmiany te, 
przede wszystkim powinny być skierowane na dobro społeczne, 
a nie na piętnowaniu lub co gorsza, karaniu konsumentów środków 
narkotycznych.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Problemy wykładnicze w prawie karnym 
na podstawie znamienia „znaczna ilość” w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii

Problems with method of interpretation in criminal regulations
 by the case of ”significant number” in the Act on Counteracting Drug Addiction

The article deals with the interpretation problems in the 
ground of criminal law in the context of the protection of the 
accused and its rights. The detailed analysis of the term ”signif-
icant number” under Act on Counteracting Drug Addiction is 
also presented. The article indicates the differences between the 
understanding of this provision in the case law and doctrine. As 
a result concerns about the creation of qualified types of crimes, 
which contains such elements are raised, especially in the con-
text of constitutionality of this provision, in the case when the 
legislator does not provide a legal definition of such element. 

Keywords: csignificant number, Act on Counteracting Drug Addic-
tion, legal interpretation, criminal law.  

Niniejszy artykuł pokazuje problemy wykładnicze na grun-
cie prawa karnego w kontekście w szczególności ochrony i praw 
oskarżonego. Poddano analizie znamię „znacznej ilości” na gruncie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Wskazano na różnorodne 
interpretacje tego znamienia zarówno w orzecznictwie jak i w na-
uce prawa. W rezultacie sformułowano zastrzeżenia co do kon-
stytucyjności tworzenia typów kwalifikowanych przy użyciu tego 
znamienia z jednoczesnym brakiem sformułowania jego definicji 
legalnej. 
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Wstęp

Od pierwszego roku studiów prawniczych, zanim jeszcze na 
poważnie studenci zajmą się analizą przepisów kodeksu cywilnego, 
karnego czy administracyjnego, uczy się ich w jaki sposób odczyty-
wać przepisy ustawy i dekodować z nich określone normy prawne. 

Wskazuje się przy tym na trzy dominujące metody wykładni: 
(i) językową, (ii) systemową i (iii) celowościową zwaną inaczej tele-
ologiczną (mniej popularne są za to metody logiczna i historyczna). 

Ze względu zaś na efekt uzyskany na podstawie różnych wy-
kładni, wskazuje się na wykładnię (i) literalną, (ii) rozszerzającą 
i (iii) zawężającą. 

Jakkolwiek nie powinno budzić żadnej wątpliwości, że pod-
stawową metodę wykładni przepisu prawnego winna stanowić 
metoda językowa, o tyle na przykładzie przepisów prawa kar-
nego wskazać można, że posługując się tylko metodą językowa 
de facto niemożliwym jest uzyskanie jednoznacznego wyniku 
wykładniczego (Zawłocki 2004: 92), konieczne jest czerpanie 
także z wyżej wymienionych subsydiarnych modelów wykładni. 

Charakterystyka przepisów karnych

Prawo karne jest jednak o tyle osobliwe, że niezależnie od 
przyjętego rodzaju wykładni, każdorazowo należy poddać uzyskany 
na jej podstawie efekt i odpowiedzieć na pytanie, czy zastosowa-
na wykładnia nie sprawia, że znaczenie przepisu jest szersze aniżeli 
w wypadku odczytania przepisu czysto literalnie (językowo). Tym 
samym czy przypadkiem nie zastosowano wykładni rozszerzającej. 

Wyrażona wyżej reguła związana jest z charakterem prawa 
karnego, jego funkcją represyjną i sprawiedliwościową połączoną 
z jednoczesnymi szerokimi gwarancjami ochrony praw jednostki 
oskarżanej. Z tego też względu już starożytni rzymianie sformułowali 
paremię nullum crimen sine lege, z której to ogólnej zasady wyciąga 
się postulaty, z których dwa są szczególnie istotne z punktu widzenia 
tematu niniejszego opracowania tj. (i) nullum crimen sine lege cer-
ta – statuująca konieczność maksymalnej określoności tworzonych 
typów czynów zabronionych oraz (ii) nullum crimen sine lege stricta 
– określająca zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej na 
niekorzyść sprawcy. 

To krótkie wprowadzenie, przywołujące podstawowe zasady 
tworzenia oraz wykładni przepisów o charakterze represyjnym, 
służyć ma zwróceniu uwagi czytelnika na wysoko stawiane wzorce 
w tworzeniu a następnie stosowaniu regulacji ustawy karnej. Wzor-



Mateusz Korzeniak, Mateusz Szurman – Problemy wykładnicze w prawie karnym...

155

ce, które niestety wielokrotnie nie wytrzymują konfrontacji z prak-
tyką czy to legislacyjną, czy też wykładniczą. 

Wyżej wymienione zasady sprawiają, że znamiona przepisów 
karnych winny być tworzone przy użyciu sformułowań ostrych, 
o jednoznacznym znaczeniu językowym, nie powodujących proble-
mów natury wykładniczej. W sytuacji zaś, w której ustawodawca 
posługuje się terminem, który w języku potocznym nie jest jed-
noznaczny, winien poczynić dodatkowe zastrzeżenia w przepisach 
i nadać mu znaczenie ustawowe. Służyć temu może specjalny słow-
niczek zawarty w ustawie, który nadaje określone rozumienie nie-
ostrym znamionom ustawy. Jest tak w przypadku najważniejszego 
aktu prawnego o charakterze karnym w polskim systemie prawnym 
jakim jest kodeks karny. W artykule 115 kodeks karny (dalej: k.k.)
zawiera objaśnienie wyrażeń ustawowych. Dzięki temu zabiegowi, 
na etapie wykładni przepisów karnych nie ma wątpliwości jak defi-
niować zakres większej kryminalizacji przestępstw opisanych w art. 
294 § 1 k.k. (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), w wypadku gdy przedmiotem 
przestępstwa jest „mienie znacznej wartości”, albo jak rozumieć 
znamię przedmiotowe przepisu art. 296 § 1 k.k. posługującego się 
określeniem „wyrządza znaczną szkodę majątkową”. Ustawodawca 
w art. 115 § 5 k.k., statuuje bowiem, że „mieniem znacznej wartości 
jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronio-
nego przekracza 200.000 złotych”, co stosuje się odpowiednio do 
określenia „znaczna szkoda” oraz określenia „wartość lub łączna 
wartość jest znaczna” (art. 115 § 7 k.k.). 

Na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 
z 2005 r. nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawodawca także stworzył 
wyjaśnienie terminów ustawowych. W art. 4 znajduje się bowiem 
szczegółowe oznaczenie niektórych sformułowań ustawowych od-
noszących się w szczególności do szeroko pojętego procederu wy-
twarzania i wprowadzania do obrotu różnego rodzaju substancji 
niedozwolonych. Ustawodawca pomija jednakże, w odróżnieniu od 
regulacji kodeksu karnego, szczegółowe wyjaśnienie znamion ilo-
ściowych, od których zależy w przypadku niektórych przestępstw 
wyższa karalność. Pominięcie to, jakkolwiek celowe, ma niebaga-
telne znaczenie praktyczne. Dla właściwego zrozumienia problemu 
konieczne jest zrozumienie sposobu formułowania przepisów kar-
nych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym celu najlepiej 
posłużyć się przykładem. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
w artykule 62 penalizuje zachowanie polegające na nielegalnym 
posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
Co istotne, ustawodawca przewiduje możliwość popełnienia tego 
przestępstwa w typie podstawowym (art. 62 ust. 1) oraz w dwóch 
typach zmodyfikowanych – typie kwalifikowanym opisanym w art. 
62 ust. 2, oraz typie uprzywilejowanym opisanym w art. 62 ust. 3. 
Modyfikacja typu podstawowego polega na, w wypadku ust. 2, 
określeniu przedmiotu czynności wykonawczej jako „znacznej ilo-
ści”, zaś w wypadku typu uprzywilejowanego scharakteryzowaniu 
przestępstwa „jako przypadku mniejszej wagi”. Strukturę przepisu 
penalizującego posiadanie narkotyków można uznać za typowy dla 
innych przestępstw opisanych w przedmiotowej ustawie (tak np. 
art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii penalizujący nielegal-
ny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy, art. 56 [wpro-
wadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie], art. 64 [kradzież 

środków odurzających]), z tym zastrzeżeniem, że na mocy noweli-
zacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 kwietnia 2011 
roku wszedł w życie art. 62a dający możliwość umorzenia postępo-
wania w sytuacji posiadania przez podejrzanego nieznacznych ilości 
środków odurzających przy jednoczesnej niecelowości wymierzenia 
kary ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień 
społecznej szkodliwości. Taka szczególna możliwość umorzenia 
postępowania jest swoista jedynie dla przestępstwa posiadania 
narkotyków, co nie stoi na przeszkodzie umarzania postępowań na 
podstawie ogólnego przepisu art. 1 § 2 k.k. stanowiącego, że „nie 
stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodli-
wość jest znikoma”, jednak sytuacja taka w wypadku typów czynów 
zabronionych opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 
winna być niezmiernie rzadka. 

Wspomniano już, że regulacja przestępstwa posiadania środ-
ków niedozwolonych jest w pewnym sensie modelowa. Podobnie 
uregulowane są także przestępstwa uprawy (art. 63) i wytwarzania 
(art. 53) środków odurzających, z tym zastrzeżeniem, że nie prze-
widują one typu uprzywilejowanego przypadku mniejszej wagi, 
pozostawiają jedynie typ kwalifikowany związany ze znamieniem 
znacznej ilości. I to właśnie znamię znacznej ilości, ze względu na 
jego szczególną doniosłość praktyczną, zostanie poddane szczegó-
łowej analizie poniżej.

Znamię znacznej ilości w ustawie
 o przeciwdziałaniu narkomanii

Brak definicji legalnej znamienia „znacznej ilości” powoduje 
liczne problemy interpretacyjne i rozbieżności zarówno w orzecz-
nictwie, jak i doktrynie. Dzieję się tak już choćby z tego powodu, 
że „znaczna ilość” jest znamieniem nieostrym, w wypadku którego 
niemożliwym jest prima facie określenie jego desygnatów. Zwraca 
się przy tym uwagę w nauce prawa, że z „językowego punktu widze-
nia przymiotnik „znaczny (-a,-e)” – czyli tyle co pokaźny, duży, po-
nadprzeciętny, spory – stanowi określenie natężenia występowania 
cech wymiernych. Trudno więc zgodzić się z tym, że zakres jego de-
sygnatów można w zadawalająco precyzyjny sposób ustalić poprzez 
odwołanie się do wskazanych wyżej równie nieostrych znaczeniowo, 
a synonimicznych wobec niego przymiotników” (Kozioł 2010: 66). 
Posługując się tylko wykładnią językową, należałoby przyjąć, że zna-
mię „znacznej ilości” odnosi się jedynie do kryterium ilościowego 
(a więc masy substancji), z pominięciem takich okoliczności jak np. 
rodzaj substancji, czy wielkość jednej porcji/działki (por. Malasińska-
-Nagórny 2013: 166). Uznanie za właściwe przyjęcie takiego modelu 
wykładni, w ocenie Autorów błędnego, powinno tym bardziej na-
stręczać wątpliwości odnośnie powodów, dla których ustawodawca 
nie zdecydował się na legalne zdefiniowanie tego pojęcia (na nie-
trafność koncepcji ilościowej wskazuje m.in. T. Srogosz w komenta-
rzu do art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] Ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2008, 
dostęp Legalis, pkt 7A). 

Poddając szczegółowej analizie orzecznictwo sądów powszech-
nych i Sądu Najwyższego, już na pierwszy rzut oka łatwo doszukać 
się ogromnego zróżnicowania w rozumieniu przedmiotowego zna-
mienia i w konsekwencji przypisywania odpowiedzialności karnej. 
Z jednej strony bowiem za znaczną ilość środka odurzającego przyj-
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muje się ilość nie mniejszą niż wystarczającą do jednorazowego 
odurzenia się kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. 
Z drugiej zaś zarówno orzecznictwo, jak i doktryna proponują uznać 
za ilość znaczną środka odurzającego, taką ilość, która jest wystar-
czająca do jednorazowego odurzenia się co najmniej 20 osób. Ana-
lizowane znamię, identycznie jak wszelkie inne znamiona określane 
ilościowo (prócz znamion liczebnikowych) ma charakter wartościu-
jący. Powyższe powoduje, że organ procesowy wartościując czyn po-
legający na posiadaniu środków odurzających musi dokonać oceny 
czy dana ilość środka odurzającego bądź substancji psychotropowej 
może zostać uznana za znaczną. 

Pomimo podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości 
dotyczących konstytucyjności tak nieostro określonego znamienia, 
w szczególności dotyczącego wewnętrznej określoności typu czynu 
zabronionego, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 lutego 
2012 roku (sygn. akt P 20/10, LEX nr 1110344) uznał, iż art. 62 ust. 
2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, w zakresie użytego znamienia „znacznej ilości” 
wymienionych w nich substancji są zgodne z art. 42 ust. 1 w związku 
z art. 2 Konstytucji RP (Por. T. Kozioł, Glosa do wyroku TK z dnia 14 
lutego 2012 roku, P 20/10, PiP 2013/5/131-137, w której stwierdza, 
że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii operujące zna-
mieniem „znaczna ilość” są niezgodne z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 
Konstytucji RP). Trybunał zwrócił uwagę, iż przedmiotowej ustawie 
towarzyszą dwa załączniki, zawierające wykaz środków odurzających 
pogrupowanych w czterech kategoriach (nr 1) oraz zawierający wy-
kaz środków psychotropowych, również w czterech kategoriach (nr 
2). Poszczególne pozycje różnią się nie tylko składem chemicznym, 
ale co istotniejsze – siłą oddziaływania. Jak zauważył Trybunał Kon-
stytucyjny przepisy karne, znajdują zastosowanie do każdej z kilku-
set pozycji wyliczonych na kilkunastu stronach załącznika. Ustalenie 
in concreto treści znamienia „znaczna ilość” wymaga sięgania do 
okoliczności danego wypadku, a zatem uwzględnienia właściwości 
konkretnego narkotyku, a także – wieku, płci, masy ciała i stopnia 
uzależnienia posiadacza środków odurzających bądź substancji 
psychotropowych. 

Warto podkreślić, że Trybunał nie podzielił poglądu, iż w prak-
tyce występują istotne rozbieżności interpretacyjne, które w swojej 
konsekwencji prowadzą do różnych kwalifikacji prawnokarnych ta-
kich samym zachowań (na niewłaściwość stwierdzenia Trybunału 
wskazuje M. Kulik w komentarzu do art. 53 ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii [w:] Mozgawa M., (red.), Pozakodeksowe prze-
stępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz. WKP, 2017, dostęp LEX, 
nb 39). Trzeba jednak podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny wydał 
wyrok w lutym 2012 roku, wskazując na aktualne w tamtym czasie 
orzecznictwo Sądu Najwyższego, które dość jednolicie wskazywa-
ło, że za znaczną ilość środka odurzającego uznać należy taką ilość, 
która wystarczy do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilku-
dziesięciu osób (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
1 lutego 2007 roku, III KK 257/06, Lex nr 323801 i 23 września 2009 
roku, I KZP 10/09, Lex nr 518123, wyroki Sądu Najwyższego z: 1 
marca 2006 roku, sygn. akt II KK 47/05, Lex nr 182794 i 10 czerwca 
2008 roku, III KK 30/08, Lex nr 418629; Tak też znaczną ilość środka 
odurzającego definiowała znaczna część doktryny, która wskazuje, iż 
za znaczną ilość należy uznać taką ilość, która mogłaby jednorazowo 
zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu uzależnionych: Bojarski, Radecki 

1992: 132; Chruściel, Preiss-Mysłowska 2000: 257; Bojarski, Radecki 
2002: 274). Z całą stanowczością stwierdzić należy, że przedmioto-
wa linia orzecznicza Sądu Najwyższego nie jest powszechnie apro-
bowana, a w ostatnim czasie podlega znacznej modyfikacji przez 
orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. Niektóre sądy za znaczną ilość 
środka odurzającego uznają ilość potrzebną do odurzenia kilkaset 
osób (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 wrze-
śnia 2005 roku, sygn. akt II AKa 216/05, LEX nr 166002 oraz wyrok 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2008 roku, sygn. 
akt II AKa 10/08, LEX nr 357147). W tym miejscu szczególną uwagę 
zwrócić należy na utrwaloną już linię orzeczniczą Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie, wedle której „znaczna ilość narkotyku to taka, która 
wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu tysię-
cy osób” (tak m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 
5 kwietnia 2013 roku, sygn. akt II AKa 47/13; podobnie w wyroku 
z dnia 8 listopada 2013 roku, sygn. akt II AKa 220/13, zob. również 
wyrok z dnia 25 października 2006 roku, sygn. akt II AKa 205/06, 
w którym Sąd stwierdził, że „nie akceptuje poglądu oskarżyciela 
publicznego [wyrażanego też w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
i niektórych sądów apelacyjnych], że znaczna ilość narkotyku to 
taka, która może zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu uzależnionych. 
Różnica zagrożenia sankcją karną między typem podstawowym a ty-
pem kwalifikowanym przestępstwa z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że różnicując odpo-
wiedzialność, ustawodawca założył, iż znaczna ilość narkotyków to 
taka, która wystarcza do sporządzenia co najmniej kilkunastu tysię-
cy porcji, ilość hurtowa. Nadmierne rozszerzanie pojęcia „znaczna 
ilość” środka odurzającego powoduje, że jednakowo kwalifikuje się 
zachowania sprawców, którzy przechowują stosunkowo niewielkie 
ilości narkotyku i osób, które dysponują znacznymi zasobami”). 
Przyjmuje się przy tym, że przy ocenie znacznej ilości narkotyku na-
leży brać pod uwagę także rodzaj narkotyku (miękki/twardy), jego 
szkodliwość dla organizmu człowieka, jak również cel przeznacze-
nia (na własny użytek lub w celach dystrybucyjnych) – tym samym 
wzbogacenie językowej wykładni poprzez wykładnie celowościową 
(Zob. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 14 lutego 2006 
roku, sygn. akt II AKa 14/06 oraz w wyroku z dnia 10 grudnia 2014 
roku, sygn. akt II Aka 252/14; Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku 
z dnia 21 stycznia 2014 roku, sygn. akt II AKa 255/13; Sąd Apelacyjny 
w Krakowie w wyroku z dnia 15 marca 2007 roku, sygn. akt II AKA 
182/06).

W tym też kontekście należy przytoczyć najbardziej aktualne 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2017 roku 
(sygn. akt III KK 73/17), który niejako polemizując z poprzednią linią 
orzeczniczą wskazał, że przy analizie znamienia znacznej ilości nar-
kotyków poza kryterium ilościowo-jakościowym organ orzekający 
„powinien brać pod uwagę również i to, w jakim celu sprawca środki 
odurzające lub substancje psychotropowe posiadał, a także czy jest 
on osobą od tych środków/substancji uzależnioną. Tylko takie pro-
cedowanie jest w stanie zminimalizować ryzyko w postaci typu kwa-
lifikowanego, z założenia zwróconego na represjonowanie dealerów, 
a nie odbiorców towaru, zupełnie przypadkowo nie ugodzi w osoby, 
przeciwko którym nie był on skierowany”. Sąd Najwyższy analizując 
w konkretnym stanie faktycznym posiadanie 18,627 grama marihu-
any wskazał przy tym, że w większości krajów Europejskich ilość taka 
„byłaby kwalifikowana jako nieznaczna lub niewiele przekraczająca 
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nieznaczną, a w konsekwencji powodująca brak odpowiedzialności 
lub uprzywilejowaną odpowiedzialność” co powinno skłonić polskie 
sądy do „pogłębionej refleksji czy w polskim porządku prawnym za-
sadne jest uznanie takiej ilości już nie tylko za podstawę odpowie-
dzialności za typ podstawowy, ale wręcz za promującą ten czyn do 
kategorii odpowiedzialności kwalifikowanej właśnie ze względu na 
ilość środka”. 

Sąd Najwyższy zwrócił w ten sposób uwagę na jeszcze jedną, 
istotną z punktu widzenia niniejszego opracowania, okoliczność. 
Uznanie za prawidłowe wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, 
stwierdzające, że o znacznej ilości środka odurzającego można już 
mówić w sytuacji, w której umożliwiłby on odurzenie kilkudziesięciu 
osób, prowadziłoby do sytuacji, w której typy kwalifikowane, bo ta-
kimi przepisami są regulacje zwiększające karalność ze względu na 
ilość środków odurzających na gruncie Ustawy, stosowane byłyby 
znacznie częściej i wypełniały zbiór znacznie większy aniżeli typ pod-
stawowy (taki argument stanowi przykład wykładni systemowej). 

Wydaje się, że skoro przepisy Ustawy konstruowane są w ten 
sposób, że typ podstawowy stanowi uprawa/wytwarzanie/posiada-
nie środków odurzających to typ kwalifikowany powinien być inter-
pretowany szczególnie ściśle. Tylko szczególnie naganne przypadki 
powinny być penalizowane z typu kwalifikowanego. Uwzględniając 
przy tym, że w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii znajdują się 
również typy uprzywilejowane, obniżające zagrożenie karne wzglę-
dem typu podstawowego, których w praktyce głównym faktorem 
także jest ilość środka odurzającego (przypadek mniejszej wagi), 
można wpaść w pułapkę, w której typ podstawowy stosowany bę-
dzie jedynie epizodycznie (podobnie Łucarz, Muszyńska 2008: pkt 
IV.2). Sąd Najwyższy zwracając na to uwagę wskazał, że niewłaściwa 
rekonstrukcja znamienia znacznej ilości środka odurzającego może 
doprowadzić do sytuacji, w której „typ podstawowy, który ex de-
finitione powinien służyć w większości wypadków jako podstawa 
odpowiedzialności, pozostanie przepisem martwym, a praktycznie 
wszystkie zachowania polegające na posiadaniu wbrew przepisom 
ustawy środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
będą oceniane jako występki kwalifikowane z uwagi na ilość środ-
ka lub substancji” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 
2017 roku, sygn. akt III K 73/77, LEX nr 2389557).

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, że brak 
nadania legalnej definicji znamieniu „znacznej ilości” sprawił, że 
oddano ogromną władzę w tym zakresie sądom i jednocześnie od-
powiedzialność polegającą na z jednej strony obowiązku sprawie-
dliwego potraktowania sprawcy, a z drugiej dbałości o jednolitość 
orzecznictwa, co jednoznacznie łączy się z kwestią zachowania rów-
ności wobec prawa (por. Stępień 2015: 70 „Znaczna ilość środków 
odurzających, substancji psychotropowej i słomy makowej. Uwagi 
na tle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w świetle orzecznictwa 
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”). 

Ogromne rozbieżności w orzecznictwie pokazują jednak, że 
zabieg ten nie był prawidłowy (na ocenność przedmiotowego zna-
mienia i dużego znaczenia interpretacji nadawanego przez sądy 
i doktrynę wskazuje B. Kurzępa w  komentarzu do art. 53 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] A. Ważny (red.), Ustawa o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. Lexisnexis 2012, dostęp LEX, 
nb. 17).

Postulat de lege ferenda 

Powyższe uwagi uwzględniające tak rozbieżne stanowiska 
prezentowane już w samym orzecznictwie sądów powszechnych 
i Sądu Najwyższego pokazują z jak doniosłym problemem faktycz-
nie mamy do czynienia. W szczególności winno się zwrócić uwagę, 
co było podkreślane na początku niniejszego artykułu, na wymogi 
stawiane na etapie tworzenia i wykładni przepisów karnych. Nie do 
zaakceptowania jest sytuacja, w której nie jest jednoznacznie zde-
finiowane tak istotne znamię, od którego zależy przykładowo czy 
sprawca czynu polegającego na wytwarzaniu/przetwarzaniu środ-
ków odurzających (art. 53) skazany będzie w typie podstawowym 
na karę o nieizolacyjnym charakterze (art. 53 ust. 1 w zw. z art. 37a 
k.k.), czy też odpowiadać będzie z typu kwalifikowanego za zbrodnię 
zagrożoną karą od 3 lat pozbawienia wolności (art. 53 ust. 2). 

Skoro Ustawodawca posługuje się znamieniem nieostrym wi-
nien, tak jak zrobił to na gruncie kodeksu karnego posługując się 
analogicznym znamieniem „znacznej szkody”, nadać mu znaczenie 
legalne. Praktyka pokazała jednoznacznie, że odstąpienie od stwo-
rzenia definicji legalnej było błędem i jako takie wymaga stosownej 
korekty. Jakkolwiek Autorzy zdają sobie sprawę, że ustalenie w prze-
pisie sztywnej granicy ogólnej wielkości dla zbiorczo potraktowa-
nych środków odurzających nie byłoby właściwe, skoro większym 
stopniem społecznej szkodliwości charakteryzuje się przykładowo 
posiadanie 10 gram amfetaminy aniżeli marihuany, to na aprobatę 
zasługuje pogląd, w myśl którego należałoby obok załącznika wy-
mieniającego środki odurzające dodać załącznik określający wiel-
kości, które należałoby uznać za znaczne w myśl przepisów ustawy. 
Taki zabieg zrealizowałby przy tym w szczególności wymogi stawiane 
przed ustawodawcą karnym a realizujące przede wszystkim funkcje 
gwarancyjne, w tym w szczególności wymóg dostatecznej określo-
ności typu czynu zabronionego. 

Na marginesie należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem 
związany ze znamieniem znacznej ilości środka odurzającego. Jak 
zostało wyżej wskazane w praktyce orzeczniczej, znamię te inter-
pretowane jest poprzez ustalenie jak duża ilość osób może daną 
ilością środka odurzającego zostać odurzona. Standardowe jest przy 
tym powoływanie biegłego na okoliczność wskazania ilości środka 
odurzającego i wielkości porcji, wystarczającej dla odurzenia jed-
nej osoby. Biegli zaś w wypadku środka odurzającego w postaci 
marihuany, podają najczęściej, że jedna porcja wynosi od 0,5 do 
1 grama marihuany. W takim wypadku, następcze wyliczenie ilości 
posiadanych porcji marihuany poprzez podwojenie faktycznie posia-
danej ilości marihuany liczonej w gramach nie jest właściwe. Skoro 
bowiem jedna porcja liczona jest w przedziale od 0,5 do 1 grama, 
to stosując standardy in dubio pro reo, każdorazowo powinno się 
przyjmować wyższą wielkość porcji, bardziej korzystną dla oskarżo-
nego. Tymczasem zarówno prokuratorzy na etapie postępowania 
przygotowawczego, jak i Sąd w postępowaniu sądowym, niejedno-
krotnie przyjmują wartość mniej korzystną dla oskarżonego. Powyż-
sze utwierdza tylko w przekonaniu, że obecnie funkcjonujący sposób 
sformułowania „znacznej ilości” na gruncie przepisów o przeciw-
działaniu narkomanii powoduje ogromne problemy na etapie stoso-
wania prawa i niejednokrotnie sprawia, że w dwóch analogicznych 
stanach faktycznych możliwe jest zastosowanie zupełnie różnej kwa-
lifikacji prawnej określonego zachowania.
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Podsumowanie

Konkludując powyższe rozważania wskazać należy, że obecne 
przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymagają korekty 
ustawodawcy i wprowadzenia definicji legalnej znamienia „znacz-
nej ilości środków odurzających”. Dokonywane zabiegi wykładnicze 
nie przynoszą odpowiednich rezultatów, mając na względzie przede 
wszystkim specyfikę prawa karnego i szeroko zakrojone prawa i gwa-
rancje oskarżonego. Jakkolwiek Trybunał Konstytucyjny nie uznał 
przepisów zawierających takie znamię za niezgodne z Konstytucją, 
to biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie w orzecznictwie są-
dów powszechnych i Sądu Najwyższego, ingerencja ustawodawcy 
wydaje się być konieczna. Utrzymanie w mocy przepisu w obecnym 
brzmieniu przy uwzględnieniu dotychczasowego orzecznictwa budzi 
bowiem wątpliwości natury konstytucyjnej w zakresie m.in. równo-
ści wobec prawa. 
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Prawo do obrony tworzy nie tylko fundamentalną zasadę procesu 
karnego, ale jest również jednym z głównych elementów zasady de-
mokratycznego państwa prawa (Stefański 2012). Zasada prawa do 
obrony stanowi także dyrektywę, dzięki której możliwa jest realiza-
cja gwarancji procesowych przyznanych oskarżonemu w procesie 
karnym (Wiliński 2006).

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasady prawa do 
obrony w postępowaniu karnym, wskazanie oraz analiza regulacji 
dających podstawy dostępu do adwokata osoby zatrzymanej w po-
stępowaniu karnym oraz omówienie w tym zakresie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 
2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym 
i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania 
oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozba-
wieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi 
i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz. Urz. 
UE L 294/1).

Zasada prawa do obrony w postępowaniu karnym

Zasada prawa do obrony uznawana jest obecnie za jedną z najważ-
niejszych gwarancji współczesnego procesu karnego. Prawo oskarżone-

Wstęp

Jedną z najbardziej elementarnych i naczelnych zasad proce-
sowych jest zasada prawa do obrony (Nowak 2013). Zasada ta ure-
gulowana została przede wszystkim w Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Zgodnie z treścią przepisu art. 42 ust. 2 tego aktu każdemu, 
przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, przysługuje 
prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. W szcze-
gólności istnieje możliwość wyboru obrońcy lub korzystania z jego 
pomocy z urzędu na zasadach określonych w ustawie. Odpowiednie 
uregulowania znalazły miejsce również na poziomie ustawodawstwa 
zwykłego w ustawie – Kodeks postępowania karnego (Ustawa z dnia 
6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1997, 
Nr 89, po. 555 z późn. zm.). Zasada prawa do obrony uregulowana 
jest także w aktach prawa międzynarodowego, takich jak Międzyna-
rodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No-
wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977, Nr 38, poz. 167), 
czy Europejska Konwencja Praw Człowieka (Konwencja o ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami 3, 5 i 8 
oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284). 

Renata Badowiec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dostęp do adwokata osoby zatrzymanej 
w postępowaniu karnym

Access to a lawyer of a detainee 
in criminal proceedings

The principle of defense rights is now considered one of the 
most important guarantees of the contemporary criminal pro-
cess. The right of the accused to defend is one of the conditions 
of the process model that meets the standard of reliability. The 
aim of this article is to discuss the principle of the right to defense 
in criminal proceedings, to identify and analyze regulations that 
give access to the lawyer of a detainee in criminal proceedings, 
and discuss the scope of Directive 2013/48/EU of the European 
Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of 
access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest 
warrant proceedings, and on the right to have a third party in-
formed upon deprivation of liberty and to communicate with third 
persons and with consular authorities while deprived of liberty.

Keywords: criminal proceedings, access to a lawyer, detainee. 

Zasada prawa do obrony uznawana jest obecnie za jedną 
z najważniejszych gwarancji współczesnego procesu karnego. 
Prawo oskarżonego do obrony stanowi jeden z warunków modelu 
procesu spełniającego standard rzetelności. Celem niniejszego ar-
tykułu jest omówienie zasady prawa do obrony w postępowaniu 
karnym, wskazanie oraz analiza regulacji dających podstawy dostę-
pu do adwokata osoby zatrzymanej w postępowaniu karnym oraz 
omówienie w tym zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do 
adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do po-
informowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do 
porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi 
w czasie pozbawienia wolności.

Słowa kluczowe: postępowanie karne, dostęp do adwokata, osoba 
zatrzymana. 
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go do obrony stanowi jeden z warunków modelu procesu spełniającego 
standard rzetelności. Statuując uprawnienia oskarżonego do wykony-
wania obrony osobiście lub wybrania w tym celu obrońcy, gwarancja 
prawa do obrony następuje w sposób ogólny. O rzeczywistym kształcie 
tego prawa decydować będą określone prawa i obowiązki oskarżonego 
unormowane w ustawach (Jeż-Ludwichowska 2009).

 W literaturze pojęcie prawa do obrony jest różnie definiowane. 
Przyjmuje się, że prawo do obrony obejmuje całokształt czynności, 
które podejmowane są w interesie oskarżonego i zmierzają do od-
parcia oskarżenia albo odpowiedniego zmniejszenia jego odpowie-
dzialności, jak i zmniejszenia wszelkich uciążliwości procesowych 
(Marszał, Stachowiak, Zgryzek 2005). W rozumieniu prawa podmio-
towego „prawo do obrony” jest to odpowiedni zespół uprawnień 
procesowych (Grzegorczyk, Tylman 2003). Zasada prawa do obrony 
ujmowana jest także jako uprawnienie do odpierania zarzutów uję-
tych w oskarżeniu, do unikania grożących konsekwencji prawnych 
podjętych w drodze nielojalnych sposobów ze strony organów pro-
cesowych oraz do korzystania z pomocy obrońcy (Nowak 1987).  
P. Wiliński wskazuje, że prawo do obrony obejmuje cztery podsta-
wowe elementy. Należą do nich: dyrektywa postępowania o cha-
rakterze uprawniającym, prawo oskarżonego do obrony swoich in-
teresów w procesie, wykorzystanie zespołu uprawnień procesowych 
oraz obrona przed stawianymi zarzutami lub grożącymi konsekwen-
cjami prawnymi (Wiliński 2006).

Obecnie zasada prawa do obrony w kształcie, w jakim obowią-
zuje w polskim procesie karnym, jest to dyrektywa prawna, czyli 
zasada w znaczeniu konkretnym. Istota tej zasady będzie się wyra-
żała w umożliwieniu oskarżonemu (w ujęciu szerokim) odpierania 
przedstawianych mu zarzutów, kwestionowania przemawiających 
przeciwko niemu dowodów, a także przedstawiania dowodów na 
poparcie własnych twierdzeń. Należy zaznaczyć, że wykonywanie 
obrony jest jedynie prawem oskarżonego, a nie jego obowiązkiem, 
a realizacja tego uprawnienia może przyjąć postać obrony czynnej 
lub obrony biernej (Wiliński 2014).

Zasada prawa do obrony spełnia liczne funkcje, do których 
należą: funkcja organizacyjna, bowiem wyodrębnienie owej zasa-
dy i prowadzenie badań nad jej zakresem służy ustaleniu zakresu 
uprawnień, które przysługują oskarżonemu i odpowiadających im 
obowiązków po stronie organów procesowych, w tym aspekcie 
staje się także podstawowym narzędziem do określenia proceso-
wej pozycji oskarżonego; funkcja kontrolna, którą zasada prawa do 
obrony realizuje w stosunku do organów procesowych, istnienie tej 
zasady tworzy mechanizm kontrolny, który zapobiega nadużyciom 
ze strony organów procesowych, gdyby w toku procesu okazało 
się, że organy mogą być zainteresowane dążeniem nie do wykry-
cia prawdy materialnej, ale do zwiększenia efektywności działań; 
funkcja informacyjna, ponieważ z punktu widzenia oskarżonego 
zasada prawa do obrony umożliwia mu zapoznanie się nie tylko 
ze stawianymi zarzutami, ale również z wszelkimi okolicznościami 
związanymi z postępowaniem dowodowym w sprawie, ustaleniami 
procesowymi organów uczestniczących w postępowaniu, z podej-
mowanymi rozstrzygnięciami; funkcja wychowawcza (społeczno-
-prawna) w aspekcie odniesienia zasady prawa do obrony do innych 
uczestników postępowania, a także osób niezaangażowanych bez-
pośrednio w proces, funkcja ta ma istotne znaczenie dla tworzenia 
zaufania społeczeństwa wokół działalności organów wymiaru spra-

wiedliwości poprzez poszanowanie podstawowych praw człowieka 
w stosunku do oskarżonego (Murzynowski 1984). Zasada prawa do 
obrony obejmuje dwa aspekty: 

• prawo do obrony w ujęciu materialnym, które oznacza, że 
postępowanie karne nie może toczyć się przeciwko oskar-
żonemu w sytuacji, gdy nie stworzono możliwości przedsta-
wienia swoich argumentów przez oskarżonego i obrony ich; 
uprawnie do bronienia się samemu jest realizowane przede 
wszystkim dzięki możliwości aktywnego uczestnictwa oskar-
żonego w postępowaniu;

• prawo do obrony formalnej, czyli możliwość korzystania 
z wybranego przez siebie obrońcy (Kulesza 2005), a szerzej 
– procesowa działalność tego obrońcy (Wiliński 2014).

Obecnie wskazuje się,  że rozróżnienie obrony materialnej 
i formalnej wywodzi się z nauki niemieckiej i austriackiej. W tych 
systemach prawnych pojęcie „obrona materialna” ujmowano jako 
ogół czynności podejmowanych przez samego oskarżonego w celu 
odparcia zarzutu oraz działalność sądu i prokuratora podejmowana 
w ramach zasady bezstronności. „Obrona formalna” oznaczała zaś 
jedynie działania obrońcy jako podmiotu formalnie tylko upoważ-
nionego do obrony oskarżonego (Wiliński 2014).

Przepisy kodeksu postępowania karnego nie zawierają regula-
cji, które w sposób bezpośredni odnosiłyby się do granic prawa do 
obrony. Przepis art. 6 kodeksu postępowania karnego stanowi je-
dynie, że oskarżonemu przysługuje prawo do korzystania z pomocy 
obrońcy i o tym uprawnieniu należy go pouczyć. Kwestia ustalenia 
granic prawa do obrony od lat zaliczana była do najtrudniejszych 
i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień zarówno w doktrynie, jak 
i praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Lipczyńska, 
Ponikowski 1978). W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się jednak, 
że prawo do obrony nie ma charakteru absolutnego (Duda 2011). 
Prawo do obrony ma bowiem charakter podrzędny wobec podsta-
wowego celu procesu karnego, jakim jest zapewnienie, że sprawca 
zostanie wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a oso-
ba niewinna nie poniesie tej odpowiedzialności (Krysztofiuk 2009). 
Niekiedy pojawiają się sytuacje, w których konieczne będzie odstęp-
stwo od pełnej realizacji zasady prawa do obrony, które podyktowa-
ne będą w szczególności efektywnością procesu karnego. Ponadto 
istnieją również inne podstawowe i chronione wartości społeczne, 
które należy respektować. Do takich wartości zaliczyć należy przede 
wszystkim słuszny interes prawny innych jednostek oraz uczestni-
ków postępowania (Nowicki 2009). Bezwzględny prymat prawa do 
obrony, ponad innymi wartościami, byłby sprzeczny z zasadą słusz-
ności, oznaczałby przede wszystkim ograniczenie innych zasad pro-
cesowych i naruszenie rzetelności procesu karnego (Wiliński 2014). 
W literaturze wskazuje się na trzy główne elementy wyznaczające 
granice prawa do obrony: zakaz naruszania przez oskarżonego jego 
obowiązków procesowych, które przewidziane są przepisami kodek-
su postępowania karnego; niedopuszczalność naruszenia przepisów 
prawa karnego materialnego, czyli takiego wykonywania prawa 
do obrony, które sprowadzałoby się do popełniania nowych prze-
stępstw (Murzynowski 1984); zakaz takiego wykonywania prawa 
do obrony, które prowadziłoby do naruszenia słusznych interesów 
uczestników postępowania karnego (Wiliński 2003). Wyznaczane 
przez przepisy granice prawa do obrony mogą zostać przekroczone 
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– zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Pierwsza sytuacja zwią-
zana jest z zachowaniem samego oskarżonego i oznaczać będzie 
wykroczenie poza granice prawa do obrony i nadużycie go. Druga 
z sytuacji obejmuje natomiast działania lub zaniechania pozostałych 
uczestników procesu, które sprowadzają się do wtargnięcia w grani-
ce prawa do obrony, a więc jego naruszenia. Możliwe jest również 
nie przekroczenie, lecz ograniczenie zakresu prawa do obrony wsku-
tek działania z zewnątrz (Wiliński 2014).

Zasada prawa do obrony w świetle przepisów
 kodeksu postępowania karnego

Przepis art. 6 kodeksu postępowania karnego zapewnia prawo 
do obrony w znaczeniu materialnym i formalnym, prawo do zacho-
wania biernego oraz aktywnego. Należy jednak zaznaczyć, że przy-
znane oskarżonemu uprawnienia procesowe na poszczególnych eta-
pach procesu nie są tożsame, co wynika stąd, że na treść uprawnień 
obrończych mają wpływ cele i funkcje kolejnych stadiów procesu 
karnego (Skorupka 2017). 

Prawo do wyboru obrońcy przysługuje oskarżonemu na każdym 
etapie postępowania karnego i nie doznaje żadnych ograniczeń. Ko-
rzystanie z obrońcy niekiedy jest jednak uznane przez ustawodawcę 
za obligatoryjne. Dotyczy to obrony obowiązkowej ze względu na 
pewne przymioty oskarżonego, które mogą utrudniać lub uniemoż-
liwiać samodzielną obronę, bądź też ze względu na wagę sprawy, 
w której wymagane jest udzielenie oskarżonemu profesjonalnej 
pomocy prawnej (Skorupka 2017). Zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania karnego oskarżony ma obowiązek posiadania obroń-
cy w postępowaniu karnym, jeżeli: nie ukończył 18 lat; jest głuchy, 
niemy lub niewidomy; zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego 
zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postę-
powaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub 
w znacznym stopniu ograniczona; zachodzi uzasadniona wątpliwość, 
czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowa-
niu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny. 
Ponadto konieczność taka zachodzi, gdy sąd uzna to za niezbędne ze 
względu na inne okoliczności utrudniające obronę. Oskarżony musi 
mieć także obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, 
jeżeli zarzucono mu zbrodnię (w takim przypadku udział obroń-
cy w rozprawie głównej jest obowiązkowy). W wyżej wskazanych 
sytuacjach, gdy oskarżony nie będzie posiadał obrońcy z wyboru, 
prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania 
sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. Ponadto, oskarżonemu 
zostanie wyznaczony obrońca z urzędu, gdy w sposób należyty wy-
każe, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku 
dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (przepis ten stosuje się 
odpowiednio, gdy oskarżony żąda wyznaczenia obrońcy z urzędu 
w celu dokonania określonej czynności procesowej). W wyniku no-
welizacji z 27 września 2013 r. (Ustawa z dnia 27 września 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw, Dz. U. z 2013, poz. 1247) zrezygnowano z instytucji 
obrony oskarżonego ubogiego w postępowaniu sądowym (zgodnie 
ze znowelizowanym art. 78 § 1 kodeksu postępowania karnego to 
podejrzany, a nie oskarżony mógł żądać, aby został mu wyznaczony 
obrońca z urzędu, jeśli w sposób należyty wykazał, że nie jest on 
w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego 

utrzymania siebie i rodziny; w wyniku ówczesnej nowelizacji kodek-
su postępowania karnego nie było możliwe wyznaczenie obrońcy 
z urzędu na żądanie podejrzanego w postępowaniu przygotowaw-
czym na takich samych zasadach jak w postępowaniu sądowym, 
bowiem na etapie postępowania sądowego wyznaczenie obrońcy 
z urzędu następowało na wniosek oskarżonego bez względu na jego 
sytuację majątkową). Oskarżony mógł natomiast żądać, aby wyzna-
czono mu obrońcę z urzędu do udziału w rozprawie głównej albo 
jedynie do dokonania określonej czynności procesowej w postępo-
waniu sądowym. Rozwiązania te zostały jednak zmienione nowelą 
z 11 marca 2016 r. (Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. 
U. z 2016, poz. 437), która zniosła instytucję obrońcy na żądanie.

Istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania jest wska-
zanie na fakt, iż również osoba zatrzymana na jej żądanie ma możli-
wość niezwłocznego nawiązania w dostępnej formie kontaktu z ad-
wokatem lub radcą prawnym, a także bezpośredniej z nim rozmowy. 
Jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami zatrzymujący może zastrzec, że będzie obecny przy 
rozmowie. Takie rozwiązanie ustawodawca przyjął w przepisie art. 
245 § 1 kodeksu postępowania karnego. Zatrzymany powinien zo-
stać pouczony o przysługującym mu uprawnieniu. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że przepisy kodeksu postępowania karnego doty-
czące zatrzymania nadają zatrzymanemu szereg uprawnień miesz-
czących się w pojęciu prawa do obrony, a realizowanych w sytuacji 
uzasadnionego przypuszczenia, wysuwanego przez organ dokonu-
jący zatrzymania, że popełnił on przestępstwo. W związku z tym, to 
nie formalne przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa, ale 
pierwsza czynność organów procesowych skierowana na ściganie 
określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony (Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 9 lutego 2004 r., sygn. akt V KK 194/03, Legalis 
nr 62310). Prawo do uzyskania pomocy prawnej już we wczesnym 
stadium postępowania karnego akcentował Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. Przełomowe było orzeczenie w sprawie Salduz 
przeciwko Turcji (Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, skar-
ga nr 36391/02), na podstawie którego został zbudowany standard 
sprowadzający się do dwóch elementów: dostęp do adwokata powi-
nien być przyznany od pierwszego przesłuchania przez policję oraz 
ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w szczególnych sytu-
acjach i nie może polegać ono w konsekwencji na tym, że złożone 
pod nieobecność adwokata zeznania o charakterze obciążającym 
stanowić będą podstawę orzekania w postępowaniu przed sądem. 
W późniejszych orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka 
podkreślał, że podejrzany musi mieć zapewniony dostęp do pomocy 
prawnej już w momencie zatrzymania, bez względu na to, czy został 
już przesłuchany, czy jeszcze to nie nastąpiło. Zasada wyrażająca się 
w sprawiedliwym postępowaniu przeciwko osobie pozbawionej 
wolności wymaga, aby taka osoba uzyskała pełen zakres usług praw-
nych, tj.: możliwość omówienia sprawy, przygotowanie linii obrony, 
zebranie dowodów, przygotowanie do przesłuchania, udzielenie 
wsparcia podejrzanemu, czy kontrola warunków aresztu (Wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 października 
2009 r. w sprawie Dayanan przeciwko Turcji, skarga nr 7377/03). 
Dostęp do adwokata stanowi także podstawową gwarancję ochro-
ny przed niewłaściwym traktowaniem osób zatrzymanych (Wyrok 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 września 2008 r. 
w sprawie Tiirkan przeciwko Turcji, skarga nr 33086/04). 

W momencie zatrzymania wobec osoby zatrzymanej aktualizu-
ją się konstytucyjne gwarancje, które zostały określone w art. 42 ust. 
2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Od tej chwili zatrzymany ma 
możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony zarów-
no w aspekcie materialnym, jak i formalnym. Obrona w wymiarze 
formalnym może nastąpić dopiero w momencie formalnego przed-
stawienia zarzutów, jednak zatrzymany ma prawo skorzystać z usług 
adwokata lub radcy prawnego, w ten sposób realizując prawo do 
obrony. Umożliwienie nawiązania kontaktu nastąpić ma w dostęp-
nej formie, a zatem w takiej, która w konkretnych okolicznościach 
możliwa jest do spełnienia. Z reguły będzie to rozmowa telefonicz-
na, chociaż niewykluczone jest skontaktowanie się z adwokatem 
albo radcą prawnym za pomocą telefaksu, czy poczty elektronicznej. 
Niezależnie jednak od możliwości nawiązania kontaktu z adwokatem 
albo radcą prawnym zatrzymany ma prawo do bezpośredniej z nimi 
rozmowy (Skorupka 2017).

