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1. Wstęp 
Analiza kompetencji i uprawnień francuskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, z uwagi na dwufilarowy 

system nadzoru we Francji może stanowić ciekawą wskazówkę dla polskiego ustawodawcy i dać asumpt do dyskusji nad 

nowelizacją ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym1. Owy dwufilarowy system nadzoru, w 

przeciwieństwie do skonsolidowanego nadzoru w Polsce, opiera się na dwóch zasadniczych instytucjach : L'Autorité des 
marchés financiers (AMF) z jednej strony oraz Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) z drugiej strony. 

O ile AMF stanowi odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego i stanowi główny organ nadzoru nad rynkiem, 

to ACPR można uznać za odpowiednik działającej w Polsce do 2008 roku Komisji nadzoru Bankowego.  

 Powyższy, nie w pełni skonsolidowany model nadzoru, który cechuje wiodąca rola AMF oraz obowiązek współ-

pracy tego organu z nadzorem bankowym, wpływa na specyficzny rozdział kompetencji przysługujących Autorité des 
marchés financiers. Kompetencje tego organu uszczegóławiają zasadniczo artykuły od L.621-6 do L. 621-21 Kodeksu 

monetarnego i finansowego2 w ramach których można wyodrębnić osiem zasadniczych grup : wydawanie rozporządzeń 

i decyzji, autoryzacja transakcji, procedury kontrolne, nakazy oraz środki nadzwyczajne, sankcjonowanie kontrolowa-

nych podmiotów, uznanie transakcji za podejrzaną, współpraca z innymi organami oraz inne kompetencje. W ramach 

niniejszego artykułu, stanowiącego pierwszą część analizy kompetencji AMF zostaną przeanalizowane cztery pierwsze z 

wymienionych kompetencji, natomiast pozostałe stanowić będą przedmiot odrębnego opracowania. 

 

2. Wydawanie rozporządzeń i decyzji 
Pierwsza grupa kompetencji i uprawnień AMF odnosząca się do rozporządzeń i decyzji wydawanych przez ten or-

gan opisana została w artykułach od L.621-6 do L.621-7. Pierwszy z ww. przepisów stanowi, iż dla realizacji swoich 

zadań, AMF wydaje ogólny regulamin mający status rozporządzenia, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym 

Republiki Francuskiej3 po uprzednim zatwierdzeniu przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Urząd posiada również 

uprawnienie, aby celem wdrażania i wykonywania swoich rozporządzeń i innych kompetencji, wydawać decyzje o 

charakterze indywidualnym. Może on również wydawać instrukcje i zalecenia służące wykładni ogólnego regulaminu4. 

Owe instrukcje i zalecenia są bowiem elementem tzw. miękkiego prawa mającego szczególne znaczenie w ramach pra-

wa rynków finansowych5. 

W świetle art. L.621-7, ogólny regulamin AMF winien określać w szczególności zasady praktyki zawodowej, które 

mają zastosowanie do emitentów składających ofertę publiczną lub ofertę za pośrednictwem dostawcy usług inwesty-

cyjnych lub doradcy inwestycyjnego za pośrednictwem strony internetowej6, lub których instrumenty finansowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Regulamin precyzuje również zasady, które muszą być spełnione w 

trakcie operacji na instrumentach finansowych oraz innych aktywach7 dopuszczonych do obrotu na rynku regulowa-

nym lub na rynku wielostronnego systemu negocjacji, które podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony inwestorów 

w ramach transakcji poufnych, manipulacji cenami czy rozpowszechniania fałszywych informacji. W regulaminie AMF 

mogą być również zawarte reguły dotyczące publicznych ofert przejęcia tytułów finansowych dopuszczonych do obro-

                                                           
1 Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm. 
2 Poza tymi artykułami francuski ustawodawca w odrębnej sekcji zawarł regulacja odnoszące się dodatkowo do relacji z biegłymi rewidentami (art. od 
L.621-22 d L.621-25), procedury odwoławczej (art. L.621-30) oraz kontroli publikowanych rekomendacji (art. od L.621-31 do art. L.621.35). 
3 Fr. Journal officiel de la République française 
4 Powyższe stanowi, w opinii autora, dowód na znaczną rolę norm soft-law w ramach regulacji prawa rynków finansowych we Francji, szerzej zob. M. 
Mariański, Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej, Olsztyn 2014, s. 
202 i n. 
5 Szerzej A. Jurkowska-Zeidler, Nowa globalna architektura finansowa. Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXV, 2011, s. 537 oraz. 
6 Szezej zob. A. Omaggio, Transposition de la Directive relative aux droits des actionnaires de sociétés cotées, La Semaine Juridique – Entreprise et affaires, 
N° 4 - styczeń 2011, s. 18 i n. 
7 Przez inne aktywa rozumie się , instrumenty charakterze umownym o których mowa w art L. II 421-1. 
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tu na rynku regulowanym oraz zasady postępowania i inne obowiązki zawodowe, jakie muszą spełniać podmioty enu-

meratywnie wyliczone w punkcie II art L.621-98. 

Ważną kompetencją jest również fakt, iż w swoim ogólnym regulaminie francuski Urząd nadzoru może również, 

na podstawie art. L.621-7-1, ustanowić zasady informowania siebie i opinii publicznej o zamówieniach i transakcjach 

dotyczących instrumentów finansowych które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto, co miało 

istotne znaczenie zwłaszcza podczas ostatniego kryzysu na rynkach finansowych, w szczególnie uzasadnionych sytua-

cjach AMF może podejmować działania za pośrednictwem dekretu9. 

 

3. Autoryzacja transakcji na rynku finansowym 
Druga grupa uprawnień AMF odnosząca się do autoryzacji niektórych operacji w zakresie instrumentów finanso-

wych została uszczegółowiona w art. od L.621-8 do L.621-8-3. Pierwszy z ww. artykułów dotyczy faktu, iż projekt do-

kumentu o którym mowa w art L. 412-1 (prospekt informacyjny) lub projekt innego równoważnego dokumentu wyma-

ganego przez prawo innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, podlega uprzed-

niemu zatwierdzeniu przez francuski AMF. Zatwierdzenie to dotyczy każdej transakcji dokonywanej w ramach EOG, 

gdy emitent tytułów finansowych będących przedmiotem transakcji ma swoją siedzibę we Francji oraz gdy transakcja 

dotyczy tytułów dających dostęp do kapitału w rozumieniu art L. 212-7 lub tytułów dłużnych o określonej wartości10 i 

które nie są instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu dyrektywy 2004 / 39 / WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady11. 

Ponadto w świetle pkt V art. L.621-8, nawet gdy AMF nie jest organem właściwym dla oceny projektu dokumen-

tów o których mowa uprzednio może on, na warunkach ustalonych w ramach swojego regulaminu i na wniosek organu 

nadzoru innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poddać pod ocenę taki pro-

jekt. Francuski Urząd nadzoru może również zwrócić się do organu nadzoru innego państwa będącego stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z prośbą o ocenę projektu dokumentu, o którym mowa powyżej12. Ponadto, ja-

kiekolwiek nowe okoliczności, błąd lub niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w ocenianym przez AMF 

dokumencie, które mogły by mieć znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych i które ujawniły się po za-

twierdzeniem przez AMF dokumentu a przed ostatecznym zamknięciem transakcji są odnotowane w dodatkowej notce 

do tego dokumentu. Co ważne ta dodatkowa adnotacja jest również przedmiotem badania i zatwierdzenie przez AMF13. 

 Urzędowi nadzoru nad rynkiem finansowym, który bada spójność i kompletność dokumentów emisyjnych 

tworzonych przez organy zarządzające spółką14, przysługuje również, w świetle art. L.621-8-1 uprawnienie do żądania 

dodatkowych informacji czy wyjaśnień oraz możliwość zawieszenia15 bądź zablokowania16 danej operacji na rynku 

finansowym. Organ ten posiada również możliwość zablokowania lub zawieszenia informacji o charakterze promocyj-

nym danego podmiotu, jeżeli tylko informacje te odnoszą się one do publicznej oferty nabycia lub dotyczą instrumen-

tów dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i mogą być sprzeczne z dyspozycjami Kodeksu monetarnego i 

finansowego17. 

Jednocześnie, nawet gdy AMF nie jest organem właściwym dla dopuszczenia danej operacji, w przypadku wystą-

pienia nieprawidłowości informuje on o tym fakcie krajowy organ nadzoru który ten dokument bądź operacje dopuścił 

oraz Europejski Urząd nadzoru. Przy czym, jeżeli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanego przez AMF rezultatu, 

francuski organ, w świetle art. L.621-8-3, może podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony inwestorów18. Na 

uwagę zwraca fakt, iż Autorité des marchés financiers, może komunikować się z nadzorowanymi podmiotami i wymie-

niać z nimi dokumenty w jakiekolwiek formie, celem realizacji swojej misji jako organu nadzoru19. 

                                                           
8 Jak np. dostawcy usług inwestycyjnych, podmioty mające status depozytu centralnego, instytucje pośredniczące, osoby dokonujące analizy finansowej. 
9 Co stanowi szczególny rodzaj uprawnienia przyznany jedynie niektórym podmiotom prawa publicznego we Francji. 
10 Dla niektórych dokumentów dłużnych wartość ta nie musi być nawet wyższa niż 100 euro, podczas gdy np. dla warrantów wartość ta musi być wyższa 
lub co najmniej równa kwocie 100 euro aby AMF mógł skorzystać ze swojego uprawnienia do wydania uprzedniej zgody. 
11 Dyrektywa ta z dnia 21 kwietnia 2004 odnosi się do rynków instrumentów finansowych o terminie zapadalności poniżej dwunastu miesięcy. 
12 W przypadku, gdy organ nadzoru innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do takiego wniosku o ocenę czy też 
o dopuszczenie projektu dokumentu odniesie się pozytywnie, AMF informuje o tym fakcie podmiot dokonujący danej transakcji w terminie trzech dni 
roboczych. 
13 Również streszczenie lub tłumaczenia informacji zawartych w dodatkowych notatkach powinno zostać zawarte, jeśli jest to konieczne dla pełnego 
uwzględnienia nowych informacji w danej notce zawartych.  
14 A. Kozłowska-Szczerba, Prawo handlowe,[w:] Prawo francuskie, red. A. Machnowska, K. Wojtyczek, Kraków 2004, s. 301 i n. 
15 Gdy AMF ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dana operacja jest sprzeczna z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, które znajdują 
zastosowanie. 
16 Możliwość ta odnosi się do emisji, cesji praw lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym które mogą być lub są sprzeczne z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi, które znajdują zastosowanie. 
17 W świetle art. L.621-8-2 sposób zawieszenia lub zablokowania takich informacji AMF winien doprecyzować w swoim regulaminie. 
18 O działaniach tych AMF informuje bez zbędnej zwłoki Komisję Europejską i Europejski Urząd nadzoru. 

19 Uprawnienie to zawarte w artykule L.621-8-4, wprowadzone 26 lipca 2013 roku ustawą nr 2013-672, potwierdza jedynie funkcjonalne podejście 
francuskiego ustawodawcy do rynku finansowego potwierdzając dość szeroki sposób rozumienia pojęcia dokumentu w prawie francuskim. 
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4. Procedury kontrolne  
 Trzecia grupa kompetencji, odnoszących się do procedur kontrolnych, doprecyzowana jest w artykułach od 

L.621-9 do L.621-12 Kodeksu monetarnego i finansowego. Najważniejszy i najbardziej rozbudowany w ramach tej gru-

py art. L.621-9, zmieniony ordonansem z 30 maja 2014 roku20, stanowi, iż celem zapewnienia realizacji swojej misji, 

AMF przeprowadza inspekcje oraz dochodzenia kontrolne mieszczące się w zakresie swoich kompetencji21. Podczas 

procedur kontrolnych AMF sprawdza zgodność nie tylko z przepisami prawa ale także z wymogami praktyki zawodo-

wej podmiotów enumeratywnie w pkt. II art. L.621-9 wyliczonych22. Katalog podmiotów tych wydaje się być katalo-

giem generalnie zamkniętym, niemniej jednak w opinii autora z uwagi na treść tego przepisu nie można mówić o gene-

ralnej zasadzie numerus clausus nadzorowanych podmiotów, gdyż bardzo często ustawodawca francuski posługuje się 

bardziej opisem zakresu działalności tych podmiotów niż operuje ich nazwami czy forma prawną. Przykładowo do 

podmiotów tych zalicza się : dostawców usług inwestycyjnych lub osoby prawne działające na ich rachunek, osoby 

zajmujące się konserwacją i administrujące instrumentami finansowymi wymienionymi w art L. 542-1, centralne depo-

zyty instrumentów finansowych, członkowie rynków regulowanych nie będący dostawcami usług inwestycyjnych, 

przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, izby rozliczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowania, instytucje 

pośredniczące, doradcy inwestycyjni czy wreszcie inne podmioty niż wymienione uprzednio tworzące i rozpowszech-

niające analizy finansowe23. 

 Ponadto, francuski ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia kompetencji kontrolnych nie tylko 

przez osoby delegowane przez sekretarza generalnego AMF (art. L.621-9-1) ale również i przez inne podmioty działają-

ce na rynku finansowym, firmy audytowe, ekspertów wpisanych na odpowiednie listy, kompetentne osoby czy urzędy 

lub organizacje i stowarzyszenia o których mowa w odrębnych przepisach24. Autorité des marchés financiers może 

również poprosić ww. podmioty o sporządzenie dodatkowej analizy czy opinii w danej sprawie jeżeli zadaniem organu 

taka dodatkowa opinia jest konieczna.  

Ważną informacją jest fakt, iż w zakresie kontroli i inspekcji nie można powołać się względem Urzędu na tajemni-

cę zawodową oraz odmówić dostępu do danych przetrzymywanych przez operatorów telefonii komórkowej25. Dodat-

kowo, osoby kontrolowane mają prawo do wyboru doradcy który przy czynnościach kontrolnych będzie im towarzy-

szył26. Bardzo interesującą dyspozycje zawiera art. L.621-10-1, który w przypadku gdy kontrolowane są podmioty 

świadczące usługi za pośrednictwem Internetu, depenalizuje fakt korzystania z przybranej bądź fałszywej tożsamości 

przez osoby przeprowadzające kontrolę27. 

Artykuł L.621-12 precyzuje natomiast, iż w ramach wykrywania przestępstw określonych w art L. 465-1, L. 465-2 

i L. 465-2-1 oraz faktów mogących być zakwalifikowane jako występki przeciwko mieniu, właściwy sąd ze względu na 

miejsce przeprowadzenia kontroli, może na wniosek AMF zezwolić kontrolerom, po uprzedniej analizie uzasadnienia 

wniosku, na dokonanie wizytacji i zebranie dokumentów we wskazanych przez nich miejscach. Zezwolenie to, mające 

rygor natychmiastowej wykonalności, może być dostarczone osobie będącej przedmiotem kontroli bezpośrednio w 

momencie rozpoczęcia czynności28. Od powyższego zezwolenia strona może się odwołać w terminie 14 dni licząc od 

jego daty wydania, odbioru lub dostarczenia mając jednak świadomość, iż odwołanie nie wstrzymuje wykonania tego 

postanowienia. Wizytacja kontrolna AMF dokonywana jest pod nadzorem sędziego który na to zezwolił, który może w 

każdej chwili zawiesić lub zatrzymać taką wizytę29. Szczegółowe uregulowania proceduralne opisywanych w niniej-

szym punkcie kontroli znajdują się w odpowiednich przepisach kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępo-

wania cywilnego. 

                                                           
20 Ordonnance nr 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif 
21 Zakres kontroli został w tym artykule zdefiniowany zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Przykładowo z zakresu kontroli wyłączono rynek 
instrumentów utworzonych w związku z różnego rodzaju operacjiami bankowymi, które zgodnie z art L. 214-20, nie podlegają przechowywaniu przez 
OPCVM (Organisme de placements collectif en valeurs mobilières). Powyższe wyłączenie motywowane jest również i faktem, iż we Francji istnieje 
niezależny organ nadzoru nad rynkiem bankowym Autorité de contrôle prudentiel (ACP). 
22 Co podkreśla rolę norm tzw. miękkiego prawa w ramach rynków finansowych, szerzej zob.  
23 Analizowany artykuł zawiera łącznie opis 19 podmiotów podlegających nadzorowi, gdzie poza wymienionymi w treści niniejszego opracowania 
podmiotami mowa jest również o : zewnętrznych ekspertach, czy osobach prawnych zarządzających zbiorowymi zawodowymi instytucjami emerytalnymi i 
oszczędnościowymi, agentach o mowa w art. L. 545-1, czy licencjonowanych stowarzyszeniach zawodowych, o którym mowa w art L. 541-4 i L. 547-4. 
24 W zakresie organizacji i stowarzyszeń w ramach których art. L.621-9-2 odsyła do art. L.541-4 oraz do art. L.547-4 gdzie mowa jest o stowarzyszeniach 
doradców inwestycyjnych. 
25 Artykuł L.621-9-3 precyzuje, iż w szczególności biegli rewidenci pozbawieni są w ramach postępowania przez tym Urzędem przywileju odwołania się to 
tajemnicy zawodowej, podczas gdy art. L.621-10 nakazuje udostepnienie kontrolerom każdego biura czy lokalu wykorzystywanego do działalności 
zawodowej. 
26 Warunki szczegółowe i sposób realizacji tego uprawnienia ustawodawca francuski pozostawił w gestii odpowiednich dekretów Conseil d’Etat. 
27 Niemniej jednak w przypadku, gdy miesca te przynależą do właściwości równych sądów AMF skalda tylko jeden wniosek w jednym sądzie, który ze 
względu na wymóg szybkości postępowania rozpatruje sprawę w całości. 
28 Szerzej P. Serrand, Manuel d’institutions administratives françaises, Paryż 2012, s. 307 i n. 
29 Kodeks monetarny i finansowy precyzuje, iż początek takich kontroli nie może mieć miejsca przed godziną szóstą rano lub po godzinie dwudziestej 
pierwszej. 
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5. Nakazy oraz środki nadzwyczajne 
Czwarta grupa kompetencji, dotycząca nakazów oraz środków nadzwyczajnych30 uregulowana została w artyku-

łach od L.621-13 do L.621-14 Kodeksu monetarnego i finansowego. 

Bardzo ważną kompetencję przyznano prezesowi sądu pierwszej instancji (fr. Tribunal de grande instance- TGI). 
Na mocy art. L.621-13 prezes TGI może bowiem, na uzasadniony wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza General-

nego AMF, objąć w zarząd komisaryczny środki pieniężne, aktywa, papiery wartościowe, tytuły lub prawa należące do 

osób w stosunku do których toczy się postepowanie Urzędu kontroli nad rynkiem finansowym. Prezes TGI wydaje w 

tym zakresie ordonans, a postępowanie uproszczone o którym mowa wszczynane jest jedynie na wniosek31. W toku 

postępowania sąd może również nakazać złożenie określonej kwoty przez podmiot objęty postepowaniem do depozytu 

sadowego32.  

Poza opisaną wyżej procedurą AMF, w świetle art. L.621-13-1 może wyznaczyć tymczasowego administratora, 

firm inwestycyjnych o których mowa w art L. 543-1, któremu przekazane będą wszystkie uprawnienia w zakresie ad-

ministrowania, zarządzania i reprezentacji danego podmiotu33. Administrator ten może zostać powołany bądź to na 

wniosek danego podmiotu bądź to na wniosek Urzędu nadzoru nad rynkiem finansowym34. Procedura powołania jest co 

do zasady procesem kontradyktoryjnym, niemniej jednak jeżeli uzasadniają to okoliczności sprawy przed jej wszczę-

ciem AMF może już administratora wyznaczyć35. O powołaniu tymczasowego administratora Urząd może, lecz jednak 

nie musi, powiadomić przedsiębiorstwo posiadające kontrolę nad administrowanym podmiotem w rozumieniu art L. 

233-16 z Kodeksu handlowego36. 

Specjalne kompetencje przyznane zostały w odniesieniu do wszystkich zarządzających alternatywnymi fundusza-

mi inwestycyjnymi z obszaru Unii Europejskiej, ale również do zarządzających spoza UE, którzy zarządzają alternatyw-

nymi funduszami utworzonymi na terenie państw Unii lub oferują jednostki alternatywnych funduszy na terenie 

Unii37. 

Kompetencje te polegają na możliwości czasowego zawieszenia danej transakcji, żądania podjęcia działań napraw-

czych czy też pozbawienia danego podmiotu statusu firmy zarządzającej alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - 

FIA38, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/61/UE (AIFM)39. 

W myśl art. L.621-14 Kolegium AMF może zobowiązać dany podmiot do zaprzestania działań, podejmowanych za-

równo we Francji jak i za granicą, które nie są zgodne z przepisami europejskimi, ustawami krajowymi czy przepisami 

lub zasadami zawodowymi chroniącymi inwestorów przed rozpowszechnianiem informacji poufnych, manipulacją 

cenami, rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych czy też przed innym naruszeniem w zakresie ochrony inwe-

storów lub sprawnego funkcjonowania rynku40. Prezes AMF może również złożyć we właściwym sądzie41 wniosek o 

wydanie prawnego nakazu zobowiązującego dany podmiot nie tyko do przestrzegania europejskich przepisów, ustaw 

krajowych i innych aktów prawnych, ale także do niezwłocznego zaprzestania nieprawidłowości lub też nawet do wye-

liminowania ich skutków. 

 

6. Podsumowanie  
Ostatni kryzys finansowy ukazał, iż jednym ze źródeł tworzenia się niestabilności na rynku finansowym są błędy 

w nadzorze oraz niejasne i zbyt ogólne kompetencje organów nadzoru. Wzmocnienie efektywności tego nadzoru, sta-

nowić może czynnik zapewniający stabilność rynków finansowych w dłuższej perspektywie. Pomimo wielu regulacji w 

omawianej materii, słusznym jest bowiem twierdzenie o nie dokończonym stadium integracji rynku finansowego w 

                                                           
30 Fr. Injonctions et mesures d'urgence. 
31 Ważną informacją jest również fakt, iż w tym samym trybie prezes Tribunal de grande instance może nałożyć czasowy zakaz prowadzenia danej 
działalności zawodowej. 
32 Zastosowanie ma wówczas art 138 francuskiego Kodeksu postępowania karnego. 
33 Tymczasowy administrator ma również obowiązek zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym podmiotu kierując się zasadami dobrej 
administracji. 
34 Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy osoba zarządzająca dana firma nie może już być zagwarantować właściwego wykonywania swoich obowiązków 
lub też orzeczono wobec niej zakaz wykonywania określonej działalności.  
35 Wyznaczenie takie ma charakter tymczasowy, gdyż winno być ono potwierdzone w ramach przeprowadzonej następczo procedury kontradyktoryjnej. 
36 Artykuł ten wyróżnia tak kontrolę bezpośrednią jak i pośrednią, która przejawia się w rzeczywistym wpływie na podejmowane w ramach danej spółki 
decyzje. 
37 Kompetencje te opisują szczegółowo art. L.621-13-3 oraz L.621-13-4. 
38 démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA. 
39 Zgodnie z przywoływana dyrektywą 2011/61/UE (AIFM), alternatywne fundusze inwestycyjne to fundusze niebędące UCITS (instytucjami zbiorowego 
inwestowania typu otwartego lokującymi środki w zbywalne papiery wartościowe), które pozyskują kapitał od wielu inwestorów celem zainwestowania go 
zgodnie z określoną strategią inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów. 
40 Decyzje Kolegium AMF w tym przedmiocie mogą być podane do publicznej wiadomości. 
41 Sądem właściwym jest w tym wypadku sąd pierwszej instancji w sprawach cywilnych w Paryżu, który orzeka w postępowaniu uproszczonym, a decyzja 
wydana przez te sąd posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
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Unii Europejskiej 42. Powyższa integracja będzie możliwa w pełni dopiero w momencie, gdy specyfika poszczególnych 

rynków a tym samym i poszczególnych krajowych nadzorów zostanie w pełni opisana. Z uwagi na powyższe, opis 

pierwszej części kompetencji organu nadzoru nad rynkiem finansowym we Francji, pozwoli nie tylko na lepsze zrozu-

mienie mechanizmów kontroli tego runku ale da również impuls do refleksji nad polskimi regulacjami w omawianej 

materii. 

 

*** 

 

 

Analysis of the competences and powers of the supervision authority over the financial market in France, due to the the 

specific two-pillar surveillance system in this country, may be an interesting pointer to the Polish legislator and may be 

an assumption for further discussion on the amendment of the polish Act of 21 July 2006 on supervision of the financial 

market. The new two-pillar system of supervision in France, contrary to consolidated supervision system in Poland, is 

based on two fundamental institutions: L'Autorité des marchés financiers (AMF) on the one hand and the Autorité de 

contrôle et de résolution prudentiel (ACPR) on the other. While the AMF is the equivalent of the Polish Financial Su-

pervision Commission (KNF) and the principal organ of market surveillance, the ACPR can be considered as equivalent 

of Banking Supervision Commission that was functioning in Poland till 2008. 

 

                                                           
42 A. Jurkowska-Zeidler, Morska kultura prawna jako podstawa koncepcji jednolitego nadzoru rynku finansowego Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Praw-
nicze Tom XXXII 2014. 
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1. Wstęp  

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. jest trzecią dyrektywą 

dotyczącą prania brudnych pieniędzy. Weszła w życie 15 grudnia 2005 r., dając Państwom Członkowskim czas do dnia 

15 grudnia 2007 r. na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do jej wykonania. Pierwszym dokumentem EWG 

dotyczącym prania pieniędzy była dyrektywa Rady z dnia 10 czerwca 1991 r. (dyrektywa 91/308/EWG) w sprawie 

uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy. Do dyrektywy zostały wprowadzone 

zmiany na mocy kolejnej dyrektywy 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. Zmiany te 

były jednak niewystarczające ponieważ dyrektywa została zastąpiona dyrektywą 2005/60/WE1.  

Art. 44 dyrektywy 2005/60/WE, uchylił dyrektywę 91/308/EWG. Wskazano również, iż odniesienia do uchy-

lonej dyrektywy 91/308/EWG będą traktowane, jako odniesienia do dyrektywy 2005/60/WE i będą odczytywane zgod-

nie z tabelą korelacji określoną w Załączniku. Uchylenie dyrektywy 91/308/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady 

uzasadniono tym, że we wskazanej Dyrektywie należałoby dokonać wielu istotnych zmian.  

Ze względu na „protesty niektórych członków piętnastki motywowane tym, że Wspólnoty nie dysponują kom-

petencją do stanowienia kar typu kryminalnego”2 w art. 1 ust. 1 wskazano ogólny obowiązek penalizacji przyjmując, iż 

państwa UE zapewniają, że pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu jest zabronione. Ważne na tle wskazanego 

przepisu są postanowienia art. 39 dyrektywy zatytułowanego „Sankcje”. W ust. 1 Państwa Członkowskie zapewniają, że 

osoby fizyczne i prawne objęte dyrektywą mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenia przepisów kra-

jowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.  

Przepis art. 1 ust. 3 wskazuje, że pranie pieniędzy zachodzi również w przypadku, gdy działania, w ramach któ-

rych uzyskano mienie mające stać się przedmiotem prania, miały miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskie-

go lub państwa trzeciego. Zatem zachodzi tutaj rozciągnięcie odpowiedzialności na działania źródłowe popełnione na 

terytorium innego państwa. W art. 1 ust. 3 nie użyto pojęcia czynu zabronionego, w ramach którego uzyskano mienie 

mające stać się przedmiotem prania pieniędzy. Zestawienie jednak tego przepisu z definicją prania pieniędzy (art. 1 ust. 

2 lit. a) dyrektywy), które oznacza konwersję lub przekazywanie mienia (albo szeregu innych działań) ze świadomością, 

że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności3, świadczy bez wątpienia o tym, że mie-

nie podlegające praniu musi pochodzić z czynu przestępczego. B. Bieniek wskazuje, iż „z powyższego wyłania się defi-

nicja podwójnej karalności w świetle, której nie ma znaczenia, pod rządem jakiej jurysdykcji został popełniony czyn 

stanowiący źródło dochodów, ważne jest natomiast, aby dochody te zostały uzyskane nielegalnie, a zatem muszą one 

pochodzić z czynu zabronionego tak w świetle prawa państwa orzekającego w przedmiocie prania pieniędzy, jak i pra-

wa państwa na terytorium, którego zostało popełnione przestępstwo źródłowe”4. 

Dyrektywa 2005/60/WE, podobnie jak poprzednia (91/308/EWG), „nie zajmuje się w sposób szczególny regula-

cją przestępstw pierwotnych, a raczej koncentruje się na samych czynnościach sprawczych związanych z przestęp-

stwem wtórnym. Co do czynności przestępczych – w zasadzie nie ma znaczenia, gdzie zostały one popełnione”5. W 

literaturze podkreśla się, iż „w ten sposób dyrektywa, akt prawa wspólnotowego, dokonuje faktycznie typizacji prze-

stępstwa, które powinno znaleźć się w prawie Państw Członkowskich”6. 