Dostęp do adwokata osoby zatrzymanej 
w postępowaniu karnym w świetle regulacji 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie 
dostępu do adwokata w postępowaniu karnym 
i w postępowaniu dotyczącym europejskiego 

nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do 
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu 

wolności i prawa do porozumiewania się z osobami 
trzecimi i organami konsularnymi w czasie 

pozbawienia wolności

W wyniku postępującej integracji oraz coraz intensywniejszej 
współpracy między państwami Unii Europejskiej w przestrzeni wol-
ności, bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości coraz częściej docho-
dzi do sytuacji, w których jednostki mają do czynienia z organami 
ścigania poza granicami swojego kraju. Oznacza to, że dla realizacji 
wzajemnego uznawania oraz swobody przepływu osób należy dbać 
o takie mechanizmy, które zapewniać będą odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej, znajdujących się w roli 
podejrzanego albo oskarżonego. 

Podstawą do złożenia projektu przedstawionego przez Komi-
sję Europejską było przekonanie, że poziom ochrony podstawowych 
praw jednostki w postępowaniu karnym w krajach Unii Europejskiej 
nie jest wystarczający. Chodziło w tym względzie głównie o niewy-
starczający dostęp do adwokata, czy informacji o zatrzymaniu. Mimo 
że wszystkie państwa członkowskie są stronami Konwencji o ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, to w opinii Komisji 
Europejskiej ciągle mamy do czynienia z licznymi naruszeniami art. 
6 tego aktu. Komisja zwróciła uwagę także na fakt, że orzeczenia Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka wywołują skutki post factum 
i wyłącznie od dobrej woli państw zależy poprawa odpowiednich 
regulacji. W związku z tym istotne i wskazane jest stworzenie norm 
o charakterze obligatoryjnym, które ostatecznie zapewniałyby wła-
ściwy poziom ochrony jednostek (Ujazdowski 2015). 

Dyrektywa z 22 października 2013 r. zmierza do zapewnienia 
podejrzanym lub oskarżonym prawa do spotykania się na osobności 

z reprezentującym ich adwokatem. W tym celu państwa członkowskie 
powinny podjąć praktyczne rozwiązania dotyczące czasu trwania i czę-
stotliwości takich spotkań, uwzględniając jednocześnie okoliczności 
postępowania, w szczególności złożoność sprawy. Ponadto państwa 
członkowskie mogą także wprowadzić rozwiązania mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony adwokata i podejrzanego 
lub oskarżonego w miejscu, w którym odbywa się dane spotkanie 
i rozmowa. Przyjęte rozwiązania powinny natomiast pozostawać bez 
uszczerbku dla skutecznego wykonywania prawa podejrzanych lub 
oskarżonych do spotykania się z adwokatem oraz dla istoty tego prawa.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania Dyrektywy 
z 22 października 2013 r. został określony w art. 2. Akt ten ma za-
stosowanie do podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu kar-
nym od chwili poinformowania ich przez właściwe organy państwa 
członkowskiego, za pomocą oficjalnego powiadomienia lub w inny 
sposób, o tym, że są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie prze-
stępstwa, niezależnie od tego, czy zostali pozbawieni wolności. Dy-
rektywa ma zastosowanie do czasu zakończenia postępowania rozu-
mianego jako ostateczne rozstrzygnięcie kwestii, czy podejrzany lub 
oskarżony popełnił przestępstwo, w tym w stosownych wypadkach 
wydanie wyroku skazującego i rozpatrzenie wszelkich środków od-
woławczych. Art. 3 Dyrektywy z 22 października 2013 r. rozszerza za-
kres wskazany w art. 2 o takie sytuacje, w których osoba zatrzymana 
nie została jeszcze poinformowana przez właściwe organy państwa 
członkowskiego, za pomocą oficjalnego powiadomienia lub w inny 
sposób, o tym, że jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie prze-
stępstwa, ale znalazła się w jednej z sytuacji przedstawionych w art. 
3, tj. przed przesłuchaniem przez policję lub inny organ sądowy; 
w momencie prowadzenia przez organy ścigania lub inne właściwe 
organy czynności dochodzeniowych lub innych czynności dowodo-
wych; niezwłocznie po pozbawieniu wolności albo zanim została 
wezwana do stawiennictwa przed sądem właściwym w sprawach 
karnych w odpowiednim czasie, zanim stawi się przed tym sądem. 
Przyjęte w Dyrektywie brzmienie przepisów odpowiada orzecznic-
twu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z którego wynika 
w sposób jednoznaczny, że formalne powiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa pozostaje bez znaczenia, jeżeli organy sądowe 
faktycznie mają takie podejrzenie (Wyrok Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Brusco przeciwko 
Francji, skarga nr 1466/07). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pra-
wo do dostępu adwokata zostało przydzielone w Dyrektywie przed 
przesłuchaniem przez policję lub inne organy ścigania. Oznacza to 
przyznanie tego uprawnienia wcześniej w stosunku do standardów 
wyznaczonych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. W wyroku Salduz przeciwko Turcji wskazane zostało, że 
dostęp do adwokata winien być przyznany od momentu pierwszego 
przesłuchania przez policję, nie zaś przed nim. 

Na gruncie Dyrektywy z 22 października 2013 r. przewidziane 
zostały wyjątkowo ograniczenia prawa dostępu do adwokata przy-
znawanego w związku z pozbawieniem w sytuacjach, w których 
oddalenie geograficzne podejrzanego lub oskarżonego uniemożli-
wia zapewnienie prawa dostępu do adwokata bez zbędnej zwłoki, 
w przypadku pilnej potrzeby zapobieżenia poważnym negatywnym 
konsekwencjom dla życia, wolności lub nietykalności cielesnej ja-
kiejś osoby, w przypadku konieczności podjęcia przez organy ściga-
nia natychmiastowego działania w celu niedopuszczenia do naraże-
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nia postępowania karnego na znaczący uszczerbek, ze względu na 
pilną potrzebę zapobieżenia poważnym negatywnym konsekwen-
cjom dla życia, wolności, nietykalności cielesnej jakiejś osoby albo 
ze względu na pilną potrzebę zapobieżenia sytuacji, w której postę-
powanie karne mogłoby zostać narażone na znaczący uszczerbek. 
Wszystkie wyżej wskazane dopuszczalne ograniczenia mogą nastą-
pić, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane w art. 8 Dyrektywy. 
Oznacza to, że odstępstwa te muszą być proporcjonalne i nie mogą 
wykraczać poza to, co jest konieczne, muszą być ściśle określone 
w czasie, nie mogą opierać się wyłącznie na rodzaju lub wadze 
zarzucanego przestępstwa oraz nie mogą naruszać ogólnej rzetel-
ności postępowania. Przedmiotem ograniczenia prawa dostępu do 
adwokata nie może być sfera poufności kontaktów podejrzanego lub 
oskarżonego z adwokatem. Niedopuszczalność takiego ogranicze-
nia przyznaje jednostkom zdecydowanie wyższy poziom ochrony niż 
wynika to z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dyrektywa przyznaje możliwość zrzeczenia się zagwarantowanych 
w niej praw, jednak muszą zostać spełnione konkretne warunki, którym 
owo zrzeczenie podlega. Art. 9 Dyrektywy stanowi, że podejrzanemu 
lub oskarżonemu należy udzielić ustnie lub pisemnie jasnych i wystar-
czających informacji w prostym oraz zrozumiałym języku na temat tre-
ści danego prawa i możliwych konsekwencji zrzeczenia się go, a samo 
zrzeczenie uprawnienia musi być dokonane w sposób dobrowolny 
i jednoznaczny (może ono nastąpić w formie ustnej lub pisemnej).

Zgodnie z treścią art. 15 Dyrektywy z 22 października 2013 r., 
powinna być ona transponowana do krajowego porządku prawnego 
do dnia 27 listopada 2016 r. W Polsce natomiast do chwili obecnej 
nie przyjęto żadnych aktów normatywnych, które miałyby na celu 
wykonanie tego obowiązku, mimo że zgodnie z art. 288 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dyrektywa wiąże państwo człon-
kowskie, do którego jest kierowana w zakresie rezultatu, który ma 
zostać osiągnięty, pozostawiając mu swobodę wyboru formy i środ-
ków wdrożenia dyrektywy. Implementacja Dyrektywy wymagałaby 
zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego. Art. 4 Dyrekty-
wy stanowi, iż państwa członkowskie respektują zasadę poufności 
porozumiewania się pomiędzy podejrzanymi lub oskarżonymi a ich 
adwokatami przy korzystaniu z prawa dostępu do adwokata prze-
widzianego w tym akcie. Poprzez porozumiewanie należy rozumieć 
spotkania, korespondencję, rozmowy telefoniczne oraz inne formy 
porozumiewania się, dozwolone na mocy prawa krajowego. Tym-
czasem zgodnie z treścią przepisu art. 245 kodeksu postępowania 
karnego istnieje możliwość zastrzeżenia nadzoru porozumiewania 
się osoby podejrzanej lub oskarżonego z obrońcą. Ponadto, ko-
nieczne byłoby wprowadzenie zażalenia do sądu na postanowie-
nie o zastrzeżeniu kontroli korespondencji, czy o zastrzeżeniu jego 
obecności podczas spotkania osoby zatrzymanej z adwokatem lub 
radcą prawnym, bowiem takie rozwiązanie zostało zagwarantowane 
w Dyrektywie z 22 października 2013 r. Przede wszystkim jednak 
należałoby doprecyzować przepis art. 245 kodeksu postępowania 
karnego poprzez wskazanie, w jaki sposób osoba zatrzymana ma 
możliwość skontaktowania się z adwokatem albo radca prawnym. 
Obecnie obowiązujące rozwiązanie („nawiązanie w dostępnej for-
mie kontaktu”) może w praktyce prowadzić do sytuacji, w których 
o dostępnej formie kontaktu decydować będzie zaplecze tech-
niczno-organizacyjne albo stanowisko organu dokonującego za-
trzymania. Pozostawienie takiej decyzji organom zatrzymującym 

jest zjawiskiem niepożądanym i może w sposób niewystarczający 
zabezpieczać interesy osób zatrzymanych (https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20
Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20
zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf 2018). 

Podsumowanie

Zasada prawa do obrony jest zasadą prawnie zdefiniowaną 
i konstytucyjną. Obowiązuje ona we wszystkich stadiach procesu 
karnego, a zatem w postępowaniu przygotowawczym, postępo-
waniu przed sądem I instancji oraz postępowaniu odwoławczym. 
Już pierwsza czynność podjęta przez organy procesowe skierowana 
na ściganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony 
(Skorupka 2017). Przepisy kodeksu postępowania karnego gwaran-
tują osobie zatrzymanej prawo do niezwłocznego nawiązania w do-
stępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także 
bezpośrednią rozmowę z nimi. 

Aby prawo dostępu do adwokata wynikające z art. 6 Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 245 kodeksu postępowania 
karnego było odpowiednio respektowane należy stworzyć mechani-
zmy, które umożliwią uzyskanie dostępu do adwokata osobie zatrzy-
manej jeszcze przed formalnym postawieniem jej zarzutów. Jednym 
z takich mechanizmów jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do 
adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do po-
informowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do 
porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi 
w czasie pozbawienia wolności. Dyrektywa ta może zmusić państwa 
członkowskie do przeprowadzenia zmian sięgających głębiej, tj. do-
tykać istoty danego systemu prawnego, bowiem rozwiązania przewi-
dziane w Dyrektywie korespondują z kontradyktoryjnym modelem 
postępowania karnego. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż zbyt 
głęboka ingerencja Unii Europejskiej w pewne zagadnienia proceso-
we może prowadzić do faworyzowania jednego z modeli organizacji 
postępowania karnego (Ujazdowski 2015).

W przypadku Polski wyżej wskazana Dyrektywa nie została im-
plementowana do porządku prawnego, mimo że termin na jej trans-
pozycję został wyznaczony do dnia 27 listopada 2016 r. Implemen-
tacja dyrektywy wymaga istotnej przebudowy niektórych rozwiązań 
przewidzianych w obecnie obowiązującym kodeksie postępowania 
karnego, w tym przepisów dotyczących dostępu osoby zatrzymanej 
do adwokata w postępowaniu karnym. Mimo wystąpienia Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pra-
wa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej (https://www.rpo.gov.
pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20
Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20
zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf 2018) do chwili 
obecnej nie zostały podjęte działania, które miałyby na celu trans-
pozycję Dyrektywy z 22 października 2013 r. do polskiego porządku 
prawnego oraz wprowadzałyby w tym zakresie takie rozwiązania, 
które umożliwiłyby osobie zatrzymanej dostęp do adwokata jeszcze 
przed formalnym przedstawieniem jej zarzutów w kształcie innym 
niż jest to zagwarantowane obecnie obowiązującymi przepisami 
kodeksu postępowania karnego.
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zachodzących procesów medyczno-technologicznych stanowią wy-
zwanie dla ustawodawcy do podejmowania prac w tym zakresie. 
Wzbudzającymi spore kontrowersje podczas prac legislacyjnych 
nad szeroko pojętym prawem medycznym są kwestie bioetyczne. 
„Bioetyka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, często określana 
jako dział etyki, zajmujący się analizą i próbą rozstrzygnięcia dyle-
matów moralnych pojawiających się w praktyce nauk med. i bio-
logicznych”(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bioetyka;3877805.
html 2018). Swoje korzenie ma w wewnętrznych przekonaniach 
każdego człowieka, tworząc zróżnicowaną siatkę pojęciową. Mając 
zatem na uwadze dyskrecjonalny i interdyscyplinarny charakter pra-
wa medycznego, istotna z perspektywy niniejszych rozważań jest 
odpowiedź na pytanie, czy prawodawca w kontekście spornych za-

Wstęp

Główną cechą jaką powinien charakteryzować się dzisiejszy sta-
ranny ustawodawca to wrażliwość na zmiany: społeczne, kulturowe, 
etyczne, czy technologiczne. Prawo, przy obecnym szybkim tempie 
życia, nie może pozostać z tyłu a wręcz przeciwnie powinno antycy-
pować i z góry wychodzić na przeciw aktualnemu postępowi techno-
logicznemu. Jedną z najlepiej rozwijających się obecnie dziedzin, to 
zdecydowanie szeroko rozumiana medycyna. Procedury medyczne, 
które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieosiągalne, dzisiaj sta-
ły się rutynowymi działaniami (należy tu wspomnieć między inny-
mi o przeszczepach organów, prenatalnym leczeniu wad serca czy 
operacjach przy użyciu robotów typu da Vinci). Rozwój i dynamika 

Aleksander Petrys, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Bioetyczne oświadczenie 
pro futuro

Bioethic 
pro futuro statement

I have decided to focus on this complicated topic because Pol-
ish statement is not unanimous. Suggestions to regulate life asso-
ciated problems in Poland cause interest are discussed on both the 
social and doctrinal level. This matter is controversial and concerns 
the very delicate sphere of human life. We say that this is a pro 
futuro statement, where each person can ex-press willingness to 
use specific medical procedures. I would like to describe the form 
and the possible scope of this statement type. I will answer for the 
question - whether doctors are bounded by a decision of patients 
which is expressed in the testament of life? There is also a rudimen-
tary issue, what happens when the „will of life statement” of per-
son which is in criti-cal state, is other than the previous? Particular-
ly difficult medical situation often have the in-fluence for the final 
life statement that’s why there should be expressed instruction for 
those situation.In conclusion, I would like to indicate that, this mat-
ter still needs to be regulated. I would like to fit and adopt the best 
solution which will be the golden point in our domestic legislation.

Keywords: cliving will, pro futuro statement, oviedo convention, 
patient will, will of life.  

Instytucja oświadczenia pro futuro, w polskim porządku 
prawnym, wciąż nie doczekała się swojej ustawowej regulacji. 
Powodem takiego stanu faktycznego jest jej społeczna kontrower-
-syjność, jak i ideologiczny konflikt wartości pomiędzy bezwzględ-
nym uznaniem autonomii woli jednostki a zasadą ochrony życia. 
W praktyce lekarskiej, oświadczenie pro futuro stanowi istotny 
problem w aspekcie adekwatności jak i skuteczności złożonej 
deklaracji. W chwili gdy pacjent ze względu na swoją nieświado-
mość nie posiada faktycznej możliwości wypowiedzenia się co 
do dalszej hospitalizacji, czy obowiązkiem lekarza będzie respek-
towanie wcześniej złożonego przez tego pacjenta oświadczenia 
o niepodejmowaniu w stosunku do niego jakichkolwiek procedur 
medycznych? Z punktu widzenia zasadności wprowadzenia de-
klaracji antycypowanej do polskiej regulacji, konieczna okazać się 
może konfrontacja oświadczenia pro futuro zarówno z chronionymi 
wartościami konstytucyjnymi jak i dobrami osobistymi będącymi 
podstawą art. 23 kodeksu cywilnego. Prezentowane przez doktry-
nę, cywilistyczne teorie, utożsamiające oświadczenie pro futuro 
z oświadczeniem woli w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, czy 
instytucją prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, stanowią istot-
ny asumpt do dalszej dyskusji nad przyszłą, w pełni regulującą tą 
materię ustawą. Na koniec, warto wspomnieć także, o Europejskiej 
Konwencji Bioetycznej, która  wraz z jej dodatkowy-mi protokołami, 
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gadnień takich jak np: terapie in vitro, aborcja czy eutanazja, winien 
stanowczo i precyzyjnie określać zakazy bądź nakazy postępowania, 
czy powinien jednak pozostawić jednostce swobodę w podejmo-
waniu  decyzji w zgodzie z własnymi przekonaniami? Sumienie to 
wypadkowa wielu elementów takich jak religia, wychowanie i świa-
topogląd, w związku z tym czy narzucanie jednego uniwersalnego 
rozwiązania z punktu widzenia ustawodawcy jest dobrym rozwiąza-
niem? W niniejszym artykule, przedstawiony zostanie jeden z wie-
lu kontrowersyjnych tematów jakim jest oświadczenie pro futuro. 
Instytucja oświadczenia pro futuro wciąż nie doczekała się swojego 
legislacyjnego rozwiązania, co bezpośrednio przekłada się na wąski 
zakres zainteresowania tą tematyką przez doktrynę. Istotny wkład 
naukowy z perspektywy deklaracji antycypowanej wniosło opraco-
wanie P. Sobolewskiego i L.Boska, w którym przeprowadzona została 
analiza min. autonomii pacjenta w procesie leczenia. W zespole ds. 
bioetyki przy Kancelarii Premiera, podjęta została już próba dosto-
sowania obowiązującego ustawodawstwa do regulacji europejskiej 
(Bioethic Convention) za sprawą tzw. Komisji Gowina, natomiast 
efekty tychże prac, nie przyczyniły się znacząco do poprawy sytuacji 
w tym zakresie. Chcąc gruntownie przeanalizować, instytucje dekla-
racji antycypowanej, w kolejnych rozważaniach poruszone zostaną: 
oświadczenie pro futuro w zestawieniu z pojęciem testamentu ży-
cia, geneza instytucji oświadczenia pro futuro i obowiązujące reguły 
postępowania w Polsce na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej.

Oświadczenie pro futuro w zestawieniu 
z pojęciem testamentu życia

Termin oświadczenie pro futuro w najzwięźlejszym tłumacze-
niu oznacza: „szczególną manifestację woli pacjenta składaną na 
wypadek utraty przytomności, dotyczącą sposobu postępowania 
lekarzy z pacjentem” (Syska 2013). Potocznie instytucję tą utożsa-
mia się z tzw. testamentem życia, opisywanym w nomenklaturze 
zagranicznej jako living will, testament de vie czy patiententesta-
ment. Zabieg taki z prawnego punktu widzenia uznać należy jed-
nak za nieprawidłowy, w związku ze znacznie szerszym zakresem 
znaczeniowym terminu oświadczenie pro futuro. Na problem ten 
wskazuje w swojej pracy K.Poklewski-Koziełł, który trafnie określił, iż 
testament życia odnosi się do sytuacji, w których pacjent ze względu 
na chorobę terminalną, składa owo oświadczenie, implikujące to, iż 
procedury medyczne mające na celu podtrzymanie jego ciężkiego 
stanu zdrowia poprzez np.: transfuzje krwi, amputacje czy reani-
macje w warunkach utraty przytomności, nie będą w stosunku do 
niego podejmowane. Oświadczenie takie składane jest zatem w wy-
padku, w którym pacjent posiada pełną świadomość swojego złego 
stanu zdrowia. W przeciwieństwie do testamentu życia, instytucja 
„oświadczenia pro futuro” umożliwia pacjentowi złożenie deklaracji 
w sprawie przyszłego sposobu postępowania lekarzy z pacjentem 
niejako antycypując, hipotetyczny stan utrudniający bądź uniemoż-
liwiający podjęcie racjonalnej decyzji. Za M. Syską, zaaprobować na-
leży tezę dotyczącą tego, iż oświadczenie pro futuro składane jest 
nie tylko w wypadku utraty przytomności u poszkodowanego ale 
także w chwili wystąpienia stanu nieświadomości, będącej faktycz-
ną niezdolnością do samodzielnego rozeznania sytuacji i podejmo-
wania decyzji. Istotną zachodzącą różnicą pomiędzy testamentem 
życia a oświadczeniem pro futuro jest stosunkowo węższy zakres 

regulowanej przez testament życia materii. Dotyczy on dyspozycji 
na wypadek utraty przytomności, uniemożliwiającej podjęcie de-
cyzji o zaprzestaniu terapii w stanach terminalnych, podczas gdy 
oświadczenie pro futuro odnosi się do wszelkich podejmowanych 
w stosunku do pacjenta czynności medycznych. Konkludując, 
oświadczenie pro futuro tyczyć się będzie takich sytuacji, w których 
z powodu braku świadomości pacjenta, klasyczna zgoda na przepro-
wadzenie czynności medycznej jest niemożliwa do uzyskania. Zakres 
przypadków podlegających pod oświadczenie pro futuro w stosunku 
do testamentu życia, z przyjętego  punktu widzenia jest zasadniczo 
szerszy.

Geneza instytucji 

W roku 1967 w Stanach Zjednoczonych, Luis Kutner, prawnik, 
działający w ramach organizacji Euthanasia Society of America, 
opracował koncepcję tzw. living will, umożliwiającą wyrażenie oso-
bie fizycznej, oświadczenia woli dotyczącego opieki zdrowotnej na 
wypadek niemożności podjęcia decyzji w przyszłości. Na podstawie 
jego opracowania, w roku 1976 w stanie Kalifornia, po raz pierw-
szy wprowadzono prawną regulację tego oświadczenia określaną 
jako Natural Death Act (http://www.wf-f.org/0601Livingwills.html 
2018). Przytoczona regulacja, przyczyniła się do tego, iż kolejne sta-
ny zaczęły sukcesywnie implementować takie rozwiązanie. W roku 
1991 przyjęto federalną ustawę o samostanowieniu pacjenta Pa-
tient Self-Determination Act, która nałożyła na placówki medyczne 
(szpitale, hospicja, domy starości), obowiązek informowania pacjen-
tów o możliwości samostanowienia w zakresie opieki zdrowotnej. 
Za europejskiego protoplastę, uznać należy Anglię, gdzie w roku 
1993 w sprawie Trust v Bland, 1 All ER 82 (http://www.globalheal-
thrights.org/wp-content/uploads/2013/01/HL-1993-Airedale-NH-
S-Trust-v.-Bland.pdf 2018), wydano  po raz pierwszy wyrok w opar-
ciu o konstrukcję living will. Orzeczenie to dało asumpt do dalszych 
rozważań bioetycznych także w państwach Europy kontynentalnej. 
Z czasem kształt, a także forma oświadczenia pro futuro w po-
szczególnych państwach zaczęła odbiegać od pierwotnej koncepcji 
living will, tworząc tzw. generacje oświadczeń pro futuro. Przykła-
dem zachodzącej metamorfozy form oświadczenia pro futuro jest 
ustawodawstwo belgijskie, gdzie testament życia odwołuje się już 
nie tylko do stanów krytycznych a mając charakter szerszy, zostaje 
potraktowany jako decyzja mająca charakter oświadczenia odno-
szącego się już do wszelkich zabiegów medycznych (declarations an-
ticipées). W ramach regulacji francuskiej, opracowana została tzw. 
koncepcja osoby zaufanej (personne de confiance). Podmiot trzeci, 
będący najczęściej blisko spokrewnionym z pacjentem, w pewnych 
sytuacjach pełni rolę decydenta medycznego oddziaływującego na 
losy swojego mocodawcy. Ostatnim ogniwem w historycznym roz-
woju oświadczenia pro futuro, jest koncepcja pełnomocnictwa do 
przyszłej opieki. Osoba pełniąca taką rolę wykracza już poza ramy 
pojęcia stricte medycznego, a wiąże się bardziej z cywilistycznym 
tzw. przedstawicielem ustawowym. Osoba taka upoważniona jest 
do działań w zakresie „stosunków majątkowych, jak i osobistych, 
osób fizycznych na wypadek utraty zdolności do samodzielnego po-
dejmowania decyzji przy zastosowaniu konstrukcji rozporządzeń pro 
futuro” (Syska 2013). Konkludując powyższe rozważania historyczne, 
należy dojść do wniosku, iż oświadczenie pro futuro pełni w obro-
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cie prawnym rolę ratio generalis, w stosunku do innych przyjętych 
form (Duda 2010:413). Tworzy uniwersalny system pomocy, w sy-
tuacjach utrudnionego bądź wręcz niemożliwego kontaktu lekarza 
z pacjentem w aspekcie czynności leczniczych. Zauważalny pluralizm 
form oświadczenia woli pro futuro, należy bezsprzecznie ocenić jako 
pozytywny. 

Oświadczenie pro futuro z perspektywy art. 30 i 38 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego, jaką dro-
gą tego dopnie jest rzeczą obojętną” (Schein 2009:122), słowa te 
przypisywane Hipokratesowi, wydają się nad wyraz aktualne mając 
na uwadze wciąż paternalistyczne podejście lekarzy do pacjenta. 
Kluczową kwestią, z perspektywy niniejszego artykułu, będzie pyta-
nie o możliwy zakres dozwolonych czynności podejmowanych przez 
lekarza w walce o zdrowie człowieka. W sytuacji gdy doprowadze-
nie organizmu do homeostazy ze względu na stadium choroby nie 
jest już możliwe, to czy obowiązkiem lekarza będzie jak najdłuższe 
podtrzymanie pacjenta przy życiu? Chcąc odpowiedzieć na powyż-
sze pytanie, na początku należy sięgnąć ad fontes do obowiązującej 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mającą relewantną funkcję 
w kształtowaniu fundamentalnych zasad: ochrony życia, godności, 
czy integralności cielesnej i autonomii woli. Oświadczenie pro futu-
ro odzwierciedlające niejako te konstytucyjne wartości, winno być 
interpretowane także z perspektywy ustawy zasadniczej. Z punktu 
widzenia powyższej konstatacji fundamentalną rolę pełnią artykuły 
30 i 38 ustawy zasadniczej. Czy przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka, stanowiąca źródło jego wolności i praw, będąca wartością 
nienaruszalną i podlegającą poszanowaniu i ochronie, nie koliduje 
z zasadą życia: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowie-
kowi prawną ochronę życia”. Stoimy przed istotnym dylematem na-
tury moralno-etycznej odnoszącym się do tego, której z zasad należy 
nadać prymat. Dla jednych, przykładem poszanowania owej ludzkiej 
godności będzie umożliwienie choremu w związku z jego wegeta-
tywnym stanem zdrowia, spokojnej śmierci. Z drugiej zaś strony, 
skonfrontujmy ową tezę z nurtem propagowanym na przykład przez 
wszelakie ruchy społeczne typu „pro-life”, określające życie ludzkie 
jako bezsprzeczny dar, w którym życie człowieka stanowi wartość 
nadrzędną w związku z czym ból, stagnacja w cierpieniu czy nawet 
brak świadomości, osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia, 
nie stanowią wystarczających przesłanek do „sztucznego” przerwa-
nia życia (https://lyszczynski.com.pl/index.php/pl/2017/04/10/
argumenty-przeciwnikow-eutanazji2018). Za M. Syską, zaaprobo-
wać należy tezę dotyczącą tego, iż obowiązkiem ustawodawcy jest 
wykształcenie takiej regulacji, która gwarantując autonomię woli, 
będącej przejawem zasady godności, tworzy przejrzyste i czytelne 
reguły postępowania, odnoszące się także do sytuacji w której pa-
cjent ze względu na brak faktycznej świadomości nie potrafi samo-
dzielnie wyrazić decyzji w kontekście podejmowanych w stosunku 
do niego czynności medycznych. W momencie utraty przez pacjenta 
świadomości, kompetencje do decydowania o dalszych metodach 
leczenia, przypadać powinny rodzinie bądź w ostateczności sądowi. 
Powyższe rozważania prowadzą nas do wniosku, że Konstytucyjna 
zasada z art. 38 winna uwzględniać w deklarowanym przez państwie 
obowiązku ochrony życia, także godność przejawiającą się w woli 

obywatela. Godność jako bezwzględna reguła konstytucyjna, sta-
nowi jedną z istotniejszych wartości kształtujących demokratyczny 
system ustrojowy RP (Chmaj 2006:35). Trybunał Konstytucyjny, 
w wyroku z dnia 4 kwietnia 2001 wskazał, iż „Ustrojodawca nadał 
godności człowieka znaczenie konstytucyjne czyniąc z niej płasz-
czyznę odniesienia dla systemu wartości, wokół którego zbudowa-
no Konstytucję a zarazem fundament całego porządku prawnego 
w Państwie” (sygn.akt K 11/00). Nadrzędność godności, przejawia 
się również w zakazie stosowania w stosunku do niej klauzuli limita-
cyjnej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (sygn.akt K 7/01), co z perspek-
tywy obywatela stanowi zapewnienie jego podmiotowości i wol-
ności. O charakterze generalnej klauzuli zasady godności z art. 30 
Konstytucji, świadczy także to, iż stanowi ona swoisty punkt wyjścia 
dla zasad opisujących reguły funkcjonowania takich dziedzin jak po-
lityka czy prawo. Przenosząc niniejsze rozważania dotyczące godno-
ści na grunt prawa medycznego i zachodzącej tu relacji pomiędzy art 
30 a 38 Konstytucji, przytoczone zasady konstytucyjne wskazywać 
mogą na pozorny konflikt wartości. Z jednej strony w art. 30 i 31 
ust. 2 mamy jasno zagwarantowaną wolnościową koncepcję jed-
nostki przejawiającą się między innymi w autonomii podejmowania 
decyzji, a z drugiej w art. 38 ustawodawca zapewnia konstytucyjną 
gwarancję ochrony życia. Spór ten w kontekście klasycznej zgody na 
przeprowadzenie danej czynność medycznej wydaję się być jedynie 
fikcyjnym konfliktem, o czym świadczyć może zarówno art. 41 ust.1 
Konstytucji, jak i art. 32 ustawy o zawodzie lekarza (Dz.U. 1997 nr 
28 poz. 152), uzależniający możliwość przeprowadzenia badania 
lub wykonania innych świadczeń zdrowotnych, od udzielonej przez 
pacjenta zgody. Istotniejszym zagadnieniem z punktu widzenia Kon-
stytucji, jest pytanie o adekwatność oświadczenia pro futuro w mo-
mencie gdy pacjent ze względu na ciężki stan zdrowia nie posiada 
faktycznej kompetencji do samodzielnego rozeznania sytuacji i pod-
jęcia samodzielnej decyzji w kwestii przyszłego leczenia. Praktyka 
a także badania w tej kwestii wskazują, iż oświadczenia pro futu-
ro, składane przez „zdrowych” pacjentów, niejako wizualizujących 
siebie, w obliczu braku faktycznej zdolności do samodecydowania, 
częściej sprzeciwiają się podejmowaniu w stosunku do nich jakich-
kolwiek interwencji lekarskich, w odróżnieniu od osób będących 
w bezpośredniej konfrontacji z niepomyślną diagnozą (http://www.
dgpalliativmedizin.de/sn/090304%20Stellungnahme%20Sahm.pdf 
2018). Czy wspomniana wyżej, konstytucyjna zasada poszanowa-
nia autonomii jednostki, przejawiająca się w złożonym wcześniej 
oświadczeniu pro futuro, odrzucającym  w swej treści jakąkolwiek 
ratującą życie procedurę medyczną wciąż winna być bezwzględnie 
respektowana? Możliwym rozwiązaniem takiego dylematu jest in-
stytucja pełnomocnika medycznego, który w obliczu braku faktycz-
nego kontaktu z pacjentem, posiadałby kompetencję do podjęcia 
niejako za swojego mocodawcę decyzji w sprawie przyszłych proce-
dur medycznych. Za wprowadzeniem takiego rozwiązania opowiada 
się w szczególności Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych 
Końca Życia, która w 2016 roku zaprezentowała projekt takiego roz-
wiązania, będący możliwą odpowiedzią na dylemat dotyczący ade-
kwatności oświadczenia pro futuro (https://www.mp.pl/etyka/kres_
zycia/142747,instytucja-pelnomocnika-medycznego-w-polsce 2018). 

Podsumowując, o ile deklaracje antycypowane, staną się przed-
miotem codziennych procedur z jakimi będą zmagać się lekarze 
w walce o zdrowie pacjenta, to w gestii ustawodawcy leżeć będzie 
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obowiązek jednoznacznego określenia możliwego zakresu takiego 
oświadczenia, jego formy, a co za tym idzie procedury aktualizacji, 
jak i skuteczności złożonego oświadczenia. Oświadczenie pro futuro, 
będące swoistym dowodem konstytucyjnie zagwarantowanej wol-
nej woli jednostki, z punktu widzenia konstytucyjnych wartości, nie 
stanowi instytucji sprzecznej z jej zasadami (Chmaj 2006:14). 

Przegląd regulacji ustawowej 
na tle doktryny i judykatury

Prawa pacjenta a w tym instytucja oświadczenia pro futuro, 
swój byt prawny opierają, zarówno na szeroko rozumianym prawie 
publicznym (czego przykładem jest m.in złożona relacja pomiędzy 
pacjentami a Narodowym Funduszem Zdrowia) jak i prawie prywat-
nym. Mając za sobą wnioski z §4, w kolejnym rozdziale, omówione 
zostaną obowiązujące przepisy wraz z orzecznictwem i doktryną, 
stanowiące podstawę dla konstrukcji instytucji oświadczenia pro 
futuro w Polsce. W pierwszej kolejności przytoczyć należy postano-
wienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r. (sygn.akt III 
CK 155/05) w którym to Sąd Najwyższy orzekł, iż: „oświadczenie pro 
futuro na wypadek utraty przytomności jest wiążące, jeżeli zostało 
złożone w sposób wyraźny, jednoznaczny i nie budzi innych wątpli-
wości. Nie sposób formułować jakiegokolwiek zakazu ich składania 
gdyż z punktu widzenia prawa cywilnego są one klasycznymi 
oświadczeniami woli”. M. Syska słusznie zauważył, iż: „wskazane 
przez Sąd Najwyższy przesłanki skuteczności oświadczenia pro futu-
ro mają charakter autonomiczny i nie należy ich utożsamiać z prze-
słankami klasycznej zgody na zabieg medyczny” (Syska 2013). Sąd 
Najwyższy w swoim orzeczeniu, bardzo lakonicznie wypowiedział się 
na temat uzasadnienia skuteczności, jak i kwalifikacji prawnej 
oświadczenia pro futuro. Z punktu widzenia niniejszego orzeczenia, 
SN opowiedział się za nadaniem zasadzie autonomii woli pacjenta 
przejawiającej się w oświadczeniu pro futuro, roli nadrzędnej. Cie-
kawa tendencja w praktyce lekarskiej, związana z przeistaczaniem 
się radykalnego paternalizmu w umiarkowany, wskazana została 
w pracy pt. „Opinie pacjentów na temat modelu paternalistycznego 
w relacji lekarz-pacjent. Prawne aspekty autonomii pacjenta w opie-
ce zdrowotnej” (Wroński, Bocian, Depta, Cywiński, Dzik 2009), gdzie 
omówiony został proces deprecjacji roli lekarzy w związku z rozwo-
jem koncepcji autonomii pacjentów w zakresie hospitalizacji. Z per-
spektywy skuteczności oświadczenia, stanowcza większość doktryny 
wypowiada się za przypisaniem wiążącego charakteru takim dekla-
racjom (Barcikowska-Szydło, Kapko 2008). Argumenty przychylające 
się ku ostrożniejszemu traktowaniu przez lekarzy oświadczeń pro 
futuro (Zoll 2000), w większości dotyczą sytuacji w których bezczyn-
ność lekarza skutkowałaby śmiercią pacjenta (Kulesza 2005). P.So-
bolewski, na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów: u.z.l.l.d 
(Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152.) wraz z u.p.p (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 
417), wskazuje na cztery obowiązujące procedury, zezwalające le-
karzowi na udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego: zgoda 
samodzielna, kumulatywna, zastępcza oraz kompetencja lekarzy do 
podjęcia działań przy braku zgody pacjenta (Sobolewski 2016:264). 
Ostatnia z wymienionych form ma jednak charakter wyjątkowy, i jej 
istota uargumentowywana jest przy pomocy dyrektywy in dubio 
pro vita humana (w razie wątpliwości zawsze rozstrzygaj na korzyść 
życia ludzkiego) będącą przejawem konstytucyjnej zasady ochrony 

życia. Kompetencja lekarzy do podejmowania czynności medycz-
nych bez zgody pacjenta, opierająca swój byt o dyrektywę in dubio 
pro vita humana, stanowi jednak ścisły wyjątek od zasady autonomii 
woli pacjenta. Mając na uwadze enumeratywnie wskazane w usta-
wie o zawodzie lekarza wyjątki, od wymogu uzyskania od pacjenta 
zgody na podejmowaną w stosunku do niego czynność medyczną, 
jak i przypadków przymusowego leczenia pacjenta (Dz.U.07.70.473, 
Dz.U.9 4.111.535, Dz.U.05.179.1485), uprawnienie lekarzy do za-
przeczenia złożonemu przez pacjenta oświadczenia pro futuro nie 
zostało w przepisach wyrażone. Brak możliwości podważenia takie-
go oświadczenia krytykowane jest z kilku powodów. Po pierwsze, 
składane niejako na „przyszłość” oświadczenie pro futuro, w dużej 
mierze ma charakter prognostyczny, co negować może rzetelność 
przesłanek jakimi kierował się pacjent w chwili składania oświadcze-
nia (Janiszewska 2007). Kolejną wątpliwą kwestią jest to, czy w mo-
mencie składania oświadczenia pacjent był wolny od jakichkolwiek 
form przymusu ze strony osób trzecich, których udział mógłby pod-
ważać rzetelność takiej deklaracji. Pomimo tych zarzutów, Sąd Naj-
wyższy w swoim postanowieniu przytoczonym na początku rozdzia-
łu (sygn. akt IIICK 155/05), przychylił się ku stosowania takich kon-
strukcji. Istotny z perspektywy niniejszych rozważań będzie także 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 roku 
(sygn. akt K 16/10), w którym to Trybunał orzekł, iż w sytuacji, 
w której pacjent odmawia poddania się dalszemu leczeniu, obo-
wiązkiem lekarza będzie uszanowanie tej decyzji, po uprzednim 
poinformowaniu go o skutkach niepodjęcia lub zaniechania działań 
objętych sprzeciwem. Reprezentujący odmienne stanowisko A. Zoll, 
nawiązując do terapii uporczywej uważa, iż „podstawowym obo-
wiązkiem lekarza, zarówno etycznym, jak i prawnym jest niesienie 
pomocy medycznej człowiekowi choremu, przez co należy rozumieć 
zarówno pomoc nakierowaną na zwalczanie choroby i tym samym 
ratowanie życia lub zdrowia, jak i pomoc nakierowaną na ulżenie 
w cierpieniu” (Zoll:200:31). Tą relewantną rolę lekarza, w „walce” 
o życie człowieka, A. Zoll wyinterpretowuję z art. 30 ustawy o zawo-
dzie lekarza oraz art. 2 Kodeku Etyki Lekarskiej (Kodeks Etyki Lekar-
skiej 2004), gdzie wprost wskazane jest, iż „Powołaniem lekarza jest 
ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie 
chorych…”. M. Świderska, reprezentuje stanowisko, iż lekarz w ob-
liczu posiadanego zasobu wiedzy, umożliwiającego pacjentowi po-
wrót do zdrowia, powinien postąpić wbrew woli składającemu takie 
oświadczenie (Świderska 2003:830). Niniejsza teza, nawiązuje do  
koncepcji współuczestnictwa chorego w procesie leczenia, dającej 
lekarzowi przewagę nad pacjentem ze względu na posiadaną przez 
niego wiedzę medyczną. Zauważalny w powyższym rozważaniu nurt 
paternalistyczny, podkreślający współpracę między lekarzem a pa-
cjentem, wynikającą z troski o jego dobro, z punktu widzenia orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K16/10), winien zostać 
odrzucony. W niniejszym orzeczeniu, Trybunał Konstytucyjny wska-
zał, iż pacjent jako jedyny dysponent prawa do wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie w stosunku do niego czynności medycznych, ma 
prawo do złożenia takiego oświadczenia. Obowiązkiem lekarza jest 
zatem uszanowanie woli chorego jak i udzielenie mu informacji o skut-
kach niepodjęcia czynności medycznych. Z perspektywy „sprzeci-
wu”, teorią uzasadniającą możność lekarza do przełamania decyzji 
pacjenta w sprawie podjęcia czynności medycznych jest koncepcja 
wysunięta przez M. Nesterowicza, upatrująca tę kompetencję w art. 
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58§2 KC (Nesterowicz: 2007). Zgodnie z treścią tego artykułu, czyn-
ność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, winna 
być uznana za nieważną. Potraktowanie sprzeciwu jako czynności 
prawnej, powinno zostać poddane pod wątpliwość. Mając na uwa-
dze fakt, iż oświadczenie woli stanowi element składowy czynności 
prawnej, istotna z punktu widzenia niniejszych rozważań, okazać się 
może klasyfikacja oświadczenia pro futuro z perspektywy cywili-
stycznego oświadczenia woli. Doktryna w tej materii jest znacząco 
podzielona. Reprezentowany jest pogląd min. E. Zielińskiej i B. Jani-
szewskiej, iż oświadczenie pro futuro stanowi nic innego jak oświad-
czenie woli opisane w artykule 60 KC.(Janiszewska 2009, Haberko 
2010:277, Zielińska 200:75). W opracowaniu B. Janiszewskiej, pt. 
„Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylemat prawa i medycyny” 
(Janiszewska 2007:47), wskazuje ona, iż oświadczenie pro futuro 
winno być uznane za jednostronną czynność prawną. W odniesie-
niu do jednostronnych czynności prawnych SN w swoim wyroku 
wskazał iż „utrzymują się w nauce różnice pomiędzy postulatem 
zamkniętej klasy (numerus clausus) jednostronnych czynności praw-
nych, odzwierciedlającym pogląd negujący swobodę tworzenia sto-
sunków zobowiązaniowych w drodze czynności jednostronnych, 
a stanowiskiem dopuszczającym nieuregulowane („nienazwane”) 
jednostronne czynności prawne” (sygn. akt IV CSK 495/15). Stano-
wisko to w pewnej mierze poddaje pod wątpliwość zasadność twier-
dzenia o uznaniu oświadczenia pro futuro za jednostronną czynność 
prawną. Konsekwencją ujednolicenia oświadczenia pro futuro z jed-
nostronną czynnością prawną byłoby także to, iż dla swojej prawnej 
doniosłości, oświadczenie pro futuro spełniać by musiało także wy-
mogi jakie stawiane są oświadczeniu woli na podstawie art 61KC 
(Dz.U.1964 nr.16 poz.93)-zgodnie z tzw. teoria doręczenia. Na grun-
cie oświadczenia pro futuro prowadzi to do sytuacji, w której pa-
cjent nie mógłby po wyrażeniu zgody sprzeciwić się leczeniu ani 
ponownie zgodzić się na nie, jeżeli wcześniej zgłosił sprzeciw (Syska 
2013). M. Syska uważa iż, taka sytuacja byłaby nie do pogodzenia 
z subiektywnym charakterem oświadczenia pro futuro jak i z zasa-
dami ochrony dóbr osobistych (Syska 2013). Z punktu widzenia po-
wyższych rozważań, trudno jest zatem zgodzić się z poglądami ujed-
nolicającymi oświadczenie pro futuro z oświadczeniem woli w rozu-
mieniu art. 60 KC. Na koniec rozważań dotyczących sprzeciwu leka-
rza w stosunku do złożonego przez pacjenta oświadczenia pro futu-
ro, część doktryny reprezentuje stanowisko, iż lekarz sprzeciwiający 
się woli pacjenta stawałby się uprawnionym do działania na podsta-
wie cywilnoprawnej instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zle-
cenia (Safjan 1998:62, Sośniak 1989:148, Świderska 2007:179). M.
Sośniak, odnosząc się do tej koncepcji uważa, iż podstawą prawną 
podejmowanych przez lekarza czynności medycznych byłaby do-
mniemana wola osoby, będąca zasadą opisaną w artykule 752 KC. 
Problem powstaje jednak w sytuacji, gdy podejmowana czynność 
medyczna przez negotiorum gestora sprzeczna jest z wcześniej wy-
rażoną i wiadomą lekarzowi wolą chorego. Należy mieć także na 
uwadze ustawę o zawodzie lekarza, stanowiącą w tym zakresie lex 
specialis wobec przepisów KC, która tylko w wąskim zakresie do-
puszcza możliwość podejmowania przez lekarza czynności medycz-
nych przy braku zgody pacjenta(Art.33 ust.1). Pacjent jako niezależ-
ny decydent w swojej sprawie, ma prawo podjąć samodzielną decy-
zję w zgodzie z własnymi przekonaniami dlatego zarówno zgoda, jak 
i odmowa podjęcia czynności medycznych, stanowić będą pryncy-

pialne reguły postępowania lekarza z pacjentem. Instytucja oświad-
czenia pro futuro dotyczy nadrzędnych dóbr osobistych (zdrowia, 
wolności czy swobody sumienia), które z perspektywy art. 23 kodek-
su cywilnego, stanowią istotne wartości.