                                                           
1 W. Jasiński, Ochrona systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów prania pieniędzy. Dyrektywa z dnia 4 grudnia 2001 roku, PUG 
2002, Nr 9, s. 11-16. 
2 B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010, s. 122. 
3 Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005. 
4 B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010, s. 119; M. Mazur, Penalizacja prania 
pieniędzy, Warszawa 2014, s. 255. 
5 M. Prengel, Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawno porównawczym, Toruń 2003, s. 252; M. Mazur, Penalizacja 
prania pieniędzy, Warszawa 2014, s. 255. 
6 C. Mik, Europeizacja prawa karnego gospodarczego, (w:) A. Adamski (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii 
Europejskiej. Materiały konferencji międzynarodowej (Mikołajki, 26-28 września 2002), Toruń 2003, s. 120.  
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Dyrektywa 2005/60/WE w art. 1 ust. 5, tak samo jak regulacje międzynarodowe, określa, iż świadomość, zamiar 

lub cel stanowiące znamiona działań wskazanych w ust. 2 i 4 mogą zostać ustalone na postawie obiektywnych okolicz-

ności faktycznych.  

Implementacja dyrektywy miała nastąpić do dnia 15 grudnia 2007 r. W Polsce jednak nastąpiło to dopiero w 

ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terrory-

zmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która w większości weszła w życie 22 października 2009 r., a w stosunku 

do art. 1 pkt 21 ustawy, po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 8 października 2010 r. (art. 20).  

 Wprowadzenie dyrektywy 2005/60/WE miało na celu zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do 

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Akt ten jest stosowany wobec instytucji finansowych i kredytowych oraz 

osób fizycznych i prawnych, które pracują w sektorze finansowym, jak np. dostawców towarów, gdy płatności, które są 

przez nich realizowane, przekraczają 15 tys. EUR. Podmioty i osoby, których dotyczą przepisy są obowiązane do prze-

strzegania należytej staranności wobec klienta przy uwzględnianiu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Ustanawiane są krajowe jednostki analityki finansowej (FIU), które zajmują się zgłaszanymi do nich podejrzanymi 

transakcjami.  

 Transponując tę dyrektywę Państwa Członkowskie podejmują działania mające zabronić procederu prania 

brudnych pieniędzy. Przy czym przepisy dyrektywy nie ograniczają państw, które mogą wprowadzić do swojego po-

rządku prawnego bardziej rygorystyczne przepisy.  

 

2. Definicja zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu  
W dyrektywie termin „pranie pieniędzy” został zdefiniowany, jako czyny popełnione umyślnie, które mają na celu:  

 konwersje lub przekazywanie mienia pochodzącego z działalności przestępczej w celu ukrywania lub zatajania 

nielegalnego pochodzenia tego mienia, 

 ukrycie lub zatajenie prawdziwego charakteru mienia, jego źródła, miejsca położenia, rozporządzania nim, 

przemieszczania lub własności mienia, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej, 

 nabycie, posiadanie lub korzystanie z mienia, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności o charakte-

rze przestępczym, 

 udział lub współdziałanie w popełnieniu wyżej wspomnianych czynów7. 

Za pranie pieniędzy uznaje się również działania, w ramach których uzyskane mienie miało stać się przedmiotem 

prania i które były przeprowadzone na terytorium innego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego.  

Na gruncie niniejszej dyrektywy termin „finansowanie terroryzmu” oznacza dostarczanie lub gromadzenie fundu-

szy z zamiarem ich użycia w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw wyszczególnionych w decyzji ramowej 

Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu, takich jak: porywanie zakładników, wytwarzanie fałszy-

wych dokumentów administracyjnych i kierowanie grupą terrorystów.  

 

3. Obowiązki podmiotów i osób zainteresowanych wobec klienta  
Przepisy dyrektywy 2005/60/WE mają zastosowanie wobec instytucji kredytowych, instytucji finansowych, 

prawników wykonujących wolne zawody, notariuszy, biegłych księgowych, audytorów, doradców podatkowych, agen-

tów nieruchomości, kasyn, podmiotów świadczących usługi na rzecz turystów oraz dostawców towarów, gdy płatności 

gotówką przekraczają 15 tys. EUR. Wszystkie instytucje i osoby, które są podporządkowane niniejszej dyrektywie są 

obowiązane do stosowania środków należytej staranności wobec klientów podczas nawiązywania stosunków gospodar-

czych oraz w czasie przeprowadzania sporadycznych transakcji o wysokości co najmniej 15 tys. EUR. Ponadto mają 

obowiązek zgłoszenia transakcji, jeżeli zajdzie podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, bez względu 

na jakiekolwiek odstępstwo lub inne zwolnienia.  

 Zgodnie z treścią art. 8 omawianej dyrektywy do środków należytej staranności należy identyfikacja klienta i 

weryfikacja jego tożsamości, uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych. 

Ponadto do należytej staranności należy również ewentualna identyfikacja osoby prawnej, która jest właścicielem lub 

kontroluje klienta, w imieniu którego prowadzona jest dana działalność. Zakres tych środków ustalany jest na podsta-

wie podejścia opartego na ocenie ryzyka i zależnego np. od rodzaju klienta lub stosunków gospodarczych.  

Państwa Członkowskie na mocy art. 14 mogą pozwolić podmiotom i osobom objętym dyrektywą 2005/60/WE na 

korzystanie z usług stron trzecich w zakresie spełnienia wymogów dotyczących środków należytej staranności wobec 

klienta. Ponadto w art. 11 zostały wskazane przypadki, w których mogą mieć zastosowanie uproszczone procedury, 

                                                           
7 Art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005. 
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które dotyczą środków należytej staranności w odniesieniu do krajowych władz publicznych, klientów posiadających 

polisy ubezpieczeniowe na życie, których składka w skali rocznej nie przekracza tysiąca euro lub posiadaczy pieniędzy 

elektronicznych.  

 W sytuacjach, w których zachodzi wysokie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu instytucje 

oraz osoby, które na mocy tejże dyrektywy są zobowiązane do wzmożenia środków należytej staranności wobec swoich 

klientów. Dodatkowe środki obejmują działania zapewniające weryfikację lub potwierdzenie autentyczności przedsta-

wionych dokumentów w przypadku, gdy klient nie był fizycznie obecny dla celów identyfikacji. Ponadto w art. 6 zaka-

zano instytucjom kredytowym i innym podmiotom finansowym prowadzenia anonimowych rachunków lub anonimo-

wych książeczek oszczędnościowych.  

 Państwa UE w sytuacji, gdy uznają, że państwo trzecie spełnia warunki równoważności dotyczące oceny sytua-

cji przedstawiających niewielkie ryzyko zaistnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, są zobowiązane do 

wzajemnego informowania oraz informowania Europejskich Urzędów Nadzoru, do których należą: Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Euro-

pejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

 

4. Utworzenie jednostki analityki finansowej (FIU) w krajach UE  
Państwa Członkowskie zostały zobowiązane do utworzenia jednostki analityki finansowej (FIU) będącej krajową 

jednostką centralną, która jest odpowiedzialna za otrzymywanie, żądanie, analizowanie i rozpowszechnianie wśród 

właściwych organów informacji dotyczących ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub finansowania terrory-

zmu. Ponadto FIU mają zostać wyposażone przez Państwa Członkowskie w odpowiednie środki do wykonywania zadań 

i mają mieć zapewniony dostęp do wszystkich niezbędnych informacji finansowych, administracyjnych i prawnych. 

Instytucje i osoby, które podlegają przepisom dyrektywy mają obowiązek w jak najkrótszym czasie przekazać 

do FIU zgłoszenie o podejrzanej transakcji w sytuacji, gdy wiedzą lub przypuszczają, że podejmowana jest lub podjęta 

została próba przeprowadzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ponadto muszą powstrzymać się od 

przeprowadzania operacji. Na wniosek FIU instytucje oraz osoby muszą dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kraje Członkowskie mogą nie nakładać na prawników wykonujących wolne zawody, notariuszy, audytorów, 

biegłych księgowych i doradców podatkowych obowiązku przekazywania informacji do FIU, jeżeli chodzi o informacje 

otrzymane na temat lub od klientów w trakcie ustalania sytuacji prawnej ich klienta lub podczas wykonywania obo-

wiązków obrońcy, bądź też reprezentowania tego klienta w postępowaniu sądowym. 

Zarówno instytucje, jak i osoby podlegające przepisom omawianej dyrektywy nie mogą ujawnić klientom, których 

to dotyczy, ani innym osobom trzecim faktu przekazania informacji do FIU, przy czym zakaz ten nie obejmuje sytuacji 

ujawniania informacji do celów ścigania. Dokumenty i dowody muszą być przechowywane przez okres co najmniej 

pięciu lat od momentu zakończenia stosunków gospodarczych z danym klientem lub przeprowadzenia transakcji. 

Współpracę między FIU poszczególnych Państw Członkowskich mają ułatwić działania i współpraca Komisji UE.  

 Do obowiązków członków UE należy wzajemne informowanie oraz informowanie Europejskiego Urzędu Nad-

zoru, kiedy uznają, że państwo trzecie spełnia warunki równoważności dotyczące zakazu ujawniania informacji, tajem-

nicy zawodowej i ochrony danych osobowych. 

Instytucje kredytowe i finansowe, które są obowiązane do przestrzegania dyrektywy mają obowiązek stosowania 

w odpowiednich przypadkach – w swoich oddziałach i kontrolowanych przez nie przedsiębiorstwach mieszczących się 

w państwach trzecich – środków należytej staranności wobec klienta i przechowywania rejestrów co najmniej równo-

ważnych z określonymi w omawianej dyrektywie. Państwa członkowskie, Europejskie Urzędy Nadzoru i Komisja, mają 

obowiązek informować się wzajemnie o przypadkach, w których przepisy państwa trzeciego nie pozwalają na stosowa-

nie tych środków i w których możliwe jest podjęcie skoordynowanych działań w celu znalezienia rozwiązania. W ta-

kich sytuacjach Europejskie Urzędy Nadzoru mają możliwość opracowania projektów norm technicznych uregulowań, 

aby sprecyzować rodzaj dodatkowych środków i minimalnych działań, które podjąć powinny instytucje kredytowe i 

finansowe. 

 

5. Zastosowanie dyrektywy i narzucanie sankcji  
Instytucje i osoby, które są objęte przepisami niniejszej dyrektywy muszą ustanowić odpowiednie polityki i proce-

dury w zakresie należytej staranności wobec klienta, raportowania, przechowywania dokumentacji, zarządzania ryzy-

kiem i komunikacji. Ponadto są zobowiązane do upowszechniania wśród swoich pracowników, których to dotyczy, 

wiedzy o obowiązujących przepisach. 
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Kraje Państw Członkowskich są zobowiązane do efektywnego monitorowania przestrzegania wymogów niniejszej 

dyrektywy. Instytucje i osoby obowiązane do przestrzegania przepisów dyrektywy będę pociągane do odpowiedzialno-

ści, w przypadku nieprzestrzegania krajowego prawodawstwa, które zostało przyjęte, aby wykonać przepisy dyrektywy. 

Zgodnie z wytycznymi sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.  

Pranie pieniędzy stanowi z pewnością realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa8. Oczywiście 

tego rodzaju przestępstwa były popełniane od wieków, jednakże dopiero powstanie przestępczości zorganizowanej 

uświadomiło organom państwowym, iż należy podjąć skuteczne działania, aby temu przeciwdziałać. Niewątpliwie roz-

wój technologiczny i postępująca globalizacja przyczyniają się także do rozwoju przestępczości zorganizowanej na 

większą skalę. Z tego względu należy podejmować badania kryminologiczne, aby przeciwdziałać nowym technikom 

prania pieniędzy oraz tworzyć skuteczniejsze instrumenty, dzięki którym można sprawdzić tzw. podatność państwa na 

omawiane zjawisko. Z uwagi na fakt, że Polska należy do UE, badania kryminologiczne powinny również uwzględniać 

sytuację nie tylko w Państwach Członkowskich, ale i w innych krajach, m.in. dlatego, że istniejące w UE instytucjonal-

ne formy zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym prania pieniędzy (np. Europol, Baltcom, Eurojust) są obec-

nie niewystarczające9.  

Ze względu na postępującą globalizację oraz coraz łatwiejszy przepływ kapitału, usług i ludzi, pranie pieniędzy 

według badań kryminologicznych, coraz częściej ma charakter transgraniczny, dlatego w dokumencie przygotowanym 

na potrzeby CRIM10 wydaje się, że słusznie postulowano większy udział i wzrost roli sędziów oraz urzędników łączni-

kowych biorących udział w zwalczaniu przestępczości związanej z praniem pieniędzy. W literaturze przedmiotu pod-

noszone są argumenty przemawiające za wprowadzeniem w sądach okręgowych Wydziałów do Spraw Karnych Gospo-

darczych w których byliby zatrudnieni specjaliści jako pomocnicy organu procesowego11. Współpraca między pań-

stwami jest bardzo ważna, m. in. ze względu na to, że element transgraniczności jest jednym z czynników tej przestęp-

czości. Potrzebę wymiany informacji dostrzega GIIF, dzięki czemu do końca 2013 r. podpisano wiele porozumień dwu-

stronnych dotyczących wymiany informacji między FIU12.  

 Niewątpliwie postęp technologiczny coraz częściej wykorzystywany jest w tego rodzaju przestępstwach, z tego 

też względu również w działaniach operacyjnych powinien być on używany w celu zwalczania tej działalności13. 

Oczywiście penalizacja prania pieniędzy jest pierwszym krokiem, jaki musi zostać uczyniony. Nie jest on jednak sam w 

sobie wystarczający, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Bardzo duży wpływ w tym względzie ma sposób sformułowania 

normy karnej. W Polsce było to szczególnie widoczne pod rządami art. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o 

ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego14. Obecna regulacja, która była dwu-

krotnie nowelizowana wymaga jednak dalszych zmian. W literaturze przedmiotu podnosi się, iż każdy przepis obecnie 

obowiązującego art. 299 k.k. wymaga nowelizacji. Art. 299 § 1 k.k., który określa podstawowy typ przestępstwa prania 

pieniędzy wymaga najwięcej zmian. W doktrynie podkreśla się także, iż zmiana określona w projekcie nowelizacji k.k. i 

niektórych innych ustaw z dnia 5 listopada 2013 r. w zakresie, w jakim odnosi się do art. 299 § 1 k.k. została ukierun-

kowana właściwie i ma charakter porządkujący i upraszczający przepis. Ponadto prowadzi do fundamentalnego prze-

modelowania odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy sprawcy przestępstwa pierwotnego. Jednak w tym wzglę-

dzie propozycje zmian są oceniane krytycznie. Należy podkreślić, iż w uzasadnieniu projektu nie wskazano, z czego 

zmiana ta ma wynikać, skoro wszystkie akty międzynarodowe oraz zalecenia organów międzynarodowych są odmien-

ne. Regulacje polskie były ukształtowane w sposób, który wyłączał odpowiedzialność karną za pranie pieniędzy spraw-

cy przestępstwa źródłowego i uległy zmianie, gdyż uznano, że nie jest to zgodne z polityką prawno-karną państwa pol-

skiego. W doktrynie postuluje się, że projektodawca mógł uznać, że osoba odpowiedzialna za przestępstwo źródłowe 

skonsumowała owoce przestępstwa i pranie pieniędzy jest w odpowiedzialności za czyn źródłowy współkarane następ-

czo. Przyjmując takie założenie można wyciągnąć wniosek, że istnienie przestępstwa prania pieniędzy nie miałoby uza-

                                                           
8 J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, 
Warszawa 2013, s. 255.  
9 E. W. Pływaczewski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej z perspektywy międzynarodowej, (w:) E.W. Pływaczewski (red. nauk.), 
Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011, s. 350-378. 
10 CRIM - Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy została powołana w marcu 2012 r. w następstwie 
przyjęcia w dniu 25 października 2011 r. rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przestępczości zorganizowanej. 
11 J. Duży, Zorganizowana…, op. cit., s. 254; Zob. też J. W. Wójcik, Biegły w zwalczaniu prania pieniędzy (2), „Gazeta Sądowa” 2003, Nr 6, s. 40- 
45, J. W. Wójcik, Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, Prok. i Pr. 2005, Nr 9, s. 44-45. 
12 Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2013 r., Warszawa 2014, s. 41. 
13 W. Jasiński, Prawne i kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy, (w:) E.W. Pływaczewski (red. nauk.), Procederprania 
pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013, s. 193-205.  
14 Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. 1994 nr 126poz. 
615) została uchylona na mocy art. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
1997nr 89 poz. 556).  
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sadnienia, skoro należałoby uznać, że każdy czyn źródłowy generujący zysk (korzyść majątkową) ma niejako wkompo-

nowaną w wymiar kary odpowiedzialność za konsumowanie generowanego zysku (korzyści)15.  

Wydaje się, że znaczenie w tym względzie ma również historyczny argument, tzn. teoria współkarania następ-

czego, która powstała dużo wcześniej, niż ukształtowało się przestępstwo prania pieniędzy. Postrzeganie w ten sposób 

prania pieniędzy wynika też z faktu, iż w polskich realiach mało jest automatycznych postępowań karnych dotyczących 

odpowiedzialności tylko za pranie pieniędzy, a nie łącznie za pranie pieniędzy i przestępstwo źródłowe. Słusznie w 

literaturze przedmiotu podkreśla się, iż argumenty natury praktycznej i trudności w dowiedzeniu uzyskania korzyści 

majątkowej przeważyły i stanowią główne uzasadnienie do depenalizacji tego typu czynu zabronionego. 

Uregulowane w kodeksie karnym przestępstwo prania pieniędzy określa przepadek wartości majątkowych uzy-

skanych w ten sposób. W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak, iż przepis art. 299 § 7 k.k. wymaga zmiany. Przy 

czym bardziej niż zmiany treści przepisu wymagać należy zmiany postrzegania tej instytucji i jej stosowania u organów 

stosujących przepis16. Należy podkreślić, że skuteczną walkę w odbieraniu przestępczego mienia winno się prowadzić 

także wykorzystując mechanizmy istniejące w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu17, tj. wstrzymanie transakcji i blokadę rachunku, a także w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej18, która 

wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej 

współpracy pomiędzy biurami do spraw odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i 

identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem19. Ze względu na 

trudności w odzyskiwaniu mienia pochodzącego z przestępstwa postuluje się, aby tak jak w USA dochodzić na podsta-

wie modelu cywilnoprawnego, przez częstsze wykorzystywanie w praktyce przepisu art. 412 k.c., który pozwala orzec 

na rzecz Skarbu Państwa, przepadek korzyści uzyskanych niegodziwie”20. Niestety zastosowanie w praktyce wszystkich 

instrumentów potrzebnych do odzyskania mienia będzie skuteczne jedynie wtedy, gdy organy ścigania będą miały wie-

dzę gdzie i jak poszukiwać przestępczego mienia21.  

 Należy podkreślić, że wszystkie działania mające na celu przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej służą 

także zapobieganiu praniu pieniędzy, które współistnieje z innymi przestępstwami. Dlatego w zwalczaniu tej przestęp-

czej działalności niezbędna jest wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład systemu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym względzie realizowane są przepisy zawarte w prawie krajowym i dyrektywie 

2005/60/WE22. Organy ścigania powinny współpracować nie tylko ze sobą, ale również z ośrodkami naukowymi, po-

nieważ „sposoby prania pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej są ograniczone jedynie wyobraźnią spraw-

ców, ich zdolnościami i organizacją sieci”23, a dzięki nowym rozwiązaniom np. technologicznym, które są opracowywa-

ne w ośrodkach naukowych, można skutecznie wzmacniać przeciwdziałanie temu rodzajowi przestępstw. Ponadto w 

literaturze przedmiotu wskazuje się, że przy zwalczaniu prania pieniędzy ważny jest również tzw. czynnik społeczny. 

Wynika to z faktu, że sama przestępczość jest zjawiskiem społecznym. Dlatego też państwo powinno aktywizować spo-

łeczeństwo do walki z nim oraz zniechęcać potencjalnych przestępców24.  

 

6. Zakończenie 

Podsumowując omawianą problematykę przestępstwa prania pieniędzy na gruncie dyrektywy 2005/60/WE i jej 

wpływu na polskie regulacje warto zwrócić uwagę, iż o ile początkowo krytyce poddawano zawiadomienia o podejrze-

niu popełnienia przestępstwa przesyłane przez GIIF do organów ścigania, to jednak na skutek wymiany doświadczeń i 

informacji nastąpiła poprawa w tej mierze25. Warto podkreślić, iż Państwa Członkowskie nie są ograniczone przepisami 

                                                           
15 M. Wąsek-Wiaderek, „Nemo se ipsum accusare tenetur” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) L. Gardocki, J. 
Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Warszawa 2008, s. 181-198; 
Zob. też A. Płońska, Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, 
Wrocław 2013, t. XXIX, s. 87-99. 
16 M. Prengel, Środki..., op. cit., s. 379-381; A. Chomiuk-Żywalewska, Przepadek w statystyce Ministerstwa Sprawiedliwości. Analiza danych, 
(w:) E. M. Guzik-Makaruk (red. nauk.), Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, Warszawa 2012, s. 350. 
17 Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm. 
18 Dz. U. Nr 230, poz. 1371. 
19 Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, s. 103. 
20 T. Oczkowski, Przepadek i pranie brudnych pieniędzy jako środki mające na celu pozbawienie korzyści majątkowych uzyskanych z 
przestępstwa, (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi 
Markowi, V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Warszawa 2010, s. 418 i 429. 
21 Por. K. Liszewski, D. Najmoła, K. Wiciak, Śledztwo finansowe. Podstawy prawne i czynności policjanta służące pozbawieniu sprawców owoców 
przestępstwa, Szczytno 2006. 
22 J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kraków 2004, s. 463-468.  
23 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2001, s. 375. 
24 W. Filipkowski, System przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, (w:) E.W. Pływaczewski (red. nauk.), Przestępczość 
zorganizowana, Warszawa 2011, s. 205-206. 
25 Z. Niemczyk , Praktyczne aspekty współpracy prokuratury z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz instytucjami obowiązanymi, 
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omawianej dyrektywy i mogą same stanowić bardziej rygorystyczne prawo krajowe, skuteczniej zwalczające tego ro-

dzaju przestępstwa. Podejmowanie nowych środków i rozwiązań prawnych jest istotne z tego względu, że w obecnych 

czasach następuje szybki rozwój technologii oraz zmiany kulturowe powiązane z globalizacją, dlatego też konieczne jest 

stałe monitorowanie zjawiska prania pieniędzy, aby skutecznie przeciwdziałać coraz to nowym formom.  

 

 

*** 

 

 

European Union (EU) countries must prohibit money laundering and the financing of terrorism. To this end, 

they may adopt or retain in force stricter provisions than provided for in Directive 2005/60/EC of the European Parlia-

ment and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of 

money laundering and terrorist financing. This directive aims to prevent the use of the financial system for the purpose 

of money laundering and terrorist financing and overrides Directive 91/308/EEC. It applies to financial and credit insti-

tutions, as well as to certain legal and natural persons working in the financial sector, including providers of goods 

(when payments are made in cash in excess of 15 000 EUR). These entities and persons have to apply customer due 

diligence (CDD), taking into account the risk of money laundering and terrorist financing. National financial intelli-

gence units (FIU) are set up to deal with suspicious transaction reports. 

                                                                                                                                                                                                         
(w:) S. Lelental, D. Potakowski (red.), Pozbawianie sprawców korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa, Szczytno 2004, s. 122, Problematyk 
ścigania przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na podstawie wyników monitoringu postępowań przygotowawczych z art. 299 
k.k. i art. 165a k.k. oraz orzecznictwa sądów w roku 2011 (PG III PZ 404/10/12 z dnia 22 maja 2012 r.), s. 9-10.  
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I. Zagadnienia wstępne 
W języku polskim nie istnieje odpowiednik słowa występującego w języku angielskim i francuskim jako lock-

out, czy w niemieckim Aussperrung. Jeżeli dokona się parafrazy słowotwórczej angielskiego terminu lock-out to można 

dostrzec, że oznacza on „zablokowanie”, „przemieszczenie”, zmianę miejsca lub usunięcie z miejsca. Wobec braku kra-

jowej terminologii, zasadne jest używanie spolszczenia angielskiego określenia tej instytucji.  

Niezależnie od stosowanego nazewnictwa istotne jest ustalenie, na czym polega uprawnienie pracodawców 

nazywane lokautem. Należy zaznaczyć, że polski ustawodawca nie zawarł definicji legalnej opisywanej instytucji, nie 

została ona unormowana wprost w prawie krajowym, co podkreślane jest w literaturze przedmiotu1.

Kwestia braku normatywnego utemperowania lokautu skutkuje występowaniem odmienności w rozumieniu 

tej instytucji w literaturze przedmiotu. Najczęściej lokaut rozumiany jest trojako: 

1) jako natychmiastowe, jednostronne oraz zbiorowe rozwiązanie indywidualnych stosunków pracy, które łączą 

podmiot zatrudniający z pracownikami biorącymi czynny udział w zaistniałym sporze kolektywnym1, 

2) jako jednostronne, natychmiastowe oraz okresowe zawieszenie wzajemnych obowiązków stron stosunku pra-

cy, które trwa do czasu ponownego uregulowania spornych kwestii2, 

3) jako rzeczywiste i natychmiastowe zamknięcie zakładu pracy, który jest objęty strajkiem pracowniczym, w ce-

lu spowodowania skutków analogicznych do tych, które zachodzą w przypadku likwidacji podmiotu zatrudnia-

jącego3. 

Warto zaznaczyć, że lokaut nie jest instytucją, która w polskim prawie pracy nie była jeszcze stosowana. W 

okresie międzywojennym opisywany środek był znanym i dość często stosowanym mechanizmem w zachodzących 

ówcześnie sporach zbiorowych4. Rozwiązania dotyczące lokautu zostały recypowane z doktryny niemieckiej, która 

silnie akcentowała zasadę równości broni między stronami sporu kolektywnego oraz traktowania strajku i lokautu na 

równi5. W powojennym polskim prawie pracy instytucja lokautu nie występowała. Taki stan rzeczy był naturalną kon-

sekwencją przyjętych założeń ustrojowych, prawnych oraz ideologicznych. Aż do końca lat siedemdziesiątych po-

wszechnie przyjmowano, że w państwie socjalistycznym zjawisko sporu zbiorowego nie może mieć miejsca. Skutkowa-

ło to brakiem regulacji prawnych odnoszących się do strajków oraz brakiem zainteresowania doktryny problematyką 

sporów zbiorowych. Dopiero w 1980 roku nastąpił przełom, który pokazał, że spory zbiorowe są nierozerwalnie zwią-

zane z działalnością partnerów społecznych oraz relacjami, które między nimi zachodzą, nawet w państwie o ustroju 

socjalistycznym. Wynikiem owej dialektyki między stroną pracowniczą a pracodawcą jest obecna regulacja dotycząca 

rozwiązywania sporów zbiorowych, która uwzględnia tylko pracownicze prawo do strajku. Natomiast zarówno prawo 

jak i doktryna nie zajęły się w owym czasie drugą stroną sporu zbiorowego tj. pracodawcą. Wskazany brak zaintereso-

wania legislatora problematyką lokautu spowodowany był tym, że państwo było w owym czasie pracodawcą w znako-

mitej większości zakładów pracy. W związku z przekształceniami własnościowymi gospodarki narodowej, które zaszły 

w okresie lat dziewięćdziesiątych, proporcje te uległy zmianie na korzyść sektora prywatnego. Taki stan rzeczy wymu-

sza zmianę charakteru uprawnień pracodawców w zaistniałych sporach zbiorowych, które nie są już zjawiskami incy-

dentalnymi, można powiedzieć, że są one immanentnym elementem wzajemnych relacji między podmiotami zatrud-

niającymi a stroną pracowniczą6. 

Prawo pracodawców do lokautu w polskim ustawodawstwie jest zagadnieniem budzącym niemałe kontro-

wersje. Obecnie tryb i dopuszczalne formy nacisku, które mogą być stosowane przez stronę pracowniczą oraz przez 

pracodawcę, w czasie trwania sporu zbiorowego, reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych7. W jej treści nie można odnaleźć norm, które dotyczyłyby lokautu, brak jest przepisu zarówno dopuszczającego 

jak i zakazującego tej instytucji. Taki stan rzeczy nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie o możliwości stosowania 

                                                           
1 W. Masewicz, Zatarg zbiorowy pracy, Bydgoszcz 1994, s. 208.  
2 K.W. Baran, Zbiorowe prawo…, op.cit., s. 334 i 337. 
3 Ibidem, s. 334. 
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków i lokautów, Dz. U. z 1921 r. Nr 16, poz. 95. 
5 B. Cudowski, Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998, s. 147. 
6 Ibidem, s. 147. 
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 295, 1240.  
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lokautu przez pracodawców. Warto zaznaczyć, że przy powstawaniu ustawy rozważano możliwość wprowadzenia opi-

sywanego uprawnienia przysługującego podmiotom zatrudniającym. Na uregulowanie lokautu nie zgodził się Sejm pod 

silnym naciskiem związków zawodowych8. Do wprowadzenia lokautu nie zobowiązują ratyfikowane międzynarodowe 

dokumenty. Nadto, warto zaznaczyć, że Polska ratyfikując Europejską Kartę Społeczną z 1961 r.9, w zgodzie z jej art. 20 

wyłączyła z niej między innymi art. 6 ust. 4, który dopuszcza prawo pracowników i pracodawców do zbiorowego dzia-

łania w przypadku konfliktu interesów. Z powyższych rozważań można wyciągnąć wniosek, ze krajowy ustawodawca 

nie nadąża za zachodzącymi zmianami społecznymi. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza okres trudności ekono-

micznych, który został spowodowany kryzysem finansowym z lat 2007 – 2009, pokazują, że pracodawcy nie mają dość 

silnych środków, by skutecznie odpowiedzieć na nielegalne akcje strajkowe. Instytucją, która mogłaby zaradzić takiemu 

stanowi jest właśnie lokaut.  

W niniejszym artykule przedstawiona zostanie typologia lokautów. Dalsza część opracowania poświęcona bę-

dzie rozważaniom na temat możliwości organizowania oraz prowadzenia lokautu przez pracodawców na gruncie kra-

jowego ustawodawstwa. 

 

II. Rodzaje lokautów 
W doktrynie polskiego zbiorowego prawa pracy przedstawiane są różne typologie lokautów. Jest to naturalną 

konsekwencją dużej różnorodności akcji protestacyjnych, co skutkuje koniecznością ich usystematyzowania według 

wielu kryteriów. Jak każdy wybór tak i ten ma charakter selektywny, stąd też zaprezentowane poniżej kryteria podziału 

zapewne nie będą uwzględniać całej złożoności problematyki lokautu. Warto dodać, że w doktrynie prezentowane jest 

stanowisko, iż całkowita i zupełna klasyfikacja form opisywanej instytucji wydaje się być niemożliwa do wykonania10. 

Przedstawionej poniżej typologii nie można przypisać przymiotu wyłączności, dodatkowo pomiędzy poszczególnymi 

kryteriami zachodzi logiczny stosunek krzyżowania się. Mając na uwadze powyższe rozważania lokaut można stypizo-

wać według poniższych kryteriów. 

1) Pierwszym kryterium rozróżnienia jest funkcja lokautu. Na tej podstawie wymienia się lokaut stanowiący 

przymuszenie strony pracowniczej do określonego zachowania (lokaut ofensywny/zaczepny). Następnie 

wyróżnia się lokaut prewencyjny, którego głównym założeniem jest niedopuszczenie do zorganizowania 

zapowiadanego strajku11. Kolejnym typem opisywanej akcji protestacyjnej jest lokaut defensywny, który 

polega na wyrażeniu przez pracodawcę swojego sprzeciwu wobec żądań wysuwanych przez stronę pra-

cowniczą12. Dodatkowo wskazuje się na istnienie lokautu solidarnościowego, który jest formą poparcia 

dla sytuacji, w której znalazł się inny pracodawca. Jego celem jest zabezpieczenie interesów pracodaw-

ców13. 

2) W ujęciu teleologicznym można wyróżnić lokaut demonstracyjny, który polega na tym, że pracodawca 

wyraża swój sprzeciw, nie dokonując jednocześnie działań mających charakter władczy (np. wywiesza 

plakaty informacyjne, na których wyraża swoje stanowisko co do roszczeń strony pracowniczej). Kolej-

nym rodzajem lokautu w opisywanym ujęciu jest lokaut ostrzegawczy. Polega on na zamknięciu zakładu 

pracy przez pracodawcę na kilka godzin celem wyrażenia swojej determinacji. Wreszcie wymienia się lo-

kaut protestacyjny, który polega na stosowaniu wszelkich dostępnych prawem środków, celem wywarcia 

presji na stronie pracowniczej14. 

3) Z punktu widzenia taktyki przyjętej przez pracodawcę można wyróżnić lokaut zastosowany wobec 

wszystkich pracowników podlegających umowie zbiorowej lub tylko pracowników wykonujących pracę 

w ramach jednego zakładu pracy lub jego części. Nadto, pracodawca może dokonać lokautu, który będzie 

rozłożony w czasie (lokaut czkawkowy). Oczywiście podmiot zatrudniający może dokonywać lokautu 

według wybranych przez siebie kryteriów, które dotyczyć będą pracowników15. 

                                                           
8 W. Masewicz, Zatarg…, op.cit., s. 211. 
9 Dz. U. z 1999 r., nr 8, poz. 67. 
10 J. Witkowski, Prawo pracodawców do lokautu, „Roczniki Administracji i Prawa” 2014, nr 14, s. 240. 
11 W tym miejscu należy przytoczyć opinię J. Brola, zdaniem którego „lokaut nie jest przeszkadzaniem we wszczęciu i prowadzeniu sporu zbiorowego” J. 
Brol [w:] B. Cudowski, „Spory zbiorowe…”, op. cit., s. 149. 
12 Jego odmianą jest lokaut retorsyjny, który jest wyznaczany tylko wtedy gdy działania związku zawodowego w prowadzonym sporze 
zbiorowym sąnielegalne. Tak w szczególności H. Lata, Lokaut jako ultima ratio pracodawców wobec nielegalnego strajku, [ w:] Z problematyki Prawa Pracy 
iPolityki Socjalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” t. 15, Katowice 2002, s. 133. 
13 K. Serafin, Lokaut w prawie międzynarodowym, europejskim i porównawczym, „Studia Prawno Ekonomiczne” 2001, t. 64, s. 117. 
14 B. Cudowski, Spory zbiorowe…, op.cit., s. 152. 
15 Ibidem, s. 153.  
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4) Ze względu na zasięg oddziaływania można wymienić lokaut zakładowy, który obejmuje zakład pracy, w 

obrębie którego realizowane są działania pracodawcy. Następnie wymienia się lokaut ponadzakładowy, 

dotyczący kilku zakładów pracy16. 

5) Następnym kryterium typizacji lokautu jest jego przedmiot. Przedmiotem sporu zbiorowego mogą być 

stosunki między stroną pracowniczą a pracodawcą. Należy jednak zaznaczyć, że lokaut może być także 

zastosowany celem wywarcia nacisku na organy państwa, w gestii których leży prawne uregulowanie 

stosunków między pracodawcami a pracownikami. W związku z tym można wyróżnić lokaut dotyczący 

prawa pracy oraz lokaut polityczny. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, to przeciwnikiem są pracownicy, 

natomiast w drugiej sytuacji przeciwnikiem są odpowiednie organy państwowe17. 

6) Lokauty można także podzielić ze względu na moment wyznaczenia sporu zbiorowego, co przekłada się 

na określenie podmiotu wszczynającego spór kolektywny. Jeżeli pracodawca po wygaśnięciu układu 

zbiorowego pracy jednostronnie obniża wynagrodzenie, co nie spotyka się z akceptacją strony pracowni-

czej może przeprowadzić lokaut (lokaut z inicjatywy pracodawcy). Natomiast w przypadku gdy spór 

zbiorowy został zainicjowany przez związek zawodowy, pracodawcy przysługiwałby lokaut o charakte-

rze obronnym18. 

Lokauty mogą być jeszcze klasyfikowane według wielu innych kryteriów. Przykładowo, według kryterium 

czasu można wyróżnić lokaut krótkotrwały, który trwa przez z góry zaplanowany okres19. Przeciwieństwem lokautu 

krótkoterminowego jest lokaut długoterminowy, który jest lokautem głównym20. Nadto, lokauty można podzielić ze 

względu na ich zgodność z prawem. W związku z tym można wymienić lokaut legalny, który odpowiada obowiązują-

cym przepisom prawa oraz lokaut nielegalny (dziki), któremu nie można przypisać przymiotu legalności21. Według 

kryterium poinformowania strony pracowniczej o rozpoczęciu lokautu wyróżnia się lokaut zapowiedziany, którego 

zastosowanie zostało poprzedzone poinformowaniem pracowników oraz lokaut niezapowiedziany, niepoprzedzony 

poinformowaniem strony pracowniczej o rozpoczęciu i przeprowadzeniu tej formy likwidacji sporów zbiorowych22. 

Przedstawiając rodzaje lokautów należy jeszcze wspomnieć o instytucji quasi-lokautu. W doktrynie rozumia-

ny jest on jako działanie pracodawcy zmierzające między innymi do skłócenia pracowników, przy jednoczesnym wy-

wieraniu presji finansowej i psychologicznej. Przykładowo quasi-lokaut występuje, gdy podmiot zatrudniający bez-

prawnie pozbawia pracowników prawa do wynagrodzenia np. w sytuacji, gdy w związku z prowadzoną akcją protesta-

cyjną pracodawca dopuszcza się do wstrzymania pracy części zakładu pracy, nieobjętego tą akcją, poprzez wyłączenie 

energii elektrycznej, wstrzymanie dostaw surowców etc., jednocześnie wypłacając pracownikom niższe wynagrodzenie 

z tytułu braku możliwości świadczenia przez nich pracy z przyczyn niezależnych od pracodawcy23. 

Powyższe rozważania dotyczące rodzajów lokautów nie są wcale czystym piętrzeniem wywodów. Główną in-

tencją dokonanej klasyfikacji tej formy likwidacji sporów zbiorowych jest wskazanie, że wyróżnione rodzaje lokautu są 

nierozerwalnie związane z głównym orężem drugiej strony sporu zbiorowego tj. strajkiem. Jeżeli dokona się porówna-

nia poszczególnych rodzajów strajku z wymienionymi typami lokautu można przedstawić wniosek, iż lokaut jest lu-

strzanym odbiciem strajku. Takie twierdzenie silnie akcentuje potrzebę pełnego odzwierciedlenia zasady równości bro-

ni stron stosunku pracy w polskim systemie rozwiązywania sporów zbiorowych. 

 

 

III. Poglądy doktryny na temat dopuszczalności lokautu w prawie polskim 
Rozpatrując zagadnienie dopuszczalności lokautu de lege lata, wypada zaznaczyć, iż możliwość jego stosowa-

nia przez podmioty zatrudniające nie jest tak oczywista, jak prawo pracowników do strajku. Brak w polskim ustawo-

dawstwie przepisów prawnych dotyczących lokautu jest różnie interpretowany24 i prowadzi do silnej polaryzacji poglą-

dów w doktrynie. Dopuszczanie stosowania lokautu jest problemem szczególnie kontrowersyjnym w czasie przemian 

odnoszących się do systemu społeczno-gospodarczego25. Byłoby oczywiście pożądane osiągnięcie konsensusu między 

                                                           
16 Wyróżnia się jego odmianę w postaci lokautu branżowego, oznaczającego strajk w zakładach objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, 
które zatrudniają pracowników podobnych sektorów gospodarki (np. strajk kilku zakładów przemysłu zbrojeniowego, należących do tego samego 
podmiotu – spółki). Tak H. Lata, Lokaut jako…, op.cit., s. 132. 
17 B. Cudowski, Spory zbiorowe…, op.cit., s. 152. 
18 Ibidem, s. 153. 
19 Najczęściej nieprzekraczający kilku godzin. Celem tego lokautu jest manifestacja siły podmiotu zatrudniającego oraz uświadomienie pracownikom 
hipotetycznych konsekwencji lokautu bezterminowego. Tak J. Kałuszka, P. Szymański, Związki, strajki, negocjacje, Warszawa 1982, s. 44. 
20 J. Kałuszka, P. Szymański, Związki, strajki…, op.cit., s. 44 i 49. 
21 K.W. Baran, Zbiorowe prawo…, op.cit., s. 337. 
22 J. Kałuszka, P. Szymański, Związki, strajki…, op.cit., s. 49. 
23 J. Żołyński, Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy, Warszawa 2011, s. 54. 
24 T. Liszcz, Prawo…, op.cit., s. 538. 
25 B. Cudowski, Spory zbiorowe…, op.cit., s. 149. 
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partnerami społecznymi co do wprowadzenia lokautu w formie wyraźnego ustawowego uregulowania26. Jak już zostało 

wspomniane stanowiska pracodawców i związków zawodowych są w tej kwestii odmienne, co znalazło swoje odzwier-

ciedlenie w toku prac nad obecnie obowiązującą ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jednakże brak regulacji, 

które dotyczą lokautu wprost, nie przesądza o niemożności wyinterpretowania tej instytucji przez doktrynę z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego.  

Rozważania na temat dopuszczalności lokautu w polskim prawie pracy należy zacząć od regulacji zawartej w 

art. 59 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku27. W przytoczonym przepisie ustrojo-

dawca nie wskazał na możliwość prowadzenia strajków przez pracodawców. W doktrynie część autorów stoi na stano-

wisku, że ustrojodawca uregulował prawo do strajku, przysługujące tylko stronie pracowniczej, a nie wspomniał nic na 

temat lokautu. Na tej podstawie, której nie można uznać za wystarczającą, uważa się, że opisywana instytucja jest nie-

dopuszczalna w zaistniałym sporze zbiorowym28. Należy jednak zaznaczyć, że lokaut nie jest strajkiem prowadzonym 

przez podmiot zatrudniający. Jest on akcją protestacyjną29. Pojęcia strajku oraz akcji protestacyjnej są terminami usta-

wowymi, które występują w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nadto, termin „strajk” z przymiotnikiem 

„pracowniczy” pojawia się także w przytoczonym wyżej przepisie konstytucyjnym. W tym samym artykule Konstytucji 

mowa jest o „innych formach protestu”. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych używa zaś określenia „akcje pro-

testacyjne”. Stosując argument a coherentia można traktować te terminy jako synonimy30. 

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zawiera definicji legalnej akcji protestacyjnej, można w niej 

odnaleźć jedynie pewne cechy, które ma ona wykazywać. Akcja protestacyjna ex nomie musi przybierać inną formę niż 

strajk. Zgodnie z art. 25 ust. 1 wspomnianej ustawy może być ona prowadzona w obronie praw i interesów, które zosta-

ły wymienione w art. 1 ustawy. Dotyczyć więc może warunków pracy, warunków płacy, świadczeń socjalnych, praw i 

wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związki zawodowe. 

Mimo, że art. 25 poprzez odesłanie do art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wskazuje na prawa i interesy, 

których akcje protestacyjne mogą dotyczyć, to nie traktuje już o tym czyich racji można nimi dochodzić31. W przypad-

ku warunków pracy i płacy pracownik otrzymuje w ustalonych okolicznościach określone wynagrodzenie, które dla 

podmiotu zatrudniającego jest oczywiście obciążeniem. Warunki pracy i płacy dotykają każdej ze stron stosunku pracy, 

gdyż jedna z nich jest ich beneficjentem natomiast druga musi je zapewnić. Należy zaznaczyć, że podobnie można ująć 

kwestię świadczeń socjalnych. Jest to klasyczne zastosowanie zasady do ut des. Warunki pracy i płacy oraz świadczenia 

socjalne dotyczą obu stron stosunku pracy, są to dwie strony tego samego medalu. Stąd też zasadne jest uznanie, że za-

równo pracownicy jaki i pracodawcy mogą dochodzić swoich racji wykorzystując akcje protestacyjne, do których moż-

na zaliczyć lokaut. W przypadku praw i wolności związkowych sytuacja przedstawia się odmiennie. Nie są one przy-

znawane przez pracodawcę, dlatego też nie można zastosować w tym przypadku paremii do ut des32.  
Innym argumentem, na który powołują się przeciwnicy występowania lokautu w polskim prawie pracy, jest 

regulacja zawarta w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy33. Punktem wyjścia dla tych rozważań jest 

wynikająca z tego przepisu konieczność dostarczania pracy pracownikowi przez pracodawcę. Chodzi tu o rzeczywiste 

zatrudnianie przy umówionej pracy. Treścią obowiązku zatrudnienia jest udostępnienie pracownikowi odpowiedniego 

stanowiska pracy w zakładzie pracy34. Istnieje obowiązek rzeczywistego zatrudniania pracownika, od którego podmiot 

zatrudniający nie może się zwolnić przez zapłatę umówionego wynagrodzenia35. Pracodawca może być zwolniony z 

tego obowiązku jedynie wtedy gdy pozwalałby mu na to wyraźny przepis ustawowy, a takiego przepisu nie ma w pra-

wie powszechnie obowiązującym.  

Powyższe poglądy zostały zakwestionowane praz A. Świątkowskiego. Autor ten stoi na stanowisku, że praco-

dawca nie ma prawnego obowiązku dostarczenia pracownikowi pracy. Obciąża go jedynie obowiązek wypłacenia pra-

cownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz obowiązek wypłacenia wynagrodzenia według stawki osobistego 

zaszeregowania za czas gotowości do pracy, jeżeli doznał przeszkód w wykonywaniu pracy z winy zakładu. Powstrzy-

manie się od wypełnienia obowiązku dostarczenia pracownikowi pracy przez pracodawcę kwalifikuje się do uznania za 

przeszkodę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. in fine. Uzasadnia więc żądanie wypła-

ty wynagrodzenia za okres pozostawania w gotowości do pracy w okresie lokautu. Lokaut może być zarządzony decyzją 

                                                           
26 W. Masewicz, Zatarg..., op.cit., s. 215. 
27 Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm. 
28 Tak m.in. B. Cudowski, Spory zbiorowe…, op.cit., s. 150; H. Lata, Lokaut jako…, op.cit., s.134. 
29 J. Witkowski, Prawo pracodawców…, op.cit., s. 243. 
30 Ibidem, s. 243. 
31 Ibidem, s. 244.  
32 Ibidem, s. 244. 
33 Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zm. 
34 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 1986, s. 179. 
35 A. Kijowski, Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1976, s. 36. 
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pracodawcy, a ewentualna decyzja organów państwa może jedynie tę swobodę podmiotu zatrudniającego ograniczyć36. 

Według A. Świątkowskiego, na gruncie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, pracodawca ma niczym nie-

skrępowane prawo do inicjowania i prowadzenia lokautu. Taki stan rzeczy wymusza konieczność ingerencji ustawo-

dawcy, która doprowadziłaby do instytucjonalnego utemperowania lokautu. W przeciwnym razie w sposób rażący 

zostanie naruszona zasada równości broni stron sporu zbiorowego oraz konstytucyjna zasada równości wszystkich 

podmiotów wobec prawa37. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że problematyka lokautu nie jest zupełnie irrelewantna dla polskiego ustawodawcy. 

Nie można twierdzić, że krajowy legislator nie zauważył tego zjawiska. Po pierwsze, już w trakcie prac w Sejmie nad 

obecnie obowiązującą ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zgłaszano propozycje wprowadzenia lokautu. To 

zagadnienie zostało opisane na początku artykułu. Po drugie, w art. 165 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

Kodeks morski38, można odnaleźć normę, która w sposób wyraźny wskazuje na lokaut jako okoliczność powodującą 

wstrzymanie albo ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika za wystąpienie szkody. W przytoczonym przepisie 

lokaut jest traktowany jako zdarzenie powodujące wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trze-

cich względem toczonego sporu zbiorowego. Podmiotem, który dokonuje lokautu nie musi być przewoźnik, Może nim 

być przykładowo przedsiębiorstwo przeładunkowe39. 

Na początku niniejszego artykułu poruszona została kwestia braku ratyfikacji przez Polskę art. 6 ust. 4 Euro-

pejskiej Karty Społecznej. Należy jednak zaznaczyć, że uznanie lokautu jako metody likwidowania sporów zbiorowych 

znajduje fundament w przepisach prawa międzynarodowego. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na Traktat o Funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej40, sporządzony w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. Artykuł 135 ust. 5 Traktatu wskazuje, że 

prawo do strajku oraz prawo do lokautu nie mogą być przedmiotem regulacji prawa wtórnego41. 

Dokonując syntezy poczynionych wyżej rozważań, można stwierdzić, kierując się argumentem racjonalności 

ustawodawcy oraz zakazem wykładni per non est, że skoro odniesienie do lokautu występuje w normach polskiego 

prawa, jeśli chodzi o odpowiedzialność za poczynione szkody, oraz w normach prawa międzynarodowego, które stano-

wią część krajowego porządku prawnego, wydaje się, że legislator dopuścił możliwość inicjowania i prowadzenia lokau-

tu przez podmioty zatrudniające. 

 

IV. Podsumowanie 
Z przeprowadzonych wyżej rozważań wynika, że zarówno stanowisko o braku prawa pracodawców do lokau-

tu jak i pogląd, iż podmioty zatrudniające mogą korzystać z nieograniczonej możliwości stosowania tej formy likwido-

wania sporów zbiorowych, prowadzą do naruszenia zasady równości broni partnerów społecznych oraz konstytucyjnej 

zasady równości wszystkich wobec prawa. W pierwszym przypadku dochodzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania 

strony pracowniczej, natomiast w drugiej sytuacji to podmioty zatrudniające dysponują silniejszą „bronią” w sporze 

kolektywnym. Osobiście uważam lokaut (w ogólności) za instytucję dopuszczalną na gruncie polskiego prawa. Jedno-

cześnie sądzę, że nie bez racji są wysuwane postulaty de lege ferenda, które wskazują na konieczność instytucjonalnego 

uregulowania lokautu. Takie rozwiązanie, w mojej opinii, przyczyniły by się do przejrzystego unormowania opisywanej 

instytucji. Należy jednak zaznaczyć, że nie byłby to normy o charakterze konstytutywnym, jeśli się przyjmie, że sam 

ustawodawca dopuszcza prawo pracodawców do lokautu, przy czym nie jest ono wyrażone wprost, poprzez jedno-

znaczny przepis ustawowy. Co więcej, uważam, że zgodzić należy się z poglądem mówiącym o tym, że lokaut podobnie 

jak strajk powinien być pod kontrolą sądu42. Pożądana byłby więc możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zba-

danie legalności lokautu prowadzonego przez podmiot zatrudniający. Takie rozwiązanie prowadziłoby do ochrony praw 

pracowniczych. Warto także zaznaczyć, że zdaniem niektórych autorów uregulowanie zakresu lokautu ma korzystny 

wpływ na utrzymanie pokoju społecznego43. 

Kończąc całość poczynionych rozważań, wypada zaznaczyć, że są to wywody o charakterze czysto teoretycz-

nym. Podmioty zatrudniające nie zdają sobie sprawy z tego, że przysługuje im niczym nieograniczone prawo do lokau-

tu. Praktyka stosunków między podmiotami zatrudniającymi a pracownikami wytworzyła inne możliwości łagodzenia 

sporów kolektywnych. Zaliczyć do nich można przykładowo propozycje pracodawców, które dotyczą podwyższenia 

wynagrodzenia lub gwarancji zatrudnienia tylko dla określonych uczestników strajku. Głównym celem tych działań nie 

                                                           
36 A. Świątkowski, Rozwiązywanie sporów zbiorowych, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1994, s. 333-336. 
37 A. Świątkowski, Lokaut, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1996, s. 60. 
38 Dz. U. 2001, nr 138, poz. 1545 ze zm. 
39 K. Kochanowski [w:] Kodeks morski. Komentarz, red. D. Pyć, LEX 2012 (wyd. el.), art. 165, teza 9. 
40 Wersja skonsolidowana; Dz. Urz. C 326 z 2012 r., s. 47. 
41 Z. Hajn, Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, LEX 2013 (wyd. el.). 
42 K. W. Baran, Zbiorowe prawo…, op. cit., s. 335. 
43 A. Świątkowski, Swoboda podejmowania akcji zbiorowych a prawa obywatelskie, ekonomiczne i socjalne regulowane prawem pracy, [w:] Studia z 
zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1995, s. 172. 
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jest spełnienie żądań strajkujących, ale przełamanie ich solidarności. Wynika stąd wniosek, że pracodawcy unikają sto-

sowania działań nieirenicznych44. Ten wewnętrzny opór podmiotów zatrudniających jest niezwykle ważny, bowiem 

jego istnienie wskazuje, że lokaut może być traktowany jako środek o charakterze ostatecznym. Wypada tylko zazna-

czyć, że dopóki wspomniany opór nie zostanie przełamany przez pracodawców, przedstawiciele doktryny nie będą 

mieli pewności co do możliwości stosowania lokautu oraz jego rzeczywistego funkcjonowania. 

 

*** 

 

 

This study elaborates the phenomenon of lockout in Polish legislation. The article presents meaning of the term 

”lockout”. What is more, it shows the standardization of lockouts. The article presents various views of doctrine con-

cerning the admissibility of the lockout in Polish labor law. This study also indicates the legal basis of lockout in Polish 

legislation. It should be noted, however, that regardless of what view on this institution will be accepted (no possibili-

ties of using lockout or unlimited opportunity to use this instrument in labor dispute), the effect will be the same – a 

violation of the principle of equality of arms of the social partners. The conclusion is that the legislator should precisely 

define the legal framework of lockout.  

                                                           
44 A. Świątkowski, Lokaut, op. cit., s. 60. 
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Wstęp 
 Ochronę danych osobowych wyprowadza się z zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do prywatności1.

Powyższa ochrona ściśle związana jest z gwarancjami przysługującymi jednostce i z jej interesem osobistym. Celem 

ochrony danych osobowych jest zapewnienie człowiekowi prawa do możności decydowania o sobie w sferze informa-

cji, jak i przysługującego prawa do ochrony prywatności i intymności1. Prywatność, której element stanowi ochrona 

danych osobowych, oznaczać będzie w aspekcie normatywnym uprawnienie podmiotu do kreowania własnej sfery 

prywatnej życia, aby była ona wolna od ingerencji i niedostępna dla innych2. Problem jednak pojawia się w sytuacji, 

gdy dochodzi do konfliktu norm, w których zawarte są wyłączające się wartości. Powyższa problematyka dotyczy w 

szczególności ochrony danych osobowych w działalności prasy. W prawie prasowym jest wiele sytuacji, które nie zosta-

ły w precyzyjny sposób uregulowane przez ustawodawcę. Autor w publikacji omawia także prawa i obowiązki jakie ma 

dziennikarz w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

Konflikt praw konstytucyjnych 
Prawo do ochrony danych osobowych nie było wcześniej zagwarantowane przez ustawę rangi konstytucyjnej aż 

do czasu uchwalenia aktualnej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r3., gdzie zostało określone w art. 51. Zatem za-

pewnione zostaje jednostce prawo do anonimowości oraz możność kontrolowania przepływu informacji, które jej doty-

czą. Jeżeli nie byłaby w odpowiedni sposób zagwarantowana taka ochrona, to określona jednostka pozbawiona została-

by możliwości decydowania o swoim losie. Wynika z tego, że informacje, które zostają uznane przez konkretną osobę 

za intymne, czy prywatne mogą zostać zachowane przez nią w tajemnicy4. Sprawy te szczegółowo reguluje ustawa o 

ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.)5, a także o ochronie informacji niejawnych6. Powyższe regulacje należy 

jednak pogodzić z wolnością wyrażania poglądów oraz wolnością pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, gwa-

rantowaną w art. 547.  

Powyższa kolizja między ochroną danych osobowych, a niezbędną w ramach działalności dziennikarskiej swobodą 

zbierania i wykorzystania informacji spowodowała wprowadzenie stosownych regulacji mających wyeliminować taki 

stan rzeczy. Polski ustawodawca wprowadził klauzulę prasową (przywilej medialny) poprzez nowelizację, która polega-

ła na dodaniu właściwych przepisów w u.o.d.o.8. Stanowiło to zresztą odzwierciedlenie światowych tendencji w zakre-

sie ograniczania rygorów ochrony danych osobowych. Znalazło to także swoje odniesienie w legislacji Unii Europej-

skiej9. 

W art. 3a ust. 2 u.o.d.o. ustawodawca dokonał wyłączenia prasowej działalności dziennikarskiej, działalności lite-

rackiej oraz działalności artystycznej. W publikacji omówiony zostanie pierwszy aspekt, który wprost nawiązuje do 

działalności prasy. Przytoczony przepis wprowadzony został na mocy implementacji art. 9 dyrektywy 95/46/WE wyda-

nej przez Parlament Europejski i Radę w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

swobodnego przepływu takich danych 10. Celem powyższej dyrektywy jest pogodzenie prawa do prywatności z ochroną 

danych osobowych oraz zagwarantowanie swobodnej wymiany informacji, a także ujednolicenie przepisów z tego za-

                                                           
1 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych w działalności dziennikarskiej, Olsztyn 2015, s. 69,[online], dostęp: 15.12.2015r., 
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/20/e-monografie.html. 
2 M. Pryciak, Prawo do prywatności,[online], dostęp: 18.12.2015 r., http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37379/011.pdf. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483. 
4 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych…, op. cit., s. 69 – 71. 
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2014, poz.1182 z późń. zm., dalej: u.o.d.o. 
6 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm. 
7 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 257 i n. 
8 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, Dz. U. nr 33, poz. 285. 
9 M. Sakowska, A. Młynarska – Sobaczewska, „Klauzula prasowa”z ustawy o ochronie danych osobowych jako gwarancja wolności 
wypowiedzi, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 1, s. 69 -70. 
10 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz. U. UE. L. 281/31, wersja polska, [online], dostęp: 15.12.2015 r., 
http://www.giodo.gov.pl/568/id_art/603/j/pl/. 
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kresu we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej11. W pierwotnym tekście u.o.d.o. wyłączenia z art. 3a 

ust. 2 nie było. Zatem w okresie od 13 listopada 1997 r. do 1 maja 2004 r. wymagania zawarte w u.o.d.o. dotyczyły 

dziennikarza w pełnym zakresie. Trzeba zaznaczyć, że od 1 stycznia 2002 r., kiedy to weszły w życie przepisy ustawy o 

dostępie do informacji publicznej12 dziennikarz stracił swoisty monopol na uzyskiwanie informacji13. W praktyce po-

wodowało to bardzo wiele komplikacji, gdyż należało wtedy stosować przepisy u.o.d.o., która nie była przystosowana 

do rozwiązywania tego typu sytuacji. Pojawiające się problemy próbowano łagodzić poprzez stosowanie odpowiedniej 

wykładni. W niektórych sytuacjach niemożliwe było złagodzenie skutków u.o.d.o. co doprowadzało do kolizji z przepi-

sami dotyczącymi obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej14. Należy podkreślić, że taki stan rzeczy nie jest do 

zaakceptowania, gdyż ustawodawca przecież powinien przy stanowieniu prawa kierować się precyzją, spójnością, zu-

pełnością redagowanych aktów prawnych i nie może tworzyć ustaw, które powodują rozbieżności interpretacyjne15. 