 Z punktu widzenia powyższych rozważań, istotnym elementem 
będzie także określenie obowiązujących reguł w stosunku do formy 
deklaracji antycypowanej. Brak jednoznacznych procedur, określa-
jących metodę złożenia takiego oświadczenia, prowadzi do wielu 
potencjalnych problemów natury praktycznej. Jako przykłady owych 
możliwych nieporozumień, wskazać można przypadki, w których le-
karz w momencie braku kontaktu z pacjentem wciela się niejako 
w rolę podmiotu weryfikującego ważność wcześniej złożonej dekla-
racji. Brak wymogów co do formy oświadczenia, prowadzić może 
do wielu niebezpieczeństw względem samego składającego. Sąd 
Najwyższy stwierdził, iż: „ Zasada poszanowania autonomii pacjen-
ta nakazuje respektowanie jego woli, niezależnie od motywów (kon-
fesyjnych, ideologicznych, zdrowotnych itp.), toteż należy przyjąć, 
że niezgoda pacjenta na określony zabieg (rodzaj zabiegów) jest dla 
lekarza wiążąca i znosi ryzyko odpowiedzialności karnej lub cywil-
nej, natomiast w wypadku wykonania zabiegu delegalizuje go. (…) 
Decyzja pacjenta może być w ocenie lekarza niesłuszna, niemniej 
zasada poszanowania jego woli, wpisana także w deontologię za-
wodu lekarza (np. art. 15 i 16 kodeksu etyki lekarskiej), nakazuje ją 
uszanować” (sygn.akt III CK155/05). Sąd Najwyższy zastrzegł ponad-
to, wymóg złożenia oświadczenia w sposób wyraźny, jednoznacz-
ny i nie budzący wątpliwości. Reprezentowane stanowisko SN jest 
zatem zgodne z Europejską Konwencją Bioetyczną (https://www.
coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Po-
lish.pdf 2018), która w art. 9 stanowi, iż w kontekście oświadczenia 
pro futuro: „należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenie 
osoby zainteresowanej, jeżeli w chwili jej przeprowadzenia nie 
jest ona w stanie wyrazić swej woli”. Uzależnienie prawidłowości 
formy oświadczenia pro futuro jedynie od wymogów wyraźności, 
jednoznaczności i braku wątpliwości pozornie prowadzi do posza-
nowania autonomii pacjenta, niemniej jednak wciąż nie rozwiązu-
ję problemów natury praktycznej związanych z weryfikacją takich 
oświadczeń. Za M. Śliwką (Śliwka 2009: 227), przyjąć należy tezę, 
iż celem określenia formy najlepiej odzwierciedlającej wagę dóbr, 
co do których oświadczenie wywiera swoje skutki, będzie posłuże-
nie się dobrze już znanymi z k.c. formami szczególnymi. Odrzuca on 
jednak formę aktu notarialnego, skupiając się bardziej na formie 
pisemnej, pisemnej z datą pewną lub poświadczonym podpisem. 
Powyższe metody łączą prostotę formy z przejrzystością składanych 
w tej materii deklaracji. Koncepcja ta reprezentowana jest także 
przez K. Marczewskiego (Marczewski 2003). 

Podsumowując niniejszy rozdział, oświadczenie pro futuro zy-
skało w Polsce nie tylko przychylność Sądu Najwyższego ale także 
doktryny, która być może nie jest w tej materii jednolita, niemniej 
jednak w większości opowiadająca się za umiejscowieniem insty-
tucji oświadczenia pro futuro w ramach jednej ustawy. Zagadnie-
niem rodzącym najwięcej problemów to ocena skuteczności tych 
oświadczeń. Z jednej strony reprezentowany jest pogląd M. Bora-
tyńskiej która stwierdza, iż: „gdyby uznać, iż brak rodzimej regulacji 
jest równoznaczny z zakazem, autonomia pacjenta kończyłaby się 
zawsze z chwilą utraty przytomności. Mielibyśmy zatem grupę pa-
cjentów dorosłych, sprawnych umysłowo i jednocześnie całkowicie 
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kich form nacisków lekarza/rodziny, i świadoma. Istotny z punktu 
widzenia oświadczenia pro futuro jest zapis o możliwości wycofania 
w każdej chwili wcześniej złożonego oświadczenia, co zapewnia pa-
cjentowi pełną kontrolę, jak i wolność decyzji w sprawie leczenia. 
W art.6 pkt.1 EKB dotyczącym ochrony osób niezdolnych do wy-
rażenia zgody: „interwencja medyczna może być dokonana wobec 
osoby, która nie ma zdolności do wyrażenia zgody tylko wtedy, gdy 
jest to dla niej bezpośrednio korzystne”. Z punktu widzenia deklara-
cji antycypowanej przepis ten nie jest istotny, gdyż oświadczenie pro 
futuro aby było skuteczne, wymaga od składającego takie oświad-
czenie, zdolności do samodecydowania w tym zakresie. Ostatnim 
omawianym a zarazem najistotniejszym artykułem jest art. 9 EKB 
stanowiący iż: „dopuszcza się wzięcie pod uwagę wcześniej wyrażo-
nego życzenia pacjenta co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili 
jej przeprowadzania nie jest on w stanie wyrazić swojej woli”. W za-
kresie formy, jedynym warunkiem stawianym przez Konwencję jest 
wymóg wyraźnej zgody. Zgodnie z tym artykułem, wcześniej wyra-
żone życzenie pacjenta dotyczące interwencji medycznej „należy 
brać pod uwagę”. Przepis ten jednak rodzić może wiele nieporozu-
mień na tle praktycznym, gdyż nie wprowadza żadnych wymogów 
związanych z aktualizacją złożonej deklaracji. 

Reasumując, z perspektywy oświadczenia pro futuro, EKB sta-
nowi generalny zbiór podstawowych zasad, regulujących kwestię 
związane z ochroną praw człowieka w aspekcie przeprowadzanych 
w stosunku do niego procedur medycznych. Wartości, będące wy-
pracowanym wspólnie wśród państw europejskich kompromisem, 
stanowią także ogólne standardy bioetyczne dla poszczególnych 
regulacji krajowych. Główne zasady kształtujące niniejszą regula-
cję to autonomia woli jednostki wraz z dominującą rolą godności 
człowieka, co w zestawieniu z obowiązującą Konstytucją RP tworzy 
spójny katalog norm. Dowodem uznania EKB w Polsce, pomimo bra-
ku ratyfikacji, jest postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. akt III CK 
155/05), który orzekł, iż złożone oświadczenie pro futuro dotyczące 
braku zgody na przeprowadzenie w sytuacji zagrażającej życiu pro-
cedury transfuzji krwi, stanowi wyraz uznania autonomii jednostki. 
W niniejszym postanowieniu SN wskazał, iż postanowienie to oparte 
zostało zarówno o przepisy Konstytucji RP i ustawy ale także o prze-
pisy prawa międzynarodowego (w swoim postanowieniu SN po-
wołał m.in. art. 8 EKPC., art. 9EKB). Powyższe rozważania stanowią 
asumpt do konstruktywnej dyskusji merytorycznej nad opracowa-
niem regulacji oświadczenia pro futuro w ramach przyszłej ustawy.

Podsumowanie

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza wskazuje, iż in-
stytucja oświadczenia pro futuro winna być uregulowana także 
i w polskim ustawodawstwie. Prezentując kolejno omawiane roz-
działy, w pierwszej kolejności chciałbym wskazać na szeroką paletę 
dostępnych form oświadczenia p.f. Swoiste podziały deklaracji an-
tycypowanych na stałe zakorzeniły się w ustawodawstwie państw 
zachodnich, regulując przy tym uniwersalny system pomocy w sytu-
acjach utrudnionego, bądź braku kontaktu z pacjentem. Pozytywne 
wnioski wyciągnięte z analizy aksjologicznej Konstytucji RP, jasno 
wykazały, dominującą rolę autonomii woli jednostki przejawiają-
cej się w zasadzie godności z art 30 Konstytucji RP. Trybunał Kon-
stytucyjny, orzekając w oparciu o zasadę szerokiego poszanowania 

pozbawionych autonomii. [...] sama tylko fizyczna niemożność poro-
zumienia [...] pociągałaby za sobą uchylenie autonomii” (Boratyńska 
2007). Przeciwnego zdania jest M. Świderska, która określa oświad-
czenie pro futuro jako konstrukcję analogiczną eutanazji, nazywając 
je, jej ukrytą formą (Świderska 2007). Odwołania w zakresie kon-
strukcji oświadczenia pro futuro do nauki prawa cywilnego np: jed-
nostronnej czynności prawnej (Janiszewska 2007:46), czy koncepcji 
M.Nesterowicza o naruszaniu zasady współżycia społecznego na 
gruncie art. 58§2 KC (Nesterowicz 2007), świadczą dodatkowo o wy-
soce cywilistycznym charakterze tej materii. W związku z brakiem 
jednej bezwględnie obowiązującej reguły w kolejnym rozdziale skon-
frontuję powyższe rozważania z Europejską Konwencją Bioetyczną.

Deklaracja antycypowana w świetle Europejskiej 
Konwencji Bioetycznej

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludz-
kiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, w literaturze 
znana jako Europejska Konwencja Bioetyczna (https://www.coe.
int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documentsETS164Polish.pdf 
2018), zawarta 4 lipca 1997 roku w Oviedo (w Hiszpanii) stanowi 
część systemu prawnego Rady Europy. EKB powstała w związku 
z zauważalnym pod koniec XX wieku postępem technologicznym 
w biologii i medycynie. W związku istotną w skali Europy materią, 
której traktat dotyczył, w przygotowanie projektu zaangażowało 
się większość państw przy Radzie Europy. Całością prac kierował 
specjalnie do tego powołany Komitet Ekspertów ds. Bioetyki. Pier-
wotnym celem konwencji było usystematyzowanie praw chorego 
w zakresie jego hospitalizacji, niemniej jednak z czasem poszerzono 
zakres konwencji o kolejne rozdziały. EKB wraz z jej dodatkowymi 
protokołami, w kontekście bioetyki, tworzą jeden z ważniejszych ak-
tów prawnych Unii Europejskiej. Polska podpisała EKB 7 maja 1999 
r., lecz wciąż nie została ona ratyfikowana. Na mocy zarządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. została powołana 
specjalna komisja mająca na celu analizę postanowień EKB oraz 
ustawodawstwa polskiego w niniejszej tematyce. 

W niniejszym rozdziale, przytoczone zostaną zasady Konwencji, 
wprost odnoszące się do deklaracji pro futuro. Już w preambule EKB 
istotnym z perspektywy deklaracji antycypowanej jest zapis o: „ko-
nieczności poszanowania istoty ludzkiej, zarówno jako jednostki, 
jak i przedstawiciela gatunku ludzkiego oraz zapewnienia jej god-
ności istoty ludzkiej”. Twórcy konwencji na samym początku tego 
aktu podkreślają, iż w hierarchii dóbr osobistych godność człowieka 
stanowi wartość bezsprzecznie najwyższą, co dodatkowo wyróżnia 
art.1 EKB stanowiąc: „Strony niniejszej Konwencji chronią godność, 
tożsamość istoty ludzkiej jak i gwarantują każdej osobie, bez dys-
kryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podsta-
wowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny”. 
Artykuł 5 EKB stanowi, iż: „Nie można przeprowadzić interwencji 
medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowa-
nej. Przed dokonaniem interwencji, osoba zainteresowana otrzyma 
odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również 
jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej 
chwili swobodnie wycofać zgodę”. Aby można było przeprowadzić 
jakikolwiek zabieg medyczny wymagana jest zgoda pacjenta, która 
aby była relewantna musi być swobodna, czyli wyzbyta od wszel-
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41. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-

-A 2003, nr 3, poz. 19.
42. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r.,  

K 16/10.
43. Zielińska E., (2000) Powinności lekarza w przypadku braku zgody na 
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autonomii pacjentów, również  zwrócił uwagę  na istotną rolę tej 
instytucji (sygn.akt K16/10). Doktryna, w aspekcie skuteczności 
oświadczenia pro futuro, w przeważającej części nadaje jej wiążący 
charakter i wskazuję na wymóg podjęcia przez ustawodawce, dzia-
łań regulujących tą instytucję w polskim porządku prawnym. Mając 
na uwadze ustawodawstwo europejskie, należy stwierdzić, iż EKB 
stanowi nowatorski w skali globalnej akt prawny, stricte skupiają-
cy się na kwestiach związanych z bioetyką. Pomimo bardzo ogólnej 
wzmianki na temat oświadczenia pro futuro jest to jedyny dotych-
czas traktat, dający pacjentowi gwarancję poszanowania jego woli 
co do interwencji medycznej w sytuacji braku faktycznej możliwo-
ści podjęcia w tej sprawie decyzji. Dominującą rolę poszanowania 
autonomii pacjenta, będącą podstawą EKB, w swoim orzeczeniu 
w sprawie transfuzji krwi u poszkodowanej wyznawczyni Chrześci-
jańskiego Zboru Świadków Jehowy wskazał także Sąd Najwyższy 
(sygn.akt III CK155/05). Zaprezentowane argumenty w niniejszym 
artykule, wskazują, iż otwarta i rzetelna debata w Polsce w aspekcie 
oświadczenia pro futuro dopiero przed nami.
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W poszukiwaniu pierwotnego Dekalogu, 
czyli o tym, jaki tekst Mojżesz otrzymał od Boga?

In searching of original Decalogue so about 
which text Moses got from God?

The main purpose of the paper is an attempt of original Deca-
logue text reconstruction. The paper purpose realization is possible 
thanks to juxtaposition of both Masoretic ten commandments ver-
sions and showing subsequent extensions. The paper was divided 
into four parts. In the first one differences between both versions 
were presented. In the second one variants priority was indicated. 
In the third one original Decalogue text was reconstructed. In the 
last one differences between both Masoretic versions were ex-
plained. On the basis of the analysis it should be claimed that the 
original Decalogue text was simple. The presented reconstructed 
version is only hypothetical variant.

Keywords: Decalogue, Ten Commandments, Masoretic Text, recon-
struction, textual criticism. 

Celem niniejszej pracy jest próba odtworzenia pierwotnej 
wersji Dekalogu. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki ze-
stawieniu dwóch masoreckich wariantów dziesięciu przykazań 
oraz ukazaniu późniejszych amplifikacji. Praca została podzielona 
na cztery części. Najpierw zestawiono różnice pomiędzy dwiema 
wskazanymi wersjami. Następnie ustalono pierwszeństwo przeka-
zu różnych wariantów. Potem zrekonstruowano pierwotny tekst 
Dekalogu, a na koniec wyjaśniono różnice pomiędzy poszczegól-
nymi wersjami dziesięciu przykazań. W świetle przeprowadzonych 
analiz można stwierdzić, że pierwotna wersja Dekalogu była sto-
sunkowo prosta. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu rekon-
strukcja zaś ma jedynie charakter hipotetyczny.

Słowa kluczowe: Dekalog, dziesięć przykazań, tekst masorecki, 
rekonstrukcja, krytyka tekstu.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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W oparciu o starożytne świadectwa, takie jak tekst masorecki, 
Septuaginta, Pięcioksiąg samarytański czy tzw. papirus Nash dzisiaj 
można stwierdzić z całą mocą, że nie ma jednej wersji dziesięciu 
przykazań. Nawet w powszechnie przyjmowanym wariancie ma-
soreckim tekst Dekalogu zachowany został w dwóch różnych miej-
scach (Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21), z czego obie utrwalone wersje 
wykazują mniejsze i większe różnice1. W obliczu tego faktu i przy 
założeniu pierwszeństwa tekstu masoreckiego może pojawić się py-
tanie, która z tych wersji jest zatem wariantem spisanym przez Boga 
na dwóch kamiennych tablicach i przekazanych Mojżeszowi (Wj 31, 
18; Pwt 9, 10-11). W świetle aktualnego stanu wiedzy egzegeci wy-
suwają jednak przypuszczenie, że tak postawione pytanie jest błęd-
ne, ponieważ żaden z tych wariantów nie jest wersją pierwotną. 
Tak sformułowane pytanie rodzi jednak kolejne: to jak w takim razie 
wyglądała ta pierwotna wersja Dekalogu przekazana Mojżeszowi? 
Pytanie to jest szczególnie doniosłe przy uwzględnieniu tego, że 
Dekalog jest uważany za podstawową normę postępowania przez 
przedstawicieli trzech wielkich religii monoteistycznych.

1 Tekst z Księgi Wyjścia nazywany jest również wariantem elohistycznym,  
a tekst z Księgi Powtórzonego Prawa – deuteronomistycznym. Taka nomen-
klatura nawiązuje do tzw. tradycji Pięcioksięgu, w oparciu o które, według 
dawniejszych hipotez, miała powstać Tora. Por. Perz 2011: 45-46.

Celem niniejszego opracowania będzie próba rekonstrukcji 
pierwotnej wersji tekstu dziesięciu przykazań. Osiągnięcie celu 
pracy będzie możliwe dzięki zestawieniu obu podstawowych wa-
riantów Dekalogu (Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21) oraz próbie wskazania 
późniejszych amplifikacji. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane 
w czterech częściach. Najpierw nastąpi zestawienie różnic pomiędzy 
obydwoma masoreckimi wariantami Dekalogu. W dalszej kolejności 
będzie miała miejsce próba ustalenia pierwszeństwa przekazu. Po-
tem zostanie poczyniona próba rekonstrukcji pierwotnej wersji De-
kalogu. Całość analiz zwieńczy próba wyjaśnienia różnic pomiędzy 
obydwiema masoreckimi wersjami dziesięciu przykazań.

Różnice w obu wersjach Dekalogu

W przypadku otwierającej Dekalog tzw. formuły wprowadzają-
cej obie wersje dziesięciu przykazań nie wykazują jakiejkolwiek róż-
nicy zarówno w odniesieniu do układu spółgłoskowego, jak również 
wokalizy masoreckiej. W obu przypadkach również bezpośrednio 
przed tą formułą znajduje się ten sam znak przystankowy informu-
jący o początku nowej jednostki literackiej. Otwierający Dekalog 
prolog ma zatem następującą postać: „Ja jestem YHWH, twój Bóg, 
który wyprowadził ciebie z ziemi egipskiej, z domu niewolników”. 
Żadnej różnicy nie ma również pomiędzy obydwoma wariantami 
pierwszej części pierwszego z dziesięciu przykazań, którą przełożyć 
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można w sposób następujący: „Nie będziesz miał2 bogów innych 
przede mną”. W obu wersjach również po tej frazie następuje znak 
przystankowy.

Pierwsze różnice można zaobserwować w zakazie sporządza-
nia podobizn. Na gruncie języka hebrajskiego różnica ta dotyczy tak 
naprawdę dodatkowej obecności w wersji z Księgi Wyjścia tylko jed-
nej litery (wāw), która jednak w tym konkretnym kontekście może 
wprowadzać dość znaczne zmiany (Jodzio 2009: 196). Litera ta bo-
wiem użyta jako spójnik może m.in. pełnić funkcję łączącą (spójniki 
„i, oraz, także”) lub objaśniającą (spójniki „czyli, to znaczy, to jest”). 
Wariant bez tej litery można przełożyć następująco: „nie uczynisz 
sobie rzeźby, żadnej podobizny tego, co w niebiosach wysoko, tego, 
co na ziemi nisko, i tego, co w wodzie głęboko pod ziemią”. Przy 
uwzględnieniu litery wāw natomiast początkowy fragment można 
by oddać w taki sposób: „nie uczynisz sobie rzeźby, czyli [ani] żadnej 
podobizny […]”. Przy wariancie objaśniającym zatem słowo „podo-
bizna” byłoby komentarzem do wyrazu „rzeźba”, a przy wariancie 
asyndetycznym (bez wāw) – elementem wyliczenia stojącym na tym 
samym poziomie równorzędności, co wyraz „rzeźba”.

W kolejnym fragmencie pierwszego przykazania zaobserwować 
można dwie drobne różnice, także związane z kwestią obecności 
bądź nie litery wāw. Pierwsza z nich dotyczy sposobu zapisu wyrazu 
„ojcowie”. W wariancie z Księgi Wyjścia występuje zapis ʼābōt, a za-
tem tzw. scriptio defectiva, w wersji z Księgi Powtórzonego Prawa 
zaś – ʼābôt, czyli tzw. scriptio plena. Faktycznie różnica ta dotyczy 
jedynie poziomu ortograficznego i w żaden sposób nie wpływa na 
różnicę w znaczeniu. Druga ze wspomnianych różnic dotyczy obec-
ności dodatkowej litery wāw w wersji Księgi Powtórzonego Prawa 
przed wyrażeniem „do trzeciego pokolenia” (Lemański 2009: 416). 
Podobnie jak to miało miejsce w już omówionym przypadku, litera 
ta użyta jako spójnik (tak jest w tym miejscu) może pełnić funkcję 
zespajającą lub objaśniającą. W drugim przypadku wāw służyłoby 
objaśnieniu, jak należy rozumieć wyraz „synowie”, w pierwszym 
– stanowiłoby zwyczajne zespolenie wyliczenia trzech elementów 
(synowie, trzecie pokolenie, czwarte pokolenie). Bez tej litery całość 
przybierałaby następujące znaczenie: „nie będziesz oddawać im po-
kłonu i nie będziesz im służyć, ponieważ Ja, YHWH, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do trzeciego 
i czwartego pokolenia względem nienawidzących Mnie”. Jeżeli nato-
miast uwzględni się dodatkową literę wāw w funkcji objaśniającej, 
zmieniony fragment miałby następujący sens: „[…] karzącym winę 
na synach, to znaczy do trzeciego i czwartego pokolenia […]”. Przy 
tym wariancie rzeczownik „synowie” zostałby po prostu rozpisany, 
a więc wyjaśniony przez następujące po nim człony. Bez spójnika 
wāw natomiast wszystkie trzy człony (synowie, trzecie pokolenie, 
czwarte pokolenie) stoją na tym samym poziomie równorzędności.

Ostatnia z różnic w brzmieniu pierwszego przykazania dotyczy 
zapisu ostatniej spółgłoski znajdującej się przy słowie „przykazania” 
(Łach 1947: 143). Księga Wyjścia poświadcza zapis miṣwōtāj, pod-
czas gdy wariant z Księgi Powtórzonego Prawa – miṣwōtô. W prak-
tyce zatem różnica dotyczy brzmienia sufiksu zaimkowego stojącego 
przy słowie „przykazania”. W wariancie z Księgi Wyjścia jest to su-
fiks pierwszej osoby singularis (mój), w wariancie z Księgi Powtó-
rzonego Prawa zaś – trzeciej osoby singularis masculinum (jego). 

2 W tekście hebrajskim tzw. dativus possesivus, a więc dosłownie „nie bę-
dzie dla ciebie”.

Przy uwzględnieniu pierwszego wariantu całość należałoby oddać 
„okazującym zaś łaskę do tysiącznego pokolenia miłującym Mnie 
i zachowującym Moje przykazania”, przy uwzględnieniu drugiego 
natomiast – „[…] i zachowującym Jego przykazania”. W drugim przy-
padku sufiks odnosi się oczywiście do YHWH, jak to wynika z kon-
tekstu wypowiedzi, zatem obydwa warianty faktycznie wskazują na 
tę samą Osobę.

W przypadku drugiego przykazania pomiędzy obydwoma wa-
riantami nie występuje żadna różnica. Przykazanie to można przeło-
żyć następująco: „Nie wykorzystasz [dosł. podniesiesz] imienia YHWH, 
twojego Boga, na próżno, ponieważ YWHW nie pozostawi bezkarnym 
tego, kto wykorzysta [dosł. podniesie] Jego imię na próżno”. Jedyną 
różnicę zaobserwować można na poziomie masoreckim – masoreci 
umieścili inne znaki przystankowe na końcu każdego fragmentu.

Trzecie przykazanie poświadcza największe i najbardziej rozbu-
dowane różnice w obu wariantach przekazu. Już na samym początku 
egzegeta spotyka się z zupełnie różnymi czasownikami nakazującymi 
czcić dzień szabatu: w przypadku Księgi Wyjścia jest to czasownik 
zākôr (‘pamiętaj’), w przypadku Księgi Powtórzonego Prawa – šāmôr 
(‘strzeż, zachowuj’). Wydaje się, że pierwszy z wariantów ma charak-
ter kultyczny i mocniej podkreśla ideę uważania czegoś za priorytet 
niż drugi czasownik, aczkolwiek są egzegeci, którzy opowiadają się 
za synonimicznością obu wyrazów. Dodatkowo wersja z Księgi Po-
wtórzonego Prawa posiada całą dodatkową frazę „jak ci rozkazał 
YHWH, Bóg twój”, której jest pozbawiony wariant z Księgi Wyjścia 
(Łach 1971: 137).

Na tym jednak różnice się nie kończą. Kolejne niezgodności są 
możliwe do zaobserwowania w sekcji wymieniającej podmioty obję-
te zakazem wykonywania pracy w szabat. Księga Wyjścia wspomina 
o synu, córce, niewolniku, niewolnicy, bydle i cudzoziemcu. Księga 
Powtórzonego Prawa natomiast – o synu, córce, niewolniku, niewol-
nicy, wole, ośle, całym bydle i cudzoziemcu. Z podanych zestawień 
wynika zatem, że drugi z wariantów jest bogatszy o dwa dodatkowe 
komponenty (Brzegowy 2002: 37). Dodatkowo w wariancie z Księgi 
Powtórzonego Prawa znajduje się dodatkowy spójnik wāw przed 
słowem „sługa”, który jednak w tym konkretnym miejscu nie wydaje 
się pełnić innej funkcji niż lepsze zespolenie poszczególnych kom-
ponentów wyliczenia. Poza tym w tej samej wersji wyraz „bydło” 
został poprzedzony przez hebrajskie wyrażenie wǝkol oznaczające 
‘i wszelkie’, którego to wyrażenia analogiczny tekst w Księdze Wyj-
ścia nie posiada. Wreszcie wariant z Księgi Powtórzonego Prawa, 
w przeciwieństwie do swego odpowiednika, kończy tę część przyka-
zania pierwszą motywacją uzasadniającą konieczność zaprzestania 
pracy w szabat – „żeby odpoczął twój sługa i twoja służąca tak jak 
i ty” (Gronkowski 1948: 94).

Próba porównania zasadniczego uzasadnienia trzeciego przy-
kazania jest pozbawiona sensu ze względu na zupełnie inny tekst 
w obu wariantach Dekalogu, co pokazuje, że autorzy poszczególnych 
wersji sięgnęli do zupełnie innych tradycji niemających ze sobą nic 
wspólnego. W Księdze Wyjścia motywacja oparta została na fakcie 
stworzenia świata przez YHWH w ciągu sześciu dni i Jego odpoczyn-
ku, który miał miejsce dnia siódmego. W Księdze Powtórzonego Pra-
wa natomiast autor uzasadnia konieczność zachowywania szabatu 
przez fakt wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej – Izraelici mają 
pozwolić innym na odpoczynek, ponieważ w ten sposób odwdzię-
czają się oni YHWH za udzielony ratunek.
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Czwarte przykazanie Dekalogu wykazuje pewne różnice rów-
nież na poziomie uzasadnienia konieczności czczenia rodziców (Łach 
1947: 146; Betlejko 2003: 96). Wariant z Księgi Wyjścia podaje tyl-
ko jedną motywację czczenia rodziców – długie życie, podczas gdy 
wersja z Księgi Powtórzonego Prawa dokłada jeszcze drugi motyw 
– powodzenie w życiu. Co więcej, tradycja deuteronomistyczna po-
siada również dodatkową frazę nieobecną w wariancie elohistycz-
nym – „jak rozkazał tobie YHWH, Bóg twój”. Na koniec warto wspo-
mnieć o drobnej różnicy w zakresie pisowni czasownika „wydłużyć”. 
W wariancie z Księgi Wyjścia ma on postać jaʼărikûn, podczas gdy 
w wersji z Księgi Powtórzonego Prawa – jaʼărikun. Różnica zatem do-
tyczy jedynie poziomu ortografii (scriptio plena i scriptio defectiva) 
i w żaden sposób nie wpływa na różnicę w znaczeniu.

Pomiędzy trzema kolejnymi przykazaniami Dekalogu, a więc 
zakazami zabójstwa, cudzołóstwa i kradzieży, różnice są naprawdę 
minimalne. Przykazanie piąte nie różni się w żaden sposób, przy-
kazania szóste i siódme zaś w wariancie deuteronomistycznym po-
łączone są syndetycznie przez spójnik wāw, podczas gdy w wersji 
elohistycznej – asyndetycznie. W podobny sposób połączone zosta-
ło przykazanie ósme zakazujące składania fałszywego świadectwa 
(asyndetycznie w Księdze Wyjścia i syndetycznie w Księdze Powtó-
rzonego Prawa). Dodatkowo przykazanie to posiada inne przydaw-
ki określające słowo „świadectwo”: w wariancie elohistycznym jest 
to wyraz šāqer (‘fałsz, fałszerstwo’), w wersji deuteronomistycznej 
zaś – šāwǝʼ (‘próżny’). Egzegeci optują za tym, że wariant z  Księgi 
Powtórzonego Prawa jest szerszy znaczeniowo, podczas gdy jego 
odpowiednik – bardziej precyzyjny.

Wreszcie w odniesieniu do dwóch ostatnich przykazań należy 
zwrócić uwagę na ich stosunkowo duży stopień rozbieżności dający 
solidne podstawy do różnego kwalifikowania poszczególnych za-
kazów (Zaborski 2005: 128). Na wstępie warto jednak zauważyć, 
że również i w tym przypadku poszczególne zakazy połączone są 
asyndetycznie w Księdze Wyjścia i syndetycznie w Księdze Powtó-
rzonego Prawa3. Nieco różna jest zarówno ilość poszczególnych 
komponentów objętych zakazem pożądania, jak również ich ko-
lejność (Węgrzyniak 2010: 27). W wersji elohistycznej zbiór tych 
elementów jest następujący: dom, żona, sługa, służąca, wół, osioł, 
cała inna majętność, w wariancie deuteronomistycznym zaś posiada 
następującą postać: żona, dom, pole, sługa, służąca, wół, osioł, cała 
inna majętność. Przy tym układzie w wariancie z Księgi Wyjścia wy-
różniony został dom, gdyż on jest wymieniony oddzielnie od innych 
komponentów, w przypadku wersji z Księgi Powtórzonego Prawa na-
tomiast wyróżniona została żona4. Istotne jest również to, że wersja 
elohistyczna posługuje się tym samym czasownikiem powtórzonym 
dwukrotnie najpierw w odniesieniu do domu, następnie w odnie-
sieniu do pozostałych komponentów (lōʼ taḥmōd – ‘nie pożądaj’), 
podczas gdy wariant deuteronomistyczny korzysta z dwóch różnych 
czasowników: wpierw z lōʼ taḥmōd (‘nie pożądaj’), następnie zaś 
z lōʼ titʼawwê (‘nie pragnij’) (Hergesel 2006: 264; Chouraqui 2002: 
224)5. Ostatnią drobną różnicą jest obecność spójnika wāw przy 

3 Dotyczy to obu zakazów pożądania.
4 Owo wyróżnienie poszczególnych komponentów polega na specyficznym 
układzie komponentów: czasownik zakazujący, jeden element objęty zaka-
zem, czasownik zakazujący, pozostałe elementy objęte zakazem.
5 Papirus Nash posługuje się dwoma różnymi czasownikami i wymienia żonę 
przed domem, aczkolwiek należy uczciwie przyznać, że ze względu na pew-
ne uszkodzenie tekstu dokładna lekcja hebrajskiego terminu wyrażającego 

słowie „wół” w wariancie z Księgi Wyjścia przy jego braku w wersji 
z Księgi Powtórzonego Prawa.

Próba ustalenia pierwszeństwa przekazu

W świetle przeprowadzonych na poprzednim etapie analiz 
można stwierdzić, że w Piśmie Świętym Starego Testamentu nie 
zachowała się jedna wersja dziesięciu przykazań. Co więcej, wyka-
zano, że oba utrwalone warianty Dekalogu w niektórych miejscach 
różnią się dosyć znacznie względem siebie, co stanowi solidną pod-
stawę do stwierdzenia, że obie te wersje w żaden sposób nie są 
ze sobą całkowicie tożsame. Ten fakt rodzi potencjalnie trzy moż-
liwości. Albo pierwotna jest wersja z Księgi Wyjścia, albo wariant 
z Księgi Powtórzonego Prawa, albo obie tradycje są wtórne wobec 
pierwotnego wariantu. Przyjęcie którejś z dwóch pierwszych opcji 
jest dosyć kłopotliwe, ponieważ trudno byłoby wytłumaczyć, dla-
czego teologowie drugiej tradycji zdecydowali się na tak poważne 
ingerencje w obrębie tekstu, który według przekazów biblijnych 
został przekazany przez samego Boga. Gdyby któraś z dwóch wer-
sji zachowanych w Pięcioksięgu była pierwotna, raczej należałoby 
spodziewać się rozszerzeń w drugiej z nich, a nie zastępowanie jed-
nego fragmentu drugim, jak to ma miejsce choćby w odniesieniu do 
przykazania trzeciego.

Czysto teoretycznie można próbować bronić tezy, że to przekaz 
zachowany w Księdze Powtórzonego Prawa rozszerza tekst z Księ-
gi Wyjścia, co może przemawiać za pierwotnością wersji z Księgi 
Wyjścia, niemniej trudno jest wytłumaczyć, dlaczego autorzy deu-
teronomistyczny usunęli bardzo ważny fragment motywujący zakaz 
pracy w szabat, zastępując go innym tekstem. Z tego powodu za 
bardziej prawdopodobne należy uznać twierdzenie, że pierwotna 
wersja Dekalogu jest niezależna od obu zachowanych i, co więcej, 
nie dotrwała ona do współczesnych czasów. Ta pierwotna wersja 
była następnie uzupełniana o kolejne glossy, które ją rozszerzały 
przez różnego rodzaju dopowiedzenia i komentarze (Czajkowski 
2010: 378; Wojciechowski 2011: 9).

Za takim stanowiskiem przemawia kilka kolejnych argumentów 
podawanych przez egzegetów. Po pierwsze, skoro Dekalog miał być 
najważniejszą normą postępowania, to musiał być podany w krót-
kiej formie, która była łatwa do zapamiętania i odtworzenia (Kiedzik 
2000: 172). Warto również pamiętać, że według przekazów biblij-
nych dziesięć przykazań zostało wyrytych na kamieniu, a pisanie na 
takim materiale jest stosunkowo trudne (Łach 1947: 239). Co wię-
cej, z tradycji biblijnych wiadomo, że owe kamienne tablice nie były 
zbyt wielkich rozmiarów, tak więc nie mogły pomieścić za wiele tek-
stu. Tymczasem obszerność wersji dziesięciu przykazań z Księgi Po-
wtórzonego Prawa wynosi ok. 708 liter, a objętość wariantu z Księgi 
Wyjścia – ok. 620 znaków, co wydaje się przekraczać rozmiary tablic.

Po drugie, porównanie poszczególnych przykazań Dekalogu po-
zwala na zaobserwowanie ich stosunkowo dużej dysproporcji6. Dla 
przykładu przykazania piąte, szóste i siódme składają się z zaledwie 
sześciu liter (podobnie krótkie jest przykazanie ósme – piętnaście 
znaków, podczas gdy przykazanie pierwsze posiada objętość 185 
spółgłosek, a przykazanie trzecie – 203 liter. Owa olbrzymia dyspro-

zakaz pożądania budzi u niektórych egzegetów wątpliwość. Zob. Burkitt 
1903: 397.
6 Cyfry podane za wariantem z Księgi Wyjścia.
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porcja każe przypuszczać, że w pierwotnej wersji Dekalogu objętość 
poszczególnych przykazań była zbliżona, a na pewno nie odznaczała 
się tak znacznymi skokami objętości tekstu. Zachowane krótkie frazy 
w przykazaniach piątym, szóstym, siódmym czy ósmym sugerują, 
że w podobnej formie zostały również utrwalone inne przykazania 
(Witczyk 1997: 47). Dopiero z czasem, wskutek dodawania kolejnych 
gloss przekaz został wzbogacony do obecnych rozmiarów i w takiej 
też formie utrwalony. Na owe glossy składały się różne dopowie-
dzenia objaśniające sposób złamania poszczególnych przykazań, 
grożące różnymi sankcjami za ich nie zachowanie oraz podające 
różne beneficja dla tych, którzy będą je przestrzegać. Taka hipoteza 
potwierdzałaby, dlaczego większość przykazań ograniczona jest do 
podania samego zakazu – po prostu te przykazanie nie zostały wzbo-
gacone o elementy dodane w innych punktach Dekalogu.

Dopiero przy uwzględnieniu powyższych spostrzeżeń można 
podjąć się próby rekonstrukcji pierwotnej wersji dziesięciu przyka-
zań, która jednak ze względu na brak solidnego materiału badawcze-
go oraz bardzo duży stopień domysłu jest czysto hipotetyczna i taka 
pozostanie do momentu ewentualnego odkrycia jakichś ważnych 
świadectw zewnętrznych (Baraniak 2006: 19; Kempiak 2010: 69). 
Należy również uczciwie przyznać, że o ile dawniej egzegeci chętnie 
podejmowali się próby odtworzenia pierwotnego wariantu dziesię-
ciu przykazań, o tyle współcześnie ze względu na wymienione trud-
ności tego typu badania zostały raczej zarzucone (Lemański 2002: 
282). Ważnym kryterium wykorzystanym podczas próby rekon-
strukcji pierwotnej wersji dziesięciu przykazań jest założenie, że ze 
względu na wielki szacunek wobec samego tekstu Dekalogu kolejne 
pokolenia nie dokonywały w nim żadnych zmian istotowych w obrę-
bie już istniejącego tekstu, ale ograniczały się do jego uzupełniania 
bądź relektury, która jednak bazowała na wariancie pierwotnym (Łach 
1952: 301). Jeżeli natomiast do jakichś zmian dochodziło, na pod-
stawie porównania obu wersji i zachowanych wariantów tekstowych 
poza wariantem masoreckim można odtworzyć wcześniejszą formę7.

Próba rekonstrukcji pierwotnej formy

Jak pokazano, formuła otwierająca Dekalog jest zgodna w obu 
zachowanych wariantach, stąd jedyne pytanie, które należy posta-
wić, dotyczy jej ewentualnego skrócenia. Porównując ową formułę 
z analogicznymi tekstami otwierającymi różne przymierza można 
zauważyć duży stopień podobieństwa, co z kolei pozwala przy-
puszczać, że w jej pierwotnej wersji musiały funkcjonować takie 
elementy jak autoprezentacja oraz wspomnienie dobrodziejstwa 
będącego podstawą nawiązania przymierza ze strony YHWH. Pew-
ną wątpliwość może budzić jedynie apozycja „dom niewolników” 
będąca rozwinięciem wyrażenia „ziemia egipska”. Być może formuła 
ta została dodana na dalszym etapie redakcji w celu przypomnienia 
późniejszym pokoleniom, czym dla narodu wybranego była ziemia 
egipska. Dla Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, 
tego rodzaju informacja nie wydawała się konieczna, ponieważ dla 
tych Żydów kojarzenie ziemi egipskiej ze stanem niewoli było raczej 

7 Jak zostało pokazane na wcześniejszym etapie analiz, poszczególne róż-
nice pomiędzy obydwoma wersjami Dekalogu w ich części zasadniczej są 
możliwe do wytłumaczenia, stąd na tej podstawie można stwierdzić, który 
wariant jest wcześniejszy.

naturalne8. W związku z tym pierwotna wersja tej formuły mogła 
brzmieć: „Ja jestem YHWH, twój Bóg, który wyprowadził ciebie z zie-
mi egipskiej”.

W odniesieniu do pierwszego przykazania, posługując się sfor-
mułowaną powyżej zasadą, że motywacji i gróźb nie było w pier-
wotnym wariancie Dekalogu (Peter 1982: 70), można stwierdzić, 
że późniejszym uzupełnieniem jest passus Wj 20, 5b-6. Charakter 
wyjaśnienia i dopowiedzenia posiada również fragment 20, 4b. In-
formacja o zakazie oddawania pokłonu i służenia wizerunkom (20, 
5a) także nie wydaje się pierwotnym tekstem, ponieważ wskazania 
te są wyraźnie zależne od zakazu wykonywania rzeźb i podobizn, 
a zatem mają już charakter interpretacyjny. Pewną wątpliwość bu-
dzi natomiast obecność w pierwotnej wersji terminu „podobizna”. 
Pierwszy wyraz (obraz) wydaje się mieć węższy zakres znaczeniowy 
i oznacza bożka przeznaczonego do celów kultycznych, podczas gdy 
drugi termin (podobizna) wskazuje na wszelki wyobrażalny kształt 
i formę. Skoro zatem drugi termin rozszerza znaczeniowo pierwszy, 
można zakładać, że został on dodany na dalszym etapie przekazu 
w celu doprecyzowania zakresu tego zakazu. Na tej podstawie moż-
na uznać, że nie występował on w pierwotnej wersji Dekalogu.

W odniesieniu do pierwszego przykazania należy jeszcze rozwa-
żyć jeden problem, mianowicie taki, czy zakaz sporządzania wizerun-
ków jest odrębnym przykazaniem wobec zakazu bałwochwalstwa 
czy też może jest jego integralnym elementem. Od odpowiedzi na to 
pytanie zależy bowiem to, czy uzna się hipotezę, że zakaz sporządza-
nia wizerunków znajdował się w pierwotnym wariancie dziesięciu 
przykazań czy nie. Jeżeli ten zakaz potraktuje się jako rozwinięcie 
zakazu bałwochwalstwa, to taka interpretacja daje solidne podstawy 
do tego, żeby uznać zakaz sporządzania podobizn za tekst wtórny 
wobec pierwotnego wariantu Dekalogu. Jeżeli natomiast uzna się 
go za odrębne przykazanie, należy założyć, że zakaz ten znajdował 
się w pierwotnej wersji dziesięciu przykazań. Niestety, opinie zarów-
no egzegetów czy specjalistów, jak i autorów starożytnych są w tej 
sprawie bardzo podzielone, co utrudnia udzielenie odpowiedzi na 
tak postawione pytanie (Chałupniak 2012: 293). Jeżeli przyjmie się 
tożsamość obu zakazów (bałwochwalstwa i sporządzania podobizn), 
pierwsze przykazanie Dekalogu mogło pierwotnie brzmieć następu-
jąco: „nie będziesz miał bogów innych przede Mną”9. Jeżeli nato-
miast uzna się ich odrębność, drugie przykazanie mogło pierwotnie 
brzmieć: „nie uczynisz sobie rzeźby”.

Zgodnie z poczynionymi uprzednio założeniami część zawiera-
jąca groźbę, a więc tekst Wj 20, 7b drugiego przykazania, nie sta-
nowił komponentu pierwotnej wersji Dekalogu. Co więcej, można 
próbować zaryzykować twierdzenie, że apozycja do imienia własne-
go Boga (twój Bóg) również jest rodzajem dopowiedzenia, którego 
pierwotnie mogło nie być. Z drugiej jednak strony ta sama fraza 
znajduje się już w innym miejscu Dekalogu (formuła wprowadzają-
ca), a zatem mogła ona występować również w tym miejscu. W kon-
sekwencji drugie przykazanie pierwotnie mogło brzmieć następu-
jąco: „nie wykorzystasz imienia YHWH, twojego Boga, na próżno”.

W odniesieniu do najdłuższego przykazania w aktualnej wersji 

8 Według danych z Wj 19,1 Izraelici otrzymali Dekalog na Synaju ok. 3 
miesiące od wyjścia z Egiptu.
9 Nie wydaje się, żeby tak ujętą treść dało się jeszcze bardziej skrócić bez 
uszczerbku dla przekazu. Co prawda można by się pokusić o obcięcie tej 
frazy o wyrażenie „przede Mną”, niemniej eliminacja tej części zmienia sens 
przekazu.
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Dekalogu łatwo można zauważyć, że w znacznej mierze składa się 
ono z wyjaśnień i motywacji. Do motywacji należy zaliczyć frag-
ment 20, 11. Passus 20, 9-10 natomiast opisuje sposób uświęcania 
szabatu, jest to zatem tekst wyjaśniający. Na tej podstawie można 
uznać, że te fragmenty nie należały do pierwotnej wersji Dekalogu, 
ale zostały dodane z czasem w celu objaśnienia tego przykazania. 
Pierwotnie zatem trzecie przykazanie mogło brzmieć następująco: 
„pamiętaj o dniu szabatu, żeby go uświęcić”10.

W przypadku czwartego przykazania dość łatwo można wy-
odrębnić sam nakaz (20, 12a) oraz jego motywację (20, 12b). Przy 
założeniu, że motywacje zostały nadane na dalszym etapie przekazu 
tekstu, można przyjąć, że pierwotna wersja czwartego przykazania 
brzmiała: „czcij ojca twego i matkę twoją”. W odniesieniu do ko-
lejnych trzech przykazań sytuacja jest już bardzo prosta – wszyst-
kie one posiadają bardzo zwięzłą formę, której już bardziej skrócić 
się nie da. Jedyną kwestią, którą należy rozważyć, jest ewentualna 
obecność w pierwotnej formie syndetycznego sposobu połączenia 
tych przykazań, tak jak robi to wariant z Księgi Powtórzonego Prawa. 
Takie rozwiązanie ma swoją konsekwencję – wszystkie przykazania 
od szóstego do dziesiątego w tradycji deuteronomistycznej poprze-
dzone są spójnikiem wāw. Z drugiej strony należy mieć świadomość 
tego, że żadne z przykazań od pierwszego do piątego nie zostało 
poprzedzonych tą spółgłoską. Z jednej strony nie wydaje się, żeby 
w pierwotnej wersji Dekalogu funkcjonowała taka niekonsekwen-
cja, z drugiej zaś strony łatwiej jest przyjąć dodanie tego spójnika 
niż jego usunięcie. Na tej podstawie można założyć, że analizowane 
trzy przykazania pierwotnie miały następującą postać: „nie zabijaj”, 
„nie cudzołóż”, „nie kradnij”. Nie wydaje się również, żeby aktualna 
wersja ósmego przykazania odbiegała od jego pierwotnej wersji. 
Przykazanie to pozbawione jest jakichkolwiek motywacji i uzupeł-
nień, stąd pierwotnie mogło ono brzmieć: „nie powiesz przeciwko 
twemu bliźniemu fałszywego świadectwa”.

Zdecydowanie większy problem jest natomiast w przypadku 
dwóch ostatnich zakazów. Jak już zauważono na wcześniejszym 
etapie analiz, znaczna rozbieżność pomiędzy wariantem elohistycz-
nym a deuteronomistycznym daje solidną podstawę do wyodręb-
nienia w passusie Wj 20, 17 (Pwt 5, 21) jednego lub dwóch przy-
kazań. Abstrahując na chwilę od tego problemu, warto zauważyć, 
że część komponentów objętych zakazem pożądania (pole, sługa, 
służąca, wół, osioł, cała majętność) wydaje się rozwinięciem dość 
wieloznacznego na gruncie języka hebrajskiego terminu „dom”. Na 
tej podstawie można by zaryzykować twierdzenie, że jest to póź-
niejszy komentarz nieobecny w pierwotnym wariancie Dekalogu. 
Jeżeli za punkt wyjścia przyjmie się kolejność proponowaną przez 
wersję z Księgi Wyjścia, to również i żonę można by uznać za „kom-
ponent” terminu „dom”, co dawałoby podstawę do stwierdzenia, 
że w pierwotnym wariancie Dekalogu żona nie była wspominana. 
W takim układzie przykazanie to mogłoby brzmieć: „nie pożądaj 
domu twojego bliźniego”. Jeżeli natomiast uzna się pierwszeństwo 
wersji deuteronomistycznej oraz Augustyński sposób podziału dzie-
sięciu przykazań pierwotna wersja Dekalogu (w oparciu o Pwt 5, 21) 
w przypadku dwóch ostatnich przykazań mogłaby brzmieć następu-

10 Nie wydaje się, żeby można było usunąć z tej wersji frazę „żeby go 
uświęcić”, gdyż to właśnie ona nadaje szabatowi specyficzny odcień 
sakralny. Poza tym dobrze współgra z kultycznym charakterem czasownika 
zkr.

jąco: „nie pożądaj żony twojego bliźniego” oraz „nie pragnij domu 
twojego bliźniego”11.