Konieczność dokonania nowelizacji była zatem powszechnie akceptowana przez przedstawicieli doktryny. Trzeba pod-

kreślić, że istotnym argumentem przemawiającym także za zmianą ustawy był uzasadniony zarzut niezgodności polskiej 

ustawy we wskazanym zakresie z dyrektywą 95/46/WE16. 

Wprowadzenie „klauzuli prasowej” powoduje to, że do prasowej działalności dziennikarskiej stosować będziemy 

przepisy zawarte w prawie prasowym (dalej: pr. pras.)17. Wyłączony zostaje zakres u.o.d.o. z wyjątkiem art. 14-19 i art. 

36 ust. 1. Powyższe przepisy regulują uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

oraz obowiązek zabezpieczenia przez administratora zbioru danych osobowych. Pozostałe przepisu u.o.d.o. zostają wy-

łączone na rzecz pr. pras. Jeżeli natomiast dane, których przekazania dziennikarz się domaga, mają charakter publiczny, 

zastosowania nie mają przepisy pr. pras., lecz ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej18. 

 

„Dane osobowe” w działalności prasowej 
Za dane osobowe zgodnie z art. 6 u.o.d.o. uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przyjmuje się zatem, że „dane osobowe” będą to wszelkie informacje w postaci 

komunikatów w formie pisemnej np. jakieś notatki pisemne, fotografie, zdjęcia rentgenowskie, zapisy kodów DNA, 

komunikaty lub inne treści w formie elektronicznej, które pozwolą zidentyfikować tożsamość określonej osoby w spo-

sób bezpośredni lub pośredni. Identyfikacja bezpośrednia polegać będzie na tym, że wystarczy posiadać jedną informa-

cję, a ta pozwoli nam przypisać ją do konkretnej osoby, np. PESEL, NIP. Natomiast identyfikacja pośrednia charaktery-

zuje się tym, że dopiero zebranie kilku informacji spowoduje zindywidualizowanie osoby. Informacja, że „mężczyzna 

mieszka na ulicy X” nie powoduje, że będziemy od razu w stanie podać właściwą osobę, gdyż na tej ulicy mieszkać bę-

dzie wielu mężczyzn, ale jeżeli podamy drugą informację, która będzie brzmiała, że pochodzi z krajów dalekiego 

wschodu, spowoduje to, że będziemy w stanie taką osobę wskazać. W takiej sytuacji powyższe informacje należy za-

kwalifikować jako „dane osobowe”. 

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które prowadzą do określenia tożsamości osoby, bądź dotyczą osoby już 

zidentyfikowanej. Nie ma znaczenia przy tym, jaki jest to rodzaj informacji, jakie jest jej źródło, w jaki sposób informa-

cja jest prezentowana, bądź jaki jest jej zakres informacji. Ważne, żeby informacja cechowała się dwiema przesłankami: 

musi dotyczyć osoby fizycznej oraz dotyczyć tożsamości (ustalonej lub do ustalenia)19. Dobra osobiste wymienione w 

art. 23 Kodeksu cywilnego (dalej: KC )20 są ściśle związane z człowiekiem. Dobra wymienione w otwartym katalogu 

powyższego przepisu zaliczane są do danych osobowych. Osobie, której dobro zostało naruszone, przysługują wszelkie 

roszczenia zagwarantowane w przepisach KC21. 

 

Dziennikarska działalność prasowa 
Pojęcie dziennikarskiej działalności prasowej nie zostało w ustawie pr. pras. zdefiniowane. Jednak na podstawie 

przepisów można zrekonstruować zakres powyższego pojęcia. Według legalnej definicji zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 5 pr. 

pras. za dziennikarza uznaje się osobę zajmującą się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów 

prasowych, pozostającą w stosunku pracy z redakcją albo zajmującą się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia 

                                                           
11 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych…, op. cit., s. 41. 
12 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 
13 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych…, op. cit., s. 7. 
14 A. Młynarska – Sobaczewska, Wolność informacji w prasie”, Toruń 2003, s. 101. 
15 M. Zieliński, Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1998, nr 3-4, s. 13. 
16 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona…, op. cit., s. 257 i n. 
17 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe, Dz. U. nr 5, poz. 24 z późn. zm. 
18 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 
19 E. Kulesza, Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej, Warszawa 2013, s. 11 i n. 
20 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
21 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych…, op. cit., s. 143 – 144. 
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redakcji. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. pras., prasa oznaczać będzie publikacje periodyczne, które nie tworzą 

zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, nu-

merem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biule-

tyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku 

postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, 

upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa 

obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. W praktyce definicja 

prasy powoduje bardzo wiele problemów. Pomimo swojej obszerności, nie obejmuje ona swym zakresem wszystkich 

działalności, co powoduje wiele komplikacji w stosowaniu prawa. Powyższa definicja legalna wprowadzona została 

ponad 35 lat temu, kiedy to nie mieliśmy do czynienia jeszcze np. z Internetem. Pomimo bogatego orzecznictwa i próby 

wykładni przepisów, cały czas nie mamy do czynienia z pełną definicją prasy22. 

Dziennikarska działalność prasowa będzie polegała zatem na poszukiwaniu, gromadzeniu i publikowaniu informa-

cji przez dziennikarza w ramach prasy. Dziennikarz przetwarzając dane osobowe w ramach prasowej działalności 

dziennikarskiej zwolniony jest ze spełnienia licznych obowiązków przewidzianych w u.o.d.o23. Podkreślić należy, że 

termin dziennikarskiej działalności prasowej nie będzie dotyczył działalności wydawniczej, która ma charakter pozapra-

sowy24. Także zbiory zawierające dane osobowe prenumeratorów, czy ludzi, których dane będą wykorzystane w celach 

marketingowych, podlegają rygorom u.o.d.o. Klauzula zatem dotyczy tylko celów dziennikarskich, czyli pracy nad 

materiałem prasowym, którym zgodnie z ustawą pr. pras. jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w 

prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od 

środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa25. Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego z 28 czerwca 2011 r26., klauzula prasowa dotyczy jedynie prasowej działalności dziennikarskiej, a nie dziennika-

rzy w ogólności rozumianych jako grupa zawodowa. Oznacza to, że należy rozróżnić sytuacje, w której mamy do czy-

nienia z działalnością dziennikarską (literacką), a sytuacją, gdy dziennikarz narusza poprzez swoją działalność, czyjeś 

prawa i obowiązki27. 

Wprowadzenie klauzuli prasowej ma zatem za zadanie ułatwienie działalności prasy, która korzysta z wolności 

wypowiedzi i której zadaniem jest przekazywanie prawdziwych informacji. Powyższa definicja wskazuje, że przywilej 

dziennikarski skierowany jest do wszelkiego rodzaju mediów (w tym do prasy w potocznym tego słowa znaczeniu, ale 

także do radia, telewizji, a nawet Internetu)28. Podkreślić trzeba, że regulacje wyłączające powyższą działalność z zakre-

su u.o.d.o. stanowią wyjątek, także nie można tego przepisu stosować rozszerzająco.  

Zgodnie z art. 3a ust. 2 u.o.d.o. należy przyjąć wykładnię, że Generalny Inspektor Danych Osobowych może jedy-

nie dokonać kontroli, czy podmiot prowadzący dziennikarską działalność prasową wypełnia obowiązek właściwego 

zabezpieczenia danych29. Jeżeli chodzi o regulacje związane z wypełnianiem zabezpieczenia danych osobowych trzeba 

stosować odpowiednio, gdyż art. 36 ust. 1 zawiera sformułowanie, że ma dokonać tego administrator. Na gruncie dzien-

nikarskiej działalności prasowej nie możemy mówić o administratorze danych oraz przetwarzaniu, gdyż są to kwestie 

wyłączone z zakresu ustawy. Polski ustawodawca popełnił błąd, że nie zastosował sformułowania, które wprost świad-

czyłoby o tym, że powyższy przepis należy stosować odpowiednio, a nie jak wynika z przepisu bezpośrednio30. Należy 

zatem stosować w tym wypadku odpowiednią wykładnię31.  

Artykuł 3a ust. 2 u.o.d.o. stanowi, że "Ustawy [...] nie stosuje się [...], chyba że wolność wyrażania swoich poglą-

dów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą". Wykładnia powyż-

szej regulacji doprowadza do konkluzji, że w przypadku gdy wolność wyrażania poglądów i rozpowszechniania infor-

macji istotnie narusza prawa i wolności osoby należy zastosować przepisy u.o.d.o. W praktyce wyżej przedstawiona 

sytuacja nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami ustawy, gdyż te chronią osobę, której dane dotyczą, przed 

naruszeniem jej praw i wolności. W art. 26 u.o.d.o. ustawodawca wśród głównych obowiązków administratora danych 

zawarł powinność szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą32. Naruszenie zatem 

wymogów art. 3a ust. 2 skutkować będzie również naruszeniem art. 26 u.o.d.o. Także przy dokonaniu wykładni art. 3a 

ust. 2 u.o.d.o. pojawia się kwestia, kto miałby dokonywać określania istotności. Generalny Inspektor Danych Osobo-

                                                           
22 Ibidem, s. 108 – 109. 
23 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r., II SA/Wa 1933/06, LEX nr 32281. 
24 J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2000, s. 313-315. 
25 M. Sakowska, A. Młynarska – Sobaczewska, „Klauzula prasowa”z…, op. cit., s. 71. 
26 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r., I OSK, 1217/10, Legalis nr 368982. 
27 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych…¸op. cit., s. 107 -108. 
28 J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 34-38. 
29 Art. 36 ust. 1 u.o.d.o. oraz dotyczące działalność Generalnego Inspektora Danych Osobowych w tym zakresie art. 14 – 19 u.o.d.o. 
30 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2006 r., nr V KK 243/06, OSNKW 2006/12/06. 
31 M. Sakowska, A. Młynarska – Sobaczewska, „Klauzula prasowa”z…, op. cit., s. 72. 
32 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona…, op. cit., s. 257 i n. 
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wych zostaje wykluczony z tego zakresu, gdyż nie został przez ustawę wyposażony w takie kompetencje. Organ ten nie 

ma uprawnień do dokonania określenia istotności, ze względu na konstytucyjną zasadę zawartą w art. 7 aktualnej Kon-

stytucji RP, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jest to istotna kwe-

stia, dotycząca gwarancji swobód obywatelskich, ochrony jednostki przed naruszeniami ze strony państwa i jego apara-

tu. Organy władzy publicznej mogą być tworzone tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich ustaw, które określają 

ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, określając zatem ich granice aktywności33. W takiej sytuacji uzasadnione 

wydaje się badanie istotności przez sądy powszechne. 

 

Ochrona danych osobowych na gruncie prawa prasowego 
 W rozważaniach należy wyjść od art. 1 pr. pras., w którym to ustawodawca przyjął, że prasa korzysta z wolno-

ści wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz 

kontroli i krytyki społecznej. Aby powyższe cele możliwe były do zrealizowania, dziennikarz dokonuje przetwarzania 

danych. Gromadzi on, potem przetwarza, a następnie wykorzystuje w prasie określone informacje. Musi przy tym ce-

chować się szczególną rzetelnością oraz starannością34. Zgodnie z przepisami prawa prasowego dziennikarz w trakcie 

zbierania, a następnie wykorzystania informacji musi dbać o to, aby nie naruszać przepisów prawa. Ma to bardzo ważne 

znaczenie, kiedy zajmuje się on np. dziennikarstwem śledczym, gdzie trzeba zachować niezwykłą dbałość, żeby nie 

doszło do naruszenia prawa35. 

 Podstawowym przepisem z zakresu ochrony danych osobowych na tle prawa prasowego jest art. 14. W ust. 1 

przytoczonego przepisu zostało wskazane, że dokonując nagrania rozmowy czy zapisu filmowego i jednocześnie nagry-

wając jakąś wypowiedź określonej osoby, dziennikarz musi uzyskać zgodę na publikację lub rozpowszechnianie tych 

nagrań. Ustawodawca popełnił błąd w art. 14 ust. 1 pr. pras., gdyż zastosował spójnik "i" zamiast "lub" czy "bądź". Wy-

kładnia przepisu może doprowadzić do niewłaściwej konkluzji, że zakres tego przypisu dotyczy informacji jedynie 

utrwalonych jednocześnie na wizji i fonii36. Zgoda w tym wypadku musi być pojmowana w sposób szeroki, zgodnie 

z art. 60 KC37, który stanowi, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowa-

nie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. 

 Zgodnie z art. 14 ust. 2 pr. pras. dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji do-

słownie cytowanej wypowiedzi. Powyższy artykuł stanowi, że osoba, która bierze udział w wywiadzie prowadzonym 

przez dziennikarza powinna wyjść z inicjatywą, aby dokonać autoryzacji swojej wypowiedzi. W takiej sytuacji dzienni-

karz nie ma prawa odmówić jej dokonania owej autoryzacji. Z przepisu wynika, że dziennikarz nie ma powinności sta-

rania się, aby poinformować rozmówcę o prawie do autoryzacji. Taki obowiązek może wynikać ewentualnie z etyki 

dziennikarskiej lub lojalności wobec osoby biorącej udział w wywiadzie38.  

 Celem ustawodawcy poprzez wprowadzenie obowiązku autoryzacji jest zagwarantowanie autorowi, który 

udziela określonej wypowiedzi dziennikarzowi, ochrony treści własnej wypowiedzi i zapewnienia jej integralności oraz 

właściwego jej znaczenia zgodnie z wolą autora39. 

Nieprzestrzeganie przez dziennikarza obowiązku autoryzacji wypowiedzi obwarowane jest sankcją w przypadku 

jej naruszenie. Zastosowanie znajduje art. 49 pr. pras., który za naruszenie prawa do autoryzacji wypowiedzi przewiduje 

grzywnę albo kare ograniczenia wolności. Występuje także możliwość dochodzenia swoich praw na drodze prawa cy-

wilnego. Natomiast w USA istnieje dobrowolność autoryzacji wypowiedzi. Przekazywanie tekstu do autoryzacji nie 

wynika z sankcji prawnej. Wskazuje się, że wynika to z tradycji wolności prasy oraz z wysokiego profesjonalizmu, któ-

rym cechuje się dziennikarstwo amerykańskie40. Warto zwrócić uwagę, że dn. 5 lipca 2011r., Europejski Trybunał Praw 

Człowieka (dalej: ETPC) rozpatrując sprawę Wizerkaniuk v Polska41 orzekł, że obowiązek uzyskania autoryzacji przez 

dziennikarza oraz grożąca mu odpowiedzialność karna w wyniku niewykonania tego obowiązku stanowi naruszenie 

art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka42, tj. prawa do wolności słowa. W powyższej sprawie J. Wizerkaniuk 

został w Polsce skazany na 1000 zł. grzywny na cele charytatywne oraz 60 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu oraz 

zastosowane zostało warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 1 roku. Zastał skazany pomimo zachowania 

                                                           
33 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz., Warszawa 2013, s. 15 i n. 
34 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona…, op. cit., s. 197. 
35 D. Ossowska-Salamonowicz, Ochrona danych osobowych…¸op. cit., s. 140. 
36 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz., Warszawa 2008, s. 25 i n. 
37 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm. 
38 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, "Prasa Polska" 1968, nr 10, s. 45 - 48. 
39 M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007, s. 110–111. Zob. także: J. Skrzypczak, Autoryzacja w praktyce nowych mediów w dobie 
kryzysu systemu prawa prasoweg, [online], dostęp: 04.12.2015r., http://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-4-2012/199-212.pdf. 
40 P. Milewski, Postkomunistyczne dziwactwo, „Press” 2002, nr 9, s. 34 – 35. 
41 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 5 lipca 2011r., Wizerkaniuk przeciwko Polsce, 18990/05, [online], dostęp: 17.12.2015r., 
ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,315,0.html. 
42 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284. 
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szczególnej staranności przy publikacji materiału prasowego43. W takiej sytuacji wyrok ETPC powinien zostać wykona-

ny i to nie tylko poprzez zapłacenie odszkodowania, ale także poprzez zmianę przepisów prawa.  

Rozmówca ma prawo także zastrzec termin i zakres opublikowania wypowiedzi, jeżeli występują ważne powody 

społeczne lub osobiste. Przemawiać za tym mogą zgodnie z intencją ustawodawcy tylko powody, które są ważne. W 

takiej sytuacji rozmówca musi przedstawić konkretne przyczyny, a w kompetencji dziennikarza jest dokonanie oceny 

ważności. Opublikowanie informacji niezgodnie z art. 14 ust. 3, gdy narusza to ważny interes rozmówcy, jest popełnie-

niem przestępstwa prasowego. Grozi za jego popełnienie sankcja w postaci grzywny albo kara ograniczenia wolności, co 

wynika z art. 49 pr. pras. Istnieje również możliwość dochodzenie roszczeń na gruncie prawa cywilnego44. 

 

Tajemnica dziennikarska 
Istotną rolę w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych ma również prasowa tajemnica dziennikarska. 

Artykuł 15 ust. 1 przyznaje autorowi materiału prasowego prawo do zachowania w tajemnicy swego nazwiska. Dozwo-

lone jest, aby posługiwał się on pseudonimem. Przyznanie autorowi materiału prasowego prawa do zachowania w ta-

jemnicy swojego nazwiska rodzi po stronie dziennikarzy, zwłaszcza redaktorów i redaktorów naczelnych, obowiązek 

chronienia anonimowości takiej osoby, nieujawnienia jej nazwiska45. 

Art. 15 pr. pras. reguluje także kwestie związane z tajemnicą zawodową, jaką jest tajemnica dziennikarska46. 

Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy zarówno danych umożliwiających identyfikację autora materia-

łu prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informa-

cji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, 

jak i wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. Powyższy 

przepis ma chronić prawa osobiste autora, bądź jego informatora i osób trzecich, ich bezpieczeństwo i prywatność. Wie-

le razy ujawnienie przez osobowe źródło informacji dla dziennikarza określonych wiadomości, będzie wiązać się z po-

ważnymi dla niego zagrożeniami życia i zdrowia, czy sfery życia prywatnego. Ujawnienie informatora może również 

wiązać się dla niego z takimi konsekwencjami jak wykluczenie społeczne, czy inne negatywne następstwa społeczne. 

Stąd tak bardzo ważna jest tajemnica dziennikarska, gdyż zapewnia bezpieczeństwo takim osobom i dzięki temu, moż-

liwa jest realizacja wolności prasy, prawa obywateli do informacji, kontroli i krytyki społecznej życia publicznego.47. 

Jeżeli dziennikarz zostaje przesłuchiwany w charakterze świadka na podstawie art. 180 § 3 Kodeksu postępowania 

karnego (dalej: KPK)48, art. 261 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego49, art. 83 § 2 Kodeksu postępowania administra-

cyjnego50, art. 196 § 2 Ordynacji podatkowej51, art. 41 § 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia52 ma pra-

wo, a na podstawie art. 15 ust. 2 pr. pras. obowiązek, obłożony sankcją karną, odmówić złożenia zeznań w postępowa-

niu karnym, cywilnym, wykroczeniowym, dyscyplinarnym czy administracyjnym, bądź podatkowym (ze wszelkimi ich 

odmianami), które by naruszały tajemnicę dziennikarską53.  

Tajemnica dziennikarska jest jedną z najbardziej chronionych przez polskiego ustawodawcę tajemnic zawodo-

wych. Większe gwarancje ma tylko tajemnica spowiedzi, która nigdy nie może być uchylona. Jedyną osobą władającą 

informacjami wchodzącymi w zakres tajemnicy dziennikarskiej jest dziennikarz, który zgodnie ze swoim sumieniem 

decyduje, czy powinien ją wykorzystać. Art. 180 § 3 KPK, w którym zawarty został bezwzględny zakaz dowodowy 

stanowi, że zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających 

identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również identy-

fikację osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły 

nieujawnianie powyższych danych54. Powyższy przepis nie będzie miał zastosowania, kiedy informacja pochodząca od 

takiej osoby dotyczy przestępstw wymienionych w art. 240 § 1 Kodeksu karnego55 tj. art. 118 (ludobójstwo), art. 118a 

(masowy zamach), art. 120 (stosowanie środków masowej zagłady), art. 121 (wytwarzanie lub gromadzenie środków 

masowej zagłady, lub obrót nimi), art. 122 (stosowanie niedopuszczalnych sposobów lub środków walki), art. 123 (za-

                                                           
43 D. Ossowska –Salamonowicz, Autoryzacja musi zniknąć? Konsekwencje orzeczenia w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce, „Studia Prawnoustrojowe” 
2012, nr 17, s. 56-57. 
44 E. Ferenc – Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 149 i n. 
45 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2009 r., II SA/Wa 1570/08, LEX nr 519829. 
46 J. Sobczak, Prawo…, op. cit., s. 625. 
47 E. Nowińska (w:) Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008, s. 270. 
48 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. nr 89, poz. 556 z późn. zm. Dalej: KPK. 
49 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 2014, poz. 101 z późń. zm. 
50 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm. 
51 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm. 
52 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. nr 106, poz. 1148 z późn. zm. 
53 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 130 i n. 
54 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2002r., I KZP 26/02, OSNKW 2003, nr 1-2, poz. 6. 
55 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm. 
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mach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej), art. 124 (przestępne naruszenia prawa międzyna-

rodowego), art. 127 (zamach stanu), art. 128 (zamach na konstytucyjny organ RP), art. 130 (szpiegostwo), art. 134 (za-

mach na życie Prezydenta RP), art. 140 (zamach na jednostkę sił zbrojnych RP), art. 148 (zabójstwo), art. 163 (spowo-

dowanie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego), art. 166 (zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym), art. 189 

(pozbawienie wolności), art. 252 (wzięcie zakładnika), jak również każdego przestępstwa o charakterze terrorystycz-

nym (w rozumieniu art. 115 § 20 k.k.)56. Przepis art. 180 § 3 stanowić zatem będzie lex specialis w stosunku do art. 15 

ust. 2 pr. pras57. 

 

Ochrona wizerunku w postępowaniu karnym 
Warto jeszcze zwrócić szczególną uwagę na regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w 

prawie prasowym, które odnoszą się do uczestników postępowania sądowego lub przygotowawczego. Art. 13 ust. 2 pr. 

pras. stanowi, że nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się 

postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i 

poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. W sytuacji, gdy dane osobowe określonych osób, przeciwko 

którym toczy się postępowanie, są podane przez prokuratora w sposób publiczny, np. w oficjalnym wystąpieniu przed 

kamerami przez rzecznika prokuratury, dziennikarz ma prawo takie informacje zamieścić w swojej publikacji, bez za-

biegania o jakąkolwiek zgodę. Dziennikarz nie musi w takich konkretnych okolicznościach sprawdzać, czy dany proku-

rator działał w granicach prawa58. Należy zwrócić uwagę, że zakaz publikacji danych osobowych osób, przeciwko któ-

rym toczy się postępowanie karne, dotyczy także osób powszechnie znanych59. 

Trzeba podkreślić, że przepis zawiera również zakaz publikacji wizerunku. Wizerunek jest ukazaniem cech fizycz-

nych, a niekiedy także fizjologicznych, umysłowych, kulturowych konkretnej osoby, które stanowią dane osobowe. 

Dokonuje się wobec określonego człowieka zindywidualizowania w sposób pośredni. Polski ustawodawca nie wprowa-

dził legalnej definicji wizerunku, dlatego należy tutaj sięgać do nauki prawa. Wypracowane zostały wizerunku, które 

stanowią, że jest to „wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podo-

biznę danej osoby (lub danych osób) - obok klasycznych portretów malarskich są to także fotografie i karykatury”60, 

bądź „skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego człowieka, zdatne do zwielokrotnienia i rozpowszechnienia”61. 

Kwestie ochrony wizerunku zostały zawarte w art. 23 KC. Przy ochronie wizerunku zastosowanie mają także przepisy 

prawa cywilnego, w szczególności art. 24 KC. 

W art. 13 ust. 3 pr. pras. ustawodawca wprowadził przepis, zgodnie z którym prokurator lub sąd może zezwolić ze 

względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się 

postępowanie. Nie można powyższej regulacji stosować wobec świadków i pokrzywdzonych. Przepis ten budzi sporo 

kontrowersji, gdyż prokurator, wydając zgodę na publikację wizerunku, nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji. 

Wystarczy, że powoła się na bliżej niesprecyzowany „ważny interes społeczny”. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z 

listem gończym, sąd może nakazać publikację portretu pamięciowego. Wydawca czasopisma, do którego przesłano list 

gończy z wizerunkiem osoby poszukiwanej, ma obowiązek jego publikacji i dokonuje tego na własny koszt. Zostanie on 

jednak pokryty, gdy osoba ścigana zostanie schwytana, osądzona, a sąd w wyroku orzeknie, że skazany ma obowiązek 

pokrycia kosztów poniesionych przez wydawcę62. 

 

Podsumowanie 
Przepisy aktualnej Konstytucji RP gwarantują prawo do prywatności oraz związane z nim prawo do ochrony da-

nych osobowych. Prywatność zasługuje w dzisiejszych czasach na szczególne traktowanie, gdyż w dobie rozwoju „spo-

łeczeństwa informacyjnego”, jego członkowie zyskują coraz większe techniczne możliwości ingerowania w sferę pry-

watności. Ochrona danych osobowych jest regulowana w u.o.d.o. jednak na gruncie działalności prasowej należy korzy-

stać z prawa prasowego, w którym zawarte są właściwe regulacje. Ustawodawca wprowadzając klauzulę prasową doko-

nał wielu błędów (m.in. posługiwanie się określeniem administratora danych, który w działalności prasowej nie wystę-

puje, czy brak precyzyjnego określenia czym jest dziennikarska działalność prasowa), co powinno być w ramach kolej-

nej nowelizacji naprawione, gdyż prawo musi być spójne, precyzyjne i nie powinno tworzyć takich sytuacji, w których 

tylko odpowiednia wykładnia stanowić będzie o użyteczności danych regulacji. W szczególności w art. 3a ust. 2 u.o.d.o. 

                                                           
56 M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 641 i n. 
57 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1995 r. I KZP 15/94, OSNKW 1995, nr 1-2, poz. 1. 
58 E. Ferenc – Szydełko, Prawo…, op. cit., s. 149 i n. 
59 Ibidem. 
 60 A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 2, s. 319.  
61 T. Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych (naruszenie praw osobistych wykorzystanych w reklamie żyjących osób fizycznych), „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2000, z. 2, s. 10. 
62 E. Ferenc – Szydełko, Prawo…, op. cit., s. 149 i n. 
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dotyczącym prasowej działalności dziennikarskiej, działalności literackiej oraz działalności artystycznej ustawodawca 

dopuścił się wielu nieścisłości, jak chociażby nie wskazanie organu odpowiedzialnego za określanie istotności naruszeń. 

Przytoczony przepis stanowiący implementację art. 9 dyrektywy 95/46/WE musi być w ramach kolejnej nowelizacji 

przystosowany do realiów prawnych i nie może budzić tylu kontrowersji. Wyłączenie w nim stosowania określonych 

przepisów ustawy spowodowane jest koniecznością pogodzenia prawa do ochrony danych osobowych z wolnością wy-

rażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, gwarantowaną w art. 54 Konstytucji RP. 

 

*** 

 

 

The author of publication raises very important issues related to the right to privacy. It is guaranteed by the Con-

stitution of the Polish Republic. The right to privacy is classified by human right of first generation rights. He deals 

with the problems of how to reconcile the right to privacy with freedom of expression and the acquisition and dissemi-

nation of information, guaranteed in the Polish Constitution. It analyzes the current Polish legal press regulations and 

EU press regulations in terms of personal data protection in the media business . He made a broad description of the 

clause of a press release. The author of the publication discusses the rights and obligations to be a journalist in the field 

of personal data protection. He interpreting the press law. The author also points out errors in Polish law. Additionally, 

it indicates how the legislature should make laws on the protection of personal data. Moreover he examines supreme 

court rulings and evaluates its decisions. 
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Wstęp  
W gospodarce dominuje sektor MSP, stanowiąc przewagę prywatnej własności w niemal wszystkich europejskich 

krajach1. Mikroprzedsiębiorstwa tworzą bowiem główną siłę napędową gospodarki w całej Europie. Dzieje się tak, cho-

ciażby ze względu na rolę MSP w tworzeniu nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim ze względu szybkie dostoso-

wywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu1. Należy zatem stworzyć możliwie najlepsze warunki dla ich rozwoju. 

Po wybuchu ostatniego światowego kryzysu, Polska gospodarka, na tle europejskich stanowiła wyjątek, bowiem 

nie wpadła w recesję jak one, a jedynie zauważono spowolnienie ekonomiczne.  

 

Pojęcie kryzysu gospodarczego  
Zjawisko kryzysu ekonomicznego stanowi stały element każdej gospodarki rynkowej. Szacuje się, że jest obecny od 

połowy XVI wieku, czyli od czasu zaczątków światowej gospodarki1.
1 Jak przekonuje M. Bochenek, w całym tym okresie zaobserwowano przeszło 70 kryzysów ekonomicznych na ca-

łym świecie2. Niemniej jednak wszystkie różniły się systematycznością występowania, procesem przebiegu, a także 

rozmiarami, zarówno pod względem czasu, jak i pod względem wywoływanych strat. 

Jak dotąd brak jest zarówno dyskursywnego, jak również politycznego porozumienia, co do istoty zjawiska jakim 

jest kryzys gospodarczy3. Wciąż trwają dyskusje zarówno w kwestii uwarunkowań holistycznych, jak i szczegółowych 

mechanizmów przesądzających o przepływie zasobów ludzkich, rzeczowych oraz finansowych. Spory dotyczą również 

następstw ekonomicznych i społecznych, ale przede wszystkim dotyczą kwestii na jakiej teorii ekonomicznej powinno 

się oprzeć strategię gospodarczą, w celu skutecznego poradzenia sobie z przejawami oraz skutkami kryzysu4. 

Częścią systemu informacji o gospodarce, są między innymi rachunki narodowe, które rejestrują dane o potencjale 

oraz przepływach występujących na różnych poziomach gospodarowania. Natomiast najczęściej wykorzystywanym 

miernikiem ogólnej kondycji gospodarki danego kraju jest produkt krajowy brutto (PKB) oraz jego zależne takie jak 

PKB na mieszkańca, które powszechnie stosuje się do porównywania poziomu życia lub monitorowania procesu parale-

lizmu w całej Unii Europejskiej5. 

Moment rozpoczęcia ostatniego światowego kryzysu wielu badaczy przyjmuje połowę 2007 roku, kiedy to nastąpi-

ła zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego zagrożenia w Stanach Zjednoczonych6. W Europie kryzys zaczął 

pojawiać się w 2008 roku, kiedy miały miejsce gwałtowne spadki cen surowców, znaczne spadki cen nieruchomości, 

załamania wiarygodności szeregu instytucji finansowych o znaczeniu globalnym, obniżenie indeksów na światowych 

giełdach, podwyższenie wskaźników bezrobocia, co z kolei doprowadziło do obniżenia popytu, jak również zmniejsze-

nia wartości wymiany handlowej7. Te negatywne procesy zachodziły wespół z ruchami kursów walutowych – zarówno 

głównych walut względem siebie, jak również cen głównych w stosunku do pozostałych walut.  

 

Pojęcie mikroprzedsiębiorstwa         
 Artykuł poświęcony jest zarządzaniu kryzysowemu w mikroprzedsiębiorstwach, które z definicji ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej definiują przedsiębiorców jako tych, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostat-

nich lat obrotowych8: 
 zatrudniali średnio w ciągu roku maksymalnie 9 pracowników oraz; 

                                                           
1 M. Bochenek Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych, Acta Universitatis Nicolca i Copernici Ekonomia XLIII 
nr 2 (2012), s. 148.  
2 Tamże, s. 148. 
3 G.W. Kołodko, Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii, Master of Business Administration 19.2 (2011): 2-9. 
4 G.W. Kołodko, Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii … op.cit., s. 2. 
5 M. Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS Departament Rachunków Narodowych, Łódź 2008, s. 12. 
6 G.W. Kołodko, Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii… op.cit, s. 2. 
7 J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz, (red.), Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy Istota… op.cit, s. 2. 
8 Art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstwa. 
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 osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów oraz usług i operacji finansowych nie-

przekraczający równowartości 2 mln euro (liczone w PLN) lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości 2 mln euro (liczone w PLN). 

Z kolei w myśl ustawy o rachunkowości9 są to spółki handlowe lub inne osoby prawne, które w roku obrotowym, 

za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co naj-

mniej dwóch z następujących wielkości: 

 sumy przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 3 mln zł, 

 sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 1,5 mln zł, 

 wielości średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10 osób. 

Natomiast osoby fizyczne, jak również spółki cywilne osób fizycznych i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie, mogą być także mikroprzedsiębiorstwami, o ile zostanie zachowany warunek, że przychody netto tych 

jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w przeliczeniu na walutę polską nie 

mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy10. 

Należy mieć na uwadze, że funkcjonowanie MSP, związana jest przede wszystkim z utrudnionym dostępem do ka-

pitału obcego, ograniczonymi środkami finansowymi oraz możliwości korzystania z usług specjalistów. W konsekwencji 

czego, przedsiębiorstwa te bardzo często funkcjonują, w oparciu o pieniądze własne założycieli, zaś ich rozwój nie tylko 

w Polsce, ale i całej Europie jest przeważnie związany z wykorzystywaniem pojawiających się możliwości w otoczeniu, 

aniżeli z realizacją uprzednio opracowanych business planów11. 

W Polsce działa 1,77 mln przedsiębiorstw niefinansowych tak zwanych aktywnych12. Natomiast segment MSP 

stanowi, aż 99,8% tych podmiotów, zaś najliczniejsi przedstawiciele sektora są to osoby prowadzące małe sklepy, usługi, 

firmy budowlano-remontowe, warsztaty samochodowe, architekci, taksówkarze czy prowadzący e-biznes. Stanowią 

blisko 96% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce13. 

Sektor MSP w dalszym ciągu generuje prawie połowę polskiego PKB (48,4%) i jest równocześnie największym 

pracodawcą, co silnie implikuje sytuację na rynku pracy14. 

Powyższe uwarunkowania powodują, że zapotrzebowanie na informacje odnośnie najmniejszych podmiotów stale 

rośnie. Zważywszy, że prowadzą zazwyczaj uproszczoną księgowość, dlatego też uniemożliwia to dostarczanie informa-

cji tak dokładnych jak na przykład duże podmioty. Poza tym są one niebywale wrażliwe na wszelkie obciążenia nakła-

dane przez administrację publiczną. W związku z czym, oprócz rządowych instytucji takich jak PARP czy GUS15, swoje 

badania prowadzą banki, dla których przedsiębiorstwa MSP, są bardzo istotnym klientem.  

 

Objawy i przyczyny kryzysu w mikroprzedsiębiorstwach 
Objawami kryzysu mikroprzedsiębiorstwa są najczęściej trudności w tych dziedzinach działalności, które wyrażają 

kondycję przedsiębiorstwa. Przede wszystkim odnosi się to do sfery finansów, które dotyczą takich aspektów jak wzrost 

zadłużenia, zmniejszenie kwoty zysku lub powstanie straty netto, zmniejszenie płynności, wzrost kosztów operacji 

finansowych, zmniejszenie dywidendy, wzrost zobowiązań wobec dostawców i instytucji publiczno-prawnych, w tym 

zobowiązań przeterminowanych, głównie z tytułu płaconych odsetek, rosnące zamrożenie środków w inwestycjach 

niezakończonych w terminach16. 

Przyczyny kryzysu w mikroprzedsiębiorstwach można podzielić na zewnętrzne polegające na braku dopływu no-

wych klientów, nieudolnemu i pogrążającemu przedsiębiorców systemowi podatkowemu, brak pracowników o odpo-

wiednich kwalifikacjach, nieprzewidywalności rynku, nadmiernej oraz nieuczciwej konkurencji, opóźnieniach płatno-

ści albo ich całkowity brak, niestabilność regulacji prawnych, ustawione przetargi, trudność w uzyskaniu kredytów, 

niestabilne kursy walut, brak surowców lub wysokie koszty ich uzyskania, trudności w spłacie kredytów, czy też zmia-

nach sytuacji politycznej17.  

Niemniej istotnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych, a co 

za tym idzie także spowolnianiu lub zmniejszaniu inwestycji oraz konsumpcji są wahania złotego. Przykład takiej sytu-

                                                           
9 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591). 
10 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).  
11 A. Czerwińska-Lubszczyk, A. Michna, MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika  

 Śląska 2013, s. 23. 
12 Raport: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku, GUS, 2014. Dane dotyczą sekcji B-J, L-N, P-S PKD 2007.  
13 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja   
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 23. 
14 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych… op.cit., s. 52. 
15 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z   
2012 r., poz. 1391 z późniejszymi zmianami). 
16 S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Warszawa 2011, s 348 – 349. 
17 D. Janczewska, Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013, s. 115. 
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acji możemy odnaleźć w ujemnych wynikach działalności finansowej sektora MSP na przełomie lat 2008 i 2009. Towa-

rzyszyło temu jednak relatywnie stabilne kształtowanie się wyników na sprzedaży oraz indykatorów rentowności 

sprzedaży PKB18. Bowiem w tym okresie wzrost złotowej wartości zadłużenia w walutach obcych doprowadził wielu 

przedsiębiorców, do znacznych strat z tytułu zawartych wcześniej transakcji walutowych. 

Drugi rodzaj to przyczyny wewnętrzne, które są skutkiem przede wszystkim błędów w zarządzaniu, zbyt szybkim 

wzrostom, konfliktom i walkom o władzę, braku wykwalifikowanej kadry, naruszeniom przez firmę obowiązującego 

prawa19.  

 

Kryzys sektora MSP w Polsce na tle kryzysu europejskiego 
Jak już wspomniano we wstępie, Polska gospodarka, podczas kryzysu w 2008 roku, na tle europejskim stanowiła 

wyjątek, bowiem nie wpadła w recesję, a jedynie spostrzeżono spowolnienie gospodarcze. Niemniej jednak sytuacja na 

świecie wywołała obawy o przyjście złej koniunktury, także do Polski, co zmobilizowało ówczesny rząd do wprowa-

dzania rozwiązań, mających na celu rozbudzenie gospodarki oraz rynku pracy20. Rząd przygotował wówczas projekt 

ustawy antykryzysowej, korzystając z listy działań (zwanych także „autonomicznym pakietem antykryzysowym”) przy-

gotowanej przez partnerów społecznych. Niestety, jak przekonują Czarzasty i współautorzy zakończenie prac nad „pa-

kietem autonomicznym” nie zostało ukończone, ponieważ kiedy dynamika krajowej gospodarki polepszyła się, rząd 

przestał być zainteresowany współpracą z partnerami społecznymi i przyjął arbitralne metody formowania polityki 

kryzysowej21. 

Dwa lata od wybuchu kryzysu, w 2010 roku PARP prowadziła badania w sektorze MSP, w takich branżach jak: 

przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, gdzie na 1205 przedsiębiorstw liczba 

mikroprzedsiębiorstw wynosiła wówczas 57%22.  

Badania PARP wykazały, iż respondenci nie postrzegali ówczesnych zawirowań gospodarczych jako główne za-

grożenia dla funkcjonowania firmy i w związku z tym aż 1/3 badanych nie podjęło żadnych działań. Niemniej jednak 

niewielki odsetek firm, które zdeklarowały, że poczyniły pewne kroki w kierunku walki z kryzysem nie potrafiły prze-

prowadzić procesu do końca, ze względu na ograniczone koszty. Niewiele firm także przyjęło postawę aktywną wobec 

kryzysu, niektórzy zaczęli szukać nowych rynków, a inni rozpoczęli restrukturyzację, ale żadna z mikro firm, która 

brała udział w badaniu nie była przygotowana na zawirowania rynkowe. Przeszło 2/3 nie miało zdefiniowanych proce-

dur, w celu określenia sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych23. 

Negatywnym czynnikiem, mającym wpływ na rozwój polskiej gospodarki był udział sektora MSP w PKB, który 

był nieco niższy niż przeciętna dla Unii Europejskiej. Co istotniejsze poziom wartości dodanej generowanej przez staty-

styczne przedsiębiorstwo w Polsce, pozostał na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. Przy czym war-

tość dodana liczona była od wartości brutto, pozostając w dyspozycji przedsiębiorstwa po odjęciu opłat związanych z 

zatrudnieniem, jak również podatków związanych z produkcją, a powiększona o otrzymane dotacje24. 

Ponadto udział nadwyżki operacyjnej brutto w wartości dodanej, był w polskich przedsiębiorstwach najwyższy 

spośród krajów Unii Europekskiej. Według danych GUS przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzały, blisko trzy 

czwarte polskiego produktu krajowego brutto. Natomiast wynik z 2011 roku na poziomie 71,8%, po niewielkim spadku 

udziału w roku poprzednim, mógł oznaczać ponowienie trendu wzrostowego, jaki był obserwowany w latach 2006-

2009. Struktura udziału w PKB przedsiębiorstw pozwala na wyciągniecie wniosków, iż MSP generują co drugą złotówkę 

(47,3%), przy czym najmniejsze firmy blisko co trzecią (29,4%). Z kolei udział średnich podmiotów był trzy razy mniej-

szy niż mikrofirm (10,1%), zaś małych – niemal cztery razy (7,8%). W 2011 r. w porównaniu do 2010 roku, zwiększył 

się również udział dużych firm w tworzeniu PKB, podczas gdy mikro i średnich nieco spadł, zaś małych, pozostał na 

zbliżonym poziomie25. 

Zgoła inaczej wyglądały badania przeprowadzone w 2013 roku przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy26, 

które wyraźnie pokazywały, że mikroprzedsiębiorcy znacznie lepiej radzili sobie w dobie spowolnienia gospodarczego, 

a nawet są w stanie wykorzystać ten trend do podniesienia rentowności własnego przedsiębiorstwa niż kilka lat wcze-

                                                           
18 J. Czekaj Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, w: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa 
2010. 
19 J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 113-114. 
20 J. Czarzasty, D. Owczarek, Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 10. 
21 Tamże, s. 11. 
22 http://poig.parp.gov.pl/index/more/14561 dostęp z dn. 22.02.2010. 

 23 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 121. 
24 J. Łapiński, M. Nieć, G. Brzeźnik, R. Zakrzewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 14-15. 
25 D. Łapacz, Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB – Polska na tle Unii Europejskiej, Contemporary Economy Vol. 6 Issue 
1 Sopot 2015, s. 48.  
26 Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofilmach, Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Warszawa 2013 rok. 
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śniej. Mikro przedsiębiorcy byli zdecydowanie bardziej zorientowani w negatywnych skutkach kryzysu, a co za tym 

idzie wykazywali się wiedzą jak mu zapobiegać. Jeszcze w 2011 roku zaledwie 30% mikroprzedsiębiorców zdecydowało 

się stosować środki prewencyjne. Natomiast w 2013 odsetek wzrósł do około 60%. Jest to bardzo istotny wzrost świa-

domości, ponieważ najmniejsze podmioty gospodarcze stanowią barometr krajowej gospodarki oraz dają pracę około 

40% zatrudnionych w Polsce27. 

W zasadzie dopiero rok 2015 przyniósł optymistyczne perspektywy gospodarcze. Większość mikroprzedsiębior-

ców deklarowała w owym czasie zwiększenie zatrudnienia, a dwie trzecie zakładała wzrost obrotów, natomiast aż 75% 

planowała inwestycje w środki trwałe, w szczególności w samochody28. Naturalnie jak było faktycznie odpowiedzą 

kolejne badania.  

Niemniej jednak według relacji przedstawicieli z różnych banków29 obecnie mikroprzedsiębiorcy są w dobrej kon-

dycji i optymistycznie podchodzą do własnego biznesu. Ich nastroje są niebywale istotne dla całej gospodarki.  

 

Rozwiązania dla mikroprzedsiębiorstw w dobie kryzysu 
W dobie najgłębszego kryzysu w latach 2008-2013 mikroprzedsiębiorstwa miały pewne rozwiązania rezerwowe. 

Co prawda w czasie kryzysu banki niechętnie udzielały wsparcia w postaci dodatkowych środków, ale przedsiębiorcy 

mieli na przykład możliwość skorzystania z dofinansowania pochodzącego ze źródeł unijnych między innymi w formie 

bezzwrotnych dotacji unijnych, niskooprocentowanych pożyczek, albo też z opcji mieszanej zawierającej zarówno do-

tację, jak i pożyczkę. 

W dniach 19-20 czerwca 2000 roku podczas posiedzenia Rady Europejskiej które odbyło się w Santa Maria da Fei-

ra przyjęta została Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (ang. European Charter for Small Enterprises). Karta po-

wstała w myśl zasady think small first (najpierw myśl na małą skalę), wskazując przede wszystkim obszary, w których 

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące winny podejmować działania na rzecz poprawy śro-

dowiska oraz rozwoju małej przedsiębiorczości30. 

Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła Krajowy System Usług dla sektora MSP składa-

jący się z około 200 organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla firm, jak również osób 

podejmujących działalność gospodarczą. Organizacje te współpracowały i nadal współpracują ze sobą zarówno na szcze-

blu regionalnym jak i ogólnopolskim31. 

Niemniej jednak niedawne badania przeprowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw obecnych na rynku od co naj-

mniej 2 lat i które nie realizują zleceń tylko dla jednego podmiotu - wykazały, że skala wykorzystania przez nich pomo-

cy instytucjonalnej oraz funduszy unijnych jest stosunkowo niewielka32. Wyniki pokazały, że zaledwie 11% badanych 

korzystało z dotacji unijnych, a tylko 9% z instytucjonalnych. Przy czym 31% starała się o jedną z tych dwóch możli-

wości wsparcia dla firmy, ale jej nie otrzymali. Natomiast aż 67% badanych przedsiębiorców w ogóle nie starło się o 

dotacje unijne, a 82% respondentów nie ubiegało się o pomoc instytucjonalną33. 

Powodem tak małego zainteresowania była przede wszystkim uciążliwa procedura ubiegania się o pomoc dla fir-

my, bardzo skomplikowane formalności i biurokracja. Poza tym 50% badanych mikroprzedsiębiorców uważa, że do-

stępność informacji o możliwości otrzymania dotacji jest niewystarczająca34. 

Większym zainteresowaniem w dobie kryzysu cieszyły się i nadal cieszą produkty bankowe35. Jest wiele dostęp-

nych na rynku ofert kredytowych, między innymi kredyt obrotowy z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działal-

ności gospodarczej. Środki takie mikroprzedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel: zapłacenie faktur, podatków 

czy składek ZUS. Można również sfinansować cele rozwojowe przedsiębiorstwa, takie jak nakłady na odtworzenie lub 

zwiększenie majątku trwałego czy finansowanie VAT od inwestycji. W połączeniu z kredytem bankowym, działa rów-

nież rządowy program dla przedsiębiorców MSP, w ramach którego można uzyskać gwarancję de minimis36 na zabez-

pieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Gwarancja de minis ma jednak wiele 

obostrzeń, np. przedsiębiorca już w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego nie może posiadać negatywnego wpisu 

w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów, albo w systemie Biura Informacji Kredytowej lub równoważnym apro-

bowanym przez BGK już na 3 miesięce przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu. Ponadto nie posiadał zadłu-

                                                           
27 Tamże. 
28 www.wprost.pl dostęp z 01.04.2015 
29 Na potrzeby artykułu były przeprowadzone rozmowy z analitykami z takich banków jak: mBank, Citi Handlowy oraz Idea Bank. 
30 ec.europa.eu/DocsRoom/documents/2148 dostęp z dn. 2004. 
31 http://ksu.parp.gov.pl/pl/doradztwo-biznesowe/ dostęp z dn. 30.11.2013. 
32 Instytucjonalne wsparcie mikrofilm; Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Warszawa 2015. 
33 Tamże. 
34 Tamże. 
35 Należy podkreślić, że banki stały się bardziej elastyczne dopiero od około 2013 roku, wcześniej od 2009 roku bardzo restrykcyjnie pochodziły do 
mikroprzedsiębiorców. 
36 Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców w:wfirma.pl, Wrocław 2013, s. 3. 
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żenia przeterminowane, lub inne zagrożone produkty bankowe, zaś łączne zaangażowanie z tytułu kredytów objętych 

gwarancjami nie może przekraczać 3,5 mln zł. Poza tym nie może ciążyć przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy 

publicznej wynikający z decyzji KE, która uznana została za niezgodną z prawem37. Gwarancja jest udzielana na okres 

maksymalnie 27 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć 3,5 mln zł oraz 60% kwoty kredytu obrotowego. Co jest 

ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, gwarancja ta nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych 

z kredytem obrotowym, jest natomiast zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy38. 

Kolejnym istotnym narzędziem dla mikroprzedsiębiorców, w dobie kryzysu jest możliwość rozłożenia na raty ich 

zobowiązań. Przedsiębiorcy borykający się z kłopotami finansowymi, często mają także zaległości w opłacaniu bieżą-

cych należności. W wielu przypadkach istnieje możliwość rozłożenia ich na raty. Przykładowo rozłożenie należności z 

tytułu składek ZUS polega na umożliwieniu uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, uzgodnionym 

uprzednio z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzeku-

cji39. Kolejnym istotnym urzędem podatkowym jest Urząd Skarbowy. Według ustawy40 organ podatkowy, na wniosek 

podatnika, w uzasadnionych i ważnych przesłankach, może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatko-

wej wraz z odsetkami za zwłokę. Ważnym jest fakt, że Urząd Skarbowy może przychylić się do wniosku, ale nie musi. 

Istotnym jest zatem, aby wniosek właściwie uzasadniał powód, dla którego wnioskuje się o rozłożenie podatku na raty41. 

W ostateczności przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić prowadzenie działalności go-

spodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Ponadto w okresie zawieszenia przedsiębiorca jest uprawniony do wyko-

nywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Może także przyj-

mować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodar-

czej. Ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, a także uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postę-

powaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawiesze-

niem. Co jest istotne dla przedsiębiorców, mogą oni osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej 

przed zawieszeniem działalności gospodarczej, ale muszą mieć na uwadze, że mogą zostać poddani kontroli na zasadach 

przewidzianych dla przedsiębiorców wciąż wykonujących działalność gospodarczą42.  

 

Sektor MSP na tle Europy 
Co prawda w Polsce jak już wspomniano, są dotacje unijne, Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, produkty 

bankowe i możliwość rozłożenia zobowiązań na raty, ale daleko nam jeszcze do innych krajów UE. Dla przykładu w 

Szwecji preferowana jest polityka bez ingerowania administracji publicznej w funkcjonowanie rynku MSP, a we Francji 

stosowane są liczne programy finansowego wsparcia MSP. W Austrii wsparcie publiczne dla odnosi się głównie do tych 

firm, które zajmują się rozwojem technologii, natomiast Holandia wprowadziła rozbudowany system gwarancji kredy-

towych dla przedsiębiorstw ( w Polsce przypominam jest zaledwie gwarancja de mini mis).  Najbardziej przyjaznym 

państwem pod węglem podatków dla małych firm jest Wielka Brytania. Przedsiębiorstwa o rocznym dochodzie poniżej 

52 tys. funtów (około 280 tys. PLN) są zwolnione z rejestracji dla potrzeb podatku VAT. Z kolei firmy, które notują 

dochód powyżej 10 tys. (około 55 tys. PLN) funtów płacą jedynie 10% podatek dochodowy (w Polsce jest to 18% podat-

ku do 85 528 zł dochodu, a powyżej tej kwoty, podatek dochodowy wynosi 32%). W Niemczech jednoosobowe przed-

siębiorstwa, które notują zysk poniżej 245 tys. euro mogą korzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego. Tam, 

wobec małych firm, których roczny obrót wynosi poniżej 50 tys. euro, państwo niemieckie stosuje też niższe stawki 

podatku VAT. Niemniej jednak najbardziej zaangażowanym w pomoc dla sektora MSP państwem jest Hiszpania, gdzie 

udziela się pomocy poprzez transfer firmom środków z funduszy europejskich. Natomiast cała polityka gospodarcza 

Hiszpanii nastawiona jest na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz restrukturyzację i modernizację prze-

mysłów tradycyjnych. Skala pomocy udzielanej przedsiębiorcom może osiągnąć nawet 50% wartości inwestycji, a dota-

cje dla firm przyznawane są o zerowym lub bardzo niewielkim oprocentowaniu lub w formie bezzwrotnej. W samym 

Madrycie istnieje ponad trzydzieści różnych narzędzi wsparcia dla MSP43.  

Niewątpliwie na rozwój sektora MSP ma wpływ polityka rządu danego państwa. O znikomym zainteresowaniu 

prawodawców problemami sektora MSP w Polsce, a szczególnie mikroprzedsiębiorstw świadczy chociażby ilość składa-

nych projektów ustaw i interpelacji w tej sprawie. 

W polskim parlamencie bowiem nadal większą wagę przykłada się do interesów związków zawodowych dużych 

firm, często o globalnym zasięgu, aniżeli polskich przedsiębiorców.  

                                                           
37 Tamże, s. 4-5. 
38 https://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/jakie-obowiazki-ma-przedsiebiorca/jak-uzyskac-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis/ dostęp z dn. 26.04.2016. 
39 http://www.e-inspektorat.zus.pl/ dostęp z dn. 20.11.2015. 
40 art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm).  
41 http://www.podatki.abc.com.pl/ dostęp z dn. 25.11.2013. 
42 https://prod.ceidg.gov.pl/ dostęp z dn. 11.09.2015. 
43 Por. J. Kozłowski, Artykuł: Polityka a MSP, http://msp-24.pl/ dostęp z 24.05.2015. 
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Wnioski 
Trochę niezrozumiałe jest dlaczego w Polsce programy wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw nie są powszechne. 

Owszem istnieją inicjatywy, które mają na celu wsparcie przedsiębiorczości MSP ogółem, ale nie mają stałego charakte-

ru. Poza tym przesył informacji na ten temat jest niewystarczający, ponieważ jedynie niewielka grupa przedsiębiorców 

orientuje się w temacie i próbuje z takich form pomocy korzystać. Pomimo szerokich perspektyw przystosowania się do 

zmieniającej się sytuacji gospodarczej sektora MSP, polskie prawodawstwo nie pomaga w jego rozwoju. 

Niezaprzeczalnym jest fakt, że małe przedsiębiorstwa są główną siłą napędową innowacji, zatrudnienia oraz spo-

łecznej i lokalnej integracji w Europie. Wynika z tego, iż należałoby jednak stworzyć możliwie najlepsze warunki dla 

ich rozwoju. 

Wielu badaczy tematu wskazuje, na to że dzięki właśnie innowacyjności sektora MSP ogólnoświatowy kryzys nie 

dotknął Polski w takim stopniu, jak inne kraje naszego regionu. 

MSP przyczynił się do przywrócenia wzrostu gospodarczego po kryzysie w Europie. Na nich w takim razie 

powinny być kierowane wysiłki. 

 

*** 

 

 

The article concerns the management of micro-enterprises during the economic slowdown caused by external fac-

tors, which took the form of the economic crisis in almost all European countries. While in Poland only resulted in the 

weakening of economic growth. 

Purpose of this article is to present the situation in the last global crisis - the sector of small and medium- enter-

prises (SME), with particular emphasis on micro-enterprises, as well as analysis of the way to survive the crisis entre-

preneurs on the economic market. 
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Wstęp  
Agresja występuje zarówno w świecie zwierząt jak i ludzi, towarzyszy jej ponadto różne zabarwienie motywacyj-

ne: czasem chęć dominacji, zabór mienia a czasami frustracja lub wyładowanie stresu... Mogą być też różne kierunki 

agresji: osobowa, rzeczowa i autoagresja. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia genezy i klasyfikacji zachowań autoa-

gresywnych w specyficznych warunkach jakim jest zakład karny.  

 

1. Definicja autoagresji 
Zakład karny to specyficzne miejsce, gdzie zjawisko agresji jest czymś powszechnym. Agresja występująca w jed-

nostkach penitencjarnych kierowana jest nie tylko przeciw innym osobom (innym współwięźniom, funkcjonariuszom 

Służby Więziennej), niekiedy bywa stosowana wobec samego sobie. Możemy wówczas mówić o autoagresji. W literatu-

rze funkcjonuje wiele definicji, które określają znaczenie tego terminu. Dla omawianej problematyki posłużę się defini-

cją zaczerpniętą z literatury poruszającą tematykę penitencjarną. Pod pojęciem zachowania autoagresywnego R. Opora 

rozumie każde świadome zachowanie, którego celem jest zadanie sobie cierpienia fizycznego bądź psychicznego, lub 

pozbawienie się życia1. Natomiast G. Babiker definiuje samouszkodzenie jako akt polegający na celowym zadawaniu 

bólu i/lub ran swemu ciału, pozbawiony jednakże intencji samobójczej2. Analizując te dwie definicje należy dojść do 

wniosku, że cechą łączącą te zachowania jest chęć wyrządzenia mniejszej lub większej dolegliwości zagrażającej zdro-

wiu lub życiu, dlatego bez względu na intencję pozbawienia się życia, taki skutek może nastąpić jeżeli obrażenia doko-

nane zachowaniem samouszkadzającym będą zbyt intensywne albo pomoc nadejdzie zbyt późno.  

Zachowania autoagresywne można podzielić ze względu na skutek na trzy zasadnicze rodzaje samouszkodzeń: 

1) takie, w których nie doszło do okaleczenia, 

2) samouszkodzenie skutkujące okaleczeniem, lecz bez śmiertelnego skutku, 

3) samouszkodzenie, gdzie doszło do okaleczenia ze skutkiem śmiertelnym3. 

2. Etiologia autoagresji 
Geneza zachowań autoagresywnych, samozniszczenia lub samouszkodzenia - jak to zjawisko bywa określane w 

literaturze- jest różna4. Podkreśla się w niej ważną rolę prawidłowej socjalizacji człowieka w wieku dziecięcym m.in.5 

poprzez wpajanie prawidłowych wzorców6, konsekwentne karanie i nagradzanie oraz wpływ środowiska 

rówieśniczego. Jednak przyczyn szuka się także w fizjologii człowieka, w zaburzonej gospodarce hormonalnej, a przede 

wszystkim w psychologii oraz psychopatologii. 