W oparciu o całość przeprowadzonych analiz można przytoczyć 
hipotetyczną wersję dziesięciu przykazań w takiej formie, w jakiej 
została ona objawiona Mojżeszowi na Synaju. Przy uwzględnieniu 
podziału Augustyńskiego Dekalog miałby następującą postać:

Ja jestem YHWH, twój Bóg, który wyprowadził ciebie z ziemi 
egipskiej.
Nie będziesz miał bogów innych przede Mną.
Nie wykorzystasz imienia YHWH, twojego Boga, na próżno.
Pamiętaj o dniu szabatu, żeby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie powiesz przeciwko twemu bliźniemu fałszywego świadectwa.
Nie pożądaj żony twojego bliźniego.
Nie pragnij domu twojego bliźniego.

Jeżeli natomiast za punkt wyjścia przyjmie się podział propono-
wany przez Józefa Flawiusza i Filona, pierwotny tekst Dekalogu 
mógłby mieć następującą postać:

Ja jestem YHWH, twój Bóg, który wyprowadził ciebie z ziemi 
egipskiej.
Nie będziesz miał bogów innych przede Mną.
Nie uczynisz sobie rzeźby.
Nie wykorzystasz imienia YHWH, twojego Boga, na próżno.
Pamiętaj o dniu szabatu, żeby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie powiesz przeciwko twemu bliźniemu fałszywego świadectwa.
Nie pożądaj domu twojego bliźniego.

Na gruncie języka hebrajskiego powyższy tekst nie wykazuje już 
tak dużej rozbieżności w zakresie ilości liter wykorzystanych do opi-
sania każdego przykazania. Przy zaproponowanym układzie formuła 
wprowadzająca składałaby się z 32 spółgłosek, zakaz bałwochwalstwa 
– z 23 liter, zakaz nadużywania imienia YHWH – z 22 znaków, nakaz 
uświęcenia szabatu – z 18 spółgłosek, nakaz czci rodziców – z 15 liter, 
zakazy zabójstwa, cudzołóstwa i kłamstwa z 6 znaków, zakaz składa-
nia fałszywego świadectwa – z 15 spółgłosek, zakaz pożądania cudzej 
żony – z 12 liter, zakaz pożądania cudzej własności zaś – z 13 znaków. 
Całość mogłaby liczyć zatem ok. 168 spółgłosek12.

W zrekonstruowanych wersjach warto zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze, tylko w formule wprowadzającej i pierwszym 

11 Nie wydaje się, żeby to przykazanie można było jeszcze bardziej skrócić – 
obecność dopełnienia bliższego w tym przypadku wydaje się obowiązkowa, 
podobnie jak w przykazaniu ósmym. Przykazania od piątego do siódmego 
tego dopełnienia nie potrzebują, ponieważ tam specyficzny zakres znacze-
niowy terminów hebrajskich wyznacza odpowiedni desygnat tych przykazań.
12 Przy podziale przyjmowanym przez Flawiusze zakaz wykonywania wize-
runków liczyłby 11 znaków, zakaz pożądania cudzej własności zaś – 12 spół-
głosek, co dałoby łącznie ok. 166 liter.
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przykazaniu prawodawca (YHWH) mówi o sobie w trybie pierwszo-
osobowym. W pozostałych przykazaniach natomiast, z wyjątkiem 
przykazania drugiego, nie ma żadnego bezpośredniego odniesienia 
do YHWH. W drugim przykazaniu o Bogu mówi się zaś w trzeciej oso-
bie singularis. W sposób naturalny rodzi się pytanie, czy w oparciu 
o tę nieścisłość można wnioskować o jakiejś korekcie drugiego przy-
kazania, która harmonizowałaby sposób mówienia o YHWH. Otóż nie 
wydaje się to konieczne. Mówienie o samym sobie w trzeciej osobie 
singularis nie jest bowiem czymś nadzwyczajnym w przekazanie bi-
blijnym (np. Kpł 19, 5.12.22).

Po drugie, osiem przykazań Dekalogu zostało sformułowanych 
negatywnie (przez zakaz), podczas gdy tylko dwa ma charakter pozy-
tywny (nakaz) (Rosińska 2014: 29). Pytanie, które pojawia się w związ-
ku z tą obserwacją, brzmi, czy w pierwotnej wersji Dekalogu również 
i te przykazania nie były sformułowane negatywnie. Rzeczywiście są 
egzegeci, którzy utrzymują, że faktycznie tak było, pozytywna forma 
tych dwóch przykazań zaś została nadana później. W odniesieniu do 
nakazu świętowania dnia szabatu warto zauważyć, że przykazanie to 
ma jakąś formę zakazu w dalszym swoim fragmencie („nie będziesz 
wykonywał żadnej pracy” – Wj 20, 10b). Na pewno jednak taka forma 
nie mogłaby funkcjonować w pierwotnej wersji Dekalogu, ponieważ 
fraza ta potrzebuje swojego dopowiedzenia, kiedy adresaci mają nie 
wykonywać żadnej pracy, a ta informacja jest podana we wcześniej-
szej partii tekstu (20, 10a). Co do przykazania nakazującego czcić ro-
dziców niektórzy uczeni sugerują, że pierwotnie przykazanie to mogło 
mieć postać „nie złorzecz (nie bluźnij) ojcu swemu ani matce swojej” 
(Witczyk 1997: 61). Zasadniczy problem związany z przedstawionymi 
próbami zmiany owych przekazań polega na tym, że za tymi propo-
zycjami nie stoją żadne solidne argumenty. Co więcej, bardzo trudno 
jest wytłumaczyć, dlaczego na pewnym etapie przekazu miano by za-
stąpić negatywne formy tych przykazań formami pozytywnymi, czego 
nie uczyniono wobec innych przykazań. Szacunek wobec Dekalogu 
skłaniałby raczej ku przypuszczeniu, że członkowie narodu wybranego 
nie dokonywaliby w nim tak daleko idących ingerencji.

Ostatnią kwestią, nad którą warto by się pochylić, jest problem 
próby ustalenia, w oparciu o zrekonstruowaną wersję pierwotną, 
pierwotnego podziału Dekalogu, a zatem problem odpowiedzi na 
pytanie, czy odtworzony wariant początkowy pomaga w ustaleniu, 
czy zakaz sporządzania wizerunków jest odrębnym przykazaniem. 
Rzeczą wartą zauważenia jest to, że o groźby lub motywacje zostały 
rozszerzone jedynie pierwotne przykazania Dekalogu, podczas gdy 
zasady regulujące relacje z bliźnimi nie otrzymały takich amplifika-
cji. Ta obserwacja podsuwa przypuszczenie, że w sposób szczególny 
chciano wyakcentować te przykazania, które odnoszą się do Boga13. 
W tym kontekście jedynym przykazaniem regulującym stosunek ze 
Stwórcą, które nie doczekało się amplifikacji o motywację lub groźbę, 
jest zakaz bałwochwalstwa. Ten stan rzeczy można by próbować tłu-
maczyć właśnie tym, że przykazanie to jest integralną częścią zakazu 
wykonywania wizerunków, stąd wszelkie uzupełnienia motywacyjne 
mogły być dodawane na końcu obu zakazów, żeby nie rozbijać ich 
jedności. Takie rozwiązanie przemawiałoby za słusznością Augustyń-
skiego podziału Dekalogu.

13 Przykazanie nakazujące cześć rodziców w pewnym sensie można kwali-
fikować jako przykazanie odnoszące się do Boga (Żydzi po dziś dzień tak je 
właśnie kwalifikują) ze względu na to, że na ziemi rodzice są dla dziecka 
reprezentantami Boga.

Próba wyjaśnienia różnic w obu wersjach Dekalogu

W przypadku pierwszego przykazania Dekalogu kwestia tzw. 
zapisu scriptio plena lub scriptio defectiva dotyczy jedynie poziomu 
ortografii, stąd rozważanie pierwotności zapisu nie ma większego 
sensu14. Obecność litery wāw przed wyrażeniem „do trzeciego po-
kolenia” można natomiast tłumaczyć jako późniejszą amplifikację 
w celu harmonizacji poszczególnych elementów wyliczenia (nastę-
pujący element również posiada spójnik wāw). W ten sam sposób 
można również tłumaczyć obecność znaku wāw przed wyrażeniem 
„żadnej podobizny” – chęć harmonizacji z poprzednio wymienionym 
elementem mogła zaważyć na dodaniu tej spółgłoski.

Różnicę na poziomie ostatniej spółgłoski w treści pierwszego 
przykazania łatwiej wytłumaczyć, przyjmując pierwszeństwo wa-
riantu deuteronomistycznego (Jego przykazania). Powstanie wersji 
elohistycznej (Moje przykazanie) związane byłoby z błędnym prze-
pisaniem przez kopistę litery, a w zasadzie z jej niedociągnięciem. 
Litera wāw (ו) bowiem ma bardzo podobną pisownię, jak litera jōd 
 Przy tej hipotezie wersja z Księgi Wyjścia powstałaby wskutek .(י)
niedociągnięcia znaku wāw, które to niedociągnięcie wprowadziło 
do tekstu literę jōd. Słabość tej hipotezy osadza się na tym, że tre-
ściowo wersja elohistyczna lepiej wpisuje się w kontekst wypowie-
dzi niż wariant deuteronomistyczny. Przemawia zatem kilkukrotnie 
powtórzone zaimek oraz sufiks pierwszej osoby singularis, co suge-
ruje pierwszeństwo wersji z Księgi Wyjścia. Być może zatem powsta-
nie wariantu z Księgi Powtórzonego Prawa również należy tłumaczyć 
błędem kopisty, ale polegającym na niepotrzebnym wydłużeniu zna-
ku jōd (י) do litery wāw (ו).

Jak już podkreślono, trzecie przykazanie wykazuje największe 
różnice w obydwu wariantach (Kot 2014: 15). Obecność dwóch róż-
nych czasowników otwierających można tłumaczyć chęcią zwiększe-
nia gorliwości w zachowywaniu tego przykazania – wariant z Księgi 
Powtórzonego Prawa, według tej hipotezy, został wprowadzony 
później we wskazanym celu. Dodatek deuteronomistyczny „jak ci 
rozkazał YHWH, Bóg twój” również należy uznać za amplifikację, któ-
rej celem było mocniejsze wyakcentowanie boskiego pochodzenia 
instytucji szabatu15. Obecne w wersji z Księgi Powtórzonego Prawa 
rozszerzenie o dwa dodatkowe zwierzęta (wół, osioł) jest wtórne 
wobec pierwotnego wariantu nieposiadającego tej amplifikacji. 
Prawdopodobnie uzupełnienie to stało się konieczne, ponieważ nie-
którzy Izraelici nie zaliczali tych zwierząt do wymienionego w wersji 
elohistycznej bydła. Żeby więc ukrócić jakiekolwiek dyskusje w tym 
temacie, zdecydowano się na to rozszerzenie. W podobnym duchu 
należałoby również tłumaczyć uzupełnienie w wersji deuterono-
mistycznej rzeczownika „bydło” o określenie „wszelkie”. Obecność 
litery wāw przed słowem „sługa” w wersji z Księgi Powtórzonego 
Prawa trzeba uznać za chęć harmonizacji tekstu (pozostałe elementy 
wyliczenia też są poprzedzone tym spójnikiem). Co do tekstu naj-
bardziej różniącego obie wersje Dekalogu, czyli motywacji trzeciego 
przykazania, należy przyjąć, że są to prostu dwa niezależne od sie-

14 Warto porównać papirus Nash, w którym zapis scripto plena jest znacznie 
częstszy niż w obu wersjach tekstu masoreckiego.
15 Warto jednak zauważyć, że są tacy egzegeci, którzy umieszczenie tej frazy 
tylko w dwóch przykazaniach pozytywnych (trzecim i czwartym) tłumaczą 
tym, że zwrot ten ma pokazywać początkowo negatywny sposób sformu-
łowania tych przykazań, który z czasem został porzucony na rzecz formy 
pozytywnej.
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Jeżeli natomiast uzna się za pierwotny wariant deuteronomi-
styczny, powstanie wersji z Księgi Wyjścia można próbować tłuma-
czyć pomyłką kopisty podczas przepisywania tekstu (Łach 1964: 
204). Po napisaniu frazy „nie pożądaj”, zamiast wypisać pierwszy 
element objęty zakazem pożądania (czyli żonę), omyłkowo wypi-
sał drugi element (dom). Zauważywszy błąd, zamiast wypisać drugi 
czasownik (nie pragnij), przepisał raz jeszcze już użyty czasownik 
(nie pożądaj) i dopisał opuszczony element pierwszy (żonę)17. W ten 
sposób nie dość, że doszło do zamiany kolejności, to jeszcze został 
wyeliminowany jeden z dwóch czasowników wyrażających zakaz 
pożądania. Ponieważ zamiana kolejności poszczególnych kompo-
nentów spowodowała zachwianie logiki wyliczania tych elementów, 
kopista miał pominąć słowo „pole”, ponieważ nie harmonizowało 
już ono z całością przekazu (Łach 1952: 304). Niektórzy egzegeci za-
uważają, że ten element mógł zostać dodany później. Zasadniczym 
argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest odwo-
łanie się do koczowniczego trybu życia, który Izraelici prowadzili – 
trudno jest przyjąć, żeby pole mogło być obiektem zakazu pożądania 
w czasach, kiedy nikt takiej własności nie posiadał (Synowiec 2004: 
50). Obecność dodatkowej litery wāw przed wyrazem „wół” można 
tłumaczyć chęcią harmonizacji przekazu (spójnik ten powraca przy 
wszystkich drugorzędnych komponentach objętych zakazem pożą-
dania z wyjątkiem pola).

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba rekonstrukcji początkowej 
wersji dziesięciu przykazań. Osiągnięcie celu opracowania było 
możliwe dzięki zestawieniu dwóch masoreckich wariantów Deka-
logu oraz próbie ukazania późniejszych uzupełnień. Praca została 
podzielona na cztery części. Najpierw zestawiono różnice pomiędzy 
tekstami Wj 20, 2-17 oraz Pwt 5, 6-21. Potem pochylono się nad 
próbą ustalenia pierwszeństwa przekazu. Część trzecia poświęcona 
została próbie rekonstrukcji pierwotnej wersji dziesięciu przykazań. 
Opracowanie zwieńczyła część wyjaśniająca różnice pomiędzy po-
szczególnymi masoreckimi wariantami Dekalogu.

W świetle przeprowadzonych analiz można ze sporą dozą 
prawdopodobieństwa stwierdzić, że pierwotna wersja Dekalogu 
była stosunkowo prosta, a pomiędzy poszczególnymi przykazaniami 
nie było specjalnie dużej rozpiętości objętościowej. Przedstawiona 
w niniejszym opracowaniu propozycja ma jedynie charakter czysto 
hipotetyczny, co spowodowane jest brakiem mocnego materiału 
badawczego umożliwiającego dokonanie bardziej wiarygodnych 
rekonstrukcji.

17 Według tej hipotezy kopista nie chciał używać drugiego czasownika, po-
nieważ zależało mu na zachowaniu czasownika który bezpośrednio poprze-
dzał wyliczoną żonę.

bie warianty umotywowania konieczności zachowywania szabatu, 
które powstały równolegle na bazie wersji pozbawionej którejkol-
wiek z nich (Łyko 2003: 24). Pierwszy element motywujący obec-
ny w wersji deuteronomistycznej, a nieobecny w wariancie elohi-
stycznym jest treściowo podporządkowany motywacji socjalnej 
z Księgi Powtórzonego Prawa, stąd ściśle z nich koegzystuje, co 
tłumaczy jego nieobecność w wersji z Księgi Wyjścia.

W przypadku czwartego przykazania Dekalogu dwie wymie-
nione frazy obecne w wersji deuteronomistycznej, a nieobecne 
w wariancie elohistycznym, należy tłumaczyć rozszerzeniami do-
konanymi na późniejszym etapie redakcji tekstu. Ich celem było 
z jednej strony większe umotywowanie konieczności okazywania 
czci rodzicom, z drugiej zaś strony mocniejsze podkreślenie bo-
skiego pochodzenia tego nakazu. Dodatkowa litera wāw na po-
czątku każdego z przykazań od szóstego do dziesiątego również 
jest późniejszą amplifikacją służącą być może lepszemu zespoleniu 
ostatnich przykazań Dekalogu w jeden ciąg bądź zakwalifikowanie 
ich do tej samej grupy (przykazania odnoszące się do bliźniego).

W odniesieniu do przykazania ósmego, jak już zauważono na 
wcześniejszym etapie analiz, wariant z Księgi Powtórzonego Prawa 
jest szerszy znaczeniowo, co sugeruje, że kopiści mogli chcieć roz-
szerzyć zakres stosowalności tego przykazania na większe obszary 
życia społecznego, nie tylko na sferę sądowniczą. Taka hipoteza za-
kłada zatem, że starszym wariantem jest wersja elohistyczna. Inną 
próbą rozwiązania tej rozbieżności jest odwołanie się do drugiego 
przykazania. Tam bowiem pojawia się dokładnie to samo słowo, 
co w zakazie składania fałszywego świadectwa w wersji z Księgi 
Powtórzonego Prawa. Być może zatem kopista przepisał tamto 
słowo, ponieważ właśnie je miał w pamięci (w języku hebrajskim 
oba wyrazy zaczynają się od tej samej litery).

W zakresie różnic w obrębie przykazania dotyczącego zakazu 
pożądania zauważono dwie główne nieścisłości: kwestię kolejno-
ści elementów objętych zakazem pożądania oraz różnorodności 
czasowników wyrażających ten zakaz. Wydaje się, że przyjmując 
pierwszeństwo wariantu elohistycznego, trudniej jest wytłuma-
czyć dodanie na pewnym etapie przekazu tekstu zupełnie nowy 
rdzeń czasownikowy. Jego dodanie trudno jest tłumaczyć pomyłką 
kopisty, ponieważ żadna z liter rdzenia nie pokrywa się z żadną 
z liter rdzenia drugiego czasownika16. Jeżeli obecność tego cza-
sownika faktycznie związana jest z działalnością kopisty, to nale-
żałoby przyjąć świadomą ingerencję. Zakładając jako pierwotny 
wariant z Księgi Wyjścia oraz uwzględniając treść zakazów pożąda-
nia z Księgi Powtórzonego Prawa, można się domyślać, że kopista 
chciał wyodrębnić żonę spośród innych elementów objętych zaka-
zem pożądania, by w ten sposób pokazać wyższość kobiety ponad 
wartością zwierząt czy rzeczy materialnych. Dodanie odrębnego 
czasownika mogło ułatwić mu to zadanie. Niektórzy sugerują, że 
przestawienie żony przed dom wynikało z innego zrozumienia 
przez kopistę tego drugiego terminu. Początkowo wyraz „dom” 
miał funkcjonować w szerszy znaczeniu, a więc jako „domostwo”. 
Kopista natomiast zrozumiał ten termin w węższym znaczeniu 
(jako budynek materialny) i chcąc zharmonizować wyliczenie po-
szczególnych elementów, zamienił kolejnością te dwa wyrazy (Łach 
1952: 304).

16 Het, mem, dalet do ain, waw, he.
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Problematyka uregulowania statusu prawnego 
pojazdów autonomicznych 

Legal aspects
 of autonomous vehicles

Autonomous car construction is one of the fastest developing 
technology branches nowadays. The article covers the issue of the 
entry into service of autonomous vehicles by discussing the United 
Nations Vienna Convention on Road Traffic of 1968, in which the 
first limitations on the application of this technology may be found 
and national laws. The article will also address the issue of testing 
of autonomous vehicles in the United States, where we may find 
a much wider leeway guaranteed to this issue by the lawmakers. 
The analysis will also point out the controversies raised by this tech-
nology within particular spheres due to collisions and accidents, 
problems with assessment of responsibility or insurance. The de-
velopments regarding this technology are definitely worth follow-
ing, because with time more and more developed version of these 
significantly automatices vehicles are bound to be legally admitted 
to enter into service.

Keywords: autonomous vehicles, autonomous car, insurance, lia-
bility, technology.  

Jedną z najszybciej rozwijających się technologii jest kon-
struowanie pojazdów autonomicznych. Zgodnie z założeniami 
producentów mają one być bezpieczniejsze niż samochody kiero-
wane przez człowieka oraz na wiele sposobów ułatwiać transport 
zarówno osób, jak i towarów. W niniejszym artykule omówiona 
została problematyka dopuszczenia do ruchu pojazdów autono-
micznych w kontekście m.in. przepisów Konwencji Wiedeńskiej  
o ruchu drogowym z 1968 r., w której odnajdujemy pierwsze ogra-
niczenia w zastosowaniu tej technologii poprzez obligatoryjną 
obecność zdolnego do podejmowania niezbędnych manewrów 
kierowcy. Również przepisy krajowe obecnie nie pozwalają na 
dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu po drogach pu-
blicznych. Poruszona zostanie także kwestia testowania pojazdów 
autonomicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie odnajdujemy 
znacznie więcej swobody zagwarantowanej przez ustawodawcę. 
Wskazaną zostane również kontrowersje, jakie budzi ta technolo-
gia, ze względu na przydarzające się kolizje i wypadki oraz problemy  
z ustaleniem odpowiedzialności. 

Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne, samochody autonomicz-
ne, ubezpieczenie, odpowiedzialność, technologia. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp

Rozwój technologiczny nieustannie przyczynia się do zmiany 
świata w jakim żyjemy. Znaczna część społeczeństwa ochoczo pod-
chodzi do nowych, innowacyjnych projektów —zwłaszcza tych, któ-
re wydają się być nowinkami technicznymi mającymi ułatwiać nam 
życie. Patrząc na przemysł motoryzacyjny wydawać się może, że to 
co nam konsumentom przychodzi na myśl w rozmowach o nowocze-
snych autach przyszłości, to pojazdy energooszczędne, ekonomicz-
ne, wygodne, natomiast producenci patrzą zdecydowanie szerzej 
—przede wszystkim będą autonomiczne.

Definicje

Warto zacząć od zdefiniowania pojęcia pojazdów autonomicz-
nych. Definicja taka przedstawiona została w raporcie Komisji Euro-
pejskiej w sprawie Public Support Measures for Connected and Au-

tomated Driving z maja 2017 roku jako zestaw systemów umożliwia-
jących przemieszczanie się pojazdów bez bezpośredniego udziału 
człowieka, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i innych techno-
logii oraz poprzez bezprzewodową wymianę danych z innymi pojaz-
dami, infrastrukturą oraz osobami trzecimi (https://publications.eu-
ropa.eu/en/publication-detail/-/publication/0f3e5c98-66ad-11e7-b-
2f2-01aa75ed71a1/language-en 2018). Dzięki zautomatyzowaniu 
całego systemu pojazdu, a także dostosowaniu infrastruktury dro-
gowej do nowoczesnych możliwości samochodów, pojazdy autono-
miczne będą ułatwiały życie uczestników ruchu drogowego na wielu 
płaszczyznach. Pierwszym zasadniczym udogodnieniem będzie to, że 
to nie człowiek będzie musiał kierować pojazdem, a więc w trakcie 
przejazdy czas spędzony w samochodzie będzie mógł wykorzystać 
w jakikolwiek sposób, zamiast stałego kontrolowania przebiegu po-
dróży. Pozwoli to również na szybsze przemieszczanie się na dłuż-
szych trasach, ze względu na brak konieczności organizowania po-
stoju, podczas którego kierowca mógłby odpocząć od prowadzenia 
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pojazdu. Pojazdy przyszłości mają jednak znaczenie więcej do zaofe-
rowania. Cały zamontowany system, konieczny do zorganizowania 
ruchu pojazdu, można wykorzystać również w inny sposób. Pojazdy 
te będą wyposażone w specjalne radary, dostęp do bluetooth i Wi-
-Fi, a także możliwość łączenia się z siecią 3G i 4G. To daje ogromne 
możliwości, jeżeli chodzi o ułatwienie wszelkich czynności wiążących 
się z uczestniczeniem w ruchu drogowym, poprzez chociażby pro-
ste dokonywania płatności na bramkach autostradowych, stacjach 
benzynowych czy za postój w strefach płatnego parkowania. Pojazd 
nie będzie miał bowiem żadnych trudności z ustaleniem tego typu 
potrzeb. Dla przykładu poprzez dostęp do sygnałów, jakie będzie 
odbierać z otoczenia, będzie mógł ocenić czy w danym momen-
cie wjeżdża na płatną część autostrady, a więc czy konieczne jest 
uiszczenie opłaty za ten przejazd. Wprowadzenie tego systemu we 
wszystkich pojazdach uczestniczących w ruchu z pewnością pozwo-
liłoby na zlikwidowanie korków ze względu na możliwość usunięcia 
bramek płatniczych na płatnych odcinkach autostrady i zastąpienie 
ich radarami, które odbierałyby sygnał, jaki pojazd wjechał na auto-
stradę oraz kto powinien za to zapłacić. Tego typu udogodnienie jest 
już w Polsce wykorzystywane przez system viaTOLL (https://www.
viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/system-viatoll/jak-dziala 2018), któ-
ry oparty jest na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego 
zasięgu. Użytkownicy systemu wjeżdżając na płatny odcinek auto-
strady nie pobierają biletu tranzytowego ani nie uiszczają w sposób 
manualny opłaty za przejazd danym odcinkiem drogi płatnej, a je-
dynie przejeżdżają przez plac poboru opłat specjalnie zaprojektowa-
nym pasem, na którym przez radary odbierany jest sygnał, a szlaban 
otwiera się automatycznie. Przy wyjeździe należność za przejazd na 
danym, płatnym odcinku autostrady naliczana jest automatycznie 
o czym właściciel pojazdu zostaje poinformowany poprzez system 
viaAUTO (https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/system-via-
toll/viaauto/co-to-takiego 2018). Wykorzystanie tej technologii we 
wszystkich pojazdach, w tym projektowanych pojazdach autono-
micznych, pozwoli na całkowite zlikwidowanie placu poboru opłat, 
a w konsekwencji na wyeliminowanie tworzących się tam korków.

Rysunek 1. Intel - bezpieczna i autonomiczna jazda 

Uregulowania prawne i prace legislacyjne

Wprowadzenie na rynek pojazdów autonomicznych natra-
fia jednak na zasadniczą przeszkodę jaką są regulacje prawne. 
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na tekst Konwencji 
Wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 roku (Konwencja o ruchu 
drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 roku 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/1988/s/5/40 2018), której Polska 
jest sygnatariuszem, zawierający regulacje dotyczące kierującego. 
Pierwotnie z Konwencji jednoznacznie wywodzono, że każdy pojazd 
znajdujący się w ruchu powinien mieć kierującego, a więc człowieka 
odpowiadającego za wprowadzenie pojazdu w ruch, który w każdym 
momencie ma obowiązek panować nad pojazdem oraz być w stanie 
wykonać wszelkie konieczne manewry. W czasach tworzenia Kon-
wencji oczywistym był fakt, że to człowiek zasiada za kierownicą 
pojazdu i że to on decyduje o całym przebiegu podróży. Z czasem 
jednak, w miarę wprowadzania nowych udogodnień do samocho-
dów osobowych dopuszczanych do ruchu po drogach publicznych 
oraz dostępnych dla wszystkich użytkowników w salonach samo-
chodowych, fakt że to kierowca w każdym momencie ma wpływ 
na cały proces kierowania pojazdem przestawał być taki oczywisty 
i jednoznaczny. Nowoczesne samochody posiadają wiele systemów 
wspomagających jazdę, wśród których przykładowo jako przejaw 
automatyzacji można wyróżnić tempomat, system wykrywania pa-
sów jezdni, czy systemy wspomagania parkowania. W związku z tak 
rozwijającym się postępem technologicznym w branży samochodo-
wej również przepisy wymagają zmian i dostosowania do realiów 
nowoczesnego świata. W ślad za tym rozwojem również Konwencja 
musiała ulec modyfikacjom, co nastąpiło 23 marca 2016 roku i zgod-
nie z przyjętymi ustaleniami, które gwarantują legalność dopusz-
czania do ruchu po drogach publicznych pojazdów zawierających 
nowoczesne oprogramowania i udoskonalenia, uznano, że kierujący 
nie musi w każdym momencie bezpośrednio sterować pojazdem, 
musi natomiast przez cały czas mieć możliwość zapanowania nad 
pojazdem i być gotowy do podjęcia wszelkich koniecznych ma-
newrów. Również krajowa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) w swojej treści odwołuje 
się do kierowcy jako osoby decyzyjnej w procesie przemieszczania 
się pojazdu po drogach publicznych. Patrząc więc na obecny kształt 
obowiązujących przepisów, należy stwierdzić, że nie jest na obecną 
chwilę możliwe dopuszczenie do ruchu samochodów poruszających 
się całkowicie bez udziału kierowcy. 

Prace legislacyjne nad zmianą przepisów i dostosowaniem ich 
do możliwości technicznych, o których zapewniają nas producenci 
z branży motoryzacyjnej trwają. W kwestii owych nowinek pojawia-
ją się jednak dyskusje z racjonalnymi argumentami po obu stronach. 
Zwolennicy pojazdów autonomicznych twierdzą, że w pełni zauto-
matyzowane pojazdy potrafią odczytywać wszelkie sygnały z ota-
czającego je świata, a specjalnie dostosowany system i zastosowane 
algorytmy wywołują odpowiednią reakcję pojazdu na sytuację na 
drogach. Nie sposób nie zgodzić się z faktem, iż wyeliminowanie 
ludzkiego procesu decyzyjnego oraz możliwości popełnienia błędu 
mogą prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Kie-
rowcy mogą w danym momencie być zmęczeni lub zwyczajnie nie 
zauważyć jakiegoś z czynników istniejących na drodze, nie jest bo-
wiem możliwe, aby człowiek miał w polu widzenia wszelkie obiekty 
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dookoła pojazdu, w którym się znajduje, a mózg nie ma możliwości 
przeanalizowania tylu docierających na raz bodźców, z jednoczesną 
koniecznością podjęcia stosownej decyzji. Sam fakt, że od momen-
tu podjęcia decyzji, do reakcji kierowcy upływa pewien czas może 
zwiększać ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków na drodze 
(http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/czas-reakcji-kierowcy/
srzhg 2018). Programy wykorzystywane w pojazdach autonomicz-
nych natomiast, miałyby możliwość uzyskania i analizowania całej 
sytuacji dookoła pojazdu, z jednoczesną możliwością błyskawicznej 
reakcji. Jest to jeden z mocniejszych argumentów przemawiających 
za dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do komercyjnej sprze-
daży oraz ruchu po drogach publicznych, mający przekonać niezde-
cydowanych o słuszności wykorzystania pojazdów autonomicznych 
ze względu na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa. Pojawiają się 
jednak również kontrargumenty przeciwników tej technologii (ht-
tps://www.forbes.pl/opinie/autonomiczne-samochody-nie-odroz-
niaja-dobra-od-zla-problem-dla-prawnikow-i/3gxzt5s 2018). Aby 
bowiem pojazd „podjął decyzję” ktoś wcześniej musi to wszystko 
zaprogramować i przygotować maszynę na konieczność stosownego 
w danym momencie działania. Tak naprawdę więc, o tym co wyda-
rzy się na drodze przy zaistnieniu określonych czynników decyzuje 
programista ustalający działanie systemu. Wiąże się to z zaplano-
waniem w jaki sposób w kryzysowej sytuacji zareagować ma po-
jazd. Wyobrazić sobie można bowiem sytuację, w której samochód 
autonomiczny musiałby podjąć decyzję, czy pozwolić na wystąpie-
nie stanu narażenia na niebezpieczeństwo swoich pasażerów, czy 
potrącić niespodziewanie pojawiających się na drodze pieszych. Co 
w takiej sytuacji powinien zrobić pojazd? Zdaniem przeciwników 
pojazdów autonomicznych nieetycznym jest doprowadzenie do 
sytuacji, w której w wypadku z udziałem pojazdu autonomicznego 
zginie człowiek. Ktoś bowiem za tę śmierć ponosi odpowiedzialność, 
a trudno jest ją komuś przypisać w momencie, gdy nikt nie był kie-
rowcą. Ustawodawca na poziomie podejmowania decyzji o dopusz-
czeniu pojazdów autonomicznych do ruchu po drogach publicznych 
musi mieć na uwadze fakt, iż maszyna poruszać się będzie nie tylko 
w bezproblemowych warunkach, ale również w sytuacjach, w któ-
rych konieczna jest jakaś reakcja i ciężko jest z góry zaprogramować 
poprzez utworzenie powtarzalnych algorytmów, czy oczekiwać jaka 
ta reakcja powinna być. Nie ma bowiem wątpliwości, że w jakiś 
sposób system musi „zdecydować” co się wydarzy, a więc sytuacja 
uwzględniająca możliwość wystąpienia kolizji zostanie wgrana do 
systemu. Ta właśnie z góry ustalona reakcja pojazdu przy zaistnieniu 
danego stanu faktycznego prowadzi do wysunięcia przez przeciwni-
ków tej technologii zarzutu niemoralnego postępowania. 

Poziomy automatyzacji 

W tym miejscu dla przybliżenia i wyjaśnienia zastosowania 
nowinek technicznych w naszych samochodach warto przejść do 
omówienia różnych poziomów automatyzacji. Wśród przeciwników 
pojazdów autonomicznych pojawiają się głosy, że nie jesteśmy na 
nią zupełnie przygotowani. Należy jednak zdawać sobie sprawę 
z tego, że z wielu udogodnień wiążących się z automatyzacją korzy-
stamy na codzień, a postęp w tym zakresie jest coraz większy. SAE 
(ang. Society of Automotive Engineers) (https://www.sae.org 2018) 
znana w szczególności z wprowadzania wielu standardów mających 

zastosowanie przemyśle samochodowym, jak np. mierzenie mocy 
silników w koniach mechanicznych, jako stowarzyszenie zrzeszające  
m. in. inżynierów zajmujących się motoryzacją, stworzyła wykaz 
stopni automatyzacji pojazdów z opisem każdego stopnia odpowia-
dającego ilości i zaawansowaniu programów zastosowanych w po-
jazdach. Wyróżnia się sześć zasadniczych poziomów automatyza-
cji, od poziomu zerowego, który nie przewiduje żadnej możliwości 
wspomagania kierowcy, a więc człowiek musi w każdym momencie 
wykonywać wszystkie czynności wiążące się z kierowaniem pojaz-
dem, do poziomu piątego oznaczającego pełną automatyzację po-
jazdu, czyli możliwości wykonywania wszystkich czynności bez jakiej-
kolwiek ingerencji człowieka, jednak z zachowaniem opcji nadzoru 
nad przebiegiem jazdy. 

Tabela 1. Unia o bezpiecznych samochodach

Jak łatwo więc wywnioskować z tabeli 1 z automatyzacji ko-
rzystają już prawie wszyscy, a ruch po drogach publicznych pojaz-
dów sklasyfikowanych do poziomu trzeciego jest całkowicie legalny. 
Istotne bowiem jest to, że na poziomie trzecim nadal oczekujemy, 
aby kierowca znajdował się w pojeździe i w każdym momencie miał 
psychiczną i fizyczną możliwość adekwatnej reakcji na sytuację na 
drodze, tj. możliwość panowania nad pojazdem w każdym momen-
cie podróży. Wymagania co do takiego zachowania pozwalają na 
stwierdzenie zgodności z przepisami Konwencji oraz Ustawy prawo 
o ruchu drogowym, a więc w chwili obecnej o ile człowiek chociażby 
nadzoruje jazdę samochodu, z uwzględnieniem możliwości zaistnie-
nia sytuacji, kiedy konieczne będzie podjęcie przez niego działania 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, to poruszanie się nim po drogach 
publicznych jest dopuszczalne. Ze względu na brak możliwości stwo-
rzenia enumeratywnej listy przyporządkowującej zastosowanie da-
nych systemów do konkretnego poziomu automatyzacji ciężko jest 
określić z którym dokładnie poziomem mamy do czynienia w przy-
padku konkretnych pojazdów. Istnieją spory co do tego, czy pojazdy 
z poziomu czwartego mogą być w tym momencie dopuszczone do 
ruchu, jednakże z całą pewnością żadne z przepisów nie pozwalają 
na korzystanie w Polsce z pojazdów w pełni autonomicznych. 

Przypisanie odpowiedzialności 

Jedną z większych przeszkód dla dopuszczenia do ruchu po-
jazdów autonomicznych jest kwestia przypisania odpowiedzialno-
ści. W sytuacji gdy pojazd kierowany jest przez człowieka i dojdzie 
do wypadku, o ile zaistnienie tej sytuacji nie będzie spowodowane 
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wadą samochodu, a chociażby nieumyślnym naruszeniem zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to odpowiedzialność ponie-
sie kierujący. To on bowiem wprawia pojazd w ruch i kontroluje 
przebieg podróży. W przypadku pojazdów w pełni autonomicznych, 
kiedy człowiek może nawet nie znajdować się w pojeździe zaan-
gażowanym w kolizję, pojawia się problem kto powinien ponieść 
odpowiedzialność za powstałe szkody. Pojazdy autonomiczne ste-
rowane są przez Automated Driving System (ADS) (https://www.
aaam.org/automated-driving-systems-ads-introduction-technolo-
gy-vehicle-connectivity/ 2018), a więc ciężko jest z góry przesądzić, 
jaka osoba powinna ponieść odpowiedzialność za wypadek. Obec-
nie dopuszczalne jest, aby zaprogramowany system wypełniał część 
z obowiązków kierowcy, jednakże w tym momencie pozostawienie 
w przepisach konieczności znajdowania się w pojeździe człowieka, 
który w każdej chwili ma obowiązek podjęcia wszelkich koniecznych 
dla uniknięcia wypadku działań, stabilizuje kwestię ponoszenia od-
powiedzialności -przesądzone jest jasno, że to kierowca odpowia-
da za pojazd, nawet jeżeli w danej chwili nie wykonuje wszystkich 
standardowo rozumianych czynności wiążących się z kierowaniem, 
co przykładowo wynika z Regulaminu Europejskiej Komisji Gospo-
darczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie 
jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakre-
sie układów kierowniczych (https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42008X0527(01)&from=PL 2018). 
Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, ponieważ pojazdy w pełni 
autonomiczne z biegiem lat będą coraz bardziej doprecyzowane, 
aż w końcu możliwe i konieczne będzie dopuszczenie ich do ruchu 
po drogach publicznych, a co za tym idzie, dostosowanie wszelkich 
przepisów prawnych, również tych związanych z odpowiedzialno-
ścią. Zgodnie z obecnie proponowanymi uregulowaniami, w sytu-
acji gdyby w pojeździe autonomicznym znajdował się kierowca, ale 
niezobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności, nawet 
w sytuacjach awaryjnych, pojawiają się trzy podmioty mogące być 
potencjalnie odpowiedzialne za zaistniałą kolizję: kierowca, produ-
cent samochodu i podmiot projektujący oprogramowanie umożli-
wiające autonomiczne poruszanie się pojazdu. Kluczowe w rozwią-
zaniu tego problemu wydaje się szczegółowe i bardzo dokładne 
ustalenie, czy w momencie wypadku kontrolę nad pojazdem spra-
wował człowiek czy system. Wówczas, jeżeli okaże się, że pomimo 
braku konieczności ingerowania w przebieg podróży człowiek prze-
jął kontrolę nad pojazdem, to on ponosi odpowiedzialność. Jeżeli 
jednak pojazd poruszałby się w trybie automatycznym, kierowca 
nieingerujący w jazdę, byłby zwolniony z odpowiedzialności, a ta 
przeszłaby na producenta pojazdu lub oprogramowania, w zależ-
ności od ustalonych przyczyn wypadku. 

Rysunek 2. Raport - samochody jutra

Testy i kolizje pojazdów autonomicznych

Obecnie pojazdy autonomiczne testowane są przez światowe 
marki motoryzacyjne takie jak: BMW1, Ford2, Nissan3, Mercedes-
-Benz4, Tesla5 czy Volkswagen6. Swoje testy prowadzi także Google7 
pod specjalnie wydzieloną do tego firmą Waymo8. Google w swoich 
statystykach wskazuje, że tylko w sierpniu 2016 roku wykorzystywane 
przez nich do testów pojazdy autonomiczne przejechały łącznie ok. 
170 000 mil, z czego przez ok. 126 000 mil kierowane były całkowicie 
autonomicznie (https://static.googleusercontent.com/media/www.
google.com/en//selfdrivingcar/files/reports/report-0816.pdf 2018). 
Zgodnie ze zgłoszeniami do Departamentu pojazdów silnikowych Sta-
nu Kalifornia do tej pory w 2018 roku odnotowano jedynie 13 kolizji, 
w których uczestniczyły pojazdy autonomiczne, przy czym w przypad-
ku 4 z nich pojazd nie korzystał z systemu autonomicznego, a manu-
alnego (https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/vr/autonomous/
autonomousveh_ol316+ 2018).

Producenci przekonują więc, że pojazdy autonomiczne przy cał-
kowitym wyłączeniu czynnika ludzkiego z kierowania pojazdem będą 
znacznie bezpieczniejsze. Potwierdzają to również statystyki prowa-
dzone przez Google, zgodnie z którymi 94% wypadków jakie mają 
miejsce na amerykańskich drogach, spowodowanych jest błędem 
człowieka (https://static.googleusercontent.com/media/www.google.
com/en//selfdrivingcar/files/reports/report-0816.pdf 2018). Zmniej-
szenie ilości wypadków natomiast, przełoży się nie tylko na mniejszą 
ilość osób poszkodowanych, ale pozwoli również na zaoszczędzenie 
pieniędzy przeznaczanych teraz na pokrywanie kosztów szkód powsta-
łych w wyniku wypadków oraz zapewni oszczędność czasu, z uwagi na 
brak korków spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym ze 
względu na występujące kolizje oraz możliwość efektywnego wyko-
rzystania czasu spędzanego w samochodzie. Możliwość prowadzenia 
testów z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych przewiduje rów-
nież Ustawa prawo o ruchu drogowym w oddziale 6 dodanym przez 
art. 55 pkt 1 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.317) zmie-
niającej Ustawę prawo o ruchu drogowym z dniem 22 lutego 2018 
r. W tym miejscu warto omówić definicję pojazdu autonomicznego 
znajdującą się w tej części ustawy. Zgodnie z ustawą, za pojazd auto-
nomiczny należy uważać pojazd samochodowy, wyposażony w sys-
temy sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiające 
jego ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może prze-
jąć kontrolę nad tym pojazdem (artykuł 65k Ustawy prawo o ruchu 
drogowym Dz.U.2017.1260). Przepis ten pokazuje, że w Polsce, na-
wet w zakresie testów nie jest możliwe, aby pojazd poruszał się bez 
kierowcy zdolnego podjąć niezbędne działania w sytuacji pojawienia 
się jakiegokolwiek zagrożenia. Taka konstrukcja odzwierciedla obawy 
społeczeństwa związane z przekazaniem całkowitej kontroli zaprogra-
mowanej maszynie. Niemniej jednak warto odnotować umieszcze-
nie tego rodzaju przepisów w ustawie jako ukłon w stronę rozwoju 

1https://www.bmw.com/en/automotive-life/autonomous-driving.html 
[20.04.2018].
2https://corporate.ford.com/innovation/autonomous-2021.html [20.04.2018].
3https://www.nissanusa.com/experience-nissan/news-and-events/self-dri-
ving-autonomous-car.html [20.04.2018].
4https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/innovation/autono-
mous-driving/ [20.04.2018].
5 https://www.tesla.com/autopilot [20.04.2018].
6https://www.volkswagen.com.au/en/why-volkswagen/innovation/auto-
nomous-driving.html [20.04.2018].
7 https://www.google.com/selfdrivingcar/ [20.04.2018].
8 https://waymo.com/ [20.04.2018].
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technologicznego. Zasygnalizowania wymaga fakt, że odnotowano 
pierwszy wypadek śmiertelny w kolizji, w której uczestniczył pojazd 
autonomiczny – Volvo XC90 wykorzystywany przez Uber. 49-letnia 
Elaine Herzberg weszła na czteropasmową jezdnię i została uderzona 
przez samochód, który nie wykrył jej obecności na pasie ruchu pojaz-
du. Wewnątrz samochodu znajdował się człowiek, siedzący kontrolnie 
na miejscu kierowcy, jednakże nie podejmował on żadnych czynności 
manualnego kierowania pojazdem. Potrącona kobieta została prze-
transportowana karetką do szpitala, jednak ze względu na doznane 
obrażenia zmarła. W wyniku tego zdarzenia Uber zawiesił testowanie 
pojazdów autonomicznych we wszystkich czterech miastach, w któ-
rych do tej pory testy były prowadzone, tj. Tempe, San Francisco, Pit-
tsburgh i Toronto (https://www.theguardian.com/technology/2018/
mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe 2018). 

Problematyka ubezpieczenia 

Dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu po drogach 
publicznych rodzi również problem określenia jak miałoby wyglądać 
ubezpieczenie takiego pojazdu na wypadek kolizji. Ubezpieczyciele 
starają się, aby ustanowiony został standard dostępu do danych na 
poziomie międzynarodowym, co byłoby bardzo łatwe do osiągnięcia 
w przypadku wysoko zautomatyzowanych pojazdów, ze względu na 
założenia techniczne umożliwiające działanie tych pojazdów oraz gro-
madzenie tego typu danych na potrzeby przemieszczania się. Oznacza 
to więc, że wszelkie dane, które potrzebne byłyby ubezpieczycielowi 
do ustalenia okoliczności wypadku i tak są przez pojazdy zbierane 
oraz w pewnym zakresie udostępniane. Dla ustalenia okoliczności 
zdarzenia zbierane byłyby dane z systemu GPS na okoliczność ustale-
nia czasu i miejsca wypadku, a także trasy pojazdu oraz czy pojazd był 
zaparkowany czy znajdował się w ruchu. System mógłby też potwier-
dzić, czy w momencie wypadku samochód poruszał się przy użyciu 
systemu pozwalającego na autonomiczne przemieszczenie się, czy 
kierowany był przez człowieka, kiedy został włączony tryb autono-
miczny oraz kiedy ostatni raz interweniował kierowca, z uwzględnie-
niem tego, czy kierowca tuż przed kolizją podjął jakąkolwiek aktyw-
ność w szczególności poprzez hamowanie lub kierowanie pojazdem, 
a także, czy człowiek w ogóle znajdował się w pojeździe, a jeżeli tak, to 
czy miał zapięte pasy. Dzięki temu możliwe byłoby ustalenie nie tylko 
kto jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku oraz natychmia-
stowe wszczęcie procedury uzyskiwania odszkodowania, ale również 
niezwłoczne zawiadomienie służb bezpieczeństwa o zaistniałym zda-
rzeniu, a także umożliwiłoby producentom pozyskanie informacji co 
w pojeździe wymaga udoskonalenia dla zwiększenia komfortu i bez-
pieczeństwa jazdy. 

Zdaniem ekspertów z Deloitte rynek ubezpieczeniowy czekają 
rewolucje, konieczne do dostosowania się do rozwoju technologicz-
nego. Konieczne będzie wdrożenie zaawansowanych narzędzi ana-
litycznych, a także przeprowadzenie szkoleń rzeczoznawców i likwi-
datorów szkód. W związku z planowaną możliwością przeniesienia 
części odpowiedzialności z kierowcy na producentów samochodów 
lub osoby projektujące systemy w które wyposażone będą pojazdy 
autonomiczne, zmieni się również kwestia rozłożenia wysokości skład-
ki (https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/
samochody-autonomiczne-zmienia-zasady-gry -na-rynku-ubezpie-
czen-komunikacyjnych.html 2018). Zakłada się, że pojazdy autono-

miczne będą znacznie bezpieczniejsze niż te, które kierowane są przez 
człowieka, a więc poprzez zmniejszenie odpowiedzialności kierowcy 
oraz przewidywane zmniejszenie ilości wypadków, zmniejszyłaby się 
również wysokość stawki na ubezpieczenie jaką płacić będzie wła-
ściciel samochodu. Obecnie ciężko jest prognozować jak dokładnie 
zachowa się rynek ubezpieczeniowy przy dopuszczeniu do porusza-
nia się po drogach publicznych pojazdów autonomicznych, jednakże 
z całą pewnością konieczna będzie szybka i adekwatna reakcja ubez-
pieczycieli.

Inne zastosowanie pojazdów autonomicznych 

W niniejszym artykule omówione zostało zastosowanie tech-
nologii automatyzacji pojazdów w szczególności w odniesieniu do 
samochodów osobowych. Warto jednak zaznaczyć, że ta techno-
logia mogłaby odnieść największy sukces w zakresie transportu 
zbiorowego osób oraz dostaw. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego 
na razie niezbędnego do przewożenia towarów, w długoterminowej 
perspektywie stosowania, pozwoliłoby m.in. na obniżenie kosztów, 
poprzez brak konieczności zatrudniania kierowców samochodów 
ciężarowych, a także skrócenie czasu dostawy, chociażby ze wzglę-
du na możliwość jednorazowego pokonania całej trasy, bez przerw 
niezbędnych na odpoczynek kierowcy. Swoją współpracę z wyko-
rzystaniem pojazdów autonomicznych ogłosiły niedawno Toyota 
i Pizza Hut, a rozpoczęcie testów dostawy pizzy za pomocą pojazdów 
autonomicznych zapowiedziały już na 2020 rok (https://www.busi-
nessinsider.com/toyota-pizza-hut-team-up-for-self-driving-pizza-de-
livery-2018-1?IR=T 2018). 

Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że rozwój technologiczny pojaz-
dów autonomicznych oraz stosowanie nowych metod wspomagania 
prowadzenia pojazdu, zwiększających ich poziom automatyzacji uwi-
daczniają potrzebę dostosowania prawa do poziomu zaawansowania 
tej technologii. Branża prawnicza, ale także m.in. ubezpieczycieli, stoi 
przed ogromnym wyzwaniem, nie tyle załatania dziury w przepisach 
prawnych, co bardziej stworzenia systemu, w którym możliwy byłby 
rozwój, przy jednoczesnym zapewnieniu należytego stopnia bezpie-
czeństwa. Kluczową kwestią będzie podjęcie możliwie jak najściślej-
szej współpracy międzynarodowej, dla utworzenia spójnego systemu 
umożliwiającego ogólnoświatowy rozwój tej technologii. Z pewnością 
pogłębione prace nad utworzeniem odpowiedniego systemu praw-
nego, pozwolą społeczeństwu nabrać większego zaufania do tego 
typu technologii. Podjęcie próby uregulowania sytuacji pojazdów au-
tonomicznych pokaże zaangażowanie ustawodawcy we wspieranie 
rozwoju automatyzacji pojazdów, a także, poprzez określenie jasnych 
reguł, producenci pojazdów autonomicznych będą mieć możliwość 
prowadzenia szerzej zakrojonych testów, co w konsekwencji pozwo-
li na udoskonalenie pojazdów autonomicznych do tego stopnia, że 
możliwe (i bezpieczne) będzie dopuszczenie ich do ruchu drogowego 
po drogach publicznych. Rozwój pojazdów autonomicznych z tech-
nicznego punktu widzenia jest już ogromny, a więc dla możliwości 
wykorzystania tej technologii w pełni, niezbędne jest ujęcie tej tema-
tyki w odpowiednio dostosowane, kompleksowo uregulowane ramy 
prawne. 
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Prawne środki dekoncentracji 
rynku energii

Legal measures of deconcentration 
of energy market

The subject of the following paper is to analyze the problem-
atic aspects related to the legal measures of deconcentration of the 
energy market in Poland. The question for this paper is whether 
deconcentration of the Polish energy market is a necessity. The 
research objective based on the affirmative answer to this ques-
tion is to determine the catalogue of available legal measures of 
deconcentration and describe them, to evaluate their actual ef-
fectiveness. In the first part the paper concentrates on describing 
economic and legal concepts related to the concentration of the 
energy market. This part indicates the liberalization as an answer 
to low competition and it explains the relation between the liber-
alization and the regulation of the market by the state. In the sec-
ond part of the article, various legal measures of deconcentration 
are indicated – i.a. the unbundling rule or Third Party Access rule. 

 

Keywords: market, energy, deconcentration, competition.  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza problematy-
ki związanej z prawnymi środkami dekoncentracji rynku energii 
w Polsce. Pytaniem postawionym w niniejszej pracy jest czy de-
koncentracja polskiego rynku energii jest koniecznością. Celem 
badawczym, opartym na twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, 
jest określenie katalogu dostępnych obecnie środków prawnych 
dekoncentracji rynku energii i opisanie ich oraz ocena ich faktycz-
nej skuteczności. W pierwszej części artykułu skupiono się na opi-
saniu podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych związanych 
z koncentracją na rynku energii. Część ta wskazuje na liberalizację 
jako odpowiedź na niską konkurencyjność, wyjaśnia także związek 
liberalizacji z regulacją rynku przez państwo. W kolejnej części arty-
kułu wskazane zostają poszczególne środki dekoncentracji – w tym 
m.in. kwestia rozdziału przesyłu energii od jej dystrybucji (zasady 
unbundlingu) czy prawo wyboru sprzedawcy (zasady TPA).

Słowa kluczowe: rynek, energia, dekoncentracja, konkurencja. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.

Cytowanie: Marcinkowski W., (2017) Prawne środki dekoncentracji rynku energii, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr specjalny (26)/2017, s. 186-191, https://
kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-Specjalny-2017/RSK-Specjalny-2017-Marcinkowski-Prawne-srodki-dekoncentracji-rynku-energii.pdf

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Wstęp

Pytanie o istnienie określonych prawnych środków dekoncen-
tracji rynku energii elektrycznej to tak naprawdę pytanie o to, w jaki 
sposób powinno się regulować produkcję i obrót energią elektrycz-
ną. Czy dziedziny te pozostawić bez regulacji kilku dużym podmio-
tom, będącym jednocześnie producentami i dystrybutorami energii, 
czy może lepiej doprowadzić do sytuacji, w której takich podmio-
tów jest więcej i żaden z nich nie ma na rynku pozycji dominują-
cej? Omówienie w niniejszej pracy aktualnych zagadnień prawnych 
i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem rynku energii ma 
ułatwić poszukiwanie najbardziej efektywnej ekonomicznie i pro-
porcjonalnej – w rozumieniu prawnym – metody, pozwalającej na 
zaspokojenie interesów wszystkich podmiotów i jednostek uczest-
niczących w tym rynku. W celu łatwiejszego zrozumienia  kontekstu 
ekonomicznego i prawnego rynku energii w Polsce, praca charakte-
ryzować się będzie następującą strukturą: 1) wyjaśnienie podstawo-
wych zagadnień związanych z koncentracją oraz liberalizacją rynku 
energii w Polsce – wskazanie tła ekonomicznego określonych pojęć 
oraz ich przełożenia na kwestie prawne; 2) nakreślenie obrazu praw-
nych środków dekoncentracji polskiego rynku energii, które sprzyja-
ją ograniczeniu siły największych podmiotów oraz przyczyniają się 

do zmiany struktury podmiotowej na tym rynku; 3) wyciągnięcie 
wniosków dotyczących faktycznego wpływu określonych prawnych 
środków dekoncentracji na rynek energii.

Omówienie procesu dekoncentracji rynku energii w Polsce 
w odniesieniu do powyższej struktury pokaże, iż kwestia ta na płasz-
czyźnie polskiego prawa oraz polityki jest wysoce problematyczna. 
Wiąże się bowiem z historycznie niejednolitym podejściem państwa 
do polityki energetycznej oraz do idei wzmacniania konkurencji mię-
dzy podmiotami produkującymi i dystrybuującymi energię. Powolne 
postępy w owym procesie wskazują, iż polski rynek energii nie zo-
stał jeszcze efektywnie zdekoncentrowany w stosunku do sytuacji 
sprzed rozpoczęcia procesu liberalizacji, trwającego już od 2004 r. 
i przeprowadzanego w ramach tworzenia się jednolitego, wspólne-
go, europejskiego rynku energii. Obserwacja wprowadzanych środ-
ków prawnych mających doprowadzić do większej dekoncentracji 
pozwala jednak wysnuć wniosek, iż przez stałe poszerzanie ich ka-
talogu oraz postępującą weryfikację skuteczności, istnieje szansa na 
efektywną dekoncentrację w przyszłości. Może być więc zasadną 
nadzieją na stworzenie takiego modelu produkcji i obrotu energią 
elektryczną, który byłby korzystny dla wszystkich podmiotów uczest-
niczących w rynku. 
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się siły określonych przedsiębiorstw, które przez fuzje i przejęcia po-
większają swój udział w rynku towarów i uzyskują wyraźną przewagę 
nad innymi jego uczestnikami (koncentracja produkcji) (Kamerschen, 
McKenzie, Nardinelli 1991; Begg, Fischer, Dornbusch 2014). Najczę-
ściej używanym miernikiem poziomu koncentracji danego rynku jest 
wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) (Guzik, Panek 2002). Oblicza 
się go jako sumę kwadratów procentowych udziałów w rynku wszyst-
kich jego uczestników. Im poziom tego wskaźnika jest wyższy, tym niż-
sza jest zdolność danej gałęzi do konkurencji (Zawada, Pabian, Bylok, 
Kucęba 2013). Stanem pierwotnym dla polskiego rynku energii było 
wysokie skoncentrowanie, wynikające ze skupienia całej działalności 
energetycznej w rękach państwa. Dopiero po rozpoczęciu transforma-
cji gospodarczej rynek energii zaczął się dekoncentrować po częściowej 
prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych, która rozbiła dotychcza-
sową, monopolistyczną strukturę. Jednakże, jeszcze w 2001 r. wskaź-
nik HHI dla struktury własnościowej rynku produkcji energii wynosił 
5156,59, co w istocie oznaczało istnienie struktury oligopolicznej 
(Guzik, Panek 2002). Koncentracja nie jest jednak w każdym aspekcie 
niekorzystna – może bowiem nieść pozytywne skutki w postaci wyko-
rzystywania przez przedsiębiorstwa tzw. efektów skali (Kamerschen, 
McKenzie, Nardinelli 1991; Begg, Fischer, Dornbusch 2014) obniżenia 
kosztów produkcji i usprawnienia ich procesu zarządczego (Gołębiow-
ski 2013). Z drugiej strony przeważnie prowadzi ona do powstawania 
struktur monopolistycznych i tworzy niekorzystną z punktu widzenia 
konsumenta sytuację rynkową (Golachowski 2006). Istotą liberalizacji 
rynku energii jest z kolei przełamanie tych właśnie struktur monopo-
listycznych i oligopolistycznych, pojawiających się na rynkach hurto-
wych i detalicznych. Liberalizacja następuje głównie przez pobudzenie 
konkurencji. Jednocześnie, pobudzenie konkurencji uznaje się za jeden 
z ważniejszych mechanizmów dekoncentracji tego rynku i skutecznego 
wykonywania przez niego swoich funkcji, czyli ustalania ceny energii, 
równoważenia podaży i popytu, optymalizacji mocy wytwórczych i ra-
cjonalizacji konsumpcji energii (Riedel 2010). 

Regulacja rynku energii
Definicja legalna z art. 3 pkt. 15 PrEnergU wskazuje, że regula-

cją jest stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącz-
nie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz 
ochrony interesów odbiorców. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że u podstawy art. 3 pkt. 15 PrEnergU leży troska o utrzymanie ryn-
ku konkurencyjnego i że zasadą przewodnią każdej regulacji powinno 
być dążenie do zapewnienia rynkowi energii jak największej efek-
tywności (Laskowski 2009; Bil, Kulesa 2013). Dobrze przygotowana 
regulacja musi pozostać obojętną na formę i strukturę własności 
przedsiębiorstw energetycznych oraz bez dyskryminacji skłaniać je do 
podjęcia określonych działań. Przyjęcie regulacji ma bowiem na celu 
zrównoważenie siły odbiorców i dostawców – przedmiotem zmiany 
jest zaś niekonkurencyjny rynek, a nie jego uczestnicy (Dobroczyńska, 
Juchniewicz 2005). 

Logika podpowiada jednakże, że regulacja ze swej na-
tury jest dla rynku i konkurencji ograniczająca ze względu na 
swą arbitralność i ograniczoną elastyczność. Tym samym za-
pytać należy, jak można pogodzić ją z ideą liberalizacji. Bar-
dzo trafnej odpowiedzi na to pytanie udziela dr Zdzisław Mu-
ras twierdząc iż „paradoksalnie liberalizacja ta przybiera sama  

Zagadnienia podstawowe

Rynek energii
Rynek w podstawowym rozumieniu to proces, który kształtuje 

cenę i ilość dóbr oraz usług podlegających obrotowi, określany przez 
zawierane w jego ramach transakcje między sprzedającymi (producen-
tami) i kupującymi (konsumentami) (Kamerschen, McKenzie, Nardinel-
li 1991; Begg, Fischer, Dornbusch 2014), albo po prostu pewien me-
chanizm umożliwiający sprzedającym i kupującym kontakt (Bednarski, 
Wilkin 2003). Cechą wyróżniającą rynek energii jest specyficzny przed-
miot obrotu – energia. Wyprodukowana w elektrowni, wpuszczona na 
stałe do sieci oraz odbierana przez konsumentów w momencie uru-
chomienia danego urządzenia elektrycznego. Energii elektrycznej nie 
da się w żaden sposób trwale magazynować – w przeciwieństwie do 
wielu innych towarów i dóbr materialnych. Produkcja musi jednak być 
prowadzona stale, ze względu na uzależnienie funkcjonowania całej 
gospodarki od dostaw energii. To właśnie problem zapewnienia stabil-
nego pokrycia zapotrzebowania energetycznego doprowadził do po-
wstania na rynku energii monopolu naturalnego, czyli sytuacji, w której 
niektórym konkurentom nie opłaca się w ogóle podejmować działal-
ności na rynku ze względu na wysoki początkowy nakład kapitału oraz 
długi okres jego zwrotu. W przypadku takiego monopolu przeciętny 
koszt produkcji zmniejsza się w miarę wzrostu jej wielkości (Begg, Fi-
scher, Dornbusch 2014) z czym zazwyczaj ma się do czynienia właśnie 
na rynku energii (Riedel 2010). Wynika to z faktu, iż produkcję oraz 
dystrybucję energii charakteryzuje się jako usługi sieciowe, wymagają-
ce przygotowania odpowiedniej infrastruktury (podwajanie sieci przez 
konkurentów jest ekonomicznie nieefektywne) oraz technologiczną ko-
nieczność ciągłej produkcji energii, bez względu na aktualne zapotrze-
bowanie, co nie przekłada się oczywiście bezpośrednio na zysk (Dobra-
czyńska 2005). Możliwość uczestnictwa w takim rynku – jeśli nie pod-
lega on regulacji państwowej – mają więc wyłącznie podmioty o najsil-
niejszej pozycji rynkowej, mogące zapewnić własną infrastrukturę oraz 
pokryć ewentualne straty wynikające z technologicznej niemożliwości 
pełnego dostosowania produkcji do faktycznego zapotrzebowania.

Oprócz specyficznego przedmiotu obrotu oraz charakteru, waż-
ną cechą wyróżniającą rynek energii jest oddzielenie sfery produkcji 
energii od sfery jej dostarczania. Inaczej mówiąc – dobra od usługi. 
Podział ten przejawia się na dwóch płaszczyznach działania tego rynku 
– płaszczyźnie hurtowej (ang. wholesale market) oraz detalicznej (ang. 
retail market). Na rynku hurtowym uczestnikami są przedsiębiorstwa 
energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt. 35 Dyrektywy 2009/72/WE (Dz. 
Urz. Unii Europejskiej, L 211/55) i nabywcy hurtowi, a rzadko odbiorcy 
bezpośredni (końcowi), ze względu na wysokie koszty wejścia, uczest-
nictwa oraz inne koszty transakcyjne. Rynek detaliczny skierowany 
jest z kolei bezpośrednio do konsumentów (Szczygieł 2005). Uświa-
domienie sobie istnienia rozdziału pomiędzy produkcją a dostawą jest 
kluczowe przy próbie znalezienia możliwości efektywnego zbalanso-
wania często antagonistycznych interesów producentów, dostawców, 
operatorów systemów przesyłowych oraz odbiorców hurtowych i de-
talicznych. 

Koncentracja i liberalizacja na rynku energii
Koncentracja i liberalizacja są dla rynku energii podstawowymi 

pojęciami o podłożu ekonomicznym i prawnym, które należy rozwi-
nąć. Przez koncentrację rozumie się zasadniczo proces zwiększania 
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sób taryfy – rozumiane jako zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne 

(Pokrzywniak 2006) i wprowadzany jako obowiązujący dla określo-
nych w nim odbiorców – muszą zostać zatwierdzone przez Prezesa 
URE. Stąd, podlegają one ocenie zewnętrznej dokonywanej przez 
regulatora na podstawie ustawy i rozporządzeń, co znacząco ogra-
nicza możliwość prowadzenia przez duże przedsiębiorstwa praktyk 
monopolistycznych w tym zakresie. Konieczność poddawania taryf 
do zatwierdzenia oraz prawo do nadawania koncesji na wykorzysty-
wanie sieci lub instalacji przez regulatora powinny tym samym zostać 
uznane za pomniejsze środki prawne służące bezpośrednio do kon-
trolowania praktyk rynkowych, a pośrednio – do zwiększania konku-
rencyjności samego rynku.

Rozdzielenie produkcji i dystrybucji energii (zasada unbundlingu)
Od 1 lipca 2007 r. obowiązuje w Polsce zasada rozdzielenia pro-

dukcji i dystrybucji energii, uregulowana w art. 9d PrEnergU (Dz.U. 
2017 poz. 220 ze zm.). Zakłada ona rozdzielność poszczególnych 
obszarów działalności przedsiębiorstw energetycznych – tj. przesyłu 
i dystrybucji – od obrotu i wytwarzania (Kasnowski, Kuliński 2017).  
Przed 2007 r. jeden zakład energetyczny mógł zajmować się jedno-
cześnie obrotem i sprzedażą energii oraz jej dystrybucją. Wzmacniało 
to zdecydowanie pozycję rynkową takiego podmiotu oraz ograniczało 
konkurencję. Dopiero prawo unijne, a konkretnie dyrektywy 2003/54/
WE oraz 2009/72/WE, wymusiły na Polsce wprowadzenie do porząd-
ku prawnego zasad nakazujących oddzielenie tych dwóch obszarów 
działalności. Wprowadzenie tzw. zasady unbundlingu spowodowało 
dekoncentrację przedsiębiorstw przez ich podział. Sama zasada sta-
ra się także zniwelować konflikt interesów, jaki zazwyczaj występuje 
między konkurującymi podmiotami rynkowymi, przez podzielenie ich 
na wspomnianych już operatorów, których zyski płyną z zarządzania 
siecią oraz sprzedawców energii, którzy zarabiają na obrocie – ich ryn-
ki się w zasadzie nie krzyżują. 

Istotnym elementem rozdzielenia produkcji i dystrybucji ener-
gii jest konieczność uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne, 
chcące uzyskać status operatora systemu przesyłowego, tzw. certy-
fikatu niezależności. Certyfikat ten potwierdza spełnienie kryteriów 
niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1a PrEnergU (Dz.U. 2017 
poz. 220 ze zm.). Są nimi między innymi: brak bezpośredniego albo 
pośredniego, ale decydującego wpływu względem przedsiębiorstwa 
zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem energią elek-
tryczną lub względem operatora systemu przesyłowego lub połączo-
nego; brak możliwości powoływania członków organów zarządczych 
i nadzorczych operatorów systemów przesyłowych lub innych przed-
siębiorstw energetycznych, ani zasiadania w nich (Kasnowski, Kuliński 
2017). Oprócz spełniania kryteriów niezależności, przedsiębiorstwo 
chcące uzyskać certyfikat musi wykazać zdolność wykonywania obo-
wiązków wynikających z art. 9c PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 220 ze 
zm.), dotyczących zapewniania przejrzystego i niedyskryminującego 
dostępu do sieci, a także spełnić szereg innych warunków wynikają-
cych z osobnych rozporządzeń (Kasnowski, Kuliński 2017). Koniecz-
ne jest również, by umowa miedzy właścicielem sieci przesyłowej 
a przedsiębiorstwem energetycznym, chcącym uzyskać status opera-
tora, regulowała wystarczająco obowiązki dotyczące przesyłu i dystry-
bucji energii daną siecią. Ostatecznie, przyznanie certyfikatu oznacza, 
że dany podmiot został uznany za niezależny pod względem swojej 

w sobie formę administracyjno-prawnych form uwalniania tych ryn-
ków pod ścisłym nadzorem państwa (…) jest to liberalizacja przez 
regulację i reglamentację” (Muras 2013: 119). Związek liberalizacji 
i regulacji zdaje się więc – wbrew logice – konieczny. W przypadku 
rynku energii liberalizacja byłaby znacząco utrudniona, gdyby siła 
największych przedsiębiorstw energetycznych nie były ograniczana 
poprzez regulację infrastruktury i wykorzystania sieci. Regulacja jest 
tym samym podstawowym narzędziem liberalizacji rynków energe-
tycznych Unii Europejskiej, na co wskazywały zwłaszcza przepisy Dy-
rektywy PE i Rady 2003/54/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 176/37) 
oraz Dyrektywy PE i Rady 2009/72/WE  (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 
211/55) (dyrektywy elektroenergetyczne). 

Środki prawne służące dekoncentracji rynku energii

Operator przesyłowy i dystrybucyjny
W celu zrozumienia zasad, na których opiera się idea dekon-

centracji rynku energii, należy najpierw przedstawić istotę i funkcje 
operatorów przesyłowego i dystrybucyjnego. Zgodnie z art. 2 pkt. 
4 i 6 dyrektywy 2009/72/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 211/55) 
„operator systemu przesyłowego” oznacza osobę fizyczną lub prawną 
odpowiedzialną za eksploatację, zapewnianie utrzymania i – w razie 
konieczności – rozbudowę systemu przesyłowego na danym obszarze, 
oraz utrzymanie go w długim okresie. „Operator systemu dystrybu-
cyjnego” zaś odpowiada w tym samym zakresie za system dystrybu-
cyjny. Sam „przesył” zgodnie z tą dyrektywą oznacza transport energii 
elektrycznej liniami najwyższego i wysokiego napięcia w celu dostar-
czenia jej do odbiorców końcowych lub dystrybutorów; przez „dys-
trybucję” rozumie się zaś transport energii elektrycznej wysokiego, 
średniego i niskiego napięcia w celu dostarczenia jej bezpośrednio do 
odbiorców. Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrek-
tywy 2009/72/WE nastąpiła w art. 9c i n. PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 
220 ze zm.). Jedną z najbardziej istotnych wprowadzanych kwestii 
było zobowiązanie operatorów wyznaczanych na podstawie art. 9h 
PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.).  do zapewniania bezpieczeń-
stwa dostaw energii, przy stosowaniu obiektywnych i przejrzystych 
zasad gwarantujących równe traktowanie użytkowników tych syste-
mów oraz uwzględniających zasady ochrony środowiska (Kasnowski, 
Kuliński 2017). To właśnie operatorzy są zobowiązani w art. 9c ust. 
1 PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.) do ochrony, zabezpiecze-
nia i utrzymania infrastruktury (bezpieczeństwo), pośredniczenia 
w transporcie i dostarczaniu energii elektrycznej (współpraca) oraz 
informowania użytkowników systemu o warunkach świadczenia usług 
przesyłu lub dystrybucji (informacja) (Kasnowski, Kuliński 2017). Insty-
tucja operatorów sprzyja dekoncentracji rynku energii ze względu na 
zastosowanie zasady równego traktowania dużych i małych użytkow-
ników systemów oraz wdrożenie obowiązków informacyjnych wobec 
podmiotów korzystających z sieci. Co więcej, idea wydzielenia tych 
instytucji opiera się na zasadzie ich niezależności, co utrudnia wpływ 
na ich działania – a tym samym na zarządzanie sieciami – ze strony 
najbardziej zasobnych ekonomicznie podmiotów. 

Zatwierdzanie taryf 
Operatorzy za korzystanie z krajowego systemu przesyłu albo 

dystrybucji pobierają opłaty na warunkach określonych w art. 46 
ust. 3 i 4 PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.). Ustalone w ten spo-
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może już wynosić mniej niż 30% energii wytworzonej w ciągu roku, 
co należy ocenić pozytywnie. Bez wątpienia nowa regulacja lepiej 
odpowiada zapotrzebowaniu giełdy niż poprzednia (Graniszewska 
2017). Wynika to z faktu, iż największe przedsiębiorstwa energe-
tyczne – woląc zawierać tańsze kontrakty bilateralne – nie chciały 
wykraczać poza ustawowy wymóg 15%. Inaczej wyglądała sytuacja 
dla przedsiębiorstw średnich i małych, dla których udział w giełdzie 
był istotnym cenowym punktem odniesienia, dzięki któremu mogły 
one planować swoją politykę cenową i wytwórczą. Bez względu na 
sprzeciw największych podmiotów na rynku energii, wprowadzenie 
obowiązku publicznego obrotu energią elektryczną jest korzystne 
z punktu widzenia dekoncentracji rynku i stopniowego zwiększania 
konkurencji (Elżanowski 2013). Giełda ze swej natury jest instytucją 
transparentną, z jednakowymi dla wszystkich podmiotów w niej 
uczestniczących warunkami uczestnictwa oraz dostępem do infor-
macji, zapewniająca dużą szybkość obrotu danymi dobrami. Może 
ona skutecznie urealnić ceny przy zapewnieniu stałego nadzoru 
ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, który niweczy możliwość 
manipulacji i spekulacji na cenie energii elektrycznej. Jednocześnie 
należy zauważyć, że dla większości podmiotów gospodarczych zaj-
mujących się obrotem energią elektryczną zmiana kontraktów z bi-
lateralnych na stałą i płynną sprzedaż energii na giełdzie nie jest 
ekonomicznie nieefektywna. Przepis art. 49a PrEnergU (Dz.U. 2017 
poz. 220 ze zm.) może naruszać jedynie interes największych pod-
miotów, które wykorzystując efekt skali i duże różnice konkurencyj-
ne zawierają kontrakty energetyczne głównie w obrocie pozagieł-
dowym (Jankowski, Kuliński 2017). Z punktu widzenia liberalizacji 
rynku energii i pobudzania konkurencji na nim, zwiększanie obliga 
giełdowego jest więc konieczne i służyć ma faktycznej dekoncen-
tracji rynku.  

Wsparcie energetyki rozproszonej
Ostatnim omawianym środkiem dekoncentracji rynku energii 

w Polsce jest potencjalne wsparcie przez ustawodawcę idei energe-
tyki rozproszonej. Energetyką rozproszoną (generacją rozproszoną) 
nazywa się wytwarzanie energii przez małe jednostki oraz ośrodki 
wytwarzania energii ulokowane blisko miejsca odbioru, najczęściej 
przy wykorzystaniu potencjału odnawialnych źródeł energii – to jest 
stosując niewielkie turbiny, ogniwa fotowoltaiczne, farmy wiatrako-
we, ale także agregaty oraz ogniwa paliwowe (Jurczyk 2005). Moc 
generowana w ramach tego modelu jest oczywiście niska w porów-
naniu do źródeł konwencjonalnych, przetwarzanych w olbrzymich 
elektrowniach. Niemniej jednak, siła energetyki rozproszonej leży 
w wielości podmiotów produkujących energię, głównie na własne 
potrzeby. Istotnymi elementami związanymi z aspektem definicyj-
nym energetyki rozproszonej jest brak podległości centralnemu 
dysponowaniu oraz pozostawanie jednostek wytwórczych w rękach 
podmiotów prywatnych. 

Sieci energetyki rozproszonej mogą być tworzone w ramach 
tzw. klastrów energii, czyli – zgodnie z art. 2 ust. 15a) Ustawy o od-
nawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 
478 ze zm.) – cywilnoprawnych porozumień, w skład których wcho-
dzić mogą różne osoby fizyczne i prawne, a także jednostki naukowe 
czy jednostki samorządu terytorialnego. Działanie takich klastrów 
ograniczone jest w ustawie do granic jednego powiatu. Innym mo-
delem są tzw. spółdzielnie energetyczne, w których odbiorcy ener-

formy prawnej i organizacyjnej. Znaczy to również, iż podejmuje on 
decyzje niezależnie od przedsiębiorstw, o innym, od przesyłu energii, 
przedmiocie działalności (Kasnowski, Kuliński 2017). Dość trudna pro-
cedura uzyskania certyfikatu oraz wymagające kryteria niezależności 
potencjalnego operatora zapewniają faktyczną rozdzielność dystry-
bucji od sprzedaży i teoretycznie zmniejszają przewagę podmiotów 
dotychczas dominujących na rynku, przez wymuszenie ich podziału.

Prawo wyboru sprzedawcy energii (zasada Third-Party Access)
Swobodny wybór podmiotu sprzedającego energię stanowi 

jeden z najbardziej istotnych środków prawnych umożliwiających 
dekoncentrację europejskich rynków energii. Prawo wyboru sprze-
dawcy, pierwotnie wprowadzone do europejskiego obrotu praw-
nego w roku 1992, a ostatnio potwierdzone dyrektywą 2009/72/
WE, zostało zaimplementowane do polskiego porządku prawnego 
w przepisach art. 4, art. 4j oraz art. 7 PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 220 
ze zm.). Możemy wyróżnić trzy główne elementy tego prawa, jakimi 
są bez wątpienia ustawowe zobligowanie przedsiębiorstw zajmują-
cych się przesyłem albo dystrybucją do równoprawnego świadcze-
nia usług, obowiązek zawarcia przez nie umowy o przyłączenie do 
sieci z żądającym zawarcia takiej umowy oraz dowolność odbiorcy 
energii w wyborze sprzedającego. 

Zasada Third-Party Access polega na zapewnieniu osobom 
trzecim, czyli najczęściej konsumentom, dostępu do niebędącej ich 
własnością sieci, co umożliwia im zakup energii elektrycznej bezpo-
średnio u wytwórcy i korzystanie z usług przesyłowych operatora. 
Mimo podnoszonych początkowo wątpliwości co do jej praktycz-
ności zwłaszcza w zakresie rynku bilansującego (Hawliczek 2004) 
oraz wskazań co do praktycznych trudności w faktycznej sytuacji 
zmiany sprzedawcy, która jest teoretycznie dopuszczalna w każdym 
momencie, zasada ta zachowuje swoje znaczenie. Daje ona bowiem 
możliwość zawierania umów z dowolnie wybranym podmiotem – co 
w oczywisty sposób rozwija konkurencję. To z kolei może przełożyć 
się na spadek cen, możliwości ich indywidualnego negocjowania 
czy zwiększoną konkurencyjność ofert. Zasadnym zdaje się dlatego 
uznać, iż prawo wyboru sprzedawcy energii jest jednym z kluczo-
wych elementów liberalizacji rynku energii w ogóle. 

Zwiększenie roli obrotu giełdowego
Jednym z rozwiązań prawnych, które mają sprzyjać dekoncen-

tracji oraz tworzeniu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej 
jest obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną. W pol-
skim systemie prawnym ten środek to tzw. obligo giełdowe, które 
rozumieć należy jako ustawowy obowiązek dokonywania obrotu 
energią elektryczną na rynku regulowanym. Obligo giełdowe ma na 
celu zapewnienie, że obrót energią odbywać się będzie jawnie oraz 
publicznie; zakłada także poprawę warunków konkurencji na rynku 
energii (Elżanowski 2013). Zostało ono wprowadzone do porządku 
prawnego przepisem art. 49a ust. 1 PrEnergU (Dz.U. 2017 poz. 220 
ze zm.) i początkowo wymagało od przedsiębiorców energetycznych 
sprzedaży na giełdach towarowych co najmniej 15% energii elek-
trycznej wytworzonej przez nich w danym roku. Giełdą towarową, 
która desygnowana była dla tego obrotu, miała być giełda w rozu-
mieniu art. 2 pkt. 1 GiełdTowU (Dz.U. 2017 poz. 1127 ze zm.), czyli 
domyślnie Towarowa Giełda Energii SA (TGE). Według najnowszego 
stanu prawnego ilość energii przeznaczonej do sprzedaży na TGE nie 
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ma także sektor publiczny, co sprzyja tworzeniu się państwowego 
oligopolu. Mimo negatywnej diagnozy obecnego stanu liberalizacji 
rynku energii, nie można rezygnować z prób prawnego wpłynięcia 
na jego strukturę tak, by lepiej zaspokajał on potrzeby jego uczest-
ników, umożliwiał łatwiejsze bilansowanie produkcji i odbioru oraz 
oferował niskie ceny dla odbiorców końcowych. Próby te mogą być 
różne – poczynając od nieefektywnego, sztucznego kształtowania 
polityki cenowej na wzór nakazowo-rozdzielczy – po promowanie 
energetyki rozproszonej. Skoro tylko rynek naprawdę konkurencyjny 
może umożliwić osiągnięcie wszystkich stawianych przed nim celów, 
to zadaniem prawa jest więc starać się doprowadzić do tego stanu. 
Najbardziej perspektywiczne w tym zakresie wydają się regulacje 
związane właśnie z energetyką rozproszoną oraz modelem prosu-
menckim, które odpowiednio przemyślane mogą istotnie utrudniać 
koncentrację i uzyskiwanie pozycji monopolistycznej albo oligopo-
listycznej przez największe podmioty. Podobnie korzystne mogą 
okazać się zwiększone wysiłki ustawodawcy oraz regulatora zachę-
cające producentów energii do uczestnictwa w rynku regulowanym, 
co zwiększa transparentność transakcji i stabilizuje ceny. W perspek-
tywie najbliższych lat będzie można ocenić, czy to właśnie te podej-
mowane działania i zastosowane środki doprowadziły finalnie do 
dekoncentracji na polskim rynku energii. 
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gii są jednocześnie członkami spółdzielni. Model ten opiera się na 
rozwiązaniach niemieckich – gdzie spółdzielnie energetyczne (niem. 
Energiegenosenschaften), wspierane przez państwo, szybko zdobyły 
popularność (Jankowska 2014). Energetyka rozproszona może być 
także oparta na modelu prosumenckim, w którym najistotniejszą 
rolę odgrywają tzw. prosumenci, czyli konsumenci energii zaanga-
żowani w jej wytworzenie, skąd trafia ona bezpośrednio do obrotu 
(Koszowski 2013). Zgodnie z Ustawą o OZE za prosumentów uznać 
można wytwórców energii odnawialnej z mikroinstalacji, czyli takich 
jednostek, w których zainstalowana łączna moc elektryczna wynosi 
nie więcej niż 50 kW. Prosumenci wytwarzają więc bardzo mały wo-
lumen mocy – wystarczający wyłącznie by pokryć zapotrzebowanie 
własne oraz najbliższych odbiorców.

Przegląd możliwych form działania energetyki rozproszonej 
pozwala przewidywać jej szybki rozwój. Opiera się ona w istocie na 
zasadzie samorządnego wytwarzania energii – najczęściej odnawial-
nej – w małych instalacjach. Pozwala to przełamać monopol dużych 
producentów, skoncentrowanych pionowo, przez produkcję energii 
na miejscu i dla małego kręgu odbiorców. Energetyka rozproszona 
została dostrzeżona przez ustawodawcę i szczątkowo uregulowana 
w Ustawie o OZE. Zgodnie z doniesieniami prasowymi oraz informa-
cjami Ministerstwa Energetyki prowadzone są jednak obecnie prace 
nad nową ustawą poświęconą wyłącznie energetyce rozproszonej, 
co jest zdecydowanie dobrym prognostykiem dla tego środka de-
koncentracji rynku energii w Polsce. 

Podsumowanie

Ustawodawca od wielu lat próbuje zaradzić problemom wy-
woływanym przez charakter niedoskonałego pod względem kon-
kurencji rynku energii elektrycznej, którego niekorzystna struktura 
podmiotowa zaczyna przejawiać cechy oligopolu. W dłuższej per-
spektywie sytuacja ta doprowadzić może do znacznego pogorszenia 
sytuacji rynkowej przedsiębiorstw małych i średnich oraz spowodo-
wać wzrost cen energii dla konsumentów. W pracy tej nakreślonych 
zostało kilka rozwiązań i środków prawnych, które stosowane były 
dotychczas na płaszczyźnie prawa unijnego i polskiego, a które miały 
za cel doprowadzić do rychłej dekoncentracji. Mowa tu o regula-
cjach dotyczących operatorów systemów dystrybucji i przesyłu, za-
twierdzaniu taryf, procesie rozdziału produkcji od dystrybucji ener-
gii, wydawaniu certyfikatów niezależności, prawie wyboru sprze-
dawcy energii, czy obligu giełdowym. Zastanawiające jest, iż mimo 
diametralnej zmiany jakościowej w stosunku do czasów z początków 
liberalizacji, nie udało się jeszcze osiągnąć poziomu zakładanej de-
koncentracji – a przez to znacząco wzmocnić konkurencji. Jest wąt-
pliwe, bybyła to wina błędnie obranego, regulacyjnego kierunku. 
Równie dobrze może być to skutkiem niewystarczającego politycz-
nego i społecznego nacisku na pełną realizację założeń liberaliza-
cji. Rynek energii może nie działać prawidłowo, a platformy obrotu 
– takie jak TGE – notować stosunkowo mały obrót także z innych 
względów. Brak publicznego systemu zachęt dla producentów nie 
motywuje ich do zwiększania konkurencyjności swoich ofert; z kolei 
zbyt nikłe zainteresowanie samych odbiorców nowymi regulacjami 
sprawia, że mają one charakter pozorowany i mało praktyczny. Po-
stęp w tej materii mogą blokować również istniejące bariery ekono-
miczne, techniczne czy organizacyjne. Silny wpływ na rynek energii 
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Już na wstępie można uznać propozycję wprowadzenia rynku 
mocy za pomysł przełomowy nie tylko dla sektora energetyczne-
go, ale też dla całego państwa, gdyż nowa ustawa zrywa z utrwa-
lonym jednotowarowym rynkiem elektroenergetycznym (ang. sin-
gle commodity market) na rzecz zupełnie nowego modelu rynku 
dwutowarowego (ang. dual commodity market). Model ten został 
już wprowadzony – bądź jest w fazie wdrażania – w innych krajach 
europejskich. Pionierem wprowadzania mechanizmów rynku mocy 
jest niewątpliwie Wielka Brytania, która już od 2014 roku wdraża 
system wynagradzania za moc (ang. Capacity Remuneration Me-
chanism) oraz prowadzi aukcje na zapewnienie mocy (Baker, Bayer, 
Rączka 2015).. Inne kraje europejskie dopiero podążają za jej przy-
kładem, weryfikując efektywność konkretnych mechanizmów oraz 
ich zgodność z celami energetycznymi Unii Europejskiej. W perspek-
tywie regulacji polskich, nowa ustawa o rynku mocy powinna nieść 
skutki nie tylko w skali makro, pod postacią powszechnych działań 

Wstęp

Działania branży energetycznej z perspektywy odbiorców koń-
cowych energii – konsumentów i przedsiębiorstw – wydają się bar-
dzo odległe, tymczasem wpływają one na ich życie w dużo większym 
stopniu, niż to się może wydawać. Dlatego też, rozpoczynając rozwa-
żania na temat nowego modelu energetycznego w Polsce, nie moż-
na powstrzymać się od analogii do transformacji ustrojowej z roku 
1989. Celem nie jest oczywiście zestawienie tych dwóch wydarzeń, 
gdyż ładunek społeczny, polityczny i gospodarczy zmian jest niew-
spółmierny. Jednakże, w przypadku wprowadzenia do Polski modelu 
rynku mocy (ang. capacity market) pojawia się równie wiele nie-
wiadomych, chociażby co do słuszności, potrzeby i kierunku zmian. 
Pytania odnoszące do faktycznego kosztu wprowadzanych regulacji 
oraz samej konieczności ich wprowadzenia, są bardzo podobne do 
tych sprzed 30 lat. Są to bowiem pytania zasadnicze – na które jak 
najwcześniej należy udzielić odpowiedzi. 

Wojciech Marcinkowski, Mateusz Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji 

Rynek mocy – szansa na realną 
zmianę w energetyce?

Capacity market – chance for a real change
 in the energy industry?

The subject of the following paper is to analyze the problem-
atic aspects of the capacity market regulation, which introduced  
a new organizational model for the energy market in Poland, 
switching it to the dual-commodity market, on which not only will 
the electric energy be traded, but also the readiness to provide the 
energy for the system. Hence, apart from incurring the costs of en-
ergy, every user of the energy system will pay additionally in a form 
of a special “generation fee” which will be appropriated for main-
taining the energy blocks in the operational readiness. The purpose 
of the paper is an attempt to study capacity market regulations’ 
influence on the energy market. Indication of the temporary and 
interim capacity market mechanisms, which are already present in 
Poland, allows to uncover the functioning of such a market. Sub-
sequently, the main foundations of the capacity market regulation 
are discussed, what facilitates to predict the positive and negative 
effects for the subjects participating in the energy market. Eventu-
ally, authors reached the conclusion that projected regulation may 
have positive effects in the long term, both for the producers and 
the end-users – companies and consumers. Risks related to the ris-
ing cost of energy and unfavourable changes in the European law 
should be compensated with country’s ultimate energy security.

 

Keywords: energy law, capacity market, regulation evaluation.  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza problematy-
ki związanej z ustawą o rynku mocy, która wprowadziła w Polsce 
nowy model organizacji rynku energii w postaci rynku dwutowa-
rowego, na którym przedmiotem obrotu będzie nie tylko energia 
energetyczna, ale także gotowość do wprowadzania energii do sys-
temu. Tym samym, poza ponoszeniem kosztu zakupu określonej 
ilości energii, każdy użytkownik systemu energetycznego będzie 
dodatkowo uiszczał tzw. „opłatę mocową”, przeznaczoną na utrzy-
manie bloków energetycznych w gotowości produkcyjnej. Celem 
artykułu jest próba zbadania możliwego wpływu regulacji rynku 
mocy na rynek energii. Wskazanie mechanizmów przejściowych 
i doraźnych rynku mocy, istniejących obecnie w Polsce, pozwala 
dostrzec, jak rynek ten może funkcjonować. Omówienie głównych 
założeń ustawy o rynku mocy ułatwia zaś przewidzenie możliwych 
pozytywnych oraz negatywnych skutków regulacji dla określonych 
podmiotów uczestniczących w rynku energii. Autorzy doszli osta-
tecznie do wniosku, że uchwalona ustawa ma w perspektywie 
długoterminowej szansę odnieść pozytywne skutki, zarówno dla 
wytwórców, jak i odbiorców końcowych w postaci przedsiębiorstw 
i konsumentów. Ryzyka w postaci większego kosztu energii oraz 
niekorzystnych zmian w prawie unijnym powinny zostać zrekom-
pensowane pełnym bezpieczeństwem energetycznym kraju. 

Słowa kluczowe: prawo energetyczne, rynek mocy, ocena regulacji. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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s//2/12292758/12396049/12396050/dokument295478.pdf 2017). 
W rozrachunku czynniki te miały doprowadzić w najbliższej przyszłości 
do problemu deficytu mocy (ang. missing capacity). Pierwszym symp-
tomem niedoboru energii na polskim rynku elektroenergetycznym 
były wydarzenia z sierpnia 2015 roku, gdy z powodu fali upałów pod-
jęto decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu energii elek-
trycznej w całej Polsce. Oficjalnie podanymi powodami całej sytuacji 
były „znaczne ubytki mocy wytwórczych związane z niekorzystnymi 
warunkami chłodzenia elektrowni, awariami urządzeń wytwórczych, 
a także ze zmniejszoną przepustowością linii 110 kV sieci dystrybucyj-
nej” (PSE SA, 2015: 20). Jak wskazał w swoim raporcie polski operator 
sieci przesyłowych, równocześnie z przeciążeniem sieci „miał miejsce 
duży wzrost krajowego zapotrzebowania na moc wynikający z wy-
korzystywania na dużą skalę urządzeń chłodzących” (PSE SA, 2015: 
20). Państwo nie mogło sobie w przyszłości pozwolić do wystąpie-
nia podobnej sytuacji ze względów gospodarczych, społecznych, ale 
również wizerunkowych. Istniało bowiem ryzyko strat i przestojów 
w energochłonnym przecież przemyśle, niedoboru energii w gospo-
darstwach domowych oraz utraty przez państwo wizerunku gwaranta 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego już w 2016 roku Mini-
sterstwo Energii nakazało przygotować analizę zaistniałej sytuacji oraz 
rozpoczęło przygotowywania do reformy systemu. 

Zasadniczy wpływ, który wymusił na ustawodawcy wprowadze-
nie nowego modelu rynku elektroenergetycznego w Polsce, miały 
również przyjęte modele ekonomiczne i finansowe, na podstawie 
których przedsiębiorstwa produkujące energię określały wolumen 
produkcji w danym okresie. To one pośrednio doprowadziły do wska-
zanych już wcześniej problemów z siecią. Co oczywiste, przedsiębior-
stwa chcą produkować możliwie najwięcej, ponosząc jak najmniejszy 
koszt. Dlatego też wstrzymują się z otwieraniem nowych lub moder-
nizowaniem starych bloków konwencjonalnych, mogących wyrów-
nywać, a nawet powiększać moce wytwórcze energii elektroenerge-
tycznej w Polsce. Z perspektywy przedsiębiorstw nie opłaca się inwe-
stować w drogą w użytkowaniu energię z bloków konwencjonalnych, 
kiedy Unia Europejska bezpośrednio wspiera rozwój OZE, a ustawo-
dawca dodatkowo narzuca określone wymogi dotyczące produkowa-
nia energii ze źródeł innych niż konwencjonalne. Głównym powodem 
zagrożeń powstałych na polskim rynku były więc sukcesywne wyłącze-
nia energochłonnych i nierentownych bloków energetycznych, w sto-
sunku do których ustawodawca zmuszony był podjąć jakąś reakcję. 