 Niezależnie jednak od przyczyn zjawiska, które postaram się w dalszej części pracy rozwinąć, bardzo istotne jest 

jednak wskazanie na odmienność zachowań autodestrukcyjnych od aktów samobójczych. Rozróżnia je subiektywna 

granica intencjonalności zachowania: samouszkodzenia są albo formą manifestacji/szantażu albo próbą zwrócenia na 

siebie uwagi a akt samobójczy dąży do pozbawienia życia lub wywołania u siebie trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Można też wyprowadzić swoiste fazy7 autodestrukcji: 

                                                           
1 R. Opora, Eliminowanie zachowań autoagresywnych w zakładach karnych, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, pod red. Sławomira 
Przybylińskiego, Toruń 2010, s.89. 
2 G. Babiker, L. Arnoldo, Autoagresja, mowa zranionego ciała, Gdańsk 2002, s. 21.  
3 R. Opora, Eliminowanie …,op. cit., s. 90.  
4 S. Lizińczyk, Próby i skuteczne samobójstwa w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010–2013 wybrane charakterystyki penitencjarne, 
„Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” tom 23, 2014, s. 22. 
5 B. Boćwińska- Kiluk, Zachowania autodestrukcyjne w świetle psychoanalizy- analiza przypadku, Psychoterapia” 2013, nr 164, Wydział 
pedagogiki i psychologii uniwersytetu w Białymstoku, s. 67. 
6 M. Makara-Studzińska, Renata Turek, Bożena Śpila, Sylwia Kołodziej, Uraz psychiczny w okresie dzieciństwa i jego neurofizjologiczne skutki, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, tom 60, 2005s. 333. 
7 M. Makara-Studzińska, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii. ”Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – polonia sectio” I 
wydział filozofii i socjologii UMCS, 2001, nr 26, s. 223. 
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1. tendencje autoagresywne, 

2. ukryte zachowania autoagresywne, 

3. jawne zachowania autoagresywne, 

4. zamachy samobójcze, 

5. samobójstwo dokonane. 

Dla lepszego poznania zachowań autoagresywnych, ważne też jest ich rozróżnienie pod względem potencjalnej 

szkodliwości tych zachowań i tak można je podzielić na8: 

autoagresję bezpośrednią - w której swoim świadomym zachowaniem zagrażają bezpośrednio życiu (element fazy 

aktu samobójczego np. podcięcie żył) lub zdrowiu, 

oraz autoagresja pośrednia - czyli „tylko” zagrażająca zdrowiu np. złe odżywianie się, nadużywanie używek i 

alkoholu, ryzykowny seks(bez zabezpieczeń, z przygodnymi osobami w „niehigienicznych warunkach”), wypadkowość, 

prowokowanie zachowań agresywnych u innych w celu wywołania np. bójki. 

Część zachowań autoagresywnych można jednak wytłumaczyć i są akceptowalne kulturowo czy zwyczajowo9 

(tatuaże, piercing) podczas gdy inne są objęte tabu lub są określone mianem dewiacji i patologii: skaryfikacja, dewiacje 

seksualne np. sadomasochizm, asfiksja autoerotyczna- podduszanie się, apotemnofilia- dewiacja w której bodźcem 

seksualnym jest własne okaleczone ciało oraz alghedonia – rozkosz z doznawania bólu. 

 

2.1. Biologiczne podstawy zachowań autoagresywnych: 
a) obciążenie genetyczne10 

Pierwszą osobą, która zauważyła różnice w częstotliwości występowania prób samobójczych w populacji ogólnej a 

między pokoleniami krewnych ofiar samobójstw był Charles Moore w 1790 r. Następne badania, które to potwierdziły 

przeprowadzili amerykańscy naukowcy Egeland i Sussex w 1985. Zauważyli oni odmienność podłoża genetycznego 

ryzyka podjęcia zachowań samobójczych a chorób psychicznych sprzyjających takim zachowaniom. Voracek i Loibl 

przeprowadzili dodatkowo badania na ponad 170 parach bliźniąt i stwierdzili, że wskaźnik dziedziczności samobójstw 

waha się między 21% a 50%, dziedziczność zaś większej ilości zachowań i myśli samobójczych waha się pomiędzy 30% 

a 55%.  

b) gospodarka endokrynna (gospodarka hormonalna)11 

Genezy stanów obniżonego nastroju i zachowań autodestrukcyjnych np. depresji i zachowań maniakalnych należy 

dopatrywać się także w anomaliach neuroprzekaźników. Sachar i Baron w latach 80 badali wpływ anomalii 

neuroprzekaźników grupy monoaminowej: noradrenaliny, serotoniny oraz dopaminy. Stwierdzili oni, że mózgi 

pacjentów cierpiących na depresję, którzy popełnili samobójstwo, miały obniżoną aktywność serotoniny w mózgu12.  

c) dysfunkcja układu nerwowego 

W przypadku dysfunkcji działania układu nerwowego, należy wskazać kilka przyczyn, które wpływają na 

zachowania depresyjne i agresywne m.in. zmiana liczby i wrażliwości receptorów w mózgu, neuroinfekcje np. 

sarkoidoza13 czyli choroba Besniera-Schaumanna-Boecka, neuroborelioza czy kiła układu nerwowego. Atakują one 

m.in. układ współczulny układu nerwowego powodując np. bezsenność, apatię, agresję oraz stany depresyjne. 

Uszkodzenia mechaniczne mózgu14 także wpływają w dość istotny sposób na stany zachowania, które sprzyjają lub 

nawet powodują zachowania autodestrukcyjne. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 B. Boćwińska- Kiluk, Zachowania autodestrukcyjne w świetle psychoanalizy-analiza przypadku, „PSYCHOTERAPIA” 2013, nr 164, Wydział  pedagogiki i 
psychologii uniwersytetu w Białymstoku, s. 68. 
9C. Żechowski, I. Namysłowska, Kulturowe i psychologiczne koncepcje samouszkodzeń, „Psychiatria Polska”2008, tom 42, numer 5, Klinika Psychia- 
trii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie, s. 649. 
10R. Jaeschke, M. Siwek, D. Dudek, Neurobiologia zachowań samobójczych „Psychiatria Polska” 2011, tom 75, numer 4, s. 574. 
11Tamże, s. 576. 
12 J.D.Stirling, J. S.E. Hellewell, Wprowadzenie do psychologii- psychologia kliniczna. Psychopatogia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, 
s.87. 
13M. Gaweł , I. Domitrz , D. Dziewulska, A. Dąbrowski , W. Przyjałkowski, M. Gołębiowski , H. Kwieciński , Objawy psychotyczne i zaburzenia po znawcze w 
przebiegu neurosarkoidozy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa,”Psychiatria Polska” 2012, tom 36, numer 6, 1100-1008. 
14 Thomas W. McAllister, Neurobehawioralne następstwa urazowego uszkodzenia mózgu. Ocena i postępowanie, „Medycyna praktyczna – psychiatria” nr 
4, 2009, s.64. 
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2.2. Psychologiczne podstawy zachowań autoagresywnych: 
Szacuje się, że u ok. 80% osób dokonujących skutecznego samobójstwa występowały zaburzenia psychiczne 

(głównie afektywne15). Podłoże psychologiczne, które leży u podstaw zachowań autodestrukcyjnych i samobójstw to 

przede wszystkim: 

-choroby wpływające na nastrój chorego np. depresja czy tzw. osobowość z pogranicza (borderline16), 

-schizofrenia, 

-zespoły chorób np. Münchhausena, Retta, efekt Wertera17, trichotillomania, 

-wczesnodziecięcy uraz psychiczny (trauma)18, 

-uzależnienie od alkoholu 

 

2. 3. Środowiskowe podstawy zachowań autoagresywnych: 
Człowiek niezaprzeczalnie jest istotą społeczną. Do życia potrzebuje innych osób, kontaktów z rówieśnikami i 

akceptacji społecznej. Dyskryminacja człowieka z różnych powodów - rasowa, z powodu orientacji seksualnej czy 

religijna ma negatywny wpływ na poczucie własnego ja oraz adaptację społeczną. Marginalizacja społeczna człowieka 

jest jednym z powodów zachowań suicydialnych na świecie19. 

 

2. 4. Grupy ryzyka a izolacja w zakładzie karnym 
Wskazane powyżej częściowe przyczyny zachowań suicydialnych dotyczą ogólnej grupy społeczeństwa. Każdy 

bowiem z nas jest narażony w sposób bezpośredni lub pośredni na kryzysy egzystencjalne i w efekcie takie zachowania. 

Osoby skazane trafiające do zakładów karnych muszą zmagać się z dodatkowymi stresorami, zarówno podczas samego 

procesu karnego jak i przebywając w zakładzie karnym. Co w przypadku połączenia z wyżej wskazanymi czynnikami 

powoduje, że skazani znajdują się w grupie wysokiego ryzyka. Jak wskazuje B. Hołyst izolacja więzienna zaburza 

strukturę ja-świat - gdyż uniemożliwia zaspokajanie ważnych dla naszych osobowości potrzeb, co w konsekwencji może 

prowadzić do zaburzeń psychicznych20. O tym, że nie można wątpić w korelację specyficznych warunków osadzanie na 

jednostkę pokazuje chociażby przebieg osławionego eksperymentu więziennego przez Philipa G. Zimbardo w 1971. 

Można zatem wyodrębnić czynniki ryzyka specyficzne dla osób pozbawionych wolności21: 

a) fakt tymczasowego aresztowania, 

b) podwyższone ryzyka - występują na początku procesu, skazania oraz odmowa warunkowego przedterminowego 

zwolnienia, 

c) pojedyncza cela, 

d) określone grupy sprawców - zabójstwo, gwałt i pedofilia (w przypadku zabójców i pedofilii, ryzyko wynika z 

presji współoskarżonych), 

e) uprzednie próby samobójcze, 

f) izolacja i zerwanie więzi na wolności, 

g) istnienie relacji ofiara - przestępca w zakładach karnych: więzień - więzień; personel- więzień; więzień - 

personel; personel - więzień22. 

 

3. Zachowania autoagresywne jako element manipulacji 
Należy pamiętać, że nie zawsze przyczyną samoagresji są problemy środowiskowe, psychologiczne czy podłoże 

biologiczne. Samouszkodzenia w więzieniach są często dokonywane jako forma manipulacji (samouszkodzenie instru-

mentalne). Osadzeni używają jej jako skuteczną broń w walce o realizację swoich potrzeb23. Motywacji do osiągnięcia 

konkretnych celów jest wiele. Może to mieć swoje źródło w chęci wymuszenia na personelu zakładu karnego jakiejś 

pozytywnej dla siebie decyzji lub ustępstw wobec zgłaszanych żądań. Mam tu na myśli tzw. profity więzienne m.in. 

przepustki losowe, dodatkowe widzenia czy zmiana celi mieszkalnej24. Pod groźbą grupowych samouszkodzeń admini-

                                                           
15R. Jaeschke, M. Siwek, D. Dudek, Neurobiologia …, op.cit., s. 574 
16Simon Baron- Cohen, Teoria zła, o empatii i genezie okrucieństwa, wyd. smak słowa, 205, Sopot, s.64 
17 Zapobieganie samobójstwom poradnik dla pracowników mediów, światowa organizacja zdrowia polskie towarzystwo suicydologiczne , Genewa–
Warszawa 2003, s. 11. 
18 C. Żechowski, I. Namysłowska, Kulturowe i psychologiczne koncepcje samouszkodzeń, „Psychiatria Polska” 2008, tom 42, numer 5, Klinika  Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie, s. 652. 
19A. Winiarska, W. Klaus, Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno - kulturowe, Biuro analiz sejmowych, nr 2(26) 2011, s. 27. 
20 Zapobieganie samobójstwom poradnik dla pracowników mediów , światowa organizacja zdrowia polskie towarzystwo suicydologiczne, Genewa– 
Warszawa 2003, s. 7. 
21T. Głowik, A. Matyba, Samobójstwa osadzonych w latach 2006-2009, „Przegląd więziennictwa polskiego”, nr 66, Warszawa 2010 s. 8. 
22 B. Hołyst, Socjologia kryminalistyczna, tom I, Warszawa 2009, s. 998. 
23 K. Linowski, I. Wysocki, Agresja, autoagresja i przemoc w życiu człowieka : przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja, Radom 2012, s. 95. 
24 S. Przybliński, Więźniowie „niebezpieczni” ukryty świat penitencjarny, Kraków 2012, s.173. 
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stracja zakładu często godzi się na pewne ustępstwa dla zachowania porządku i spokoju w jednostce25. Manipulacyjne 

samookaleczenia osadzonych bywają także sposobem zaimponowania innym więźniom. Tego rodzaju zachowania są 

uważane w kulturze więziennej jako dowód męstwa czy odwagi więźnia, który dokonując aktu samookaleczenia wstę-

puje do jakiejś podkultury więziennej. Akty samodestrukcyjne mogą być także sposobem na polepszenie warunków 

odbywania kary pozbawienia wolności. Więźniowie odbywający długoletnie kary pozbawienia wolności bądź wielo-

krotnie skazani, odbywający wcześniej kary w innym zakładach karnych, doskonale znają system penitencjarny. Wie-

dzą gdzie warunki są lepsze, a gdzie gorsze. Znają doskonale rodzaje i typy zakładów karnych. Osadzeni posiadają wie-

dzę w jaki sposób należy się okaleczyć, aby trafić do określonej jednostki szpitalnej. Motywacja ta czasem może być 

jeszcze głębsza. Konieczność przebywania w danej placówce może być podyktowana położeniem szpitala blisko domu, a 

nawet możliwością komunikacji czy przekazania ważnej informacji osobie przebywającej w danym szpitalu.  

 

4. Przykłady zachowań autoagresywnych 
Z zachowaniami autodestrukcyjnymi mamy do czynienia od zawsze. Już w starożytności bohater rzymski Macius 

Scevola włożył rękę do ognia, aby udowodnić wrogom, ze nie boi się bólu26. Średniowiecze zaś dostarczyło nam zacho-

wań autoagresywnych jako pojednania z Bogiem, odbycia pokuty za grzechy czy samobiczowania rytualnego, które w 

niektórych kręgach religijnych zachowały się do dzisiaj. Najsłynniejszym przekładem autoagresji w kulturze jest samo-

okaleczenie się Vincenta van Gogha, który obciął sobie brzytwą ucho i przesłał je pocztą swojemu bratu27. Sposobów 

realizacji samookaleczeń jest tyle ile ich przypadków. Stopień ich zróżnicowania jest zależny od fantazji więźniów, czy 

chociażby skutku jaki ma być osiągnięty. W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące typy zachowań autode-

strukcyjnych: 

 

Pocięcia skóry tzw. „chlasty” 

Stanowią jedną z najczęstszych form autoagresji. Wynika to z łatwego wykonania pod względem technicznym (je-

den szybki ruch) oraz psychologicznym. Dają szybko widoczny efekt, jakim jest pojawienie się krwi. Ten rodzaj zacho-

wania destrukcyjnego ma bardzo wiele form. Najczęstsze są pocięcia lewego przedramienia. Często zdarzają się pocięcia 

innych części ciała: brzuchu, klatki piersiowej i na udach. Blizny po takich samouszkodzeniach (tzw. sznyty) są przez 

środowisko podkultury więziennej traktowane jako świadectwo odwagi oraz stanowi dowód tzw. „gulania” czyli ak-

tywnej postawy w łamaniu postanowień regulaminu28. 

 

Połyki 

Połyki to połknięcia ciał obcych. Również popularny typ samouszkodzeń w środowisku więziennym, sklasyfiko-

wany na drugim miejscu pod względem częstotliwości stosowania przez więźniów29. Nie jest jednak już tak łatwy do 

wykonania jak pocięcia skóry ponieważ przy połykaniu trzeba zwalczyć opór psychiczny przed awersją do przyjęcia 

produktu niespożywczego oraz zwalczyć odruchy wymiotne, towarzyszące temu zjawisku30. Najczęściej połykane są 

pojedyncze przedmioty, ale zdarzają się również połyki kilku przedmiotów. Przedmioty, które są połykane to najczę-

ściej wyposażenie celi m. in. druty, elementy mebli (sprężyny, gwoździe, śruby), pałąki wiader, trzonki łyżek, igły, 

żyletki, a także przedmioty codziennego użytku (szczoteczki do zębów, grzebienie, kawałki blachy, termometry itp.), 

również zdarzają się połknięcia przedmiotów bardzo niebezpiecznych tj. brzytwa czy scyzoryk. Szczególną formą tego 

rodzaju zachowań są tzn. „kotwice”- specjalnie ukształtowane sprężynujące stalowe druciki, mające dwa końce ramion 

wywinięte ku górze oraz sprężynujące kółeczka w połowie długości. Mechanizm połykania tzw. „kotwiczki” musi być 

ściśle dopracowany, gdyż błąd w tej kwestii równałby się z niepowodzeniem zachowania samookaleczającego. Aby 

osiągnąć pożądany efekt, którym jest wywołanie poważniejszego rozstroju zdrowia skutkującego chirurgicznym otwar-

ciu klatki piersiowej (a co za tym idzie dłuższym przebywaniu w szpitalu), należy połknąć kotwiczkę na odmierzonej 

nitce przewleczonej przez jej kółeczko oraz wycelować, aby zakończenie wbiło się w ścianę przełyku w określonym 

miejscu31. Kotwice mogą przybrać postać np. „raka” – dwie złączone wierzchołkami kotwice w kształcie litery x, „cho-

inki” – szereg kotwic przytwierdzonych do pręta w kształcie drzewa, bądź „wiatraka”- to mechanizm sprężynujący 

złożony z kilku ramion z ostrzami, który w żołądku zostaje wprawiony w ruch wirowy i rani ściany żołądka.  

 

 

                                                           
25 K. Linowski, I. Wysocki, Oddziaływanie psychokreacyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych, Ostrowiec Świętokrzyski 2006, s. 61. 
26 K. Linowski, I. Wysocki, Oddziaływanie .., op.cit., s.58. 
27 Tamże, s.61. 
28 Tamże, s.65. 
29 N. Malec, Podkultura więzienna a samouszkodzenia, „Studia Prawnicze I Administracyjne” 2012, nr 1(3), s. 131. 
30 K. Linowski, I. Wysocki, Agresja…, op.cit., s. 96-97. 
31 Tamże, s. 97. 
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Wbitki 

Wprowadzenie ciał obcych pod powłokę skóry i do narządów ciała to także często stosowana forma. Nie wymaga 

specjalnych przyrządów i co do zasady nie powoduje poważnego rozstroju zdrowia. Najczęściej wprowadzane przed-

mioty to igły, szpilki i pręty z łóżka. Cienkie przedmioty wbite równolegle do powierzchni ciała nie przysparzają trud-

ności w usunięciu. Głębsze wbitki domięśniowe też nie stanowią problemu dla personelu medycznego. Najtrudniejsze 

do usunięcia są wbitki prostopadłe do powierzchni skóry. Najczęściej spotykane wbitki tego rodzaju to wbitki w płuca. 

Podczas oddychania wbity drut jest wciągany w głąb płuca, a jego wyciągnięcie wymaga operacji. Innymi miejscami 

tego aktu samoagresji są: serce, wątroba oraz pęcherz moczowy. Zdarzają się również wbitki do mózgu (np. gwoździe) 

oraz gałek ocznych (np. szpilki)32, jest to szczególna odmiana wbitek33. 

 

Zasypki 

Wprowadzenie pod powiekę różnych substancji. Najczęstszą substancją wprowadzaną do gałki ocznej jest rozlany 

grafit lub sproszkowane szkło, albo ich mieszanina34. Wyjątkowe znaczenie wzroku dla życia człowieka powoduję ko-

nieczność szybkiej interwencji lekarza okulisty pod groźbą utraty zmysłu widzenia. 

 

Samozatrucia 

Samozatrucia dokonują sprawcy chcący osiągnąć poważniejszy rozstrój zdrowia wymagający długotrwałego lecze-

nia. Zamiarem osadzonego jest wprowadzenie personelu medycznego w błąd, że choroba powstała samoistnie, a nie 

przez samookaleczenie. Aby wywołać zatrucie organizmu więźniowie spożywają np. tytoń w postaci wywaru, środki 

chemiczne, lekarstwa, atrament35. 

 

Upusty krwi 

Celem takiego działa jest również upozorowanie choroby. Aby personel medyczny nie spostrzegł śladów symulacji, 

osadzeni stosują dwie metody kamuflujące. Pierwsza z nich opiera się na dokonaniu dużej ilości płytkich ukuć na całym 

ciele. Pozostawione ślady więźniowie przestawiają następnie jako wysypkę. Druga metoda polega na nacięciu od we-

wnątrz śluzówki na policzkach w jamie ustnej. Uzyskana w ten sposób krew może służyć do symulacji krwotoku, 

krwawych biegunek, kaszlu itd.  

 

Samozakażenia  

Wprowadzenie zakażonych substancji do organizmu za pomocą strzykawek. Wstrzyk podskórny wywołuje ropne 

stany zapalne prowadzące niekiedy nawet do martwicy tkanek czy unieruchomienia stawu. Substancjami wprowadza-

nymi do organizmu są: ślina zanieczyszczona osadem zębowym bądź inny płyn zanieczyszczony brudem. Wstrzykiwa-

ne zarazki mogą prowadzić do innych stanów zapalnych prowadzących nawet do śmierci. Powodem takiej sytuacji jest 

fakt, że osoby będąc już w jednostce szpitalnej często dokonują ponownego samozakażenia, aby pozostać w niej dłużej. 

 

Urazy głowy 

Stosuje się spontanicznie. Nie ma jakiegoś konkretnie wypracowanego mechanizmu. Jest to najrzadszy rodzaj auto-

agresji. Jego autorami są najczęściej osoby ograniczone umysłowo bądź alkoholicy w stanie delirium uderzający głową w 

twarde powierzchnie (np. ściana, kaloryfer). 

 

Głodówki 

Głodówki występujące w więzieniach można sklasyfikować jako jawne i tajne. Głodówka jawna polega na zaprze-

staniu przyjmowania posiłków, o czym informuję się pracowników zakładu podając powód. Może być to sposób wyra-

żenia protestu osadzonego, którego powodem jest np. niezadowolenie z negatywnego rozpatrzenia prośby. Do obowiąz-

kowych zachowań personelu należy wówczas kontrolowanie wagi ciała głodującego, a w przypadku wyraźnego jej 

spadku na skierowaniu do przymusowego, sztucznego karmienia36. Odbywa się ono przez sztuczną rurkę gumową 

wprowadzającą do żołądka porcje mieszanki odżywczej. Głodówka tajna polega na pobieraniu przydzielonych posiłków 

i oddawaniu ich współwięźniom lub wyrzucaniu do ubikacji. Personel zakładu nie jest świadomy takiego stanu rzeczy. 

Celem takiej głodówki jest doprowadzenie do osłabienia i wycieńczenia organizmu. Szczególną formą tego zachowania 

autodestrukcyjnego jest wymuszanie wymiotów po zjedzeniu posiłku. 

                                                           
32 K. Linowski, I. Wysocki, Oddziaływanie .., op.cit., s.65. 
33 N. Malec, Podkultura więzienna…, op. cit., s. 131. 
34 Tamże. 
35 K. Linowski, I. Wysocki, Oddziaływanie .., op.cit., s.66. 
36 Tamże, s. 67. 
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5. Wykresy 
 

Wykres 1. Formy zachowań autoagresywnych. 

 
Źródło: http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/(7.12.2015). 

 

Na powyższym diagramie widać ogólną tendencję do spadku innych zachowań autoagresywnych niż usiłowanie 

samobójstwa. Na przestrzeni 14 lat nastąpił widoczny spadek zachowań autoagresywnych z ponad 1100 w roku 2001 do 

około 200 w 2014 r. Przełomowym rokiem w przeciwdziałaniu zachowaniom autodestrukcyjnym był rok 2009. Przy-

puszczam, że miało to między innymi związek z podpisanym projektem Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014. Projekt ten finansował m.in. szkolenia kadry służby więziennej oraz zapewniał podniesienie poziomu wykony-

wania kary pozbawienia wolności zgodnie z ogólnie pojętymi prawami człowieka. Niestety mimo nakładu finansowego 

na warunki odbywania kary oraz podnoszenie kompetencji zawodowych skazanych, usiłowania samobójstwa zostają 

praktycznie w niezmiennej liczbie dając średni wynik 170 prób samobójczych rocznie37. 

 

 

Wykres 2. Przyczyny zachowań autoagresywnych. 

 
Źródło: http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/(7.12.2015). 

                                                           
37 Źródło: http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/. 
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Jak wskazałem wyżej na spadek zachowań autoagresywnych miał wpływ m.in. projekt Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014. Na powyższej statystyce widać wyraźne załamanie przyczyn zachowań autoagresywnych dot. 

działalności personelu i sądu podczas gdy praktycznie w niezmiennej ilości natomiast pozostają przyczyny, których nie 

można objąć żadnym skutecznym projektem przeciwdziałania tj. uczestnictwo i presja podkultury. 

 

Wnioski 
Nie tylko specyficzne warunki panujące w zakładach karnych tj. izolacja, deprywacja seksualna oraz podkultura 

więzienna wpływają destrukcyjnie na ludzką osobowość, każdy z nas bowiem jest potencjalnym samobójcą. Decydują o 

tym m.in. obciążenia genetyczne, wady konstrukcyjne mózgu lub zła gospodarka hormonalna oraz „błędy rodziców” w 

naszej adaptacji społecznej. Więźniowie „naznaczeni” którymś z markerów suicydalnych są w grupie największego 

ryzyka jeśli chodzi o potencjalne próby samobójcze lub zachowania autoagresywne. Prawidłowa i szybka diagnoza, 

właściwa pomoc oraz wparcie psychologiczne dla więźniów może pomóc przezwyciężyć trudny dla skazanego okres 

wykonania kary. Warto także pamiętać, aby nie zostawiać więźniów samych sobie po odbyciu kary pozbawienia wolno-

ści- zwłaszcza tych długoterminowych. Mimo, że nie odsiadują wyroku pozbawienia wolności w zakładzie karnym, 

dalej znajdują się w grupie wysokiego ryzyka jeśli chodzi o zachowania suicydialne. Im także należy się pomoc i wspar-

cie. 

 

*** 

 

 

The article is a discussion of the issues related to the phenomenon of self-injury , also known as self-harm or self-

mutilation, practiced by prisoners serving a sentence. In our article, we defined the concept of self-aggression and ex-

plained the reasons for this phenomenon. This problem depends on many factors. We made their classification on med-

ical, psychological and environmental factors. We also presented which may take the form of self-harming behavior. 

Their number and variety shows with a high frequency of their use. We have put together the Służba Więzienna statis-

tics from recent years and made their analysis. The purpose of our article was to present the scale of the problem the 

phenomenon of self-harm in prisons. 
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Wstęp 
Okres wczesno powojenny wiązał się ze skazywaniem zbrodniarzy wojennych, często na kary śmierci. Niektóre 

państwa po tym czasie zdecydowały utrzymać sankcję ostateczną w ustawodawstwie, inne zaś wstąpiły na drogę aboli-

cystyczną. Prawo karne powinno, w teorii, wypełniać stawiane mu cele, m.in. stanowić odpowiedź na czyn przestępny 

(represja), oddziaływać na sprawcę oraz społeczeństwo (prewencja), modyfikować osobowość jednostki (resocjalizacja), 

a także zabezpieczać przed dalszym łamaniem prawa przez sprawcę oraz wypełniać założenia sprawiedliwości napraw-

czej (kompensacja). Pojawiają się jednak pytania, czy kara śmierci jest w stanie sprostać założonym przez ustawodawcę 

celom oraz jak wpływa na liczbę przestępstw, a także czy jest ona racjonalna w stosunku do danych typów czynów 

zabronionych? 

 

Abolicjonistyczna Europa 
W Belgii, za przestępstwa popełniane w okresie wojennym, stracono poprzez rozstrzelanie blisko 250 osób, zaś sa-

ma sankcja główna zniesiona została wraz z rokiem 1999. Niemniej jednak, ostatni wyrok skazujący cywila na karę 

śmierci został wykonany 26 marca 1918 roku. W Wielkiej Brytanii również zdecydowano się na zniesienie kary śmierci 

(podobnie jak na Giblartarze, który stanowi brytyjskie terytorium zamorskie). Ostatni wyrok na Giblartarze, związany z 

wydarzeniami z czasów wojny, wykonano 11 stycznia 1944 roku przez powieszenie, a ostatecznie sankcja główna znie-

siona została 8 listopada 1965 roku.  

Dość istotnym wyrokiem w brytyjskich przemianach karnych był wyrok w sprawie morderstwa policjanta, o które 

oskarżony został Derek Bentley. Proces był kontrowersyjny oraz wzbudził znaczny sprzeciw społeczny. Kontrowersje 

wynikały głównie z faktu, iż w czasie oddania strzału wymieniony był już aresztowany, co skutkowało, zgodnie z ów-

czesnymi brytyjskimi unormowaniami, nieobowiązywaniem zasady współudziału. Został uznany winnym, a następnie 

stracony 28 stycznia 1953 roku. W lipcu 1993 roku wyrok śmierci został pośmiertnie uchylony, a 30 lipca 1998 roku 

unieważniony. Proces został przeprowadzony w sposób nierzetelny, stronniczy, nakierowany na pokazowe skazanie 

młodocianego przestępcy. Był to ostatni wyrok skazujący na karę śmierci na podstawie zasady współudziału w brytyj-

skiej historii prawa karnego.  