Powstawaniu zagrożeń sprzyjał również rynek elektroenergetycz-
ny, mający nietypowy charakter ze względu na rozliczne powiązania 
polityczno-gospodarcze. Rynek ten nie posiada charakteru konkuren-
cyjnego, nosi bowiem cechy monopolu naturalnego. Brak takiego cha-
rakteru wynika m.in. z subsydiów publicznych na OZE, które zaburzają 
w ten sposób ceny energii na rynku (Ciepiela 2018), silnej zależności 
kształtowania się cen od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki, czy też 
zwyczajowego, znaczącego udziału państwa w zarządzaniu najwięk-
szymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Kontrola państwa nad sek-
torem energetycznym jest w pewnym sensie immanentną cechą pra-
widłowego funkcjonowania państwa, ze względu na konieczność przy-
gotowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej oraz utrzymywanie 
ciągłości produkcji energii, bez względu na aktualne zapotrzebowanie. 
Dlatego pozostawienie tej gałęzi gospodarki samym prawom rynko-
wym jest w gruncie rzeczy niemożliwe, na co jasno wskazuje doktry-
na publicznego prawa gospodarczego (Riedel 2010; Kamińska 2009). 

modernizacyjnych, odnoszących się do istniejących bloków energe-
tycznych, czy zupełnie nowych inwestycji w konwencjonalne bloki 
niskoemisyjne, które to działania mają na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego państwa. Jej efekty będą bowiem widocz-
ne także w skali mikro, dotykając funkcjonowania m.in. gospodarstw 
domowych. Wynika to z faktu, iż to w istocie sami odbiorcy końcowi 
– przedsiębiorstwa i konsumenci – zobowiązani zostaną do częścio-
wego utrzymywania nowego modelu rynku elektroenergetycznego. 
Ustawa wprowadzi obowiązek uiszczania w comiesięcznym rozli-
czeniu dodatkowego świadczenia – tzw. „opłaty mocowej” (Dz.U. 
2018 poz. 9) – która to opłata przeznaczona będzie na utrzymanie 
istniejących bloków energetycznych w gotowości produkcyjnej. Tym 
samym, koszt zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego rozdzie-
lony zostanie na wszystkich uczestników rynku, co niesie za sobą 
określone, opisane dalej, konsekwencje.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w opracowaniu tym 
postaramy się przybliżyć: 1) przyczyny, które skłoniły ustawodawcę 
do rozważenia wprowadzenia rynku mocy, 2) mechanizmy rynku 
mocy przewidziane w ustawie, 3) głosy i oceny aprobujące nową 
regulację oraz 4) zdania przeciwne nowej ustawie. Argumenty 
przedstawiane przez każdą ze stron zostaną zaprezentowane z per-
spektywy interesów państwa, przedsiębiorstw energetycznych oraz 
odbiorców końcowych (głównie – interesów przedsiębiorstw od-
bierających energię oraz konsumentów). Trzeba jednakże mieć na 
uwadze, że część prezentowanych perspektyw może być dla określo-
nych podmiotów zbieżna. Na przykład zwiększanie kosztów zakupu 
energii elektrycznej może być negatywne zarówno z perspektywy 
państwa, jak i odbiorców końcowych, ze względu na wzrost kosztów 
życia i działalności gospodarczej. Z kolei gwarancja zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego powinna zostać oceniona pozytywnie 
przez wszystkie zainteresowane grupy, w których interesie jest unik-
nięcie niedoborów energii.

Potrzeba wprowadzenia ustawy o rynku mocy

Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa obywateli, w tym bezpieczeństwa energetycz-
nego (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm., dalej: Konstytucja). Organy 
administracji publicznej oraz spółki energetyczne zależne od Skarbu 
Państwa, których zadaniem jest prowadzenie działalności w sektorze 
energetycznym, już przed kilkoma laty zaczęły dostrzegać zagrożenia, 
które w dłuższej perspektywie miały okazać się bardzo negatywne 
dla bezpieczeństwa i efektywności sektora energetycznego w Polsce. 

Kwestie te, które były wspólnie podnoszone przez te podmioty 
w różnych raportach i analizach, to m.in.: 1) rosnący wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną w Polsce, szczególnie w czasie 
tzw. „okresów szczytu”, 2) stopniowy proces wycofywania nieren-
townych sterowalnych mocy wytwórczych (źródeł konwencjonal-
nych) przez przedsiębiorstwa energetyczne, 3) niewystarczająca ilość 
modernizacji lub inwestycji w nowe elektrownie konwencjonalne, 
które mogłyby wejść w miejsce wygaszanych mocy, 4) wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii (OZE) w tzw. „miksie energetycznym” 
(http://energetyka.wnp.pl/jaki-miks-energetyczny-dla-polski-tak-
-czy-owak-500-mld-euro-plus-ale,306778_1_0_0.html 2018) (ang. 
energy mix), które są źródłami niesterowalnymi z punktu widzenia 
operatora sieci przesyłowych (OSP) (https://legislacja.rcl.gov.pl/doc
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producentów energii, którzy oddawali do dyspozycji swoje jednostki 
wytwórcze w szczycie zapotrzebowania od 7.00 do 22.00 w dni ro-
bocze. Udział jednostek w płatnościach za operacyjną rezerwę mocy 
(ORM), doprowadził do wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej 
w godzinach szczytowych. Działanie to było zamierzone i skuteczne, 
ponieważ głównym celem mechanizmu było zapewnienie stabil-
nego źródła finansowania elektrowniom zagrożonym zamknięciem 
w związku z niskimi cenami energii w sprzedaży.

Ostatni mechanizm w postaci redukcji zapotrzebowania na po-
lecenie OSP (DSR – ang. Demand Side Response – popyt na żądanie) 
opiera się na zmniejszeniu na polecenie Polskich Sieci Elektroener-
getycznych SA (PSE), czyli jedynego operatora, poboru mocy przez 
odbiorców energii elektrycznej w określonych godzinach. Mechanizm 
ten zastosowany może zostać w sytuacji przeciążenia sieci, w celu 
uchronienia całego systemu od awarii zasilania. 

Należy tutaj wskazać, że żaden z opisywanych mechanizmów do-
raźnych nie tworzył sygnałów cenowych do budowy lub modernizacji 
źródeł wytwórczych wśród producentów, gdyż ostatecznie nie taki był 
ich cel. Usługi te trzeba uznać wyłącznie za przejściowe wobec roz-
wiązań rynku mocy, a ich działalność powinna zostać zakończona do 
czasu rozpoczęcia pełnego działania systemu rynku mocy, na co wska-
zuje także Ministerstwo Energii (Ocena Skutków Regulacji, UD178).

Opis ustawowych mechanizmów rynku mocy

Polski ustawodawca zdecydował się na przyjęcie modelu ogól-
norynkowego mechanizmu zdolności wytwórczej, który w lutym 
2018 roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Notyfika-
cja została jednak wydana na okres 10 lat, aby w tym czasie Polska 
wdrożyła reformy rynkowe w celu wyeliminowania strukturalnych 
zagrożeń dla dostaw energii (Komisja Europejska 2018). W ramach 
tego mechanizmu „wynagradzani” w postaci płatności mają być: 1) 
dostawcy zdolności wytwórczych – w zamian za gotowość do wytwa-
rzania energii elektrycznej oraz 2) podmioty zapewniające regulację 
zapotrzebowania – za gotowość do zmniejszenia zużycia energii. Tym 
samym, przedsiębiorstwa produkujące energię będą wynagradzane za 
utrzymanie swoich bloków energetycznych w gotowości produkcyjnej 
na wypadek potrzeby nagłego zwiększenia wolumenu produkcji, zaś 
odbiorcy końcowi otrzymają wynagrodzenie za zmniejszenie energii 
elektrycznej w przypadku zmniejszenia dostępnej jej ilości. 

Należy podkreślić, że Polska podjęła w ramach nowej regulacji 
rynku mocy szereg działań, które są zgodne z wytycznymi z 2014 roku 
w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane 
z energią, a w szczególności (Komisja Europejska 2018): 1) zapewnie-
nie pomocy państwa w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpie-
czeństwa dostaw energii, 2) podjęcie reform rynku towarzyszących 
mechanizmowi zdolności wytwórczych, w szczególności zwiększenie 
limitów cenowych, przegląd przepisów dotyczących zamawiania re-
zerw i energii bilansującej, a także wprowadzenie administracyjnego 
mechanizmu ustalania cen, by wzmocnić sygnały cenowe w okresach 
niedoboru, 3) przyjęcie mechanizmu zdolności wytwórczych otwarte-
go dla wszystkich potencjalnych dostawców zdolności wytwórczych, 
4) ograniczenie kosztów dla konsumentów energii elektrycznej dzięki 
regularnym, konkurencyjnym aukcjom na zapewnienie mocy. Wzięto 
również pod uwagę import energii elektrycznej poprzez umożliwie-
nie dostawcom z sąsiadujących państw członkowskich UE oferowania 

Skoro więc konkurencja na rynku energii jest z przyczyn obiektywnych 
ograniczona, a to ona mogłaby prowadzić do zwiększania mocy wy-
twórczych w ramach rywalizacji między przedsiębiorstwami, to po-
trzebna jest regulacja publiczna – taka jak na przykład wprowadze-
nie rynku mocy. Paradoksem jest zresztą, że bolączki powodowane 
udziałem państwa w określonym sektorze gospodarki zwalczać należy 
państwową regulacją, jak to ma miejsce w tym przypadku. 

Dla pełnego obrazu problematyki potrzeby wprowadzenia usta-
wy o rynku mocy, wskazać należy państwa, które – podobnie jak Pol-
ska – mierzą się z problemem deficytu mocy, ale zdecydowały się na 
wdrożenia innego modelu. Należy podkreślić, że notyfikowane pro-
pozycje alternatywne wobec rynku dwutowarowego zostały w lutym 
2018 roku zaakceptowane przez Komisję Europejską jako zgodne z art. 
107 TFUE (Dz.Urz.UE.C 2012 Nr 326), który reguluje kwestie pomocy 
publicznej. Oznacza to, że nie są to projekty wyłącznie teoretyczne. 
Dla przykładu, Belgia i Niemcy zdecydowały się ostatecznie na rynek 
jednotowarowy z mechanizmem rezerwy strategicznej, która działa 
podobnie jak już istniejąca w Polsce rezerwa zimna (co poruszone 
zostało w dalszej części opracowania). Grecja i Francja skierowały się 
w stronę mechanizmu regulacji zapotrzebowania, gdzie klienci (więksi 
odbiorcy) otrzymują zapłatę za zmniejszenie zużycia energii elektrycz-
nej w godzinach, kiedy jej dostępne ilości są ograniczone (mechanizm 
działający także w Polsce przed ustawą o rynku mocy). Oba rozwią-
zania zostały zatwierdzone przez KE jako przejściowe. Natomiast roz-
wiązanie polskie, wybrane również przez Włochy, a także Wielką Bry-
tanię i Irlandię już w 2014 roku, zostało określone w nomenklaturze 
europejskiej jako model ogólnorynkowych mechanizmów zdolności 
wytwórczej. Warto dodać, że regulacja krajowa silnie wzorowała się 
na rozwiązaniach brytyjskich, które – jak wskazano wcześniej – stano-
wiły pierwowzór dla rynku mocy w ogóle (Gola 2015).

Opis doraźnych mechanizmów rynku mocy 

Za punkt wyjścia do przedstawienia interesujących nas nowych 
mechanizmów w ramach rynku mocy, wskazać należy działania po-
dejmowane przez ustawodawcę przed uchwaleniem ustawy o rynku 
mocy, które miały doraźnie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne 
Polski oraz uadekwatniać wykorzystywanie dostępnych zasobów. 

Pierwszym takim mechanizmem jest interwencyjna rezerwa zim-
na (IRZ), która polega na wykorzystywaniu jednostek wytwórczych do 
bilansowania systemu energetycznego w sytuacjach deficytu mocy. 
Jest to rozwiązanie analogiczne do rezerwy strategicznej, w której 
chodzi o wycofanie z rynku pewnej liczby bloków energetycznej 
i uruchamianie ich na polecenie operatora systemu przesyłowego 
(OSP), jednakże wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Do przetargów 
dopuszczone zostawały instalacje, które ze względów technicznych, 
ekonomicznych bądź środowiskowych zostały przewidziane do wy-
łączenia już od 2016 roku (Ocena Skutków Regulacji, UD178). Me-
chanizm ten nie jest jednak w pełni skuteczny. Wynika to z faktu, iż 
usługa IRZ rozwiązuje problem brakujących przychodów na jednoto-
warowym rynku energii wyłącznie w odniesieniu do niewielkiej liczby 
bloków wytwórczych (obecnie zakontraktowana moc to 830 MW). 
Tym samym mechanizm ten nie ma charakteru powszechnego, a co 
za tym idzie – większego wpływu na rynek. 

Następnym mechanizmem jest operacyjna rezerwa mocy (ORM), 
w ramach którego OSP dokonywał bezpośrednich wypłat na rzecz 
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Z perspektywy gospodarstw domowych ważną informacją jest 
fakt, że „opłata mocowa” doliczana do rachunku będzie obliczana na 
podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej. To zdecydowanie 
lepszy pomysł niż stała opłata wyliczana np. na podstawie metra-
żu lub ilości domowników, uzależniona jest bowiem od faktyczne-
go zużycia, a nie sztywnie narzuconych kryteriów. Dlatego też, kto 
oszczędnie gospodaruje prądem, ten nie powinien odczuć drastycz-
nej podwyżki cen. Wedle założeń Ministerstwa Energii z kieszeni 
domostw na rzecz rynku mocy rocznie ma wpływać 2-3 mld zł, co 
w przełożeniu na miesięczny rachunek ma wynieść od 2,75 do 4,17 
zł (http://www.pkee.pl/pl,aktualnosci,4,prasa-o-nas,3,cire.pl:-ar-
gumenty-pkee-na-rzecz-rynku-mocy,230- 2018). W raporcie stwo-
rzonym przez Polski Komitet Energii Elektrycznej wykazano, że bez 
wprowadzonej regulacji podatnicy – w tym naturalnie konsumenci 
– mogliby ponosić zagregowane koszty rzędu 10 mld zł rocznie. Brak 
omawianej regulacji prowadziłby także do postępującego spadku bez-
pieczeństwa energetycznego (http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252F-
pliki%252F13%252F2016%252Frynek_mocy_raport_pkee.pdf 2018). 
Inną istotną dla odbiorców końcowych kwestią jest scentralizowany 
zakup mocy przez PSE SA, czyli podmiotu zależnego od Skarbu Pań-
stwa. W tym wypadku ingerencja administracyjna w m.in. procedurę 
aukcji lub certyfikacji jednostek wytwórczych, uregulowanie tej ma-
terii ustawowo, jak również duży wpływ na kształtowanie się rynku 
przez Prezesa URE mają zabezpieczać konsumentów na wypadek 
możliwych nadużyć ze strony producentów. Co więcej, swoistą kon-
trolę nad prawidłowym wykonywaniem ustawy mieć będą organy 
unijne – w tym głównie Komisja Europejska. Podejmowane przez pro-
ducentów działania będą musiały być zgodne z wytycznymi unijnymi, 
co jeszcze wyraźniej zabezpieczy interesy konsumentów. (http://www.
cire.pl/pokaz-pdf%252Fpliki%252F13%252F2016%252Frynek_mocy_
raport_pkee.pdf 2016).

Ustawa o rynku mocy powinna zaspokoić także interes odbiorcy 
profesjonalnego. Rynek mocy ma za zadanie nie dopuścić do sytuacji 
z lata 2015 roku, gdy wiele przedsiębiorstw przemysłowych musia-
ło ograniczyć swoją produkcję ze względu na znaczne ubytki mocy 
wytwórczych. Było to co prawda zdarzenie dotychczas jednorazowe, 
jednak według analityków od 2020 roku podobne sytuacje mogą 
pojawiać się w systemie coraz częściej. Każdy moment ograniczenia 
produkcji, a w najgorszym wypadku przestój, generuje dla przedsię-
biorstwa duże straty. Dlatego też model rynku mocy może okazać się 
nie tylko zabezpieczeniem interesu bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, ale także prawidłowego rozwoju gospodarki. Także przedstawi-
ciele branży wskazują, że rynek mocy może skutecznie doprowadzić 
do zapewnienia średnio i długoterminowej stabilności dostaw energii 
(https://biznesalert.pl/rynek-mocy-polska-wegiel-oze-atom 2018), co 
przełoży się na ograniczenie strat wynikających z niedoboru energii. 

Ustawodawca wprowadził do rynku mocy jeszcze inny mecha-
nizm, dający możliwość rozsądnego rozporządzania energią w ramach 
danego przedsiębiorstwa. Towarem do zaoferowania na aukcji mocy 
może się dla niego stać gotowość do redukcji zapotrzebowania na 
energię, którą określa się mianem usługi DSR (ang. Demand Side Re-
sponse), a która wcześniej funkcjonowała w ograniczonym stopniu 
jako mechanizm doraźny. Dla przykładu, przedsiębiorstwo może za-
deklarować i poddać aukcji, że w okresie zagrożenia awarią zasilania 
ograniczy w określonym zakresie pobór mocy – wynagrodzeniem zaś 
za gotowość redukcji mocy będzie comiesięczna rekompensata. Jed-

określonej wielkości zdolności wytwórczych, co ma przyczynić się do 
integracji wewnętrznego rynku energii. Co więcej, przewidziane są 
także dodatkowe zachęty dla regulacji zapotrzebowania i technologii 
niskoemisyjnych jako sposoby zachęcania do stopniowego przecho-
dzenia na bardziej przyjazny dla środowiska koszyk energetyczny.

Wskazane wyżej mechanizmy mają otworzyć Polskę na energię 
z krajów sąsiedzkich takich jak Słowacja, Niemcy, a w dalszej per-
spektywie – Szwecja, ale ich głównym zadaniem jest mimo wszystko 
przekazanie przedsiębiorstwom energetycznym wsparcia finanso-
wego i pokrycie kosztów budowy nowych lub modernizacji starych 
jednostek wytwórczych w perspektywie długoterminowej. Nowe 
i zmodernizowane bloki konwencjonalne powinny tym samym być 
w stanie wytworzyć niezbędny poziom mocy do zapewnienia bez-
pieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Istotą tych mechanizmów 
jest stworzenie modelu, w którym rozwój OZE wspierany jest przez 
wytwarzanie konwencjonalne, na co zwracają przedstawiciele same-
go sektora energetycznego (https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pre-
zes-Tauronu-Rynek-mocy-moze-wesprzec-rozwoj-OZE-7596594.html 
2018). OZE, charakteryzujące się ograniczoną dyspozycyjnością i prze-
widywalnością (m.in. ze względu na częstą zależność od określonych 
warunków atmosferycznych) powinny być stale rozwijane, jednak pod 
warunkiem, że dla zabezpieczenia produkcji utrzymywane będą także 
inne, stabilizujące źródła energii, np. źródła konwencjonalne (https://
www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-Tauronu-Rynek-mocy-moze-wes-
przec-rozwoj-OZE-7596594.html 2018).

Nowopowstały rynek mocy będzie rynkiem terminowym, z fi-
zyczną dostawą mocy po realizacji handlowej w formie aukcji. W Pol-
sce, w ramach scentralizowanego rynku mocy, będą działać jako OSP 
– jak dotychczas – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA i to ta spółka 
stanie się podmiotem odpowiedzialnym za zakup energii ze źródeł 
konwencjonalnych. Polska propozycja zakłada, że w ramach pier-
wotnego rynku mocy odbywać się będą aukcje typu holenderskiego. 
Oznacza to, że dla aukcji głównej odbywającej się w roku „n-5”obo-
wiązki mocowe mogą dotyczyć roku dostaw „n” lub do 15 kolejnych 
lat dostaw począwszy od roku dostaw „n”. Aukcja dodatkowa przepro-
wadzana będzie na rok przed dostawą. Rozwiązanie przewiduje także 
obrót zobowiązaniami mocowymi na rynku wtórnym. 

Po wygranej aukcji firmy będą zawierać umowę mocową z PSE, 
która to umowa będzie określać warunki gotowości dla dostaw mocy 
w okresie zagrożenia ogłoszonym przez OSP. Kontrakty będą rozgra-
niczone na roczne dla istniejących bloków energetycznych i pięciolet-
nie – dla bloków modernizowanych, a także na 15 lat – dla nowych 
bloków energetycznych. W sumie, przewidywany koszt wdrożenia 
rynku mocy Ministerstwo Energii szacowało w swej propozycji na 2 – 
3 mld zł rocznie. Jak już wcześniej wspomniano, koszt ten powinien 
zostać pokryty przez odbiorców końcowych w uiszczanej dodatkowo 
„opłacie mocowej”. 

Pozytywne skutki wprowadzenia rynku mocy

Choć skutki nowej regulacji dotyczącej rynku mocy odczuwalne 
będą w pełni dopiero po upływie kilku lat od ostatecznego wejścia 
w ustawy w życie, wskazać już można jej potencjalny, pozytywny 
wpływ. Należy oprzeć się w tym wypadku na zdaniu przedstawicieli 
doktryny oraz sektora, a także obiektywnie ocenić wpływ regulacji 
rynku mocy w innych krajach, w których regulacja ta już funkcjonuje. 
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rynku (Świrski 2018). Po pełnym wdrożeniu mechanizmów rynku 
mocy określone przedsiębiorstwa będą zobligowane utrzymywać 
bloki energetyczne w stanie gotowości produkcyjnej, która rekom-
pensowana zostanie środkami finansowymi. Rekompensata nastąpi 
ze środków uzyskanych z uiszczanej „opłaty mocowej”, którą wliczać 
się będzie do rozliczeń odbiorców końcowych, czyli w większości 
konsumentów. Na chwilę obecną nie ma żadnych pewnych danych, 
które mogłyby kategorycznie przesądzić o ile wzrosną rozliczenia 
za energię. Wskazane wcześniej szacunki niewielkiego podniesienia 
opłat mogą być niedokładne, a ponadto są uzależnione od finalnej 
wielkości całego rynku mocy. 

W najgorszym przypadku opłata wynosić będzie nawet kilka-
naście złotych, co mogą sugerować doświadczenia krajów zachod-
nich, gdzie wskazuje się, że wszystkie dodatkowe opłaty związane 
ze wsparciem OZE wynoszą nawet 50% wartości miesięcznego roz-
liczenia (Świrski 2018). W takim wypadku jeden z celów rynku mocy 
– czyli zapewnienie energii tańszej – nie zostanie spełniony. Zaspo-
kojony zostanie wyłącznie interes podmiotów, które ostatecznie nie 
są skłonne do gruntownej modernizacji i których efektywność jest 
niewspółmiernie niska w stosunku do otrzymywanych rekompensat. 
Silną krytykę regulacji rynku mocy w obecnym kształcie przeprowa-
dził prof. Władysław Mielczarski, uznając, że środki przeznaczone 
na modernizację zostaną skonsumowane przez utrzymywanie w go-
towości bloków najtańszych i najbardziej wyeksploatowanych, co 
ograniczy możliwości budowy nowych mocy wytwórczych z uwagi 
na zwiększoną nieopłacalność (Mielczarski 2016).

Z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych rynek mocy 
może okazać się narzędziem niewystarczającym do motywowania 
spółek do tworzenia nowych mocy węglowych oraz modernizacji 
bloków starych (Maćkowiak-Pandera, Świerczyński 2018). W tym 
pierwszym przypadku odstraszająca może się zdawać perspekty-
wa wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego wspólnego rynku 
energii, wciąż powracająca w doniesieniach prasowych. Rozpo-
rządzenie to zawiera limit emisji CO2 (tj. 550 kg CO2/MWh), któ-
ry w każdym przypadku zostanie przekroczony podczas produkcji 
energii mocami węglowymi, gdyż nawet najnowocześniejsze bloki 
węglowe nie spełniają obecnie tego limitu (Graniszewska 2018). Je-
śli rozporządzenie wejdzie w życie, obowiązywać będzie w Polsce  
w sposób bezpośredni i konieczne będzie jego stosowanie z pierw-
szeństwem przed ustawą. Oprócz tego, nawet jeśli rozporządzenie 
w życie nie wejdzie, przeznaczane dla rynku mocy rekompensaty 
– przy założeniu produkcji energii z mocy węglowych – wciąż mogą 
być za niskie dla uzyskania skutecznego efektu motywacyjnego, co 
ograniczy możliwości modernizacyjne bloków starych i budowy no-
wych. Jak wskazują eksperci, jest również wysoce wątpliwe, żeby 
w sytuacji nieistnienia w polskiej energetyce konkretnej strategii 
wykorzystania energii z gazu, pojawiły się inwestycje w nowocze-
sne bloki gazowe. Do tego typu modernizacji przedsiębiorstwa 
energetyczne potrzebowałyby dodatkowej gratyfikacji finansowej 
(Maćkowiak-Pandera, Świerczyński 2018), której koszt musiałby 
znowu zostać przerzucony na odbiorców końcowych. Dobrym przy-
kładem jest tutaj Wielka Brytania, która dla zapewnienia faktycznej 
modernizacji wprowadziła mechanizm wsparcia w postaci kontrak-
tów różnicowych (Strupczewski 2014), których polska regulacja nie 
przewiduje (Ciepiela 2018). Brak istnienia kontraktów różnicowych 
w regulacjach polskiego rynku mocy zasadnie poddaje krytyce także 

nakże istnieją tutaj w sumie trzy warunki, które należy spełnić kumu-
latywnie. Usługę DSR będą mogły świadczyć wyłącznie podmioty, któ-
re wpierw otrzymają certyfikację od PSE, a następnie wygrają aukcję 
przez nie organizowaną. Trzecim zaś warunkiem, który podmiot musi 
spełnić, jest wymóg minimalnego poboru 2 MW. Co do ostatniego 
warunku, to istnieje tutaj określone wyłączenie. Zgodnie z art. 16 ust. 
1 ustawy o rynku mocy firma może dołączyć do jednego z tzw. „agre-
gatów DSR”, czyli systemów łączących wielu odbiorców oferujących 
wspólnie redukcję zapotrzebowania na energii, gdzie jego uczestnicy 
muszą pobierać wspomniane minimum 2 MW łącznie. Takie agregaty 
nie mogą jednak rozszerzać się w nieskończoność i ich maksymalna 
wielkość to 50 MW. Łączenie zagregowanych mocy wydaje się jednak 
korzystne – mecenas Wojciech Kukuła z Fundacji ClientEarth Prawnicy 
dla Ziemi prognozuje, że wynagrodzenie za redukcję mocy wyniesie 
nawet powyżej 200 tys. zł rocznie za każdy zaoferowany megawat 
(Styczyński 2018). Kwota ta stanowiłaby bez wątpienia znaczącą re-
kompensatę finansową za gotowość zredukowania pobieranej mocy. 

Wydaje się jednak, że największym beneficjentem stworzenia 
rynku mocy zostaną producenci energii elektrycznej i nie jest to wy-
obrażenie mylne. To przedsiębiorstwom produkującym energię należy 
zrekompensować nierynkowe postępowanie w postaci utrzymywania 
nierentownych bloków konwencjonalnych, niezależnie od obowiązu-
jących cen energii i potrzeb rynku. Zmianą dla producentów będzie 
– oprócz konieczności przyjęcia nowego modelu produkcji i sprze-
daży energii – powstanie drugiego źródła quasi-dochodu w postaci 
wynagrodzenia za gotowość wytworzenia dodatkowej energii oraz jej 
dostawę w okresach zagrożenia niedoborem. Według wyliczeń wstęp-
nych co roku z „opłat mocowych” ma być generowana kwota 2-3 mld 
zł, które będą następnie wypłacane producentom energii, którzy wy-
grali aukcje na zapewnienie mocy. Działania rynku mocy mają być ka-
talizatorem budowy nowych lub modernizacji starych obiektów, które 
mają zostać wyposażone w systemy niskoemisyjne. Bodźcem dla wy-
boru nowych technologii powinny być dla przedsiębiorstw po pierw-
sze lepsza pozycja takich ofert w czasie aukcji, a po drugie możliwość 
zawierania stabilnych kontraktów dla nowoczesnej infrastruktury na 
okres 15 lat. Spółki energetyczne już w krótkim czasie po ogłoszeniu 
ustawy zaczęły pozytywnie reagować na te bodźce. W artykule z 30 
marca 2018, który pojawił się na stronie internetowej branżowego 
serwisu wnp.pl podano do wiadomości, że Tauron Dystrybucja ma 
w 2018 roku przeznaczyć na nowe inwestycje ponad 2 mld, z cze-
go część tej kwoty na budowę instalacji wytwórczych (http://energetyka.
wnp.pl/tauron-dystrybucja-planuje-przeznaczyc-w-tym-roku-na-inwe-
stycje-ponad-2-mld-zl,320646_1_0_0.html 2018). Tym samym widać, że 
działania związane wdrożeniem rynku mocy mogą mieć silną gospodar-
czo-społeczną podbudowę, co zaowocować może faktyczną modernizacją 
i tworzeniem bloków energetycznych przy nienaruszonym rozwoju OZE. 

Krytyka koncepcji rynku mocy

Celem polskiego rynku energii jest, jak wskazano wyżej, zapew-
nienie bezpieczeństwa dostaw energii w rozsądnej cenie. Postulo-
wana konieczność wprowadzenia rynku mocy wiąże się z konflik-
tem między subsydiowanym rynkiem regulowanym OZE oraz mniej 
zyskownym, konkurencyjnym rynkiem energii konwencjonalnej. 
Konflikt ten powoduje zmniejszoną podaż energii niepochodzącej 
ze źródeł odnawialnych oraz brak inwestycji strukturalnych na tym 
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nie idei rynku mocy w ogóle. 

Celem państwa przy wprowadzaniu regulacji dotyczących rynku 
mocy jest – jak już wcześniej wskazano – zapewnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego i doprowadzenie do obniżki cen. Przeciwnicy 
pomysłu rynku mocy twierdzą, iż nowa regulacja doprowadzi do 
ziszczenia się scenariusza gwarantującego pozorne bezpieczeństwo 
energetyczne, gdzie dużą część budżetu otrzymałyby w aukcjach naj-
starsze i najtańsze jednostki i bloki (Maćkowiak-Pandera, Świerczyński 
2018). Mogłoby to po pierwsze zwiększać zawodność tego systemu 
ze względu na braki technologiczne starej infrastruktury, a po drugie 
doprowadzić do utrzymania emisji CO2 na wysokim poziomie. Byłoby 
to zdecydowanie niekorzystne z punktu widzenia ochrony środowiska 
jak i zgodności z celami wyznaczanymi Polsce przez Unię Europejską. 
Perspektywa osiągnięcia celów „miksu energetycznego” może okazać 
się nierealna. Zwiększanie udziału paliw stałych w „miksie” znacząco 
spowolni zwiększanie się udziału OZE (Ciepiela 2018) do nałożonego 
na Polskę przez Unię Europejską celu 15% (http://biznesalert.pl/pio-
trowski-cel-oze-2020-energetyka 2018).

Podsumowanie

Zagadnienie rynku mocy jest wieloaspektowe, stąd trudno jest 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy stworzenie takiego rynku 
jest dla polskiej energetyki szansą na korzystną zmianę, czy tylko 
pewnym środkiem zaradczym, mającym niwelować najbardziej do-
tkliwe skutki niedoborów i awarii sieci. Można jednakże pokusić się 
o stwierdzenie, iż rynek mocy ma faktyczną możliwość zaradzenia 
części obecnych problemów polskiej energetyki. Nawet jeśli od-
biorcy końcowi zapłacą za energię więcej, należy to uznać za koszt 
zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego. 
Otwartą kwestią pozostaje oczywiście perspektywa modernizacji 
bloków starych i budowy nowych. Nadchodzące regulacje unijne 
oraz konieczność utrzymywania wzrostu udziału OZE w „miksie 
energetycznym” mogą doprowadzić do sytuacji, w której – w najlep-
szym wypadku – modernizacja ta będzie tylko fantomowa, a w naj-
gorszym – spowoduje brzemienny w kary finansowe konflikt z Unią 
Europejską. Co więcej, potencjalna modernizacja prowadzona przez 
przedsiębiorstwa energetyczne wymagałaby od państwa dodatko-
wych bodźców gospodarczych, których póki co się nie przewiduje. 
Pozostaje mieć nadzieję, że efekty rynku mocy w średniej i długiej 
perspektywie będą korzystne, ponieważ ważyć to będzie nie tylko 
na sytuacji państwa oraz dużych podmiotów gospodarczych, ale 
także samych konsumentów. Z ostateczną oceną należy się jednak-
że wstrzymać, przynajmniej do momentu pełnego wdrożenia me-
chanizmów rynku mocy. Dopiero wtedy będzie można z pewnością 
stwierdzić, czy obawy wskazane w niniejszym artykule okazały się 
uzasadnione oraz czy rynek mocy spełnia swoje funkcje w sposób 
pierwotnie dla niego przewidziany. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer specjalny (26)/2017                                                                                                    

198

Piotr Artur Olechowski, Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Law and Administration

A musical work based on the act  
on copyright and related rights

Utwór muzyczny na gruncie ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie czy w przypad-
ku dzieła muzycznego należy rekonstruować przesłanki z art. 1 ust. 
1 prawa autorskiego mając na uwadze specyfikę muzyki. W związ-
ku z powyższym autor skupia się na przedstawieniu wymogów st-
awianych utworom, ale mając na uwadze muzykologiczne tło tej 
dziedziny kreacyjnej działalności człowieka. W dalszej części ar-
tykułu poddano analizie problematykę ochrony prawnej dźwięku, 
a także cechy pozwalające wyróżnić dzieło muzyczne od innych 
zjawisk akustycznych. Ponadto, skupiono się na omówieniu różnych 
postaci utworu muzycznego. 

Keywords: dzieło muzyczne, prawo autorskie, dźwięk, utwór.

The aim of the article is to answer the question whether in the 
case of a musical work it is necessary to reconstruct the premises 
of article 1, paragraph 1 of the Act on Copyright and Related Rights, 
having in mind the specificity of music. In connection with the above, 
the author focuses on presenting the requirements for the works but 
bearing in mind the musicological background of this area. In the fur-
ther part of the article, the issues of legal protection of sound were 
analyzed, as well as the features allowing to distinguish a musical 
work from other acoustic phenomena. In addition, the focus was on 
discussing different forms of a musical piece. 

Słowa kluczowe: musical work, copyright, sound, copyright work. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Introduction

In today’s world, music surrounds us at every step. We can-
not get away from it, because from waking up to falling asleep it is 
immanently connected with our functioning. Sometimes we have 
contact with it even during sleep. For this reason, the musical work 
is the work that is the most exploited and present in our lives.

Understanding the essence of a musical work requires lear-
ning about the regulations governing it and a certain musicological 
background. It should be noted that the musical work is completely 
different from works created in other fields of art. This is due to 
many factors, which certainly include: the multiplicity of elements of 
the musical work that make up the resulting song or problems with 
distinguishing the form and content. Only by reference to general 
issues we can look holistically at certain assumptions and properly 
reconstruct and analyze them.

A work within the meaning of the Polish Law  
on Copyright and Related Rights – general comments

Polish copyright defines a work in art. 1 point 1 of the Act on 
Copyright and Related Rights (Dz.U. 2018 poz. 1191, hereafter: pr. 
aut.). This provision states that: the object of copyright is any ma-
nifestation of creative activity of an individual nature determined in 
any form whatever the value, purpose and the way of expression.  
A correct understanding of the above concept requires analyzing 
each premise. However, before this standard is discussed, a few basic 
issues should be noted. First of all, copyright law should not assess 
the aesthetic value of the works. You can often fall into the trap 

of providing protection through the prism of subjective experien-
ces. It is worth referring to the ruling in this regard Bleistein v. Do-
naldson Lithographing Co. (https://1.next.westlaw.com/Document/
Ice0283879cc211d993e6d35cc61aab4a/View/FullText.html?tran-
sitionType=UniqueDocItem&contextData=(sc.Default)&userEnte-
redCitation=188+US+239 2018) of the US Supreme Court in which it 
was already at the beginning of the 20th century that the granting 
of the status of a work is not limited to specific products. It cannot 
be said that a given work does not have a certain degree of artistry 
and refuse to protect it. Secondly, the subject of copyright can only 
be an artifact. In connection with the above, the work will never 
be a work created by nature or animals (Barta, Markiewicz 2016: 
39). Thirdly, the recognition of a specific manifestation of human ac-
tivity as meeting the statutory requirements is not dependent on the 
will of the parties (Judgment of the Supreme Administrative Court in 
Warsaw of October 13, 2005, FSK 2253/04, LEX nr 173097; Judgment 
of the Administrative Court in Białystok of March 22, 2013, I ACa 
827/11, Legalis). Only factual findings and the possibility of finding in 
the work premises of art. 1 point 1 pr. aut. may result in granting the 
status of a work within the meaning of copyright law. Fourthly, the 
creator does not need to have any qualifications or even the inten-
tion to create a work (Barta, Markiewicz 2016: 40). This means that 
age and sanity are not crucial either. Finally, fifth, it is fundamental 
to notice that a work is an intangible good. It exists through the act 
of consciousness, and material objects are only a carrier in which 
good is embodied (Kopff 1978: 274). Literature also postulates, in 
particular for writing works, that they constitute unity both in style 
and in the approach. This premise eliminates ordinary social conver-
sations from protection, as well as simple, accidental combinations 
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of words or sounds (Barta, Markiewicz 2016: 39). A very important 
observation is that on the basis of copyright law we can only protect 
the result, not the process itself (Grzybczyk 2017: nb 6).

As mentioned above, it is necessary to examine art. 1 po-
int 1 pr. aut., which contains indications allowing to name a given 
piece of work. In addition, it must not be forgotten that in art. 1 
point 2 pr. aut. an open catalog of copyright subjects has been 
included, indicating examples of works (e.g. works expressed in 
words, art, photography, music, music and lyrics, etc.). However, 
we do not find the legal definition of a musical work. Its decoding 
must be based on an analysis of the premises of art. 1 point 1 pr. 
aut. and establishing rudimentary issues for a musical work in 
the field of musicology. The first phrase that defines a work ba-
sed on copyright is any manifestation of creative activity. In the 
case of designating designations, we say the word manifestation  
about the perceivable result of a given creative activity of a man 
(Grzybczyk 2009: nb 5). It is about communicating and enabling the 
existence of a given work in the perception of a different person than 
the creator (Ferenc-Szydełko 2016: nb 7).

Much more difficult to determine what is meant by the words 
of a set of creative activity. According to the Polish language dic-
tionary, creativity is creating something, creation (https://sjp.pl/
tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87 2018). In the literature it argues 
that this condition is satisfied, when the work is new. News should 
be evaluated subjectively (i.e. From the point of view of the creator) 
(Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09). The author 
should create a work which will consequently be a projection of his 
imagination (Flisak 2015: 23). Most accurately, the premise of cre-
ative activity is reflected in the judgment of the Court of Appeal in 
Szczecin, in which it was raised that the work should be the result of 
creative activity, leading to the creation of a subjectively new pro-
duct of the intellect. This feature of the work is sometimes referred 
to as originality. For this reason, you cannot classify as a work the 
effect of a purely routine, delineated, determined activity (through 
fate, material, binding schemes), depriving the creator of the free-
dom to make choices. At the same time, it should be emphasized 
that the mere manifestation of creative activity is not a sufficient 
condition to qualify a particular product as an object copyright be-
cause it is imperative that the product is also characterized by indi-
viduality. It means that independently created intellectual products 
can be considered a work if they show significant differences in 
comparison with previously produced intellectual products (Wyrok 
SA w Szczecinie z dnia 20 września 2014 r., I ACa 574/14, niepu-
blikowany; Barta, Markiewicz 2011: 21). Indeed, I think it is right to 
identification of the originality of creative activity, if we consider that 
the original is what is produced by independent creative effort (Poź-
niak-Niedzielska, Niewęgłowski 2013: 8). However, according to the 
language interpretation, the original is one of its kind (https://sjp.
pl/oryginalny 2018). Such an understanding of the word would not 
be coherent with the dominant understanding of the premise of 
creative activity, because a product can arise as a result of creative 
activity and, at the same time, not show significant differences in 
comparison with previously produced intellectual products (Grzyb-
czyk 2009: nb 7). Another premise that must be met by the piece 
is individual character. This element is also referred to as a perso-
nal work or personal stigma. As mentioned above, creative choices 

and the avoidance of a certain pattern and routine do not prejudge  
from the machine on meeting the requirements of art. 1 point 1 pr. 
aut. One can imagine creating such a work, which will not be cha-
racterized by a template, but the choices of the artist will continue 
to be trivial and not very expressive and not very brilliant. Individual 
character is a reflection in the work of the creator’s unique persona-
lity (Barta, Markiewicz 2016: 49). As J. Bart and R. Markiewicz write, 
the requirement of individuality determines that in principle a given 
work can come only from one person (Barta, Markiewicz 2016: 49) 
In art. 1 point 1 pr. aut. there is also a requirement to establish in 
any form. It seems that the word manifest and the phrase in any 
form actually means the same. The point is that the product also 
appears in the consciousness of someone other than the creator. As 
long as the work exists only in the author’s mind, he does not de-
serve protection under the provisions of pr. aut. The work is sub-
ject to protection regardless of value, destination and the way of 
expression. It does not have to present any aesthetic value (of co-
urse, it is completely immeasurable and has already been raised in 
the judgment of the US Supreme Court Bleistein v. Donaldson Lith-
ographing Co.). A work to get protection does not have to serve any-
thing. The purpose of its creation can be any. In addition, it does not 
matter to the legislator what kind of expression was used to make 
the work appear in the consciousness of another person.

 The premise of creative activity and 
individual character on the basis of a musical work

The general characteristics of the work premises is not sufficient, 
since, as stated in the general comments, a piece of music is a work 
that stands out specific features. These specific elements enforce 
the reconstruction of the premises: creative activity and individual 
character taking into account the existence of a musical work. While 
maintaining the consistency argument should summarize understan-
ding in these circumstances genere. I believe that we should defi-
ne creative activities, as subjectively create a new a product not for-
ming part of a certain schemes or determined in advance for specific 
results. The work, on the other hand, is characterized by individuality, 
if it is very unlikely that a similar result already exists or will be cre-
ated in the future. The work must be touched by the creator’s soul, 
who as a unique individual is able to personalize his or her personality 
and intellectual sense in the work.

In the monograph, P. Piesiewicz notes that the musical work is al-
ways based on some patterns (Piesiewicz 2009: 28). This means that 
sometimes composers use components that are commonly known 
and used. In such a situation, they will not be subject to proprie-
tary protection because they do not fulfill the premise of creative 
activity. For example, characteristic rhythms (e.g. rhythms of folk 
dances) used by the creators or the principles of harmony (e.g. spe-
cific harmonics that are forced through the tonal system) are just 
a material. It is only subjected to their treatment and characteristic 
combination that these conditions can be met (Barta 1980: 50). Many 
times the creators use a common musical language based on known 
and frequently used solutions (http://www.rdc.pl/podcast/z-innej-
-planety-muzyka-a-prawa-autorskie/ 2018). It should also be noted 
that the specificity of music is the possibility of finding the features of 
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a work in one element of a musical work. This is an important remark, 
because each element can be protected separately provided that the 
conditions of art. 1 point 1 pr. aut. For example, let the rhythm of  
a given piece be used, which may not show any constitutive featu-
res for the status of a work. This does not mean, however, that such  
a work will not be subject to the protection provided for in the copy-
right law. Any other item with a song status will be protected.

This characteristic feature for music results from the multitude 
of elements that make up a musical work. We do not observe such 
a state of affairs in other fields of art. As J. Barta writes: the creative 
nature of the composer’s activity consists, generally speaking, in the 
selection and concretization of elements of musical material and ar-
ranging it in a whole of a higher order (Barta 1980: 50).

 
A musical composition based on the Act  

on Copyright and Related Rights – general comments

The general covers of the work discussed in the previous phase 
of the article apply also to the musical work. Fulfilling cumulatively 
all the requirements of art. 1 point 1 pr. aut. allows you to provide 
protection. However, one cannot forget about the characteristics 
of the analyzed object of the creative activity of man, which results 
directly from its essence. Lack of the definition of a legal musical work 
requires reaching for non-legal sciences in order to properly recon-
struct this concept. The difference of the musical work should influen-
ce the legal understanding and analysis of various  institutons. For this 
reason, it is necessary to completely understand the existence of the 
object of protection under consideration. In the first place, attention 
should be paid to sound as the basic element building a musical work, 
because only the combination of sounds creates a work.

Problems of legal protection of sound
  
The basic and elementary building block of each song is a single 

sound. It is a sound with a specific height, intensity and color (https://
sjp.pl/d%C5%BAwi%C4%99k 2018). In the traditional sense, sounds 
are not all kinds of rustling, murmurs, knocks and other auditory 
sensations. This is not a classic definition based on the source cri-
terion. Within this division, only human voice and specially adapted 
instruments produce sounds (Barta 1980: 10). There is no doubt that 
today’s trend of creating music definitely caused a retreat from the 
traditional understanding of this concept. The search for criteria for 
the separation of a musical work from other acoustic phenomena 
should be applied to the definition of sound in today’s understan-
ding (Barta 1980: 10-11).

The question arises whether the sound, as such, can be subject 
to copyright protection. It seems that this issue is quite simple to 
resolve, because one sound cannot be characterized by individual 
character and premise of creative activity. The number of sounds 
is a material through which the composer creates a somewhat hi-
gher order structure through the selection and arrangement (Bart 
1980: 50). Only the phrase can display the required features. We 
can compare sounds to words in literature. In Polish and European 
jurisprudence, granting protection to single words has been questio-
ned (Wyrok TSUE Infopaq International A/S v. Danske Dagblades 
Forenig; Sygn. C-5/08; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 

2007 r., VI SA/WA 757/07). However, on the basis of previous arran-
gements for qualifying to the category of sounds also various kinds 
of rustlings, knocks, murmurs, etc., we come to the conclusion that 
in today’s music we have to deal with new types of auditory sensa-
tions classified as sounds. These are often recorded on the sound 
carriers by the sounds of nature (Barta 1980: 51). In connection with 
the above, it is necessary to decide how to meet the conditions of 
art. 1 point 1 pr. aut. for new types of sounds. It seems that one can 
not differentiate between these original elements, from which so-
mething more complex may emerge. However, it would be a darke-
ning of the image, not an indication of new trends and evaluations 
based on copyright on this subject. The most vivid example is an 
out-of-court settlement regarding the alleged infringement of co-
pyright to the work of John Cage entitled 4.33. The composition is 
based on silence lasting 4 minutes and 33 seconds. It is a pause that 
lasts a specific time interval. In my opinion, it is difficult to see the 
premise of the work only in choosing the duration of the pause. On 
the other hand, one can argue that composing the piece is creative, 
not subject to schemata and is innovative. In addition, the exami-
nation of the premise of individuality does not necessarily have to 
be negative. It seems unlikely that such a work will be created on  
a retrospective or future-oriented basis. In a sense, the creator marks 
his unique personality and expresses it with such a musical procedu-
re. This is of course a very controversial view.

 
Features of a musical work and its characters
 
Distinguishing a musical work from other acoustic phenomena is 

crucial, because the unlawful use of material qualified as a work has 
far-reaching legal consequences.