Władze sądownicze Holandii za przestępstwa wojskowe wydały 31 wyroków skazujących na śmierć przez roz-

strzelanie, z których ostatni wykonano w 1952 roku. Trzydzieści lat później kara śmierci została usunięta z holender-

skiego systemu prawnokarnego. Szwajcaria była jednym z państw, które najszybciej od zakończenia wojny zniosły karę 

śmierci. Ostatni wyrok za morderstwo wykonano w 1940 roku, zaś o podłożu wojskowym cztery lata później. Abolicja, 

z wyłączeniem przestępstw wojskowych, miała miejsce 1 stycznia 1942 roku, a zupełną formę przybrała w 1990 roku.  

Należy tutaj również wspomnieć, nawiązując do prawa procesowego, że na ławie oskarżonych do pierwszych lat 

XX wieku mógł zasiąść nie tylko człowiek. Stawiano w stan oskarżenia, a następnie skazywano także zwierzęta. Ostatni 

taki wyrok został wydany w 1906 roku właśnie w Szwajcarii. Oskarżonymi, w sprawie o zabójstwo, było dwoje ludzi 

oraz pies. Sąd wskazał głównego sprawcę i wymierzył mu, jako jedynemu, karę śmierci. Na sankcję główną, w tym 

przypadku, został skazany pies. 

W Norwegii ostatnie egzekucje za morderstwa przeprowadzone zostały jeszcze w XIX wieku przez ścięcie toporem 

(stanowiące wówczas powszechną formę egzekucji), zaś możliwość wymierzania kary śmierci za wyżej wymienioną 

zbrodnię została zniesiona w 1905 roku. Po II wojnie światowej, na mocy norweskiego prawa, stracono za przestępstwa 

wojenne do 1945 roku 37 osób, przez rozstrzelanie. Całkowita abolicja w tym państwie skandynawskim miała miejsce w 

1979 roku. We Włoszech, po wykonaniu 88 wyroków skazujących na karę śmierci przez rozstrzelanie za przestępstwa 

wojenne, abolicja nastąpiła w 1947 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Luksemburga, który po straceniu 

9 ludzi za podobne przestępstwa jak w przypadku Włoch, zniósł karę śmierci 17 maja 1949 roku, niespełna 3 miesiące 

od wykonania ostatniego z wyroków. We wrześniu 1981 roku francuski parlament, przy udziale prezydenta Francoisa 

Mitterranda i ministra Roberta Badintera, zniósł ostatecznie karę śmierci (ostatni wyrok wykonano w 1977 roku).  
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Polska droga do zniesienia kary śmierci 
W Polsce kara śmierci praktykowana była do 1988 roku, kiedy to 21 kwietnia wykonano ostatni wyrok na Stani-

sławie Czabańskim, skazanym za gwałt i zabójstwo, w Więzieniu Montelupich. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks Karny1 zawierało karę śmierci w katalogu kar zasadniczych2.

Zagrożone nią były przestępstwa takie jak: zamach na byt niepodległy i całość obszaru Państwa (93 § 1 przywoła-

nego wyżej unormowania), zamach na życie i zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej (94 § 1), udział w działaniach wo-

jennych przeciw Państwu Polskiemu(101 § 2), działania dywersyjne(102) oraz zabójstwo (225 § 1)1.
1. Kara śmierci przewidziana w odrębnym katalogu dla postępowania doraźnego mogła być stosowana niezależnie 

od kary przewidzianej za dane przestępstwo, w każdym jednak przypadku była wykonywana przez powieszenie (art. 

38)2. W pierwszych latach po wojnie, sankcja główna była stosowana masowo, stanowiła formę represji oraz środek 

likwidowania przeciwników politycznych. Zdarzały się przypadki stosowania kary śmierci wobec świadka zbrodni, gdy 

nie ujęto sprawcy, a podstawę wymierzenia sankcji głównej, co współcześnie, niewątpliwie stanowiłoby kardynalną 

obrazę przepisów prawa procesowego, mógł stanowić nawet sam zarzut3. W przeciągu dziesięciu lat od zakończenia 

konfliktu stracono ponad trzy tysiące ludzi. Po czasach stalinizmu w PRL wykonano 321 wyroków skazujących na karę 

śmierci. Ustawa z 19.IV.1969 r. Kodeks Karny4 również w swym katalogu kar przewidywała karę śmierci, jednak kodeks 

zaznaczał, iż sankcja główna stanowi karę wyjątkową oraz powinna być stosowana wyłącznie w przypadku braku 

wszelkich okoliczności łagodzących oraz przy grożącym społecznym niebezpieczeństwie ze strony sprawcy5.  

7 grudnia 1989 roku ogłoszona została amnestia, zamieniająca wszystkie wydane wyroki skazujące na karę śmierci 

na najwyższą, następną znaną w ustawie karnej, karę 25 lat pozbawienia wolności. W 1995 roku ogłoszono moratorium 

na wykonywanie sankcji głównej, zaś Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku (obecnie obowiązujący, wszedł w życie 

1 września 1998 roku) w art. 326 (stanowiącym swoisty katalog kar) nie przewiduje sankcji ostatecznej, a w zamian niej 

wprowadził karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

 

Kara główna na terenach byłego bloku wschodniego 
W państwach byłego bloku socjalistycznego, umocowanie prawne kary śmierci utrzymało się do dzisiaj (zarówno 

wobec cywili, jak i żołnierzy) wyłącznie w Rosji i na Białorusi. Albania zniosła karę śmierci za przestępstwa kryminalne 

w 2001 roku, pozostawiając ją za czyny wymierzone w bezpieczeństwo kraju oraz zdradę stanu i inne przestępstwa 

wojskowe. W Bułgarii oraz Rumunii, Czechosłowacji i na Węgrzech od 1989 roku nie wykonywano wyroków śmierci, 

a w 1990 roku (w Bułgarii osiem lat później) kara śmierci straciła umocowanie w przepisach prawa7. Rosja do dzisiaj nie 

uchyliła przepisów zezwalających na wymierzanie kary śmierci, jednak obowiązuje moratorium na jej wykonanie, zaś 

ostatnia przeprowadzona egzekucja przez rozstrzelanie miała miejsce w 1996 roku. Na Litwie karę śmierci zniesiono w 

1998 roku, trzy lata po ostatniej egzekucji. Od roku 2000 ustawodawstwo ukraińskie nie przewiduje stosowania sankcji 

głównej w żadnym przypadku, zaś ostatnia egzekucja przez rozstrzelanie odbyła się trzy lata wcześniej. Estończycy 

znieśli przedmiotową karę całkowicie w 1998 roku, siedem lat po rozstrzelaniu za morderstwo. Łotwa była krajem Unii 

Europejskiej, w którym kara śmierci została zniesiona najpóźniej, bowiem do końca 2011 roku w łotewskich regulacjach 

prawnych unormowana była kara śmierci za zdradę oraz zbrodnie wojenne.  

Powojenne, podzielone Niemcy inaczej postrzegały karę śmierci. Republika Federalna Niemiec na mocy Konstytu-

cji Niemiec wydanej 23 maja 1949 roku (wchodzącej w życie następnego dnia) zniosła karę śmierci. Ostatni wyrok na 

terenie RFN wykonano w 1951 roku przy towarzyszących temu protestach władz. W Niemieckiej Republice Demokra-

tycznej ostatni wyrok wykonano w 1975 roku. NRD ukrywało w tajemnicy stosowanie kary śmierci, a sposób jej prze-

prowadzania przypominał zbrodnicze egzekucje z czasów wojny, tj. strzał w tył głowy z broni krótkiej. Sankcja główna 

na terenie NRD zniesiona została 18 grudnia 1987 roku. 

Kara śmierci w białoruskim systemie prawa karnego zakorzeniona jest w ustawie zasadniczej. Konstytucja Repu-

bliki Białorusi w artykule 24 dopuszcza sankcję główną w przypadku sprawców szczególnie ciężkich przestępstw, wy-

                                                           
1 Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 571. 
2 Jerzy Nisenson, Mieczysław Siewierski, Kodeks Karny i Prawo o wykroczeniach : komentarz, orzecznictwo, przepisy wprowadzające i związkowe, Marian 
Ginter - Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Łódź 1947, s. 50. 
3 Ibidem, s. 90-93, 100-101, 219-222. 
4 Mieczysław Siewierski, Kodeks Karny i Prawo o wykroczeniach : Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1958, s. 85. 
5 Maria Turlejska, Te pokolenia żałobami czarne… : skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954, Aneks, Londyn 1989, s. 113. 
6 Dz. U. z 14.V.1969 r. Nr 13, poz. 94. 
7 Maria Piasecka (red.), Kodeks Karny : komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971, s. 119-121. 
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, art. 32, Online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553 
[Dostęp 06.01.2016 r.]. 
9 Andrzej Dziadzio, Powszechna historia prawa, PWN, Warszawa 2008, s. 408. 
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łącznie na podstawie wyroku8. Na mocy Kodeksu Karnego Białorusi z dnia 9 lipca 1999 roku karą śmierci zagrożone są 

następujące przestępstwa:9 

 zbrodnie przeciwko pokojowi 

o art. 122 ust. 2 – rozpętanie lub prowadzenie agresywnej wojny, 

o art. 124 ust. 2 – zabicie przedstawiciela obcego państwa lub organizacji międzynarodowej, 

o art. 126 ust. 3 – działania terrorystyczne o zasięgu międzynarodowym popełnione przez zor-

ganizowaną grupę lub z wykorzystaniem środków masowego rażenia, 

o art. 127 – ludobójstwo,  

o art. 128 – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ludności, 

 zbrodnie wojenne i inne naruszenia praw wojennych 

o art. 134 – użycie broni masowego rażenia, 

o art. 135 ust. 3 – zbrodnie wojenne, 

 przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 

o art. 139 ust. 2 – zabójstwo kwalifikowane, 

 przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu 

o art. 289 ust. 3 – akt terroryzmu, 

 przestępstwa przeciwko państwu 

o art. 356 ust. 2 – zdrada stanu połączona z morderstwem, 

o art. 357 ust. 3 – działania konspiracyjne lub inne czyny mające na celu zdobycie władzy pań-

stwowej powodujące utratę życia związaną z morderstwem, 

o art. 359 ust. 2 – zabójstwo pracownika państwowego lub społecznego, związane z wykonywa-

niem jego funkcji bądź próbą wywarcia wpływu na podejmowane przez niego decyzje, 

o art. 360 ust. 2 – sabotaż w zorganizowanej grupie, rodzący poważne konsekwencje lub śmierć 

ludzi, 

 przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 

o art. 362 – morderstwo funkcjonariuszy. 

Jednocześnie artykuł 59 ust. 2 zabrania stosowania kary śmierci wobec osób, które w dniu popełnienia przestęp-

stwa miały mniej niż 18 lat oraz osób, które przed dniem wydania wyroku osiągnęły 65 lat. 

W ciągu ostatnich 25 lat zasądzono ponad 330 wyroków skazujących na karę śmierci, jednak od roku 2000 liczba ta 

uległa znacznemu zmniejszeniu. 

 

 
1. Liczba wyroków skazujących na karę śmierci w Białorusi po 1990 roku. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 ГОДА, Online: http://etalonline.by/?type=text&regnum=v19402875#load_text_none_1_ [dostęp  2 
stycznia 2016 r.]. 
11 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 9 июля 1999 г. № 275-З, Online: 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9900275#load_text_none_1_ [dostęp 2 stycznia 2016 r.]. 
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Kara śmierci w USA 
Kolejnym, współcześnie praktykującym wykonawstwo kary śmierci państwem, są Stany Zjednoczone. Na prze-

strzeni ostatnich 25 lat egzekucje zostały przeprowadzone w 34 stanach oraz na szczeblu federalnym. W 32 (z 50) sta-

nach kara śmierci nadal znajduje oparcie w przepisach prawa. W samym 2014 roku siedem osób oczekujących na wy-

konanie kary w celach śmierci zostało uniewinnionych na skutek postępowań odwoławczych, a od czasów abolicji, 

będącej skutkiem wyroku Sądu Najwyższego z 1972 roku, całkowita liczba uniewinnień wynosi 15010. SN w swym 

orzeczeniu stwierdził pochopne i arbitralne skazywanie na śmierć przy jednoczesnym stosowaniu niekonstytucyjnych 

przepisów. Cztery lata później nastąpił zwrot w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który zmienione na skutek poprzed-

niego orzeczenia przepisy, uznał za konstytucyjne, dając przyzwolenie na dalsze wykonywanie wyroków. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż choć sankcja główna przewidziana jest w prawie wojskowym, to od 1961 roku nie została wykonana 

żadna egzekucja na ich podstawie.  
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SUMA 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 8 10 12 13 16 17 18 

2. Stany z najmniejszą liczbą egzekucji w latach 1990-2016. 
Wyjaśnienia do tabeli: 
* –po roku 2012 brak egzekucji; 
CO – Kolorado, CT – Connecticut, NM – Nowy Meksyk, WY – Wyoming, OR – Oregon, ID – Idaho, KY – Ken-

tucky, MT – Montana, NE – Nebraska, PA – Pensylwania, SD – Dakota Południowa, UT – Utah, WA – Waszyngton, 
MD – Maryland, TN – Tennessee, NV – Nevada, LA – Luizjana, IL – Illinois, CA – Kalifornia, DE – Delaware, MS – 
Missisipi, IN – Indiana. 

Władze federalne przeprowadziły w tym okresie tylko trzy egzekucje, dwie w 2001 roku oraz jedną dwa lata póź-

niej.  

Największą liczbę egzekucji odnotowano w stanie Teksas (średnio niespełna 20 straceń na rok, gdzie w przypadku 

wcześniej wymienionych stanów nie przekroczono średnio jednej egzekucji na rok). 12 stanów najbardziej skłonnych 

do wymierzania sankcji głównej oraz jej wykonawstwa na przestrzenie ostatnich 25 lat przedstawia tabela11: 

                                                           
12 Death Sentences and Executions 2014, Online: anety.org.pl/fileadmin/user_upload/Kampanie/Death_Sentences_and_Executions_2014_EN.pdf 
[Dostęp 04.01.2016], Amnesty International,London 2015. 
13 Death Penalty Information Center, Online: http://www.deathpenaltyinfo.org/ [Dostęp 15.07.2016 r.]. 
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3. Stany z największą liczbą egzekucji w latach 1990-2016. 

Wyjaśnienia do tabeli: 

AL – Alabama, AR – Arkansas, AZ – Arizona, FL – Floryda, GA – Georgia, MO – Missouri, NC - Karolina Północna, OH 

– Ohio, OK – Oklahoma, SC - Karolina Południowa, TX – Teksas, VA – Wirginia; 

a- suma egzekucji w oparciu o dane dotyczące stanów ujętych w tabeli; 

b- suma ogółem egzekucji w oparciu o dane ze wszystkich stanów, z uwzględnieniem wykonawstwa federalnego; 

c- stan na dzień 15.07.2016r 

 
Do dzisiaj w stanie Teksas odnotowuje się największą ilość przeprowadzonych egzekucji. W 2015 roku, poza sta-

nem Teksas, karę śmierci wykonano w jeszcze pięciu (Floryda, Georgia, Missouri, Oklahoma, Wirginia), zaś do 15 lipca 

2016 r. wykonano ją już w stanach Teksas, Missouri, Georgia, Floryda oraz Alabama. W 2014 roku sankcja główna znie-

siona była w 18 stanach, a w pozostałych 32 ujęta w katalogu kar, jednak w stanach Oregon i Waszyngton obowiązuje 

moratorium na jej wykonywanie.  

W XXI wieku zaczęto zwracać większą uwagę na humanitarne wykonywanie wyroków. W USA wykształciła się 

tendencja do odchodzenia od brutalnych form egzekucji. Ostatni wyrok przez krzesło elektryczne wykonany został w 

styczniu 2013 roku, przez co łącznie od 1990 roku stracono w ten sposób 86 osób, zaś dominującą formę obecnie stano-

wi zastrzyk trucizny, wykorzystany w tym okresie przy 1205 egzekucjach. W stanie Utah dwie osoby zostały rozstrze-

lane, a dwie osoby w stanie Waszyngton oraz jedną w Delaware powieszono. Komora gazowa w ciągu ostatnich 25 lat 

użyta została 6 razy, po dwa przypadki w Karolinie Północnej, Kalifornii oraz Arizonie12.  

                                                           
14 Death Penalty Information Center, Online: http://www.deathpenaltyinfo.org/ [dostęp 2 stycznia 2016 r.]. 

 AL AR AZ FL GA MO NC OH OK SC TX VA SUMAa OGÓŁEMb 

1990 1 2 0 4 0 4 0 0 1 1 4 3 20 23 

1991 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 5 2 13 14 

1992 2 2 1 2 0 1 1 0 2 0 12 4 27 31 

1993 0 0 2 3 2 4 0 0 0 0 17 5 33 38 

1994 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 14 2 24 31 

1995 2 2 1 3 2 6 2 0 3 1 19 5 46 56 

1996 1 1 2 2 2 6 0 0 2 6 3 8 33 45 

1997 3 4 2 1 0 6 0 0 1 2 37 9 65 74 

1998 1 1 4 4 1 3 3 0 4 7 20 13 61 68 

1999 2 4 7 1 0 9 4 1 6 4 35 14 87 98 

2000 4 2 3 6 0 5 1 0 11 1 40 8 81 85 

2001 0 1 0 1 4 7 5 1 18 0 17 2 56 66 

2002 2 0 0 3 4 6 2 3 7 3 33 4 67 71 

2003 3 1 0 3 3 2 7 3 14 0 24 2 62 65 

2004 2 1 0 2 2 0 4 7 6 4 23 5 56 59 

2005 4 1 0 1 3 5 5 4 4 3 19 0 49 60 

2006 1 0 0 4 0 0 4 5 4 1 24 4 47 53 

2007 3 0 1 0 1 0 0 2 3 1 26 0 37 42 

2008 0 0 0 2 3 0 0 2 2 3 18 4 34 37 

2009 6 0 0 2 3 1 0 5 3 2 24 3 49 52 

2010 5 0 1 1 2 0 0 8 3 0 17 3 40 46 

2011 6 0 4 2 4 1 0 5 2 1 13 1 39 43 

2012 0 0 6 3 0 0 0 3 6 0 15 0 33 43 

2013 1 0 2 7 1 2 0 3 6 0 16 1 39 39 

2014 0 0 1 8 2 10 0 1 3 0 10 0 35 35 

2015 0 0 0 2 5 6 0 0 1 0 13 1 28 28 

2016 c 1 - - 1 6 1 - - - - 6 - 15 15 

SUMAa 50 27 37 71 52 86 40 53 112 41 504 103 1176 1317 
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Kara główna w Chińskiej Republice Ludowej 
Najbardziej restrykcyjne prawo karne, mając na uwadze zagrożenie karą śmierci, posiadają Chiny. Ma to, bez wąt-

pienia, przełożenie na liczbę wyroków skazujących oraz ich wykonań, którą możemy jedynie szacować na gruncie ra-

portów organizacji międzynarodowych, lokalnych oraz źródeł prasowych. Informacje związane z egzekucjami stanowią 

w Chinach tajemnicę oraz nie są publikowane żadne protokoły odzwierciedlające rzeczywistą liczbę straceń. Chińskie 

prawo przewiduje sankcję główną nie tylko za przestępstwa wymierzone w bezpieczeństwo narodowe, życie i zdrowie, 

władzę czy ustrój, lecz także naruszenie własności czy zaniedbywanie obowiązków. Wyroki za poważne przestępstwa 

umyślne podlegają natychmiastowemu wykonaniu, inne mogą zostać zawieszone na okres dwóch lat oraz w tym czasie 

zamienione na karę izolacyjną. Rozbudowany katalog przestępstw zagrożonych sankcją główną nie oznacza oczywiście, 

że każdy przestępca musi liczyć się z najwyższym wymiarem kary. Można zauważyć tendencję do ograniczania przez 

władze Chińskiej Republiki Ludowej restrykcyjności przepisów oraz wzrost wagi humanitaryzmu w wykonywaniu kary 

śmierci. Sądy w ChRL nierzadko pod pozorem zadośćuczynienia społecznemu poczuciu sprawiedliwości wymierzają 

karę najsurowszą, kierując się przy tym ideologią zemsty, co wynikać może z samej kultury i mentalności Chińczyków. 

Potwierdzeniem tego faktu może być stosunek obywateli do samej sankcji głównej. Chińska Akademia Nauk przepro-

wadziła pod koniec ubiegłego wieku badania społeczne, które ukazały miażdżące poparcie dla kary śmierci (jedynie 

kilka procent respondentów było przeciwnych jej stosowaniu)13. Dzisiaj, poprzez nagłaśnianie błędnie wydanych wyro-

ków, próbuje się korygować poglądy społeczeństwa. Przypuszcza się, że 10 lat temu wykonywano w ChRL nawet 

10.000 wyroków rocznie, zaś dziś o połowę mniej. Odchodzi się również od niehumanitarnych sposobów egzekucji, 

zastępując je, w przypadku poprawnego wykonania, bezbolesnym i bezpieczniejszym zastrzykiem trucizny14.  

 

Bliski Wschód 
Na Bliskim Wschodzie obecnie również wykonuje się wyroki skazujące na karę śmierci. Dominujące pod tym 

względem, wśród 16 państw wymierzających sankcję główną oraz 8 ją wykonujących w 2014 roku, są Iran, Irak, Arabia 

Saudyjska oraz Jemen15. Na podstawie jawnych informacji można stwierdzić, iż w Iranie wykonano w 2014 roku nie-

spełna 300 wyroków śmierci, Iraku ponad 60, Arabii Saudyjskiej prawie 100, zaś Jemenie co najmniej 22, jednak są to 

jedynie dane oficjalne. Zauważalna jest tendencja spadkowa liczby egzekucji, jednak niepokojący jest fakt zwiększonej 

liczby wydanych wyroków skazujących oraz poszerzenia się grona państw antyabolicjonistyjnych o Jordanię, Zjedno-

czone Emiraty Arabskie oraz Egipt, w którym to w samym roku 2014 wydano ponad pół tysiąca wyroków skazujących 

na karę śmierci, przy łącznej liczbie 800 wyroków skazujących na sankcję główną w państwach z tego regionu16.  

 

(Bez)celowość stosowania kary śmierci na przykładzie Polski 
Analizując liczbę stwierdzonych przestępstw w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat, można stwierdzić, iż nie wy-

sokość kary wpływa wprost na przestępczość, a wytworzenie poczucia nieuchronności przed karą, wspieranego wzro-

stem skuteczności organów ścigania w podejmowanych działaniach. Potwierdzają to dane statystyczne, z których wy-

nika, iż liczba zabójstw w okresie kodeksowego zagrożenia karą śmierci, była wyższa niż obecnie. Również można za-

obserwować wzrost liczby stwierdzonych zabójstw w okresie obowiązywania moratorium (praktycznie najsurowszą 

karą była kara 25 lat pozbawienia wolności), przemian ustrojowych i brakiem stabilności państwa oraz postępu w tech-

nice śledczej. Wraz z zaawansowanym rozwojem oraz wzrostem determinacji Policji w działaniach mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, na początku XXI wieku pojawiła się tendencja spadkowa w sto-

sunku do liczby dokonywanych zabójstw, a także zaobserwowano wzrost wykrywalności, skutkujący nieuchronnością 

kary. 

                                                           
15 Maria Kruczkowska, Czy Chiny zniosą lub przynajmniej ograniczą wykonywanie kary śmierci?, Online: 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,2381269.html [dostęp 5 stycznia 2016 r.]. 
16 Krzysztof Mroziewicz, Zastrzyk, nie strzał, Online: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1503788,1,kara-smierci-w-chinach.read 
[dostęp 5 stycznia 2016 r.]. 
17 Death Sentences and Executions 2011, Online: http://amnesty.org.pl/uploads/media/Raport_ENG.pdf [dostęp 4 stycznia 2016 r.], Amnesty Iternational, 
London 2012, s. 33. 
18 Death Sentences and Executions 2014, Online: amnety.org.pl/fileadmin/user_upload/Kampanie/Death_Sentences_and_Executions_2014_EN.pdf 
[dostęp 4 stycznia 2016 r.], Amnesty International, London 2015, s. 45-46. 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1503788,1,kara-smierci-w-chinach.read
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17  

                                                           
19 Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny 2000, Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/maly_rocznik_statystyczny_2000.zip 
[Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny 2002, Online: 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/maly_rocznik_statystyczny_2002.zip [Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny 
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Próby przywrócenia kary śmierci w Polsce 
Wraz z wzrastającym wpływem środowisk prawicowych na system prawa w Polsce, od początku XX wieku poja-

wiają się polityczne postulaty przywrócenia kary śmierci. W 2004 roku grupa posłów z ugrupowania o konserwatyw-

nych korzeniach reprezentowana przez Zbigniewa Ziobrę złożyła projekt ustawy mający na celu zmianę przepisów 

prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego. Propozycje wnioskodawców z zakresu prawa materialnego 

kreowały bardziej restrykcyjne zasady wymiaru kary, zaostrzały kryteria stosowania przedterminowego zwolnienia, a 

przede wszystkim miały na celu wprowadzenie kary śmierci za zamach na życie jeńców wojennych lub ludności cywil-

nej (art. 123 § 1 KK) oraz zabójstwo w typie kwalifikowanym (art. 148 § 2). Wyroki skazujące na sankcję główną miały 

być wykonywane przez powieszenie, zaś w stosunku do żołnierzy poprzez rozstrzelanie. Jednocześnie projekt wprowa-

dzał wyjątek od art. 54 § 2 KK, który zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zakłada, że sankcja główna nie ma 

zastosowania do osoby, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 18 lat18.  

Pisząc na temat prawa, będącego nauką społeczną, nie można pominąć analizy twierdzeń uzasadniających przy-
wrócenie kary głównej, które omówione zostaną na przykładzie wspomnianego projektu ustawy. 

Wnioskodawcy kreują karę śmierci jako jedyną sprawiedliwą karę za kwalifikowane zabójstwo oraz propagują jak 

najdalej idące potępienie oraz sankcję, która powinna być miarą czynu zbrodniarza. Wskazują przy tym konieczność 

wzmocnienia pojęcia sprawiedliwości jako celu kary. Aprobują użyteczność sankcji najwyższej w kategoriach po-

wstrzymywania i odstraszania przestępców, jednocześnie zaznaczając, iż kara im surowsza, tym w większym stopniu 

odstrasza od popełniania przestępstw19. Podejście wnioskodawców w tym zakresie możemy uznać za irracjonalne. Kre-

owanie kary śmierci, w tych przypadkach, jako jedynej sprawiedliwej, nawołując do najdalej idących represji i przywo-

łując sprawiedliwościowy cel kary stanowi przejaw hipokryzji i głupoty, bowiem żadna kara opierająca się na zemście 

nie będzie nigdy wypełniała idei sprawiedliwości, przy towarzyszącym temu pominięciu sprawiedliwości naprawczej. 

W zakresie użyteczności tej kary, prewencja szczególna tutaj nie istnieje, a w zakresie ogólnej, na jej aspekt negatywny 

sama kara śmierci nie wpłynie w widocznym stopniu. Nie jest możliwe zabezpieczenie społeczeństwa przed popełnia-

niem przestępstw poprzez stosowanie kary jako formy groźby. Należy bowiem podjąć działania zapobiegawcze oparte 

na profilaktyce uprzedzającej czy nawet już objawowej. Negatywny skutek również będzie zauważalny na poziomie 

prewencji ogólnej pozytywnej. Obecnie udział społeczeństwa w typowani sprawców przestępstw jest rosnący, jednak po 

wprowadzeniu kary śmierci tendencja ta może ulec zmianie, bowiem pomimo społecznego, generalnego poparcia sank-

cji głównej, indywidualne oddziaływanie moralnej odpowiedzialności za śmierć skazanego może spowodować niechęć 

do współpracy z organami ścigania. 

Wnioskodawcy podnoszą również, iż egzekucja w stosunku do osoby skazanej, stanowi jedyną gwarancję braku 

powrotu do przestępstwa. Niestety zapominają o art. 77 § 2 KK, który dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypad-

kach surowsze ograniczenie przesłanek kodeksowych do skorzystania z warunkowego zwolnienia, co, przy racjonalnym 

stosowaniu prawa wykonawczego, również może taką gwarancję stanowić. Ważny aspekt pojawia się również w formie 

wykonywania kary śmierci, co do której wnioskodawcy odwołują się do tradycji, nie zwracając uwagi na względy hu-

manitarne. Posłowie wskazują również na brak dodatkowego obciążenia budżetowego, a nawet wskazują możliwość 

redukcji kosztów20. Według Amnesty International pogląd ten jest nieuzasadniony. Mając na uwadze przewlekłość 

postępowania i długotrwałe apelacje, kara śmierci może okazać się nawet trzykrotnie kosztowniejszą od kary pozbawie-

nia wolności21.  