J. Barta presents three assumptions that allow to distinguish  
a musical work from all auditory phenomena. Only the result of hu-
man invention is recognized as a musical work. This criterion allows 
to exclude all sounds that arise without human interference. Now 
the question is, what acoustic phenomena arising somewhat by ac-
cident while human activity. Such situations require searching for 
further criteria. Therefore, it is argued that the creation will be a mu-
sical work only when it is created with such intention. There must be 
an intention based on the artistic assumptions adopted by the cre-
ator (Barta 1980: 10). The literature indicates that sound does not 
necessarily have to be understood in the traditional sense. At present, 
every rustling or rasp may also be a means of expression used by the 
artist, if the author intends to play such a role (Gołaszewska 1975: 
141). Thirdly, a musical piece should be a subject that is delineated 
from the rest of the world. An artistic work is to create its own specific 
artistic world (Gołaszewska 1975: 14, Barta 1980: 11). The point here 
is to assume that a given piece of music, unlike other sound compo-
sitions, will have a specific living form (Lissa 1975: 6). It should be 
noted that one can distinguish various forms of a musical work. The 
granting of one form of the dominant role is fraught with consequen-
ces, which is why this issue needs to be discussed. We can talk about 
a musical piece in the context of: notation, performance or concre-
tisation at the recipient. The recipient can get acquainted with the 
work directly through the score or through the performance. Another 
issue is reflection in the consciousness of the listener of the musical 
work. The question is, which of these characters should be consi-
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dered appropriate, for legal copyright-relevant findings. Each has its 
own disadvantages that do not allow a priori determination of the 
status of a musical work of a particular character. The musical nota-
tion only expresses schematically with the use of certain conventional 
signs what the creator meant. The performance not only reproduces 
the problem indicated above, but also makes a different presentation 
of the work caused by the interpretation of the artist, which may 
be completely different in the extreme cases (Ingarden 1973: 16). In 
addition, at the very end the musical work always passes through the 
final filter in the form of human consciousness (Barta 1980: 11-17).  
J. Barta claims that a musical piece cannot be identified with his ima-
ge created at the recipient, with the performance or with the sco-
re (Barta 1980: 14). In my opinion, the attention raised by this author 
is that in musical activity, unlike in the visual arts, one can not refer 
to the original is accurate (Kopff 1961: 28). Each creator creates in his 
consciousness some creations of a work of art. I am referring here to 
a work of art understood in an objective way. It is not an aesthetic 
object being the resultant of a work of art and the recipient. A work 
of art is a separate being understood as the embodied artist’s cre-
ation. Based on contractual symbols and characters, he tries to co-
nvey the work to the recipient as accurately as possible. Lack of fa-
ithful representation results from the lack of resources allowing this 
type of adequate implementation. For a change, a work of art can be 
faithfully presented on paper. There is no limitation, because we can 
use an infinite number of colors, shapes, dimensions and all means 
that reliably present the image created in the creator’s mind.

Legal considerations require a precise and precise determination 
of the form of a musical work. It is not acceptable to consider the 
performance or concrete embodiment of a work at the recipient. This 
is due to the fact that this is not determined, because each time  
depending on the contractor / recipient, it appears completely diffe-
rent. In connection with the above, it would be difficult to apply any 
standards if the subject of protection was not determined. It seems 
that the most correct will be to adopt a character that is definitively 
defined, although to the extent that it is possible (Barta 1980: 16-
17). I mean the score (Barta 1980: 16). It is obvious that the system 
of signs and musical notation does not present the author’s thoughts 
in a definitive way, but it allows to specify and transfer to the paper 
the key assumptions and reflections created in the mind of the cre-
ator. Although it should be noted that some elements of the musical 
work can be presented in a definitive and objective manner. You can 
indicate, for example, the application of agogics (tempo) in the form 
of the number of metronome strokes per minute. Such a definition 
of tempo allows for an adequate reflection of the work created in the 
creator’s consciousness.

 
Conclusion

A musical work is a type of work defined in the Law on Copyri-
ght and Related Rights. Art. 1 point 1 pr. aut. However, it cannot be 
forgotten that some premises must be understood in a manner cha-
racteristic of this object of the creative activity of man. In many cases, 
which at first glance seem to be an unlawful acquisition, we should 
look for elements of a common musical language. It should be noted 
that very often one should understand certain musicological nuances 
to properly assess a given state of affairs. The next significant sta-

tement of the resulting article is the lack of copyright protection for 
sound. Such a state of affairs can be compared with a single word that 
has also been denied protection. Finally, the fundamental issue is to 
distinguish a musical work from other acoustic phenomena that will 
not be considered a work in the understanding of the Copyright and 
Related Rights Act. As it turns out, you can distinguish criteria that 
will allow a given product to qualify in the category of the work. It is 
also a rudimentary matter to determine the form of a musical work 
allowing the precise definition of the work.
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wiązywania sporów. Wewnętrzny rynek cyfrowy powinien opierać 
się na zaufaniu konsumentów i przedsiębiorców do transakcji in-
ternetowych, do czego należy dążyć poprzez zniesienie istniejących 
barier oraz zapewnienie jednolitych i łatwych sposób rozstrzygania 
sporów powstających na tym tle. Kierując się takimi założeniami 
unijny ustawodawca postawił sobie za cel stworzenie europejskiej 
platformy ODR ułatwiającej niezależne i przejrzyste pozasądowe 
rozstrzyganie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami 
za pomocą Internetu. Podstawowe założenia funkcjonowania tego 
mechanizmu zostały sformułowane w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE Nr 524/2013 w sprawie ODR w sporach 
konsumenckich z dnia 21 maja 2013 roku. 

Platforma ODR

Platforma ODR jest platformą internetowego rozstrzygania spo-
rów. Zakres działania oraz funkcjonowanie platformy ODR zostało 
uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozpo-
rządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporzą-
dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR 
jest formą interaktywnej strony internetowej stanowiącej punkt 

Wstęp

Jednym z nadrzędnych celów Unii Europejskiej jest zapewnie-
nie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Zgodnie z art. 169 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE) Unia 
Europejska, dążąc do popierania interesów konsumentów i zapew-
nienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, przyczynia się 
do wspierania prawa do informacji, edukacji oraz organizowania się 
w celu zachowania ich interesów gospodarczych. Rynek wewnętrzny 
ma obejmować obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest za-
pewniony swobodny przepływ towarów i usług (art. 26 ust. 2 TFUE). 
Współczesny konsument dokonując zakupów wykorzystuje nie tylko 
tradycyjne możliwości, ale również dostępne cyfrowe rozwiązania 
technologiczne traktując je jako szybsze, łatwiejsze i ogólnodostęp-
ne. Powoduje to znaczny rozwój handlu transgranicznego. Coraz 
więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie sprzedaży za 
pomocą Internetu, aby udostępnić swój produkt jak największej rze-
szy konsumentów. Zatem cyfrowy aspekt rynku wewnętrznego ma 
ogromne znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębior-
ców. Należy jednak nadmienić, że rozwój rynku internetowego jest 
nieoddzielnie związany z powstawaniem sporów na tle transakcji 
internetowych. Dlatego tak istotną kwestię stanowi dostęp konsu-
mentów do łatwych, szybkich i tanich metod alternatywnego roz-

Joanna Szumańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji 

Funkcjonowanie platformy ODR, 
czyli rozwiązywanie sporów konsumenckich w praktyce 

Functioning of Online Dispute Resolution platform
 – resolving consumer disputes in practice

The aim of this paper is to present the functioning of On-
line Dispute Resolution Platform (ODR Platform). ODR Platform is  
a single point of entry for consumers and traders seeking the out-
of-court resolution of disputes. It shall be an interactive website 
which can be accessed electronically and free of charge in all the 
official languages of the institutions of the Union. ODR Platform 
is devoted to the subject of resolving consumer disputes which 
arise from the sale of goods or the supply of services online. 
The use of ODR platform enables consumers to resolve disputes 
efficient, fast and low-cost. It may boost consumer confidence 
and benefit from the digital dimension of the internal market. 
The first part explains the exact definition of ODR Platform and 
the procedure of resolving online disputes. Particularly, a sub-
mission of a complaint to the ODR platform. Next is the descrip-
tion of EU legislation which regulate the issue of ODR Platforms. 

Keywords: ODR platform, ADR entity, internet transactions, con-
sumer protection.  

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie funk-
cjonowania platformy internetowego rozstrzygania sporów (plat-
formy ODR), która jest formą interaktywnej strony internetowej 
stanowiącej punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców 
pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych na tle 
dokonania internetowej sprzedaży towarów i świadczenia usług. 
Platforma ODR daje możliwość prostego, skutecznego, szybkiego 
i taniego pozasądowego rozstrzygania sporów, co może zwiększyć 
zaufanie konsumentów i przedsiębiorców do cyfrowego rynku jed-
nolitego. W artykule zostanie przedstawiona definicja platformy 
ODR ze wskazaniem jej cech szczególnych oraz przebieg procedury 
rozstrzygania sporów z udziałem platformy ODR, w szczególności 
kwestia złożenia skargi za pomocą platformy ODR. Następnie zosta-
ną omówione ramy prawne ustawodawstwa unijnego w oparciu,  
o które funkcjonuje internetowy system rozstrzygania sporów.

Słowa kluczowe: platforma ODR, podmiot ADR, transakcje inter-
netowe, ochrona konsumenta.

Typ artykułu: oryginalny artykuł aukowy.

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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ODR w sporach konsumenckich), Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach kon-
sumenckich). Unormowania te znalazły swoje odzwierciedlenie 
w krajowej Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która odnosi się również 
do sporów o charakterze transgranicznym (Kotwicka 2017: 44, 45).

Należy podkreślić, że celem Rozporządzenia 524/2013 jest przy-
czynienie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
w szczególności jego aspektu cyfrowego dzięki stworzeniu europej-
skiej platformy ODR ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzy-
ste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie 
przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami 
(art. 1 Rozporządzenie UE nr 524/2013). Oznacza to, że powyższe 
rozporządzenie stanowi unijną podstawę funkcjonowania platform 
ODR. Niezbędnym jest zatem szczegółowe wskazanie podmiotu 
uczestniczącego w sporze powstałym na tle transakcji on-line. Po 
pierwsze, Rozporządzenie UE nr 524/2013 ma zastosowanie do po-
zasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umow-
nych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów 
o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszka-
jącymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii (Mo-
tyw 9 Rozporządzenie UE nr 524/2013). Po drugie, jednym z celów 
rynku unijnego jest stworzenie równych szans w dziedzinie handlu 
internetowego. Oznacza to, iż mimo tego, że platformy ODR będą 
znajdowały zastosowanie głównie w stosunku do przedsiębiorców 
i konsumentów zawierających transakcje transgraniczne, to przepisy 
niniejszego rozporządzenia znajdą również zastosowanie do krajo-
wych transakcji internetowych (Motyw 11 Rozporządzenie UE nr 
524/2013). Następnie należy zaznaczyć, iż platformy ODR nie powin-
ny mieć zastosowania do sporów powstałych między konsumentami 
i przedsiębiorcami w związku z umowami sprzedaży bądź umowami 
o świadczenie usług nie zawartymi za pośrednictwem Internetu oraz 
zawartymi między przedsiębiorcami (Motyw 15 Rozporządzenie UE 
nr 524/2013). Rozstrzygnięcie sporu powstałego na tle transakcji 
internetowych odbywa się poprzez działanie podmiotu ADR wpisa-
nego do wykazu prowadzonego przez właściwy krajowy organ przy 
jednoczesnym wykorzystaniu platformy ODR. 

Przebieg procedury z udziałem platformy ODR

Procedura z udziałem platformy ODR oferuje uczestnikom 
sporu powstałego na tle internetowej sprzedaży towarów i świad-
czenia usług możliwość skorzystania z taniego i łatwego sposobu 
rozstrzygania sporów. Jednakże, aby zwiększyć zaufanie konsumen-
tów i przedsiębiorców do cyfrowego rynku jednolitego, procedury 
z udziałem platformy ODR powinny być klarowne i jednolite w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. Stosownie do preambuły 
Rozporządzenia UE nr 524/2013, podstawą prawną wszczęcia po-
zasądowego postępowania zmierzającego do rozwiązania sporu 
wynikłego z internetowej transakcji konsumenckiej jest wniesienie 
skargi przez zainteresowanego (Pachuca-Smulska 2016). Stronami 
sporu, a więc podmiotami legitymowanymi do złożenia skargi są 
konsumenci oraz przedsiębiorcy mieszkającymi lub mającymi siedzi-
bę w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia UE nr 

dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądo-
wego rozstrzygania sporów powstałych na tle dokonanej transakcji 
internetowej (art. 5 ust. 2 Rozporządzenia UE NR 524/2013). Termin 
ODR (ang. Online Dispute Resolution) jest używany w celu określenia 
metody pozasądowego rozstrzygania sporów on-line. Można zatem 
powiedzieć, że ODR stanowi pewną formę ADR (ang. Alternative 
Dispute Resolution) lub nawet nowoczesną odmianą ADR polegającą 
na powiązaniu metody ADR z nowoczesnymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi (Pachuca-Smulska 2016). Platforma internetowego 
rozstrzygania sporów została uruchomiona w styczniu 2016 roku, 
zaś w dniu 15 lutego 2016 roku udostępniono ją publicznie (Komisja 
Europejska 2017: 2).

Platformę ODR należy utożsamiać z portalem dostępowym, 
dzięki któremu konsumenci mogą kontaktować się z działającym 
na rynku podmiotem ADR (Goździaszek 2018: 32). Platforma ODR 
opiera się na istniejących w państwach członkowskich podmiotach 
ADR i działa w oparciu o krajowe przepisy proceduralne (Motyw 22 
Rozporządzenie UE nr 524/2013). Cechy poszczególnych krajowych 
platform ODR mogą się nieznacznie różnić, ale platformy funkcjo-
nujące w poszczególnych państwach członkowskich współdziałają 
z platformą europejską (Connecting Europe Facility 2015: 34). Dzię-
ki funkcjonowaniu platform ODR konsument dokonując transakcji 
w Internecie ma możliwość rozwiązania powstałego sporu za pomo-
cą tego samego mechanizmu, którym uprzednie posługiwanie się 
doprowadziło do powstania sporu. Konsument ma zatem możliwość 
złożenia skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez In-
ternet oraz znalezienia niezależnej strony trzeciej (podmiot ADR) 
uprawnionej do rozwiązania powstałego sporu (Kotwicka 2017: 46).

Ze względu na szczególną specyfikę funkcjonowania sporów 
on-line można wyróżnić kilka cech kluczowych funkcjonowania 
platformy ODR. Po pierwsze, system internetowego rozstrzygania 
sporów pozwala zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom na 
wybór każdego z języków urzędowych Unii Europejskiej. Ponadto, 
strony mogą zażądać, aby rozstrzygnięcie wydane po zakończeniu 
postępowania ADR zostało przetłumaczone przez zawodowego tłu-
macza. Po drugie, platforma identyfikuje, które zgłoszone organy 
ADR są właściwe do rozpoznania danej sprawy, a następnie przy-
dziela tę sprawę do rozstrzygnięcia organowi ADR, co do wyboru 
którego strony osiągnęły porozumienie (Komisja Europejska 2017: 
2). Dodatkowo, platforma ODR narzuca z góry określone terminy 
celem realizacji postulatu szybkości postępowania. 

Ramy prawne

Zwiększenie liczebności sporów powstających w związku 
z dokonywaniem transgranicznej sprzedaży towarów i świadczenia 
usług przez Internet spowodowały konieczność wprowadzenia kon-
strukcji wyznaczającej ramy i usprawniającej prowadzenia sporów 
wynikających z prowadzenia transakcji internetowych. W efekcie 
powstały unijne akty prawne regulujące prowadzenie sporów on-
line na potrzeby krajowych oraz transgranicznych sporów z udzia-
łem konsumenta. Kluczowe są tutaj akty prawa wtórnego unijnego 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 
z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu roz-
strzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) 
Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie 
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pkt. c Rozporządzenie UE nr 524/2013). Następnie konsumentowi 
przysługuje termin 10 dniowy na wyrażenie zgody. W wyborze wła-
ściwego podmiotu ADR stronom niewątpliwie może pomóc wiedza 
w przedmiocie kosztów procedury przeprowadzonej przez konkret-
ną instytucję (Bazlińska-Nagler 2018: 230). Jednakże skarga nie bę-
dzie rozpatrywana, jeżeli strony nie porozumieją się co do wyboru 
odpowiedniego podmiotu ADR, przedsiębiorca będący stroną, prze-
ciwko której została wniesiona skarga nie wskaże odpowiedniego 
podmiotu mające rozstrzygnąć spór do zaakceptowania przez drugą 
stronę oraz w przypadku, gdy w ciągu 30 dni kalendarzowych od 
przedłożenia formularza skargi strony nie osiągnęły porozumienia 
w sprawie wyboru podmiotu ADR (art. 9 ust. 8 Rozporządzenie UE 
Nr 524/2013). Organ, który podjął się rozwiązania sporu, ma 90 dni 
na jego rozstrzygnięcie i w tym terminie powinien powiadomić stro-
ny o swojej decyzji (Pachuca-Smulska 2016).

Szczegółowa definicja podmiotu ADR została zawarta w Dyrek-
tywie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2013/11/UE z dnia 21 
maja 2013 roku w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania spo-
rów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 
i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach kon-
sumenckich). Zgodnie z art. art. 4 ust. 1, pkt. h, termin „podmiot 
ADR” oznacza każdy podmiot, bez względu na nadaną mu lub uży-
waną w stosunku do niego nazwę,̨ utworzony na stałe i oferujący 
rozstrzygnięcie sporu w ramach postępowania ADR. Każdy podmiot 
ADR powinien zostać umieszczony w wykazie podmiotów ADR, któ-
re zostaną zakwalifikowane jako podmioty ADR spełniające określo-
ne w dyrektywie wymogi (art. 20 ust. 1 i 2 dyrektywy w sprawie ADR 
w sporach konsumenckich nr 2013/11/UE). Podmioty ADR powinny 
zatem spełniać jednolite wymogi jakościowe stosowane w całej Unii. 
Powyższa Dyrektywa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie podmio-
ty utworzone na stałe, które zajmują się rozstrzyganiem sporów 
między konsumentami, a przedsiębiorcami w ramach postępowania 
ADR i umieszczone są w odpowiednim wykazie (Maleczyńska-Bia-
ły 2016: 90). Dostępność wysokiej jakości podmiotów ADR w całej 
Unii jest zatem warunkiem koniecznym właściwego funkcjonowania 
platformy ODR (Motyw 12 dyrektywy w sprawie ADR w sporach 
konsumenckich nr 2013/11/UE). 

Zalety systemu elektronicznego rozstrzygania sporów 

Unia Europejska w trosce o wzmocnienie poziomu ochrony 
konsumentów zapewnia coraz więcej możliwości skutecznego do-
chodzenia swoich roszczeń w przypadkach, gdy prawa konsumenta 
są naruszane. Konsumenci, traktowani zazwyczaj jako słabsza, nie-
profesjonalna strona sporu, niekiedy nie decydują się na wstąpienie 
na drogę sądową z powodu przekonania, że postępowania sądo-
we bywają skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i uciążliwe. 
Dodatkowo, konsumenci często posiadają niedostateczną wiedzę 
na temat przysługujących im uprawnień i możliwości. Możliwość 
skutecznego dochodzenia roszczeń przez konsumenta staje się 
prawdziwym wyzwaniem w sytuacjach transakcji transgranicznych. 
W takim przypadku konsument odczuwa jeszcze więcej obaw zwią-
zanych z nowym środowiskiem gospodarczym, innym językiem oraz 
problematyką prawa właściwego. Zawieranie umów transgranicz-
nych staje się szczególnie powszechne w przypadku dokonywania 
sprzedaży towarów oraz świadczenia usług przez Internet. Jest to 

524/2013 w celu złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR 
strona skarżąca wypełnia elektroniczny formularz skargi. Formularz 
skargi powinien być przyjazny dla jego użytkowników, co wyraża się 
w szczególności w łatwym do niego dostępie. W tym celu sprzedaw-
cy oraz pośrednicy internetowi1 (art. 4 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 
UE nr 524/2013) są zobowiązani zawierać na swoich stronach inter-
netowych, za pośrednictwem których następuje transakcja, łatwo 
dostępny link do platformy ODR. Sprzedawcy są ponadto zobowią-
zani do dostarczenia adresu e-mail w celu ułatwienia konsumentom 
koniecznego kontaktu (Cortez 2016: 31). Strony sporu wynikłego 
na tle transakcji internetowej są uprawnione do złożenia skargi on-
-line za pośrednictwem platformy ODR w wybranym przez siebie 
języku. W celu nadania biegu sprawie będącej przedmiotem skargi 
formularz skargi powinien zostać wypełniony w sposób kompletny 
i zrozumiały. W przypadku jakichkolwiek problemów powstałych 
przy wypełnianiu formularza ODR strony sporu powstałego na tle 
internetowej sprzedaży towarów i świadczenia usług mogą zwrócić 
się o pomoc do punktów kontaktowych ODR, które powinny sku-
piać przynajmniej dwóch doradców ODR w każdym z państw człon-
kowskich UE (Motyw 25 Rozporządzenie UE nr 524/2013). Doradcy 
powinni wspierać uczestniczące strony w sporze, bez obowiązku 
tłumaczenia dokumentów stron. Rozporządzenie przewiduje także 
możliwość przekazania odpowiedzialności za punkty kontaktowe 
ODR Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (Polański 2014).

Należy tutaj jednoznacznie podkreślić, że rolą platformy ODR 
jest jedynie inicjowanie procedury zmierzającej do rozstrzygnięcia 
sporu przy zastosowaniu tej samej, internetowej formy zawiązania 
stosunku prawnego, z jakiej wyniknął powstały spór. Platforma ODR 
nie jest instytucją, która rozwiązuje spór konsumencki (Pachuca-
-Smulska 2016). Mimo tego, że podmioty legitymowane do złoże-
nia skargi składają ją on-line, spór jest rozstrzygany przez wskazane 
podmioty ADR2 (art. 4 ust. 1 pkt. i Rozporządzenia UE nr 524/2013). 
Warto zaznaczyć, że nie musi to w praktyce oznaczać, że spór zosta-
nie w całości rozpatrzony on-line. 

Niezwłocznie po otrzymaniu w całości wypełnionego formula-
rza skargi platforma ODR w sposób zrozumiały przekazuje go stro-
nie, przeciwko której wniesiono skargę, aby mogła zapoznać się z jej 
treścią. Skarga zostaje przekazana w dowolnym języku urzędowym 
Unii Europejskiej, który został wybrany przez tę stronę (art. 9 ust. 
3 Rozporządzenie UE nr 524/2013). Następnie, w celu rozstrzygnię-
cia sporu, strony są zobowiązana do dokonania wyboru podmiotu 
ADR. Jeżeli stroną, przeciwko której została wniesiona skarga, jest 
przedsiębiorca, to przysługuje mu 10 dni na wybór podmiotu ofe-
rującego usługi ADR (jeżeli przedsiębiorca nie jest zobowiązany lub 
sam nie zobowiązał się do korzystania z konkretnego podmiotu 
ADR w celu rozstrzygania sporów z konsumentami) (art. 9 ust. 3 

1 „pośrednik internetowy” oznacza usługodawcę zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 lit. b) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w 
ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), który 
umożliwia konsumentom i przedsiębiorcom zawieranie online, poprzez 
stronę rynku internetowego, umów sprzedaży i umów o świadczeniu usług 
(art. 4 ust. 1 pkt. f  Rozporządzenia UE nr 524/2013).
2 „podmiot zajmujący się alternatywnym rozstrzyganiem sporów” („pod-
miot ADR”) oznacza podmiot ADR zgodny z definicją zawartą w art. 4 ust. 
1 lit. h) dyrektywy 2013/11/UE (art. 4 ust. 1 pkt. i Rozporządzenia UE nr 
524/2013).
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do zgodnego wyboru podmiotu ADR, który nie może przekroczyć 30 
dni kalendarzowych (art. 9 ust. 8 Rozporządzenia UE nr 524/2013) 
rozstrzygnięcie powinno zostać wydane zazwyczaj do 120 dni od 
momentu złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR.

Ponadto, system internetowego rozstrzygania sporów prowadzi 
do podniesienia świadomości konsumentów. Ma to ogromny wpływ 
na zwiększenie zaufania konsumentów do instytucji unijnych, co 
daje pozytywne rezultaty w kierunku rozwoju handlu transgranicz-
nego. Konsoliduje to bez wątpienia rynek wewnętrzny Unii Europej-
skiej powodując zwiększenie konkurencyjności. 

Podsumowanie

Stworzenie europejskiej platformy ODR stanowiącej interne-
towy system rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy konsu-
mentem i przedsiębiorcą na tle dokonanej internetowej sprzedaży 
towarów i świadczenia usług jest poważnym krokiem w kierunku 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz zwięk-
szenia skali handlu transgranicznego. Świadomi konsumenci mając 
do dyspozycji łatwy, efektywny, tani oraz przejrzysty system inter-
netowego rozstrzygania sporów będą dokonywali transakcji interne-
towych ze znacznie większym zaufaniem. Sprzyja to w dużej mierze 
unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego (Komisja Europejska 
2017: 1). Popularność platformy ODR wśród konsumentów należy 
ocenić bardzo pozytywnie. Dane zebrane przez Komisję Europejską 
pokazują, że wykorzystywanie platformy ODR przez konsumentów 
i przedsiębiorców ulega systematycznemu wzrostowi. Konsumen-
ci świadomie wybierają platformę ODR celem rozwiązania sporów 
powstałych na tle zakupów internetowych. Oznacza to, że wiedzą 
o jej istnieniu i wykazują coraz większe zainteresowanie jej funk-
cjonowaniem. Tylko w pierwszym roku po uruchomieniu platformy 
za jej pośrednictwem złożono ponad 24 000 skarg (Komisja Euro-
pejska 2017: 5). Jednakże, jeżeli powstanie systemu internetowe-
go rozstrzygania sporów sprawdza się w praktyce jako mechanizm 
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą, to 
należałoby zastanowić się nad ekspansją powyższej metody na inne 
formy sporów z udziałem konsumentów.
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spowodowane tym, że nowoczesna technologia znacznie upraszcza 
proces nabywania pro- duktów oraz skraca czas ich dokonywania. 
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sumentem, a przedsiębiorcą za pośrednictwem platformy interne-
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konieczność podania na swoich stronach internetowych adresu 
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Odpowiedzialność karna
lekarzy

Criminal liability
 of doctors

Criminal liability of doctors, as well as criminal liability of the 
whole society, is based on the nullum crimen sine culpa principle. Fol-
lowing a medical profession does not therefore entail a special type 
of criminal liability. Criminal liability of a doctor depends on, simi-
larly to other people, the existence of such premises as: committing 
a prohibited act, the existence of a causal link between the act and 
the effect that occurred as a result of committing the act and fault 
of the perpetrator. The goal of the article entitled “Criminal liability 
of doctors” is to provide an insight into the basic principles of crim-
inal liability of doctors, in particular by indicating the legal basis of 
liability, and also to interpret article 160 of the Polish Criminal Code.

Keywords: medical law, criminal liability, culpability. 

Odpowiedzialność karna lekarza podobnie jak odpowiedzial-
ność karna całego społeczeństwa opiera się na zasadzie nullum 
crimen sine culpa. Wykonywanie zawodu lekarza nie generuje 
zatem powstania szczególnego rodzaju odpowiedzialności karnej. 
Odpowiedzialność lekarza uzależniona jest podobnie jak odpo-
wiedzialność innych osób od zaistnienia przesłanek w postaci: po-
pełnienia czynu zabronionego, istnienia związku przyczynowego 
pomiędzy czynem a skutkiem, który nastąpił w wyniku popełnienia 
przestępstwa oraz winy sprawcy. Celem artykułu jest przybliżenie 
podstawowych zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej przez 
lekarzy, w szczególności poprzez wskazanie podstaw prawnych od-
powiedzialności, a także podjęcie próby dokonania wykładni art. 
160 Kodeksu karnego.  

Słowa kluczowe: prawo medyczne, odpowiedzialność karna, wina. 

Typ artykułu: przeglądowy.
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Odpowiedzialność karna lekarza podobnie jak odpowiedzial-
ność karna całego społeczeństwa opiera się na zasadzie nullum 
crimen sine culpa. Niezbędnym elementem jej wykazania jest, po-
dobnie jak na zasadach ogólnych, przypisanie sprawcy czynu winy. 
Wykonywanie zawodu lekarza nie generuje zatem powstania szcze-
gólnego rodzaju odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność leka-
rza uzależniona jest podobnie jak odpowiedzialność innych osób od 
zaistnienia przesłanek w postaci: popełnienia czynu zabronionego, 
istnienia związku przyczynowego pomiędzy czynem a skutkiem, któ-
ry nastąpił w wyniku popełnienia przestępstwa oraz winy sprawcy. 

Z charakterystyki pracy lekarza bezpośrednio wynika, że bę-
dziemy mieli do czynienia z przestępstwami przeciwko zdrowiu 
i życiu. Przestępstwa te nie będą miały co do zasady charakteru 
umyślnego. Zakwalifikowanie przestępstwa, którego dopuścił się 
lekarz jako przestępstwa wypełniającego znamiona umyślności bez-
pośrednio godzi w definicję gwaranta wynikającą z art. 30 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.), czy też w samą ideę wykonywania 
zawodu zaufania publicznego.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstawowych 
zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej przez lekarzy, w szcze-
gólności poprzez wskazanie podstaw prawnych odpowiedzialności, 

a także podjęcie próby dokonania wykładni art. 160 Kodeksu kar-
nego (dalej: k.k.). 

Podstawy prawne odpowiedzialności karnej lekarzy

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks kar-
ny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) odpowiedzialności karnej podlega ten 
tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie stanowi przestępstwa 
czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma oraz nie 
popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można 
mu przypisać winy w czasie popełnienia czynu. Przywołana regulacja 
określa podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, z której można 
wywieść ogólną definicję przestępstwa jako czynu zabronionego, bez-
prawnego, zawinionego, społecznie szkodliwego w stopniu wyższym 
niż znikomy pod groźbą kary nałożoną przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia (Kozłowska-Kalisz 2018). Niewątpliwe za-
niechanie lub działanie lekarza musi spełniać przesłanki określone 
w art. 1 k.k. Ponadto, odpowiedzialność karna lekarza może bez-
pośrednio wynikać z zaniechania, o czym świadczy treść art. 2 k.k. 
Należy podkreślić, że przepis ten odnosi się jedynie do odpowiedzial-
ności za przestępstwo skutkowe (materialne) popełnione przez za-
niechanie; nie odnosi się natomiast do przestępstw formalnych (bez-
skutkowych) wynikających z zaniechania (Kozłowska-Kalisz 2018a). 
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deks karny definiuje pojęcie przestępstwa w at. 7 § 1 k.k., określając 
przestępstwo jako zbrodnię lub występek. Zgodnie z ww. ustawą 
zbrodnię stanowią czyny zabronione zagrożone karą pozbawienia 
wolności, nie krótszą niż 3 lata albo karą surowszą. Występkiem jest 
natomiast czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek 
dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolno-
ści nie przekraczająca miesiąca. Ponadto, zbrodnia może zostać je-
dynie popełniona umyślnie, natomiast występek może zostać popeł-
niony również nieumyślnie. W przypadku lekarzy, głównie będziemy 
mieć do czynienia z występkiem popełnionym nieumyślnie, np. nie-
umyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 3 k.k.).

Wykładnia artykułu 160 § 1 Kodeksu karnego

Skutkami błędu w sztuce lekarskiej, którego popełnienie staje 
się przestępstwem są: nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 
k.k.), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.), 
spowodowanie naruszenia czynności narządów ciała bądź rozstroju 
zdrowia (art. 157 k.k.) oraz narażanie na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 
k.k.). Z analizy akt spraw karnych dotyczących błędów w sztuce le-
karskiej wynika, iż w niniejszych sprawach lekarzom najczęściej są 
przedstawiane zarzuty na podstawie art. 160 k.k. Wobec powyższe-
go zasługuje on na dokładną analizę.

Podstawowym celem art. 160 k.k. jest ochrona życia i zdrowia 
człowieka przed narażeniem tych dóbr na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo ich utraty (Konarska-Wrzosek 2016). Artykuł 160 k.k. okre-
śla przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W § 1 wzmiankowanej regulacji 
ustawodawca uregulował podstawowy typ tego przestępstwa, zaś § 
2 zawiera typ kwalifikowany, gdzie znamieniem, od którego zależy 
surowsza odpowiedzialność, jest obowiązek opieki ciążący na sprawcy 
nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo; przewiduje nieumyślną 
postać przestępstw określonych w § 1 lub 2 (Szwarczyk 2016). 

Przedmiotem ochrony przestępstwa ujętego w art. 160 k.k. jest 
życie i zdrowie ludzkie. Regulacja zawarta w art. 160 k.k. opiera się 
na przekonaniu, że fundamentalne wartości, takie jak życie i zdro-
wie, powinny być chronione nie tylko w przypadku ich naruszenia, 
ale także na etapie wcześniejszym, poprzedzającym wywołanie skut-
ku w postaci utraty życia czy spowodowania ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu (Szwarczyk 2016). W podobnym tonie wypowiedział się Sąd 
Najwyższy, wskazując, że przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 
160 k.k. jest życie i zdrowie człowieka od rozpoczęcia porodu (wy-
stąpienia skurczów macicy, dających postęp porodu), a w wypad-
ku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę – od 
podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu 
(uchwała SN z dnia 26 października 2006 roku, I KZP 18/06, OSNKW 
2006 nr 11, poz. 97). 

Strona przedmiotowa przestępstwa ujętego w art. 160 k.k. do-
tyczy takich zachowań sprawców, które wywołują stan bezpośred-
niego narażenia innego człowieka na utratę życia lub wywołują cięż-
ki uszczerbku na zdrowiu. W piśmiennictwie wskazuje się, że istotą 
omawianego przestępstwa jest narażenie na niebezpieczeństwo 
innego człowieka, które polega na przeniesieniu człowieka ze sta-
nu, w którym niebezpieczeństwo mu nie groziło, w stan, w którym 

Przestępstwa materialne (skutkowe), charakteryzują się tym, że 
popełnienie takiego przestępstwa uzależnione jest ściśle od zaistnie-
nia skutku przewidzianego w ustawie w odniesieniu o danego czynu. 
Przykładem przestępstwa skutkowego jest spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności płodzenia (art. 156 § 1 pkt 1 k.k.). Prze-
stępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zostanie 
uznane za popełnione, jeżeli nastąpi skutek w postaci pozbawienie 
człowieka np. wzroku. Brak określonego skutku jest równoznaczny 
z niepopełnieniem przestępstwa. Między czynem sprawcy, a skut-
kiem wyczerpującym znamiona czynu zabronionego (czyli wystąpie-
niem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), musi zaistnieć ponadto ade-
kwatny związek przyczynowy. Wobec powyższego należy zauważyć, 
że pogorszenie zdrowia pacjenta musi być następstwem zachowania 
sprawcy (Zajdel 2008: 185).

Popełnienie przestępstwa formalnego uzależnione jest jedy-
nie od popełnienia czynu zabronionego przez ustawę w chwili jego 
popełnienia. Oznacza to, że popełnienie czynu zabronionego nie 
jest uzależnione od zaistnienia skutku. Wobec powyższego należy 
nadmienić, że przestępstwa dzielą się na przestępstwa formalne 
(nieskutkowe) i materialne (skutkowe). Popełnienie przestępstwa 
formalnego uzależnione jest jedynie od popełnienia czynu zabro-
nionego przez ustawę w chwili jego popełnienia. Oznacza to, że po-
pełnienie czynu zabronionego nie jest uzależnione od zaistnienia 
skutku wynikającego z podjętego działania lub zaniechania. Sprawca 
przestępstwa formalnego będzie odpowiadał już za sam fakt jego 
popełnienia, niezależnie od skutku jaki nastąpił w wyniku jego po-
pełnienia. Przykładem może być narażenie pacjenta na zarażenie 
wirusem HIV przez osobę, która wie, że jest nosicielem tego wirusa 
(art. 161 k.k.). Do popełnienia przestępstwa w omawianym powyżej 
przypadku wystarczy tylko spełnienie przesłanki narażenia innej oso-
by na zarażenie, niezależnie od skutku w postaci zarażenia tej osoby 
wirusem HIV (Zajdel 2008: 185).

Zaniechanie, które w przypadku przestępstwa skutkowego, tj. 
materialnego będzie generowało odpowiedzialność karną lekarza 
to taki sposób zachowania, który cechuje się brakiem określonych 
ruchów w wymaganym kierunku; w kontekście omawianego prze-
pisu zaniechanie polega na niepodjęciu wymaganych przez normę 
prawa karnego działań prowadzących do zapobiegnięcia skutkowi 
ujętemu w opisie znamion określonego przestępstwa material-
nego (Zoll 1998: 51). Zasadą jest, że jeśli opis czynu zabronione-
go (w szczególności jego znamię czasownikowe) jest ujęty na tyle 
szeroko, iż pojęciowo możliwe jest wypełnienie jego znamion przez 
zaniechanie, to oznacza to, że dane przestępstwo może być popeł-
nione właśnie przez zaniechanie (np. art. 148, 155, 156, 157 i 189 
k.k.) (Wąsek 2005). Odpowiedzialność za przestępstwa skutkowe 
popełnione w postaci zaniechania mogą ponosić tylko takie osoby, 
które należą do kręgu podmiotów znajdujących się w pozycji gwa-
ranta wobec dobra prawnego, tj. takich podmiotów, na których ciąży 
obowiązek ochrony bądź określonego dobra przed wszelkimi zagro-
żeniami, bądź wszelkich dóbr przed określonym zagrożeniem (Dęb-
ski 1995). Treścią obowiązku gwaranta może być także obowiązek 
ochrony określonych dóbr przed określonym niebezpieczeństwem 
(Majewski 1997) 

Lekarz, podobnie jak i reszta społeczeństwa odpowiada za 
dopuszczenie się przestępstwa na podstawie Kodeksu Karnego. Ko-
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będzie spełniony, gdy zostanie ustalone, że pożądane zachowanie 
alternatywne, stanowiące realizację ciążącego na lekarzu obowiąz-
ku, zapobiegłoby narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. 

Zakres przedmiotowy czynów ujętych w art. 160 § 1 i 2 k.k. 
obejmuje człowieka narażonego na ujemne konsekwencje, takie jak 
np. możliwość utraty życia czy wystąpienie uszczerbku na zdrowiu 
(Szwarczyk 2016). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że oma-
wiane przestępstwa wymagają dla swojego istnienia umyślności 
narażenia konkretnego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
bez dalej idącego zamiaru w postaci pozbawienia ofiary tych dóbr, 
przy czym narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia stanowi w znakomitej większości zamiaru ewentualnego łą-
czącego się z przewidywaniem takiej możliwości i godzeniem się 
sprawcy na jej zaistnienie (Konarska-Wrzosek 2016). W orzecznic-
twie Sądu Najwyższego został wyrażony pogląd, zgodnie z którym 
„Zamiar ewentualny określony w art. 160 § 1 k.k. charakteryzuje się 
świadomością znaczenia podejmowanych czynności w perspektywie 
możliwego skutku. Nie chodzi przy tym o świadomość jakiejkolwiek 
możliwości wystąpienia konkretnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale wyłącznie 
świadomość wysokiego prawdopodobieństwa takiego skutku, oce-
nianego w kontekście konkretnych okoliczności faktycznych, bo tyl-
ko wówczas można mówić o ‘bezpośredniości’ niebezpieczeństwa” 
(zob. wyrok SN z dnia 8 grudnia 2011 roku, sygn. akt II KK 177/11).

Ponadto, trafnie wskazuje się w piśmiennictwie, że występek 
z art. 160 § 3 k.k. ma co do zasady charakter nieumyślny. Przestęp-
stwo to można przypisać oskarżonemu, gdy nie ma on zamiaru nara-
żenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale do narażenia takiego docho-
dzi w wyniku niezachowania wymaganej w danych okolicznościach 
ostrożności, w sytuacji, w której narażenie człowieka przewidywał 
lub, obiektywnie biorąc, mógł przewidzieć (Szwarczyk 2016). Na-
rażenie na niebezpieczeństwo nie oznacza pewności wystąpienia 
uszczerbku dla określonego dobra, ale jedynie prawdopodobień-
stwo uszczerbku – z którego sprawca musi sobie zdawać sprawę 
(Kuczyńska 2012). Zagrożenie karne jest inne w typie podstawowym 
i kwalifikowanym tego przestępstwa, zarówno w zakresie dolnej, jak 
i górnej granicy sankcji. I tak za popełnienie czynu określonego w § 1 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za popełnienie 
czynu zawartego w § 2 – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. W przypadku nieumyślnej postaci tych przestępstw została 
przewidziana sankcja alternatywna, tj. kara grzywny, kara ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku. To zróżnicowanie 
wysokości kar jest wynikiem odrębnego stopnia społecznej szkodli-
wości, jakie niosą ze sobą poszczególne czyny. Ponadto w art. 160 
§ 4 k.k. ustawodawca określił przesłankę obligatoryjnego niepod-
legania karze (sprawcy czynów z § 1-3), którą stanowi dobrowolne 
uchylenie grożącego niebezpieczeństwa. Warunek dobrowolności 
zachowania sprawcy uchylającego niebezpieczeństwo oznacza, że 
działania zmierzające w tym kierunku mają wynikać z jego wła-
snej decyzji woli, nawet podjętej w wyniku namowy osób trzecich 
(Szwarczyk 2016).

Umyślne formy tego przestępstwa podlegają ściganiu z urzę-
du, natomiast w przypadku nieumyślnego popełnienia tych czynów 

grozi mu niebezpieczeństwo (Bafia 1987: 118). Stan niebezpieczeń-
stwa powinien być wywołany zachowaniem się człowieka (sprawcy), 
który ponosi odpowiedzialność za jego wytworzenie. To przestępne 
zachowanie może przybrać zarówno postać działania, jak i zanie-
chania sprawcy. Ponadto niebezpieczeństwo, o którym jest mowa 
w omawianym przepisie, powinno mieć charakter bezpośredni, co 
oznacza, że w każdej chwili może dojść do wystąpienia wskazanych 
skutków, przy czym „przestępstwo będzie dokonane z chwilą nara-
żenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie doznała 
krzywdy” (zob. wyrok SN z dnia 3 października 1973 roku, sygn. akt 
IV KR 256/73). 

Ponadto, należy nadmienić, że przestępstwo z art. 160 § 1 
k.k. jest przestępstwem materialnym, z czego wynika konieczność 
stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem się 
sprawcy a skutkiem. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje 
się, ze skoro skutkiem przestępstwa jest samo „narażenie” na nie-
bezpieczeństwo (czyli sprowadzenie już samej możliwości wystąpie-
nia określonych niebezpiecznych dla zdrowia lub życia następstw), 
to odpowiedzialności karnej z art. 160 k.k. podlega lekarz-gwarant, 
który w wyniku zaniechania udzielenia właściwego świadczenia 
zdrowotnego zdynamizował swą bezczynnością przebieg i rozwój 
procesów chorobowych u pacjenta w ten sposób, że zaczęły one 
bezpośrednio zagrażać jego życiu i zdrowia (zob. wyrok SN z dnia 
21 sierpnia 2012 roku, sygn. akt IV KK 42/12). Co więcej, na uwa-
gę zasługuje stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 29 listopada 1973 roku, sygn. akt Rw 902/73, gdzie wskazano, 
że „istotą strony przedmiotowej czynu określonego w art. 160 § 1 
k.k. jest stworzenie przez sprawcę takiej sytuacji faktycznej, w której 
istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, grożące realnie nastąpie-
niem skutku w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała względ-
nie ciężkiego rozstroju zdrowia człowieka. Bezpośredniość realnie 
grożącego niebezpieczeństwa oznacza, iż w sytuacji przez sprawcę 
już stworzonej, a więc bez dalszej akcji z jego strony, istnieje duże 
prawdopodobieństwo nastąpienia w najbliższej chwili wymienio-
nych skutków”. 

W art. 160 § 2 k.k. został określony typ kwalifikowany nara-
żenia na niebezpieczeństwo. Znamieniem kwalifikującym w tym 
przestępstwie jest okoliczność, że na sprawcy powinien spoczywać 
obowiązek opieki nad osobą, która jest narażona na niebezpieczeń-
stwo (Szwarczyk 2016). W piśmiennictwie podkreśla się, że źródła 
wzmiankowanego obowiązku są zróżnicowane, bowiem mogą to 
być m.in. orzeczenie sądowe, umowa o pracę, przepisy prawa czy 
też określona sytuacja faktyczna (Konarska-Wrzosek 2016). Prze-
stępstwo ujęte w art. 160 § 2 k.k. należy do typu przestępstw indy-
widualnych, toteż należy zaaprobować stwierdzenie wyrażone przez 
M. Szwarczyka, że do jego dokonania konieczne staje się stwierdze-
nie skutku w postaci niebezpieczeństwa śmierci czy też uszkodzenia 
ciała (Szwarczyk 2016). Skutkowy charakter przestępstwa determi-
nuje również konieczność istnienia związku przyczynowo-skutko-
wego pomiędzy zachowaniem się sprawcy a skutkiem w postaci 
narażenia na niebezpieczeństwo. W tym miejscu warto przytoczyć 
fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 
2008 roku, sygn. akt IV KK 381/07, gdzie wskazano, że: „warunkiem 
odpowiedzialności karnej lekarza – gwaranta z art. 160 § 2 lub 3 k.k. 
jest obiektywne przypisanie skutku należącego do znamion strony 
przedmiotowej objętego tym przepisem przestępstwa. Warunek ten 
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ustawodawca przyjął zasadę ścigania na wniosek pokrzywdzonego. 
Należy także wskazać, że co do zasady nie jest możliwa kumulatyw-
na kwalifikacja (art. 11 § 2 k.k.) czynu z art. 160 § 3 i art. 155 k.k. 
Natomiast dopuszczalna jest kwalifikacja kumulatywna art. 160 § 
2 i art. 155 k.k. (zob. wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2000 roku, sygn. 
akt V KKN 318/99).

Podsumowanie

Przede wszystkim należy zauważyć, iż odpowiedzialność karna 
lekarza nie ogranicza się tylko do przypadków popełnienia błędu 
medycznego, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu pa-
cjenta. Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na 
podstawie innych przepisów karnych, m.in. na podstawie: art. 192 
k.k. (prawo do decydowania o poddaniu się zabiegowi medyczne-
mu); art. 266 k.k (prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz 
prawo do uzyskania pomocy lekarskiej). Lekarz może także ponieść 
odpowiedzialność za naruszenia innych dóbr, mających wartość 
ogólnospołeczną, np. za poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.). 

Wobec powyżej dokonanej analizy przepisów karnych określa-
jących odpowiedzialność lekarza należy zauważyć, iż do gwaranta 
stosuje się przepisy oraz zasady, które adresowane są również do 
reszty społeczeństwa. Przykładem może być zasada domniemania 
niewinności, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na oskarży-
cielu, zatem lekarz nie musi udowadniać swej niewinności. Zasady 
ogólne dotyczą również zakwalifikowania czynu gwaranta, jako prze-
stępstwa umyślnego bądź nieumyślnego, od czego będzie zależeć 
treść zarzutów postawionych przez prokuratora.

Pomimo faktu, iż lekarze odpowiadają na zasadach ogólnych, 
sankcja za dopuszczenie się przez nich czynu zabronionego, w po-
staci narażenia pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia bądź utratę 
życia, a nawet samo podejrzenie jego popełnienia ma dużo większy 
wymiar. Lekarz odpowiada za nieprawidłowe wykonywanie zawodu 
zaufania publicznego również dyscyplinarnie, a przede wszystkim 
społecznie. Ostatni typ odpowiedzialności, choć nie jest sformali-
zowany, może mieć daleko idące skutki w postaci uniemożliwienia 
lekarzowi wykonywania zawodu z racji braku pacjentów, co niewąt-
pliwie doprowadzi do zawodowego wykluczenia. Wobec powyższe-
go, w przypadku wysoce skomplikowanych postępowań dotyczących 
błędów w sztuce lekarskiej, należy oczekiwać na decyzję Sądu, który 
po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy oraz po zapoznaniu się 
z opinią biegłych lekarzy określi kompetencje gwaranta. 

Obecnie popularność postępowań w przedmiocie błędów 
w sztuce lekarskiej wzrasta. Przyczyną jest zwiększenie świadomo-
ści prawnej oraz potrzeba poczucia bezpieczeństwa pacjentów. Jed-
nakże, należy pamiętać, iż tak trudna tematyka związana z życiem 
i zdrowiem wywołuje wiele emocji u osób najbliższych pacjentów, 
co również ma odzwierciedlenie  w ilości przedmiotowych postę-
powań.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Wstęp

Artykuł skupia się wokół próby wskazania tego, jak wyglądają 
obecnie stosowne regulacje krajowe w wybranych obszarach wy-
borów do Parlamentu Europejskiego oraz w jaki sposób kształtują 
się obecne prace nad ujednoliceniem wspomnianej ordynacji. Te-
matyka owych stosownych regulacji krajowych skupia się przy tym 
na naszej ordynacji ojczystej. Część niniejszego opracowania trak-
tować będzie o tytułowych pracach nad ujednoliceniem ordynacji 
wyborczej w kręgu krajów członkowskich UE. Ostatnia część skupia 
się nad próbą odpowiedzenia na, mogłoby się wydawać, dość fun-
damentalne pytanie o to, czy zapowiadana ewolucja legislacyjna na 
polu wyborczym jest zmianą pozytywną, czy może jednak bardziej 
niekorzystną. 

Dzisiejszy wygląd procedury wyborczej 
do Parlamentu Europejskiego 

We wstępie do rozważań objętych bieżącym rozdziałem, trzeba 
rzec, że podstawowym aktem prawnym regulującym in genere zasa-
dy wyborów do Parlamentu Europejskiego jest Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, a konkretnie art. 190 tego aktu (Borkowski 
2007: 229). Przechodząc na rodzimą płaszczyznę – od 2011 roku ca-
łość meandrów związanych z prawem wyborczym do organu, jakim 
jest Parlament Europejski, została uregulowana w Ustawie z 5 stycznia 
2011 roku Kodeks wyborczy (Osiński, Pytlik 2016: 16). Jednakże, co 
istotne – jeszcze przed wejściem w życie ww. aktu prawnego, usta-
wodawca kreował proces wyborczy do PE w, można powiedzieć, spe-

cjalistycznej (bowiem ukierunkowanej na wyłącznie jeden typ elekcji 
powszechnej) Ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku. Ordynacja wy-
borcza do Parlamentu Europejskiego (Osiński, Pytlik 2016: 16). Przy 
czym należy wspomnieć, iż kodeks wyborczy przyjmuje cztery naczel-
ne zasady rządzące procesem elekcyjnym, a są nimi: powszechność 
wyborów, ich bezpośredniość, tajny charakter głosowania oraz wol-
ność wyboru (Garlicki 2007: 424). Zgodnie z art. 10 § 1 pkt 2 kodek-
su wyborczego – czynne prawo wyborcze (czyli innymi słowy „prawo 
wybierania”) przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów 
do PE kończą 18 lat (Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy). 
W Austrii, jako jedynym kraju, omawiany cenzus wieku przy czynnej 
legitymacji wyborczej został obniżony do 16 lat. Natomiast bierne pra-
wo wyborcze (czyli inaczej „prawo wybieralności” czy też „prawo do 
bycia wybieranym”) zachowane zostało dla osób, które, stosownie do 
art. 11 § 1 pkt 4 kodeksu wyborczego, najpóźniej w dniu wyborów 
kończą 21 lat i co najmniej od 5 lat na stałe zamieszkują na terytorium 
Polski bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tyle 
samo, co w naszym kraju, bo 21 lat, zastosowano w takich krajach, 
jak: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Słowacja  
i Wlk. Brytania. Postanowienia wielu innych krajów członkowskich róż-
nią się jednak, jeśli chodzi o próg wieku, od którego obywatel może 
startować w wyborach na deputowanego Unii. I tak dla przykładu –  
w Danii, Finlandii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Sło-
wenii, Szwecji i na Węgrzech jest to 18 lat, we Francji i Rumunii 23 
lata, a aż 25 lat na Cyprze, w Grecji i we Włoszech (Wiszowaty 2009: 
21-38). Prawo do zgłaszania kandydatów na europosłów przysługu-
je przede wszystkim partiom politycznym, które to mogą grupować 
się następnie w koalicje polityczne, choć sami kandydaci mogą sta-
wać ze sobą w szranki również bez zrzeszenia w jakichkolwiek ugru-
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powaniach tj. jako kandydaci niezależni. Startowanie do wyborów  
z niezależnej pozycji częstokroć opatrzone jest pewnymi dodatkowymi 
warunkami – przykładem może być tutaj Irlandia, w której koniecz-
ne jest zebranie 60 podpisów wyborców zamieszkujących w okręgu 
zamieszkania danego kandydującego. Listy kandydatów niezależnych  
w naszym kraju składane są przez komitety wyborcze (koalicyjne, oby-
watelskie albo partyjne). Nietrudno więc zauważyć, iż tak naprawdę 
niezależność kandydata, której to istotą jest brak przynależności do 
jakiegokolwiek ugrupowania, napotyka na pewne istotne problemy 
natury faktycznej. Bowiem, o czym trzeba nadmienić, każda lista wy-
borcza (w tym ta, na której znajdują się kandydaci niezależni) musi 
uzyskać minimum 10 000 głosów uprzedniego poparcia, co jest wa-
runkiem sine qua non, aby móc w ogóle mówić o zgłoszeniu listy. 
Tym samym zdecydowanie łatwiej jest potencjalnemu kandydato-
wi niezależnemu wystartować z listy partyjnej i uzyskać tam razem  
z innymi kandydatami wstępne poparcie, niż wystartować na liście 
samych kandydatów niezależnych. Dodać trzeba, że w krajach o silnej 
polityce partyjnej, w których polityka immanentnie jest z ugrupowa-
niami politycznymi kojarzona (a do takich krajów zalicza się też Polska) 
szansa na sukces wyborczy kandydata niezależnego niestartującego  
z listy dowolnego ruchu politycznego jest praktycznie bliska zeru. Taka 
okoliczność często służy za argument wyjaśnienia wyborcom tego, 
dlaczego aspirujący o fotel eurodeputowanego, nieposiadający le-
gitymacji partyjnej, decydują się startować z list określonych frakcji. 
Warto wspomnieć, iż prawo udzielenia poparcia określonym listom 
kandydatów nie jest ograniczone liczbowo – w Polsce uprawniony 
do głosowania może postawić od 5 do 10 „krzyżyków”, podczas gdy 
np. we Francji dla ważności elekcji należy oddać dwa razy więcej gło-
sów niż jest mandatów do zdobycia (Wiszowaty 2009: 21). Przyznać 
trzeba, że rozwiązanie znad Loary jest dość ciekawym zabiegiem, na 
pewno ożywiającym konkurencję polityczną wśród kandydatów. Na-
leży pamiętać, że Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, 
jeśli chodzi o wybory do PE właśnie (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Okr%C4%99gi_wyborcze_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Polsce 
2018). Jednakże jest to uregulowanie poddawane krytyce m.in. ze 
względu na to, iż europosłom wybranym w sposób oddający status 
quo zarzuca się, że reprezentują oni właśnie swoje okręgi wyborcze,  
a nie tak, jak powinno być – cały kraj (Wroński 2018). Wyniki wyborów 
do naczelnego organu wspólnotowej legislatywy składają się z dwóch 
etapów, a są nimi – podział 51 przysługujących Polakom mandatów, 
na stronnictwa polityczne, które przekroczyły próg wyborczy 5% oraz 
ustanowienie tego, w których okręgach wyborczych konkretny komitet 
uzyska mandaty i którzy kandydaci je zdobędą (Osiński, Pytlik 2016: 
16). Finansowanie europejskich partii politycznych ze wspólnotowych 
środków finansowych regulowane jest w Rozporządzeniu (WE) nr 
2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 
roku w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie 
europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297  
z 15.11.2003 r., str. 1). 

Ku zjednoczonej legislacji wyborczej

Aby w pełni oddać meritum tematyki będącej osnową tego roz-
działu, należy zaznaczyć, iż tytułowe prace nie są wytworem chwili, 
kolejną tylko imaginacją zblazowanych „głów Europy” zasiadających  
w salach plenarnych Strasburga i Brukseli, jak mogłoby się to na pierw-

szy rzut oka wydawać laikom. Możliwość wprowadzenia holistycznego 
systemu uregulowań wyborczych przewidywana była już za czasów 
Traktatu Paryskiego w 1951 roku (Pacześniak 2017: 1). Nie tylko jednak 
ten akt międzynarodowy zwiastował nastanie ujednoliconej ordyna-
cji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W Traktatach Rzymskich 
podpisanych 25 marca 1957 roku wskazywano na to, iż ustawodawczy 
organ ówczesnych Wspólnot Europejskich, a dzisiejszej Unii Europej-
skiej, wybierany będzie w wyborach powszechnych i bezpośrednich za 
pomocą takiej samej dla wszystkich krajów członkowskich procedury 
elekcyjnej (Marszałek-Kawa 2013: 20). Należy zauważyć, że już wtedy 
– po rozpoczęciu II połowy XX wieku ojcowie-założyciele mieli projekt 
stworzenia aktu, którego bezsprzeczną intencją było objęcie swym za-
sięgiem obowiązywania wszystkich ówczesnych zrzeszających się kra-
jów, a także tych, które postanowią dołączyć do Wspólnot w przyszłości 
(Gebethner, Urbaniak 2003: 16). 20 września 1976 roku ustanowiono 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego  
w powszechnych wyborach bezpośrednich (Decyzja Rady Nr 76/787/
EWWiS) (Tupalski 2012: 87-120). Nie wszystkie działania podejmowa-
ne począwszy od roku 1979, których celem było stworzenie pierwszej, 
prawdziwie jednolitej ordynacji wyborczej, skończyły się sukcesem. 
Inicjatywy te, bez wątpienia, utrudniała sukcesywnie zwiększająca 
się liczba państw przystępujących do wspólnoty europejskiej sensu 
largo (Osiński, Pytlik 2016: 16). Zmianami w strukturze wyborczej 
UE, a raczej składaniem propozycji wszelkich zmian tej struktury do-
tyczących zajmuje się AFCO (ang. The Commitee on Constitutional 
Affairs) – Komisja Spraw Konstytucyjnych (Pacześniak 2017: 1). Do 
zadań owego organu należy właśnie skonstruowanie, za pomocą roz-
ległych konsultacji pomiędzy państwami członkowskimi, jednolitego 
systemu wyborczego (Pacześniak 2017: 1). Opracowanie ewolucji 
wyborczej w kadencji Komisji 2014-2019 należy głównie do dwojga 
eurodeputowanych, którymi są Danuta Hübner i Jo Leinen (Pacze-
śniak 2017: 1). Przygotowany przez nich dokument roboczy dotyczą-
cy reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2015 
roku identyfikuje różne ważne problemy wynikające z braku jedno-
litego systemu wyborczego. Najbardziej sztandarowy z nich dotyczy 
tego, iż różnorodna procedura wyborcza w krajach członkowskich  
w istocie swej implikuje dyferencjację wagi głosów obywateli po-
szczególnych państw członkowskich – jedne głosy „liczą się bardziej”, 
a inne „liczą się mniej” (Pacześniak 2017: 1). Podniesione zostało na-
wet przez europosłów, że takie ukształtowanie sprawy może godzić  
w konsekwencji w instytucję obywatelstwa europejskiego (Pacześniak 
2017: 1). Jedna ze sztandarowych proponowanych zmian statuuje 
minimalne progi w rozdziale mandatów wyborczych w okręgach wy-
borczych pomiędzy 3% a 5% – dla krajów, w których listy okręgów 
wyborczych przewidują ponad 26 mandatów (http://www.europarl.
europa.eu 2018). Uzasadnienie tej zmiany stanowi o tym, iż unie-
możliwiłaby ona Parlamentowi postępujące „rozdrobnienie” (obsa-
dzanie narodowych miejsc w PE przez bardzo małe liczby posłów)  
i uskuteczniłaby ogólne funkcjonowanie tego organu, przy zachowaniu 
możliwości przeprowadzania demokratycznych wyborów w mniejszych 
krajach bądź tych podzielonych na mniejsze okręgi (http://www.eu-
roparl.europa.eu 2018). Pozostałe proponowane korekty legislacyj-
ne dotyczą m.in. takich kwestii, jak: ustalenie terminu sporządzania 
i zamknięcia list wyborczych, przestrzegania reguł demokratycznych  
i przejrzystości wyboru kandydatów, zapewnienia równości płci za 
pomocą np. list naprzemiennych, a także umożliwienia obywatelom 
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państw członkowskich wybierania preferowanych kandydatów za 
pomocą sieci internetowej (http://www.europarl.europa.eu 2018). 
Reszta planowanych poprawek ma charakter stricte kosmetyczny  
i mający na celu poprawę nieaktualnych, zamierzchłych już postano-
wień prawa unijnego. Co ważne dla przedmiotowego tematu – 13 
lipca 2018 roku Rada Europejska przyjęła nowe przepisy o wyborach 
do Europarlamentu. Nieco wcześniej, bowiem 4 lipca 2018 roku, zgo-
dę na nowelizację wyraził sam Parlament Europejski. Co oczywiste  
i zgodne z przyjętą u nas hierarchią aktów prawnych – aby do niedaw-
na dyskutowane, a dziś przyjęte przepisy mogły ujrzeć światło dzienne 
w krajowych publikatorach, a tym samym wejść w życie – konieczne 
jest, aby zostały zaakceptowane przez same państwa członkowskie 
zgodnie z ich konstytucyjnymi porządkami (https://www.consilium.
europa.eu/pl/press/press-releases/2018/07/13/eu-electoral-law-new-
-rules-adopted-by-the-council/ 2018). Skoro państwa członkowskie 
muszą zaadaptować zmiany dopiero do 2024 roku, to wydaje się, że 
przed Europą wciąż długa droga do tego, aby wybory do PE stały się 
„prawdziwie europejskie”.

Co przyniesie przyszłość?

Wydawać by się mogło, iż nowoczesna strukturalnie i pod wzglę-
dem technicznym Unia Europejska jest w stanie poradzić sobie dziś  
z każdą zagwozdką. Omawiana problematyka przeczy jednak tej tezie. 
Warto zauważyć, iż pomimo upływu wielu dekad – postulaty skon-
struowania jednolitej ordynacji wyborczej w wyborach europejskich 
nie znalazły jeszcze swojego właściwego, praktycznego ujścia, choć 
wszystko podobno ma zmienić się już w najbliższych latach. Trudno 
jest podjąć wyzwanie wystawienia jednoznacznej oceny proponowa-
nych i wprowadzanych zarazem zmian. Z jednej strony wydaje się, 
że są one potrzebne, ponieważ pozwalają zbudować po raz pierwszy 
ordynację korygującą niektóre wady techniczne systemów krajowych. 
Z drugiej strony jednak, jak słusznie zauważa A. Pacześniak, jest to 
kolejny krok do federalizacji Unii (co wcale nie jest takim pozytyw-
nym kierunkiem) – szczególnie w kontekście bardzo kontrowersyjnych 
propozycji stworzenia paneuropejskich list wyborczych. Co przyniosą 
zmiany w praktyce – to stanie się jasne dopiero za parę lat, a każdy  
z nas oceni to sam.
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Wstęp

Kazirodztwo, stypizowane jako przestępstwo w art. 201 Ko-
deksu karnego (Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku, 
tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, dalej k.k.) wzbudza 
naturalne kontrowersje przez wzgląd na pewne kulturowe tabu, 
którego dotyka. Pytanie, czy tabu rzeczone stanowi wystarczają-
ce uzasadnienie dla kryminalizacji przedmiotowego czynu? 

Czy przedmiot ochrony art. 201 k.k. został ukształtowany 
tak, że stanowi solidną podstawę ratio legis tegoż przepisu? 

Czy wreszcie dotychczasowa prawnokarna dysputa na temat 
kazirodztwa i jego kryminalizacji odpowiada interdyscyplinarne-
mu status quo? Na te i inne pytania starać się będziemy odpo-
wiedzieć jako autorzy niniejszej publikacji. 

Artykuł skupia się na problemie prawnym kazirodztwa,  
łącząc wiedzę z zakresu nauk prawnych z wiedzą z zakresu sze-
roko pojętej psychologii i biologii człowieka.

Przedmiot ochrony art. 201 Kodeksu karnego

W doktrynie prawa karnego wyróżnia się lub wyróżniało za-
sadniczo trzy przedmioty ochrony przepisów kryminalizujących ka-
zirodztwo. Do przedmiotów tych zaliczyć możemy:

• obyczajowość seksualną;
• spójność struktury rodzinnej i prawidłowe funkcjonowanie 

rodziny;
• niepozwalanie na zaistnienie wskutek aktów kazirodczych 

sytuacji stwarzających zagrożenie wystąpienia u przyszłych 
pokoleń ludzkich cech negatywnych.

O obyczajowości seksualnej jako indywidualnym przedmiocie 
ochrony przepisu art. 201 k.k. pisze M. Bielski (2017: 780). Autor 
ten uzasadnia stworzenie przez ustawodawcę typu przestępstwa 
kazirodztwa koniecznością kryminalizacji zachowań polegających 
na przełamywaniu społecznie uznawanego zakazu kontaktów sek-
sualnych pomiędzy osobami ze sobą spokrewnionymi. Podobnie 
rzecz ujmuje V. Konarska-Wrzosek (2018: 975). Na obyczajowość, 
(której przyczyną są jakkolwiek rozumiane względy moralne), bę-
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psychologii i biologii człowieka

Ratio legis of incest criminalization 
under the knowledge of psychology and human biology

This article tried to answer the question whether the current reg-
ulation stipulating the crime of incest in the Polish Criminal Code is jus-
tified, rational and corresponding to the current state of the knowledge 
of psychology and human biology. The authors began their considera-
tions from showing how the subject of protection of the law has been 
shaped in the doctrine of criminal law. The essential, and at the same 
time the most innovative part of the publication was the analysis of 
quasi-eugenic foundations of incest criminalization under knowledge 
in the field of biological sciences. The authors also indicated the state 
of research in the field of psychology in relation to the voice raised in 
the criminal law on the protection of the family structure by the 201th 
article of polish Criminal Code. The article also constitutes a kind of po-
lemic with the argument of customs classically raised in the doctrine 
as a justification for criminalizing incest. The paper was crowned with 
substantive conclusions. The authors explained why criminalization of 
incest, according to them, can be reasonably justified on the basis of the 
argument about the quasi-eugenic threat to human progeny and why 
the other two arguments for criminalizing this act seems unfounded.

Keywords: incest, criminalization, psychology, ratio legis, human  
biology. 

Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy obecna regu-
lacja typizująca przestępstwo kazirodztwa w polskim kodeksie karnym 
jest zasadna, racjonalna i odpowiadająca obecnemu stanowi wiedzy z 
zakresu psychologii i biologii człowieka. Autorzy poczęli swoje rozważa-
nia od ukazania tego, w jaki sposób przedmiot ochrony przepisu został 
ukształtowany w doktrynie prawa karnego. Zasadniczą, a jednocześnie 
najbardziej nowatorską częścią publikacji była analiza quasi-eugenicz-
nych podstaw kryminalizacji kazirodztwa w świetle wiedzy z zakresu 
nauk biologicznych. Autorzy wskazali również na stan badań z obszaru 
psychologii w odniesieniu do podnoszonego w nauce prawa karnego 
głosu o ochronie struktury rodzinnej przez art. 201 polskiego kodeksu 
karnego. Artykuł stanowi także swoistą polemikę z klasycznie podno-
szonym w doktrynie argumentem z obyczajowości jako uzasadnieniem 
kryminalizacji kazirodztwa. Autorzy wyjaśnili dlaczego kryminalizacja 
kazirodztwa w ich opinii może być racjonalnie uzasadniona wyłącznie 
na podstawie argumentu o quasi-eugenicznym zagrożeniu dla potom-
stwa ludzkiego i dlaczego pozostałe dwa argumenty za kryminalizacją 
tego czynu wydają się bezzasadne.
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biologia człowieka. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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dącą przedmiotem ochrony przepisu typizującego kazirodztwo 
wskazuje M. Filar (2006: 657). W podobny sposób o obyczajowym 
uzasadnieniu kryminalizacji kazirodztwa w powiązaniu z moralno-
ścią pisze J. Piórkowska-Flieger (2016: 583). Za poglądem o wy-
łącznie obyczajowym uzasadnieniu prawnokarnego zakazu kazi-
rodztwa opowiedział się A. Marek (2010: 460). Tak przedstawiona 
mnogość jednolitych stanowisk pozwala przyjmować, iż pogląd  
o obyczajowości seksualnej jako kluczowym przedmiocie ochrony 
przepisu art. 201 k.k. jest poglądem w doktrynie prawa karnego 
powszechnym.

Literatura oprócz powyższego kładzie także nacisk na spójność 
struktury rodzinnej i prawidłowe funkcjonowanie rodziny, które to 
dobra miałyby być rzekomo zagrożone przez czyn stypizowany w art. 
201 k.k. Na kwestię tę (choć w sposób nienależycie uzasadniony) 
wydaje się szczególnie zwracać uwagę N. Kłączyńska (2014: 975). 
Podobne argumenty za kryminalizacją kazirodztwa podnosi także  
V. Konarska-Wrzosek (2018: 975). Na początku należy uzasadnić, 
dlaczego stanowisko przedstawiane przez część doktryny (w tym:  
N. Kłączyńską i V. Konarską-Wrzosek) jest błędne. Otóż w zakres 
strony przedmiotowej czynu zabronionego z art. 201 k.k. nie wcho-
dzą czynności inne niż spółkowanie jako waginalny stosunek sek-
sualny i jego surogaty (np. stosunki seksualne oralne lub analne) 
– innymi słowy: poza obszarem kryminalizacji pozostają inne czyn-
ności seksualne (takie jak np. dotykanie kobiecych sutków w celu 
zaspokojenia seksualnego) (Uchwała SN z dnia 19 maja 1999 r.,  
I KZP 17/99). Tym samym skoro ustawodawca pozwala na kontakty 
seksualne członków rodziny w jeden sposób, a w inny sposób ich za-
brania, to z całą stanowczością należy uznać argument o chronieniu 
prawidłowego funkcjonowania rodziny przez przepis art. 201 k.k.  
za bezzasadny (Warylewski 2017: 1279). 

Jeśli chodzi o względy, które można spróbować nazwać qu-
asi-eugenicznymi, to słusznie zaznacza się w dzisiejszej literaturze,  
iż były one podnoszone jako uzasadnienie istnienia przepisu typi-
zującego kazirodztwo jeszcze w okresie międzywojennym, w tzw. 
kodeksie Makarewicza (Marek 2010: 459-460). Należy pamiętać,  
że prawa genetyki dotyczące chowu wsobnego (mogącego mieć 
wpływ na rozwój potomstwa) znane były już w XIX w., czyli na dłu-
go przed stworzeniem Kodeksu karnego z 1932 r. Dziś w doktrynie 
podnosi się dotychczasowy brak niepodważalnych dowodów na to, 
iż płody powstałe w wyniku stosunków kazirodczych są obarczone 
większymi wadami genetycznymi niż płody powstałe w wyniku sto-
sunków nie kazirodczych (Marek 2010: 459-460). Jest to niezupełnie 
zgodne z prawdą (o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu). 
Trzeba również mieć na uwadze, że argument o braku niezbitych 
dowodów słuszności określonych tez jest kompletnie nieprzeko-
nujący w obliczu istnienia danych mocno uprawdopodabniających 
słuszność tych tez oraz braku jakichkolwiek nawet poszlak upraw-
dopodabniających tezy przeciwne. Bez wątpienia jednak dzisiej-
szemu ustawodawcy nie przyświeca cel ochrony zdrowia ludzkiego 
potomstwa, gdyż stworzony przez niego przepis art. 201 k.k. kry-
minalizuje także kontakty seksualne pomiędzy przysposobionymi,  
a przysposabiającymi (czyli w przeważającej mierze osobami ze sobą 
niespokrewnionymi). W negatywnych społecznie ocenach więc jako 
swoistego historycznego kontinuum (tabu kazirodztwa istnieje bo-
wiem od wielu lat), polecalibyśmy doszukiwać się faktycznego uza-
sadnienia dzisiejszej kryminalizacji kazirodztwa. 

Analiza argumentu quasi-eugenicznego  
z punktu widzenia nauk biologicznych

Interesujące z punktu widzenia badań nad kazirodztwem mogą 
być zachowania innych organizmów żywych w zakresie rozmnaża-
nia się. W biologii wyróżnia się dwa podstawowe typy rozmnażania 
– bezpłciowe i płciowe. W procesach rozmnażania bezpłciowego 
co do zasady nie uczestniczą gamety, a powstające komórki nie są 
zróżnicowane – stanowią, o ile nie dojdzie do mutacji, idealne kopie 
organizmów rodzicielskich. Upraszczając skomplikowane i subtelne 
relacje między genem a zachowaniem, a także pomijając kwestię 
partenogenezy czy poliploidalności, można stwierdzić, że celem 
rozmnażania płciowego jest podtrzymanie różnorodności przy jed-
noczesnym wytworzeniu organizmów potomnych powstałych z po-
łączenia dwóch gamet (Krzanowska, Łomnicki 2002: 142-147).

Gamety powstają z komórek organizmów rodzicielskich, jednak 
w trakcie ich tworzenia dochodzi do segregacji chromosomów oraz 
zjawiska crossing-over (wymiany fragmentów DNA między chromo-
somami), których konsekwencją jest powstanie różnych od siebie 
gamet. Gamety łączą się następnie losowo, co nazywamy losowym 
doborem gamet – w ten sposób powstaje zygota. Zygota, na skutek 
duplikacji, a następnie podziału materiału genetycznego, zawiera 
dokładnie 50% materiału genetycznego ojca i 50% materiału gene-
tycznego matki (jeśli mówimy o materialne genetycznym pochodzą-
cym z jądra komórkowego) (Bal 2017: 22-24). 

Różnorodność uzyskana dzięki segregacji chromosomów, 
crossing-over i losowemu doborowi gamet ważna jest dlatego,  
że umożliwia przeżycie przynajmniej części organizmów potom-
nych w zmieniających się warunkach środowiska. Klony powsta-
ją co prawda szybciej i mniejszym kosztem energetycznym, ale  
w zmiennych warunkach środowiska np. na skutek kontaktu z no-
wym patogenem, grozi im znacznie bardziej całkowite unicestwienie, 
gdyż wszystkie one wrażliwe są na te same negatywne czynniki i to  
o tych samych wartościach. Bardzo zbliżony wniosek można wy-
wieść co do organizmów nieidentycznych co prawda, ale bardzo 
podobnych genetycznie. Organizmy rozmnażające się płciowo  
i obupłciowe (obojnaki), od roślin po zwierzęta, co do zasady sku-
tecznie zabezpieczają się przed samozapłodnieniem, czyli sytuacją, 
w której zygota powstaje z gamet tego samego osobnika, chcąc tym 
samym maksymalizować różnorodność organizmów potomnych 
(Por. Krzanowska, Łomnicki 2002: 147-151). Z tych samych wzglę-
dów organizmy unikać mogą także rozmnażania wsobnego, czyli roz-
mnażania w bliskim pokrewieństwie, co stanowić może dobry punkt 
wyjścia do socjobiologicznej oceny zachowań kazirodczych. Nasi naj-
bliżsi krewni genetyczni – szympansy, bonobo, goryle, orangutany 
i gibony oraz inne gatunki małp zdają się skutecznie i intuicyjnie 
unikać zachowań kazirodczych m.in. poprzez fizyczne przepędzanie 
własnych młodych wchodzących w okres dojrzewania (Bancroft 
2019: 498).

Aby dobrze zrozumieć istotę problemu można się także od-
wołać bezpośrednio do genetyki populacyjnej, a konkretniej do 
podstaw dziedziczności – tak zwanych praw Mendla, które mają 
bezpośrednie przełożenie na konsekwencje medyczne. Jak wspo-
mniano żywy organizm wielokomórkowy powstaje z zygoty bę-
dącej zlepkiem dwóch genomów: matczynego i ojcowskiego. 
Trzeba mieć jednak na uwadze, że odziedziczone po organizmach 
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rodzicielskich geny nie stanowią prostej sumy – często występują 
parami (gen matki – gen ojca), w których jeden z nich może do-
minować nad drugim. Geny dominujące oznaczamy na ogół wiel-
kimi literami, a recesywne małymi. Takie warianty jednego genu 
nazywamy allelami (Alberts 2019: 686-689). Przykład: gen odpo-
wiedzialny za kolor kwiatów grochu zwyczajnego (łac. Pisum sa-
tivum) ma dwa allele – dominujący allel kwiatów czerwonych (P) 
oraz recesywny allel kwiatów białych (p). Wobec tego wyróżnić 
możemy osobniki o następujących genotypach: PP, Pp, pp. Osob-
niki typu pierwszego mają czerwone kwiaty i są tak zwanymi ho-
mozygotami dominującymi (pod względem tej cechy). Druga grupa 
osobników to heterozygoty o kwiatach czerwonych (gen czerwo-
nych kwiatów dominuje nad genem białych kwiatów i ujawnia się 
fenotypowo). Trzecia grupa to homozygoty recesywne, które jako 
jedyne posiadają białe kwiaty (Dąbrowska, Goc, Sadakierska-Chu-
dy 2004: 120-125). Większość opisanych dotychczas chorób ge-
netycznych ludzi jest warunkowana właśnie genami recesywnymi, 
których negatywne działanie ujawnia się co do zasady dopiero  
w układzie pp. Do chorób tych należą: fenyloketonuria, alkapto-
nuria, albinizm/ bielactwo, galaktozemia, anemia sierpowata, mu-
kowiscydoza, dystrofia mięśniowa, hemofilia oraz daltonizm (sprzę-
żone z płcią) (Dubert i in. 2018: 93-97), a także homocystynuria, 
głuchota wrodzona, zespół nadnerczowo-płciowy i inne (Dąbrowska, 
Goc, Sadakierska-Chudy 2004: 267).

Krzyżowanie się osobników w bliskim pokrewieństwie zwiększa 
szansę na spotkanie się dwóch recesywnych alleli choroby i obniża 
różnorodność genetyczną potomstwa. Również badania przesie-
wowe pod kątem obecności alleli recesywnych przeprowadzone 
na dużych grupach ludzi wskazują, że istnieje związek między przy-
należnością do danej grupy etnicznej, a obecnością tychże alleli.  
Warto w tym momencie wyraźnie podkreślić, iż ludzie jako ga-
tunek są niezwykle blisko ze sobą spokrewnieni i pomimo tego,  
że między grupami etnicznymi występują pewne naturalne różnice, 
to stosowanie pojęcia rasy jest bezzasadne. Problemem w bada-
niach przesiewowych jest samoidentyfikacja osób badanych – mogą 
oni czuć przynależność do danej grupy (Lazarin 2013: 178). 

Badanie wpływu kojarzenia krewniaczego w sensie tak psy-
chologicznym, jak i medycznym na populacje ludzkie jest niezwykle 
trudne z kilku powodów. Po pierwsze niemożliwa jest izolacja całej 
populacji ludzkiej i „odcięcie” jej od tych czynników środowiska, 
które znacząco zaburzyć mogą wyniki badań (np. czynników mu-
tagennych). Po drugie w wielu kulturach występuje tabu kazirodz-
twa oraz obawa przed ujawnianiem szczegółów życia intymnego,  
co z kolei utrudnia zgromadzenie chociażby poszlakowych danych 
empirycznych przydatnych w badaniach statystycznych. W literatu-
rze medycznej dominuje jednak pogląd, że potomstwo ze związku 
bliskich krewnych jest obarczone problemami fizycznymi, a co za 
tym idzie także psychicznymi (Butcher, Hooley, Mineka 2017: 526). 

Szeroko zakrojone badanie wpływu pokrewieństwa na zdro-
wotność społeczności północnoafrykańskich, bliskowschodnich  
i zachodnioazjatyckich (gdzie związki międzypokoleniowe stanowią 
od 20 do 50% wszystkich małżeństw) wykazało, iż ryzyko wystąpie-
nia wrodzonych anomalii u potomstwa jest od 1,7% do 2,8% wyższe 
w stosunku do innych populacji. Badania międzynarodowe wykazały 
również zwiększoną śmiertelność niemowląt ze związków krewnia-
czych oraz znaczny wzrost specyficznych, wrodzonych wad serca  

u potomstwa krewniaków. W niektórych badanych populacjach od-
notowano także podwyższoną częstość wystąpienia zespołu Downa, 
przy czym przypadki tej choroby nie były związane z wiekiem mat-
ki – miały więc inne źródło. Na ujawnienie się zaburzeń takich jak 
nadciśnienie, schizofrenia, autyzm, nowotwory, mogą mieć wpływ 
rzadkie geny dziedziczone w sposób recesywny. Niewielki, ale zna-
czący wzrost pokrewieństwa między rodzicami ma prawdopodobnie 
związek z wystąpieniem schizofrenii wśród Beduinów w południo-
wym Izraelu oraz udarów niedokrwiennych wśród członków holen-
derskich społeczności religijnych (Hamamy i in. 2011: 845).

Niektóre związki krewniacze np. kuzynów 3. i 4. stopnia zdają 
się być zdecydowanie bardziej tolerowane przez społeczeństwo od 
innych związków krewniaczych. Ich łagodniejsza społeczna ocena 
znajduje odzwierciedlenie w badaniach – sugerują one, że „odrobi-
na chowu wsobnego jest korzystna dla linii rodzinnej”. Potomstwo 
kuzynów 1. i 2. stopnia umiera młodziej i mnoży się rzadziej, ale pra-
widłowość ta nie dotyczy dalszych krewnych (Helgasson i in. 2008: 
815). Badania przeprowadzone na Islandii dają wręcz jasną odpo-
wiedź na pytanie, jakie pokrewieństwo rodziców jest najkorzystniej-
sze dla płodności (przynajmniej w badanej populacji) – biorąc pod 
uwagę liczbę potomstwa jest to kuzynostwo 3. stopnia (Helgasson  
i in. 2008: 815). Oczywiście kojarzenie się kuzynów 3. stopnia w pary 
nie zachodzi w pełni świadomie – odpowiadają za nie m.in. bodźce 
zapachowe i wizualne manifestujące obecność alleli kompatybilnych 
(Por. Pawłowski 2018: 27-29). 

Kazirodztwo jako takie nie powoduje, jak się powszechnie są-
dzi, żadnych mutacji, gdyż te w genetyce stanową zmiany jakościo-
we materiału genetycznego, a nie ilościowe. Podsumowując: kazi-
rodztwo zwiększa prawdopodobieństwo ujawnienia się defektów 
fenotypowych w wyniku spotkania dwóch niekorzystnych wersji 
genu istniejących już wcześniej. Przy incydentalnym kazirodztwie 
ryzyko takiego spotkania nie jest duże, ale wzrasta ono znacznie  
w populacjach, gdzie do krzyżowania w bardzo bliskim pokrewień-
stwie dochodzi często.

Wpływ zachowań kazirodczych  
na strukturę i prawidłowe funkcjonowanie rodziny

Przede wszystkim należy stwierdzić, że brak jest obecnie ja-
kichkolwiek badań empirycznych analizujących wpływ zachowań 
kazirodczych na psychikę osób należących do rodzin, w których 
takie zachowania wystąpiły, lecz niebiorących w takich prakty-
kach udziału. Brak jest również danych obrazujących wpływ za-
chowań kazirodczych na więzi emocjonalne pomiędzy członkami 
rodzin, w których takie zachowania wystąpiły i nic nie wskazu-
je na to, aby badania takie miały pojawić się w niedalekiej przy-
szłości. Nieuprawnionym byłoby zatem mówienie o prostym 
związku przyczynowym pomiędzy wystąpieniem kazirodztwa,  
a jakkolwiek rozumianym prawidłowym funkcjonowaniem rodziny 
(szczególnie w obliczu braku nawet jakichkolwiek danych poszlako-
wych mających silnie uprawdopodabniać istnienie takiego związku) 
(Por. Sakowicz 2006: 222).

Warto jednak odnotować, że stosunki kazirodcze między ro-
dzeństwem są bardziej akceptowalne aniżeli między np. ojcem  
a córką. Może to być motywowane faktem, iż prawdopodobnie sto-
sunki kazirodcze pomiędzy rodzeństwem są znacznie częściej kon-
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sensualne (oparte o normę partnerską) aniżeli stosunki kazirodcze 
pomiędzy ojcem a córką. Ciekawe jest też, że najsilniejszym tabu 
we wszystkich społecznościach objęty jest związek matki z synem 
(Bancroft 2019: 497).

Mimo braku danych, o których mowa była we wstępie, istnieje 
wiele badań (na czele z przeprowadzonymi przez austriackich psy-
chiatrów J. Kinzla i W. Biebla), opisujących wpływ kazirodczych kon-
taktów seksualnych pomiędzy osobami dorosłymi a dziećmi na psy-
chikę ofiar takich zachowań (Kinzl, Biebl 1992: 567-573; por. Ahmad, 
Nasir 1980: 1023-1027; por. LaBarbera i in. 1980: 147-151). Dzieci 
będące ofiarami molestowania seksualnego czy to przez osoby obce 
czy przez najbliższych krewnych przejawiają szereg zaburzeń na tle 
funkcjonowania fizycznego, emocjonalnego i społecznego (Por. Wło-
darczyk, Sajkowska 2013: 82). 

Należy pamiętać jednak, iż ochronę rozwoju psychicznego, 
emocjonalnego i moralnego małoletnich w wieku poniżej lat 15 
ustawodawca słusznie powierzył już innym przepisom – art. 200 
czy art. 200a k.k. Przepisy te w sposób wystarczająco silny chronią 
prawidłowy rozwój psychiczny, emocjonalny i moralny małoletnich 
mogących stać się ofiarami wykorzystywania seksualnego noszącego 
dodatkowo znamiona kazirodztwa.

Argument z obyczajowości 

Twórcy słowników wskazują, iż „obyczajowość” to: „ogół po-
wszechnie przyjętych, tradycyjnych obyczajów właściwych dane-
mu środowisku”, „sposób zachowywania się wynikający z uznania 
określonych norm towarzyskich i moralnych” (Dubisz 2003: 64),  
a także bardziej ogólnie: „postępowanie, zachowanie, prowadzenie 
się, moralność właściwa danej społeczności” (Dunaj 2007: 1049). 
„Obyczajowość” jako rzeczownik odrzeczownikowy powstał od 
słowa „obyczaj”. „Obyczaj” z kolei eksplikowany jest jako: „ogól-
nie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania, zachowania się  
w określonych sytuacjach charakterystyczny dla danej społeczności, 
terenu, okresu itp.; zwyczaj” (Dunaj 2007: 1049). Już prima facie 
zauważyć można dwie rzeczy:

• pewną niekonsekwencję leksykografów – definiens termi-
nu „obyczajowość” bowiem wymienia m.in. moralne źródła 
obyczajowości, podczas gdy takie czynniki nie są wymienia-
ne jako źródła obyczaju, od którego powstała obyczajowość, 
a także to, iż „obyczaj” utożsamiany jest ze zwyczajem, cze-
go nie widzimy w „obyczajowości”, a w konsekwencji:

• swoistą intuicyjność w tworzeniu przedmiotowych haseł. 
Nie wydaje się, iż obyczajowość, jako sposób zachowania wyni-

kający z uznania określonych norm indyferentnych moralnie, powin-
na być przedmiotem ochrony jakiegokolwiek przepisu prawa – tym 
bardziej prawa karnego, które winno być narzędziem prawoznawczo 
rozumianej kontroli zachowań wyłącznie, jako ultima ratio. Gdyby 
było inaczej, musielibyśmy kryminalizować takie zachowania jak: 
mówienie do dorosłych osób obcych „na ty” zamiast „na pan/pani” 
czy noszenie przez mężczyzn sukienek, a to byłoby wprost absurdal-
ne i znamienne raczej dla państwa totalitarnego przypominającego 
to z Roku 1984 G. Orwella, a nie dla demokracji konstytucyjnej.

Obyczajowość seksualna winna być jednak, w pewnym sensie, 
przedmiotem ochrony prawa (choć niekoniecznie prawa karnego). 
Dziać się tak powinno wtedy, kiedy obyczajowość ta utożsamiana 

jest po prostu z zachowaniem wyrażającym poszanowanie dla wol-
ności seksualnej drugiego człowieka. Chronioną winna być zatem 
np. wola przechodnia, który nie chce oglądać męskich czy żeńskich 
genitaliów ekshibicjonisty(ki). Ochronie powinna podlegać również 
wola kobiety w tłumie w metrze, która nie chce, aby intencjonalnie 
– w celu seksualnego zaspokojenia ocierał się o nią mężczyzna-frote-
rysta. Naruszanie sfery ludzkiej woli co do zasady jest moralnie złe, 
a więc tam, gdzie obyczajowość seksualna wiązana jest z seksualną 
wolnością człowieka, tam zasadnym jest tworzenie przepisów tę 
obyczajowość chroniących. 

Artykuł 201 k.k. nie chroni jednak obyczajowości tożsamej  
z nienaruszaniem wolności seksualnej człowieka, o czym piszą ko-
mentujący ten przepis (Filar 2006: 657; Marek 2010: 460). Tym bar-
dziej, iż ustawodawca przygotował odpowiednie reakcje karne na 
zachowania kazirodcze, które ingerują w sferę wolności seksualnej 
człowieka – mowa tutaj o przepisach takich jak art. 197-199 k.k.  
Nieznajdującym zaś żadnego, najmniejszego, racjonalnego uzasad-
nienia jest chronienie obyczajowości seksualnej rozumianej jako 
swojego rodzaju przeczucie, emocja czy intuicja społeczna co do 
określonych zachowań, które co prawda mogą się wydawać nie-
codzienne, niepowszechne, czy nawet „dziwne”, tym niemniej są 
moralnie obojętne, jeśli występują pomiędzy dojrzałymi osobami 
za zgodą tychże osób (Warylewski 2017: 1279). Gdybyśmy mieli 
posługiwać się w legislacji wątpliwym moralnie i intelektualnie klu-
czem „emocji społecznej”, tak jak uczynił to ustawodawca w art. 201 
k.k. (Gardocki 2015: 277), to równie dobrze moglibyśmy wrócić do, 
kojarzonej z mrocznym okresem w historii, kryminalizacji konsen-
sualnych zachowań homoseksualnych lub musielibyśmy zacząć kry-
minalizować zdradę małżeńską – te zachowania wszak również czę-
sto wciąż spotykają się z dezaprobatą dużej części społeczeństwa. 
Sytuacja, w której kryminalizowane jest konsensualne obcowanie 
płciowe dwojga niepozostających w związkach, acz spokrewnionych 
ze sobą, osób (zachowanie victimless), a jednocześnie niekrymina-
lizowane jest zdradzanie małżonka sprawiające zdradzanemu mał-
żonkowi krzywdę i będące jednocześnie złamaniem swojego rodzaju 
„kontraktu o lojalności”, w sposób nader jaskrawy unaocznia nie-
racjonalność ustawodawcy. Tym samym należy, za J. Warylewskim  
i A. Sakiewiczem, przyznać, iż przepis art. 201 k.k. w zakresie,  
w jakim ingeruje w wolność seksualną dojrzałych ludzi spokrewnio-
nych, którzy dokonują aktu seksualnego za obopólną zgodą, w spo-
sób istotny narusza prawo do prywatności tychże osób (Warylewski 
2017: 1279; Sakowicz 2006: 224), robiąc tym osobom de facto dużą 
krzywdę w imię etatystycznego paternalizmu. Art. 201 k.k. w zakre-
sie, w jakim przedmiotem swojej ochrony czyni nieracjonalnie i nie-
ostro pojmowaną obyczajowość stać może nadto w kolizji z treścią 
art. 17 MPPOiP i art. 8 EKPC (Warylewski 2017: 1279).

Podsumowanie

Reasumując – ratio legis dzisiejszego przepisu kryminalizują-
cego kazirodztwo, a więc art. 201 k.k. wydaje się nie istnieć, jeśli 
mielibyśmy upatrywać go w powszechnie dzisiaj przyjmowanych 
przedmiotach ochrony rzeczonego przepisu. Dzieje się tak z kilku 
powodów. Przede wszystkim – dziś odrzuca się quasi-eugeniczny 
przedmiot ochrony przepisu art. 201 k.k., co nie jest całkiem zasad-
ne. Istnieją bowiem poważne przesłanki genetyczne i medyczne, 
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wynikające z ewolucji biologicznej człowieka, wskazujące na zde-
cydowanie niekorzystne konsekwencje chowu wsobnego kazirod-
czego, zwłaszcza w dłuższej i wieloosobowej perspektywie. Gro-
madzenie niezbitych dowodów na quasi-eugeniczną szkodliwość 
kazirodztwa – chociażby wyników kompleksowych badań osób ma-
łoletnich pochodzących z takich związków, utrudnione jest znacznie 
przez panujące wokół kazirodztwa kulturowe tabu. Nie zmienia to 
jednak faktu, iż w przypadku braku wspomnianego tabu, dowody 
takie, sądząc po podstawach teoretycznych, mogłyby najprawdo-
podobniej zostać dostarczone. Po drugie – wskazywanie (zapewne 
podyktowane intuicją) na szkodliwość kazirodztwa dla jakkolwiek 
rozumianych: struktury i prawidłowego funkcjonowania rodziny, 
stanowi pewne nadużycie w obliczu braku jakichkolwiek podstaw 
naukowych potwierdzających taką tezę. Można co prawda z całą 
pewnością mówić o dużej szkodliwości molestowania seksualnego 
dla szeroko rozumianego rozwoju psychicznego małoletnich, któ-
rzy padają ofiarami takich czynów – tym niemniej należy mieć na 
uwadze, że polski ustawodawca poczynił już ochronę dóbr osobi-
stych małoletnich związanych z seksualnością w innych niż art. 201., 
przepisach kodeksu karnego. Po trzecie w końcu – opieranie ratio 
legis jakiegokolwiek przepisu na dobru chronionym, którym ma być 
indyferentna względem moralnego spektrum ocen, wyłącznie intu-
icyjnie pojmowana obyczajowość stanowi zabieg, który nie powi-
nien mieć miejsca w przestrzeni racjonalnej legislacji. Konkludując 
– art. 201 k.k. mógłby być ewentualnie przepisem zasadnym tylko, 
gdyby przedmiotem ochrony tego przepisu było quasi-eugeniczne 
bezpieczeństwo potomstw ludzkich. Do tego jednak potrzeba było-
by nowelizacji, która wykreślałaby przysposabiającego i przysposo-
bionego z zakresu możliwych podmiotów tego przestępstwa.
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