 

 

                                                                                                                                                                                                         
2004, Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/maly_rocznik_statystyczny_2004.zip [Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik 
Statystyczny 2006, Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/maly_rocznik_statystyczny_2006.zip [Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd Statystyczny, 
Mały Rocznik Statystyczny 2008, Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf [Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd 
Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny 2009, Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf [Dostęp 06.01.2016 
r.]. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny 2010, Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2010.pdf 
[Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, Online: 
http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/RS_maly_rocznik_statystyczny_2013.pdf [Dostęp 06.01.2016 r.]. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik 
Statystyczny Polski 2014, Online: 
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/15/1/maly_rocznik_statystyczny_2014.pdf [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Online: 
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/16/1/mrs.pdf [Dostęp 06.01.2016 r.]. Policja, Ogólne Statystyki, 
Online: http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-
2014.html [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
10 Druk nr 3463, Sejm RP IV kadencji , Online: 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/1158BD40EC581222C1256F510041D6A8/$file/3463.pdf [dostęp 6 stycznia 2016 r.], s. 2-3. 
21 Druk nr 3463, Sejm IV kadencji, Online: http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf [dostęp 6 stycznia 2016 r.], s. 7. 
22 Ibidem, s. 7-9. 
23 Amnesty International, Kara śmierci: najczęściej zadawane pytania, Online: http://amnesty.org.pl/kampanie/swiat-wolny-od-kary-smierci/kara-smierci-
najczesciej-zadawane-pytania.html [Dostęp 06.01.2016 r.]. 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/maly_rocznik_statystyczny_2008.pdf
http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-
http://statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-
http://amnesty.org.pl/kampanie/swiat-wolny-od-kary-smierci/kara-
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Uregulowania międzynarodowe 
Wiele organizacji międzynarodowych mając na uwadze ochronę każdego życia ludzkiego, propaguje ruchy aboli-

cjonistyczne oraz zawieranie wiążących postanowień umownych na gruncie prawa międzynarodowego. Powojenna 

praktyka w tym względzie zaczęła się kształtować dość szybko. W 1948 roku uchwalona rezolucją Zgromadzenia Ogól-

nego ONZ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w artykule 3 podkreśla prawo do życia każdego człowieka, zaś w 

artykule 5 zakazuje karania kogokolwiek w okrutny, nieludzki lub poniżający sposób22. Amnesty International uznaje 

karę śmierci ze sprzeczną z Deklaracją23.  

Wyraźniejszą regulację w zakresie stosowania kary śmierci stanowi traktat z 1966 roku (wchodzący w życie 10 lat 

później) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Przepis art. 6 MPPOiP wskazuje na konieczność 

ustawowej regulacji chroniącej przyrodzone prawo do życia, restrykcyjnie reguluje możliwość stosowania kary śmierci 

przez państwa, w których nie została ona zniesiona oraz w ust. 6 propaguje nurt abolicjonistyczny24. Pakt w Polsce raty-

fikowany został w 1977 roku. 15 grudnia 1989 roku został uchwalony Drugi Protokół Fakultatywny, zakazujący stoso-

wania kary śmierci. Polska podpisała protokół 21 marca 2000 roku, ratyfikowany został przez Prezydenta RP Bronisła-

wa Komorowskiego 4 kwietnia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o jego ratyfikacji, zaś wszedł w życie 

25 lipca 2014 r25. 

W 1950 roku do podpisu otwarta została Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W 

protokole dodatkowym nr 6 z 1983 roku znosi stosowanie kary śmierci w czasie pokoju, zaś protokół nr 13 z 2002 roku 

wprowadza całkowity zakaz stosowania sankcji głównej, także w czasie wojny. Polska przystąpiła do Rady Europy 26 

listopada 1991 jednocześnie podpisując EKPC, która została ratyfikowana 19 stycznia 1993 r. 1 maja 1993 r. została zło-

żona deklaracja, na mocy której Polska uznała jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu26. 

Konwencja ta stanowi akt prawa międzynarodowego o szczególnym znaczeniu, gdyż warunkiem członkostwa w Radzie 

Europy jest jego ratyfikacja.  

W art. 77 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 

1998 r., stanowiącym katalog kar, nie przewidziano kary śmierci27, pomimo faktu, iż sądzi on najcięższe zbrodnie, jak 

np. ludobójstwo. 

Należy również wspomnieć o regulacjach Unii Europejskiej w zakresie stosowania kary śmierci. Karta praw pod-

stawowych Unii Europejskiej w art. 2 ust. 2 bezpośrednio zakazuje skazywania na karę śmierci oraz jej wykonywania28. 

Moc wiążąca została jej nadana Traktatem z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską. Polska przystępując do traktatu lizbońskiego przyłączyła się jednak do protokołu brytyjskiego 

ograniczającego stosowanie Karty29.  

Światowa Koalicja Organizacji Pozarządowych w 2003 roku, przy poparciu ze strony Komisji Europejskiej30, utwo-

rzyła Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci. W 2007 roku obchodzono I Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci31. 

Obie inicjatywy wiąże dzień 10 października.  

 

 

 

                                                           
24 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Online:http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf 
[Dostęp 06.01.2016 r.]. 
25 Amnesty International, Kara śmierci: najczęściej zadawane pytania, Online: http://amnesty.org.pl/kampanie/swiat-wolny-od-kary-smierci/kara 
smierci-najczesciej-zadawane-pytania.html [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
26 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Online: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
27 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r., Dz.U. 2014 poz. 892, 
Online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000892 [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
28 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka., Dz.U. 1993 nr 61 poz. 286, Online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610286 [Dostęp 
06.01.2016 r.]. 
29 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., Online: Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708, Online: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030780708 [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
30 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Online: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ:C:2010:083:TOC [dostęp 6 stycznia 
2016 r.], Dz. U. UE C 83 z 30 marca 2010, str. 389—403.  
31 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia2007 r., 
Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, Online: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT [dostęp 6 stycznia 2016 r.], s. 156-157. 
32 Komisja Europejska, Europejski i Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci – UE zdecydowanie za powszechnym zniesieniem tej kary, Online: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1084_pl.htm [Dostęp 06.01.2016 r.]. 
33 Rada Unii Europejskiej, Deklaracja prezydencji w imieniu Unii Europejskiej z okazji Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci, Online: 
http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-08-126_pl.htm [Dostęp 06.01.2016 r.]. 

http://amnesty.org.pl/kampanie/swiat-wolny-od-kary-smierci/kara
http://eur-/
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Podsumowanie 
Od dawna na świecie spotyka się pogląd, który zaspokajanie poczucia sprawiedliwości społecznej oraz realizację 

celu ogólnoprewencyjnego kary wiąże z zaostrzaniem oraz intensyfikacją systemu prawnokarnego. Przenikanie tej tezy 

do ustawodawstwa jest niezwykle negatywne oraz szkodliwe. Prawo dążące do podporządkowania ludzi do wizji społe-

czeństwa, prezentowanej przez władzę poprzez stosowanie sankcji karnych, jest irracjonalne i nie ma związku ze sku-

teczną prewencją, a bliżej mu do wprowadzania poczucia strachu i terroru32, tym bardziej, że wizja społeczeństwa bez-

konfliktowego, uznającego jednogłośnie wykształcone normy społeczno-kulturowe oraz realizujące stanowione prawo 

jest utopijna. Kara śmierci odnajduje się głównie jako represja przybierająca formę zemsty, przy jednoczesnym pozor-

nym zadośćuczynieniu społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Pełni głównie funkcję eliminacyjną, a jako głównie 

represyjna, jest bezskuteczna. Prawodawstwo międzynarodowe, obejmujące swym zasięgiem współczesne państwa de-

mokratyczne, zakazuje stosowania sankcji głównej, jednak nie oznacza to, iż problem kary śmierci należy marginalizo-

wać. Wszelkie działania społeczne, jak i prawne, powinny zmierzać do monitorowania oraz nakłaniania do abolicji 

państwa przeprowadzające egzekucje, a także budowania społecznej świadomości, bowiem nikt nie zagwarantuje, że 

jakieś ugrupowanie polityczne nie zechce zrealizować swoich skrajnych postulatów, bez względu na środki mające ku 

temu posłużyć. 

 

*** 

 

 

The article to raise a subject of the post-war practice of extremely controversial and to cause a lot unease punish-

ment. The Author compares the contemporary rules of criminal law. The article raises today's execution the death pen-

alty in the United States, Belarus, China and the Middle East. In the text the reader gets to know the impact of the 

death penalty on achievement of the objectives of criminal law and crime in Poland since the abolition of the death 

penalty. The article discusses also about international law in the context of the prohibition of the death penalty. At the 

end of the article the author criticizes of trying to restore the death penalty in Poland in 2004. 

                                                           
34 Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski, Kryminologia, Arche, Gdańsk 2001, s. 473-485. 
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Wprowadzenie 
Dotychczas przeprowadzono wiele badań dotyczących spożywania alkoholu i palenia papierosów przez sportow-

ców1 jednak testy przeciwko środkom dopingującym owiane są pewnym rodzajem tabu.

Przeprowadzane są raczej analizy stricte z zakresu fizjologii stosowania środków dopingujących1, aspektu psycho-

logiczno-socjologicznego2 oraz postaw moralnych zawodników3, a nie z punktu widzenia społecznego funkcjonowania 

sportowca w ciągle zmieniających się przepisów prawnych. Jest to problem stosunkowo nowy, a równocześnie nurtują-

cy. Zatem celem niniejszego opracowania jest próba klarownego wyjaśnienia na czym polega cały system zwalczania 

dopingu w sporcie oraz wskazania pomocnych antydopingowych aktów prawnych, instytucji oraz stron internetowych, 

które się zajmują tym zjawiskiem.  

Istniejący problem ma kilka źródeł: po pierwsze - na rynku farmakologicznym pojawiają się coraz to nowsze sub-

stancje wspomagające w niedozwolony sposób rozwój sportowców; po drugie - ze względu na nowe środki powstają 

innowacyjne metody wykrywania i zwalczania ich; po trzecie - zasady i prawa dotyczące stosowania dopingu niestety 

nie są ujednolicone i często są nowelizowane4 oraz na zakończenie stwierdzić należy, że nadal jest to w środowisku 

sportowym temat „tabu”.  

Badania w tym zakresie nie są łatwe, ponieważ trudno jest znaleźć grono osób, które w otwarty i szczery sposób 

podzieliłoby się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem środków dopingujących i oddziaływaniem ich na spo-

łeczne funkcjonowanie jednostki. Zdaniem Smith i Stewart polityka WADA (World Anti-Doping Agency)5 – Światowa 

Agencja Antydopingowa jest ukierunkowana na stricte zwalczanie już zastosowanego dopingu przez jednostkę, a nie na 

zapobieganiu6 konsekwencji i szkód spowodowanych przez środki psychoaktywne czy udoskonaleniu w środowisku 

sportowym programów profilaktyczno-edukacyjnych zawodników i trenerów7. 

 

Doping – zwycięstwo za wszelką cenę  
Współczesny świat i tempo życia wywierają w każdej grupie społecznej wykonującej dany zawód z góry przypisa-

ne przez ogół ludności funkcje oraz cechy osobowe charakteryzujące wzór danej zbiorowości. Do takich przykładów 

zalicza się również zawód sportowca, który jest osobą publiczną i wielu młodych ludzi utożsamia sportowca z ideałem i 

wzorem, do którego chcą dążyć8. Jak podkreśla W. Bożejewicz „jedną ze specyficznych cech współczesności jest ciągłe i 

zdeterminowane podkreślanie praw wolnościowych oraz przestrzeni wolności, zapominając że u podstaw zorganizowa-

nego funkcjonowania społecznego leżeć musi szacunek dla obowiązków oraz wychowanie na bazie cnót. Dramatem 

współczesności nie jest brak wolności, lecz niezrozumienie, iż także one mają wyraźne granice”9. Sportowiec jest tylko 

                                                           
1 Zob. badania Becket, Cowan, Hendrickson, Burton oraz polscy naukowcy: A. Pokrywka, A. Mamcarz, S. Piłkowski, Niedozwolone wspomaganie 
farmakologiczne w sporcie a układ sercowo-naczyniowy, „Kardiologia Polska” 2008, nr 66, s. 91-98; K. Chrostowski, Doping genowy - nowe  zagrożenie 
dla sportu [online], „Sport Wyczynowy” 2005, nr 9-10, dostęp: 2.10.2015, http://www.cos.pl/sw/910_05/91.pdf ,, A. Pokrywka, R.  Grucza, Marihuana w 
sporcie [online], „Sport Wyczynowy” 2006, nr 3-4, dostęp: 10.10.2014, http://www.cos.pl/sw/34_06/51.pdf , in. 
2 Zob. badania: K. Chrostowski, D. Kwiatkowska, E. Partyka, D. Stańczyk, Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów anaboliczno 
androgennych [online], „Sport Wyczynowy” 2001, nr 9-10, dostęp: 13.09.2015, http://www.cos.pl/sw/910/76.pdf .  
3 Zob. badania jakie przeprowadzono wśród 198 olimpijczyków przez Barberger i Yaeger, B. Ryba, Motywacja działań różnych grup środowiska 
sportowego, Z. Czajkowski, Wpływ postrzegania celów na motywację osiągnięć, zachowania zawodników oraz wyniki sportowe [online], „Sport 
Wyczynowy” 2002, nr 9-10, dostęp: 7.10.2015, http://www.cos.pl/sw/910_02/23.pdf ; G. Bielec, Wiedza i postawy pływaków wobec dopingu. Edukacja 
antydopingowa [online], „Sport Wyczynowy” 2005, nr 1-2, dostęp: 7.09.2014, http://www.cos.pl/sw/12_05/52.pdf . 
4 Zob. K. Sas-Nowosielski, Czy zło usankcjonowane przestanie być złem? Refleksje na temat legalizacji dopingu [online], „Sport Wyczynowy” 2002, 
nr 5-6, dostęp: 19.08.2015, http://www.cos.pl/sw/56_02/32.pdf Warunki użycia substancji znajdujących się na liście dopingowej WADA w leczeniu 
sportowców: R. Wysoczański, Walka z dopingiem - bez alternatywy [online], „Sport Wyczynowy” 2002, nr 3-4, dostęp: 2.04.2014, 
http://www.cos.pl/sw/34_02/110.pdf ., A. Wach, Odpowiedzialność prawna osób trzecich w sprawach dopingowych [online], „Sport Wyczynowy” 2004, 
nr 9-10, dostęp: 2.11.2014, https://www.cos.pl/sw/910_04/76.pdf . 
5 https://www.wada-ama.org/ (dostęp 10.10.2015). 
6 K. Sas-Nowosielski, Rola wychowania w przeciwdziałaniu dopingowi w sporcie [online], „Sport Wyczynowy” 2003, nr 5-6, dostęp: 2.08.2015, 
http://www.cos.pl/sw/56_03/62.pdf . 
7 Zob. A. Łuszczyńska, Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne, Warszawa 2011. 
8 Zob. R. Martens, Jak być skutecznym trenerem, Warszawa 2009. 
9 W. Bożejewicz, Patologie społeczne w świetle refleksji antropologicznej, [w:] Człowiek i uzależnienia, red. M. Jędrzejko, D. Sarzała, Pułtusk -  Warszawa 
2010, s. 22. 

http://www.cos.pl/sw/910_05/91.pdf
http://www.cos.pl/sw/34_06/51.pdf
http://www.cos.pl/sw/910/76.pdf
http://www.cos.pl/sw/910_02/23.pdf
http://www.cos.pl/sw/12_05/52.pdf
http://www.cos.pl/sw/56_02/32.pdf
http://www.cos.pl/sw/34_02/110.pdf
http://www.cos.pl/sw/56_03/62.pdf
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istotą ludzką i również ulega różnorodnym „pokusom” świata, przez co niektórym zdarza się łamać ustalone prawa, 

przekraczając tym samym zasady panujące w danym środowisku10.  

Doping jest jedną z opcji, która w świecie sportu jest zabroniona. Jak wyjaśniają to pojęcie W. Rewerski i W. Pa-

sierbski jest to „przyjęcie lub użycie substancji należącej do zakazanej klasy (grup) środków lub stosowanie zakazanych 

metod wspomagania”11. Wachlarz dopingu jest bardzo szeroki i z roku na rok niestety lista się wydłuża. Obecnie według 

Światowego Kodeksu Antydopingowego jako doping uznawane są również następujące zachowania zawodnika: obec-

ność substancji lub ich pochodnych w pobranych próbkach; unikanie, odmowa lub nie poddanie się kontroli dopingo-

wej, manipulowanie lub chęć manipulacji z próbki; nie przebywanie w wyznaczonym miejscu i czasie; współudział 

(zachęcanie do stosowania) dopingu; posiadanie i handlowanie substancji i metod zabronionych12.  

We współczesnym świecie każdy, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, pragnie pokazać się z jak najlepszej strony. 

Księgowa w biurze – dąży do tego aby być szefową działu, student – pragnie osiągnąć jak najlepszą średnią ocen, a za-

wodowy sportowiec – marzy o najwyższym miejscu na podium13. Każdy człowiek bez względu na wykonywany zawód 

odczuwa potrzebę osiągnięcia pewnego poziomu samozadowolenia i zaspokojenia swoich ambicji14. Uświadomienie 

swojego wytyczonego celu w przyszłości nie jest łatwą sprawą. Niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy, z tego co ze 

sobą począć i w istocie to brak tej wiedzy sprawia, że człowiek nie jest samoświadomy. Rozumienie jednak pojęcia sa-

moświadomości nie jest jednoznaczne. Zdaniem B. Zawadzkiego świadomość to pewnego rodzaju stan samowiedzy, 

jednak ten stan jest uzależniony od tego czy człowiek wie i czuje to co dzieje się z nim i naokoło niego15. „Świadomość 

jest wreszcie zjawiskiem subiektywnym. Obiektywnie doświadczyć można jedynie aktywności ludzkiego organizmu – 

myśli i uczucie podmiotu są jego treścią intrasubiektywną”16.  

Zachowanie pełnej świadomości i samowiedzy w przypadku sportowców jest na tyle trudne, na ile każdy zawod-

nik – rywal również trenuje, aby zdobyć w swojej dyscyplinie wymarzony tytuł mistrzowski oraz dotychczas występu-

jące zróżnicowanie i nierównomierne „skażenie” dopingiem poszczególnych dyscyplin w sporcie17. W sportowym żar-

gonie mówi się, że „rywal nie śpi, lecz tak samo ciężko pracuje jak ty, a może i ciężej”? K.T. Schurr wraz ze współpra-

cownikami wyszczególnili najważniejsze cechy osobowości pozytywnie wpływające na osiąganie wyznaczonego celu 

sportowca. Osoby te są „bardziej niezależne i obiektywne, stwierdzono też u nich mniejszy poziom niepokoju”18. Prze-

prowadzone badania19 na całym świecie pozwoliły udowodnić i wyciągnąć wnioski dotyczące zależności wynikających 

z teorii osobowości, które aż w 30% właściwych cech osobowości mają wpływ na osiąganie sukcesu20. 

 

Doping – przyczyny, motywy, skutki  
Dla najwytrwalszych jednostek pracowitość, motywacja i wielowymiarowe poświęcenie połączone z talentem i 

wykwalifikowaną kadrą trenerską oraz lekarską może doprowadzić do upragnionego złotego medalu. B. Tracy w osią-

ganiu i maksymalizowaniu osiągnięć stwierdza, iż „niektórzy ludzie rodzą się obdarzeni wyjątkowymi cechami, jednak 

większość nas startuje z umiejętnościami i zdolnościami, które mniej więcej odpowiadają średniej. Większość ludzi, 

którzy osiągają w życiu wielkie sukcesy, dochodzi do tego drogą doskonalenia naturalnych talentów i zdolności w wą-

skiej dziedzinie oraz doprowadzania ich do najwyższego poziomu. […] Aby lepiej wykorzystać swoje możliwości, trzeba 

go tylko zidentyfikować i rozwijać”21. Jednak nie zawsze tak się dzieje, często ludzie kształcą się mimo przeciwności 

swoich umiejętności i zdolności. Bycie „najlepszym z najlepszych” często okazuje się czymś tak odległym, trudnym i 

nieosiągalnym, że w pewnym momencie człowiek zdesperowany dochodzi do przysłowiowego „skraju załamania” i 

chwyta się środków i metod społecznie nieakceptowanych oraz prawnie zakazanych. Wśród sportowców taką metodą 

                                                           
10 Zob. Światowy Kodeks Antydopingowy. World Anti-Doping Agency play thrue 2009, [w:] Doping, red. W. Rewerski, K. Nazar, Warszawa 1995, s. 37.  
11 W. Rewerski, W. Pasierbski, Farmakologiczne aspekty dopingu, [w:] Doping, s. 126. 
12 Światowy Kodeks Antydopingowy 2015, art. 2.1-2.10. 
13 A. Ziemba, Mroczna strona medalu [online], „Wiedza i życie” 2000, nr 9, dostęp: 2.06.2014, http://archiwum.wiz.pl/2000/00090100.asp . 
14 Zob. B. Tracy, Maksimum osiągnięć. Praktyczna wiedza o mechanizmach osiągania sukcesów, Warszawa 2010; Współczesny człowiek w świetle 
dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, red. M. Plopy, M. Błażek, Kraków 2008. 
15 Za: B. Zawadzki, [w:] M. Kowalski, D. Falcman, Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje, Kraków 2010, s. 33. 
16 Tamże. 
17 G. Bielec, Wiedza i postawy pływaków wobec dopingu. Edukacja antydopingowa [online], „Sport Wyczynowy” 2005, nr 1-2, dostęp: 7.09.2014, 
http://www.cos.pl/sw/12_05/52.pdf . 
18 M. Jarvis, Psychologia sportu, Gdańsk 2003, s. 23. Zob. także: W. Aksamit, Pewność siebie i samoocena u sportowców [online], „Sport Wyczynowy” 
2006, nr 9-10, dostęp: 1.10.2015, http://www.cos.pl/sw/910_06/37.pdf . 
19 Tamże. Zob. badania przeprowadzone przez m.in.: Eysenck w teście zwanym Inwentarzem Osobowości Eysencka (Eysenck Personality Inventory  – 
EPI) oraz w 1975 r. nowym wariancie Kwestionariusza Osobowości Eysencka (Eysenck Personality Questionnaire – EPQ). Cattell w 1965 r. stworzył 
Szesnastoczynnikowy Kwestionariusz Osobowości (16PF Questionnaire). Murgatroyd i zespół w 1978 r. opracował Skalę Dominacji Celowej (Telic 
Dominance Scale - TDS), zaś Tutko i Ogilvie opracowali test osobowości nt. Skali Motywacji Sportowej (Athletic Motivation Inventory – AMI). Lerner  i 
Locke zmierzyli gotowość do podjęcia ryzyka oraz motywację osiągnięć poprzez Kwestionariusz Orientacji Sportowej (Sport Orientation Questionnaire – 
SOQ).  
20 Zob. M. Jarvis, Psychologia sportu, Gdańsk 2003. 
21 B. Tracy, Maksimum osiągnięć. Praktyczna wiedza o mechanizmach osiągania sukcesów, Warszawa 2010, s. 58. 

http://archiwum.wiz.pl/2000/00090100.asp
http://www.cos.pl/sw/12_05/52.pdf
http://www.cos.pl/sw/910_06/37.pdf
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okazuje się stosowanie zabronionych środków i metod dopingujących22. Motywacja działań sportowców i ich trenerów 

jest tak wysoka, iż zdolni są oni podjąć ryzyko zaszkodzenia zdrowiu i życiu zawodnika w zamian za osiągnięcie upra-

gnionego sukcesu23. Na początku stosowane są metody mało inwazyjne i nieszkodliwe dla jednostki trenującej, jednak z 

upływem czasu gratyfikacja celu staje się coraz bardziej uciążliwa24, dlatego też środki dozwolone w postaci odżywek25 

niejednokrotnie zmieniają swoją postać w zabroniony doping.  

Jak twierdzi A. Łuszczyńska przyczyną stosowania różnego rodzaju środków psychoaktywnych jest spowodowane 

daleko idącymi czynnikami motywacyjnymi niekoniecznie ściśle związanymi z chęcią odniesienia sukcesu w sporcie. 

Sportowcy coraz częściej sięgają po niedozwolone suplementy tylko po to, aby grupa zaakceptowała daną osobę bądź, 

aby po prostu odstresować się, zabawić, spotkać ze znajomymi i zapomnieć o kłopotach życia codziennego26.  

B.T. Woronowicz opisuje wiele czynników warunkujących sięganie po środki odurzające i uzależniające. Autor 

twierdzi, iż trudno jest jednoznacznie wskazać przyczyny stosowania substancji psychoaktywnych. Jednakże wyróżnia 

cztery czynniki wpływające na skłonności do używania środków uzależniających, które równocześnie oddziałują na-

wzajem na siebie27: 

- czynniki biologiczne, którymi są niepowtarzalne predyspozycje jednostki, do których zalicza się płeć, wiek, 

ogólny stan zdrowia, czynniki genetyczne oraz biologiczna podatność do używek; 

- czynniki społeczne, czyli płaszczyzna uwarunkowana specyficznymi tradycjami oraz panującym systemem war-

tości oraz postawami społecznymi wobec zjawiska na danym terenie; 

- czynniki psychologiczne, czyli mechanizmy związane z zachowaniem i cechami osobowymi jednostki; 

- czynniki duchowe, są to interdyscyplinarne czynniki, które nie wiążą się z religijnością lecz z samoświadomością 

i umiejętnością zrozumienia sensu swojego życia.  

Wystąpienie jednego z wymienionych czynników czy nawet dwóch, a niekiedy wszystkich, nie jest usprawiedli-

wieniem dla osoby sięgającej po szkodliwe substancje. Świadome negatywne wpływanie i szkodzenie własnemu zdro-

wiu i życiu jest „pierwszym krokiem” do nałogu i zniewolenia przez używki. Mobilizującym czynnikiem uzależnienia 

jest sposób i częstotliwość przyjmowania środków psychoaktywnych. Z. Juczyński wyróżnia pięć różnych form stoso-

wania używek: zażywanie eksperymentalne, rekreacyjne, okolicznościowo-sytuacyjne, intensywne i przymusowe. W 

zależności od poziomu „zaawansowania i wtajemniczenia”, dawkę i częstotliwość zażywania, organizm zaczyna funk-

cjonować wg zasad substancji „podanej naszemu umysłowi”. W zależności od rodzaju substancji psychoaktywnej ludzki 

organizm ponosi konsekwencje, a każdy z układów może zostać uszkodzony doprowadzając do pewnych zmian stałych 

i objawów im towarzyszących28.  

Konsekwencje związane z potencjalnym przyjmowaniem środków psychoaktywnych zakazanych przez Światową 

Agencję Antydopingową powiązane są nie tylko z potencjalnymi problemami zdrowotnymi występującymi w sterze 

fizycznej zawodowych sportowców, ale również z następstwami strefy psychicznej i społecznej, które związane są ze 

stygmatyzacją i marginalizacją jednostek, które w zabroniony sposób dopomagały sobie w osiąganiu sukcesów sporto-

wych29. Interesujący i zaskakujący jest fakt sztywnego usystematyzowania zjawiska stosowania środków dopingujących 

w różnych klasyfikacjach i kryteriach, tj. DSM czy ICD. Przyporządkowanie sportowców stosujących doping, w której-

kolwiek z typologii sprawia liczne problemy i wątpliwości, co wiąże się z ewentualnym postawieniem diagnozy i zasto-

sowaniem przyszłej terapii dla jednostki uzależnionej od dopingu (w literaturze częściej spotykane jako uzależnienie od 

leków, narkotyków lub lekomania itp.)30. 

 

 

 

                                                           
22 T. Sahaj, Doping – koń trojański współczesnego sportu [online], „Sport Wyczynowy” 2002, nr 1-2, dostęp: 17.07.2014,http://www.cos.pl/sw/12_02/81.pdf  
23 Zob. badania przeprowadzone przez: Z. Czajkowski, Motywacja osiągnięć - nastawienie na „ja” oraz nastawienie na zadania [online], „Sport  wyczynowy” 
2001, nr 3-4, dostęp: 11.10.2015, http://www.cos.pl/sw/34/66.pdf .; Tenże, O dziwnych zjawiskach w działalności trenerów i w nauce  o sporcie  
[online], „Sport wyczynowy” 2001, nr 5-6, dostęp: 3.11.2015, http://www.cos.pl/sw/56/21.pdf .; Tenże, Wpływ postrzegania celów na  motywację  
osiągnięć, zachowania zawodników oraz wyniki sportowe [online], „Sport Wyczynowy” 2002, nr 9-10, dostęp: 7.10.2015,  
http://www.cos.pl/sw/910_02/23.pdf .; M. Herzig, Trener – zawodnik – psycholog [online], „Sport Wyczynowy” 2004, nr 7-8, dostęp: 12.09.2015,   
http://www.cos.pl/sw/78_04/13.pdf .; J. Blacharz, Psychologiczne wspomaganie – zakres i skuteczność [online], „Sport Wyczynowy” 2002, nr 3-4,   
dostęp: 12.10.2015, http://www.cos.pl/sw/34_02/115.pdf .; B. Ryba, Motywacja działań różnych grup środowiska sportowego [online], „Sport   
Wyczynowy” 2001, nr 9-10, dostęp: 9.09.2014, http://www.cos.pl/sw/910/62.pdf . 
24 C. Timoszyk-Tomczak, Właściwości celów w kontekście preferencji strategii konstruowania własnej przyszłości, [w:] Współczesny człowiek w  świetle  
dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, red. M. Plopy, M. Błażek, Kraków 2008, s. 85. 
25 R.B. Kreider, M. Greenwood, Kreatyna, „Sport Wyczynowy”, 2003 nr 1-2, s.  
26 A. Łuszczyńska, Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne, Warszawa 2011, s. 87. 
27 B.T. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009, s. 60-78. 
28 Tamże. 
29 Zob. A. Łuszczyńska, Psychologia sportu i aktywności fizycznej: zagadnienia kliniczne, Warszawa 2011. 
30 Zob. R. Martens, Jak być skutecznym trenerem, Warszawa 2009. 

http://www.cos.pl/sw/12_02/81.pdf
http://www.cos.pl/sw/34/66.pdf
http://www.cos.pl/sw/56/21.pdf
http://www.cos.pl/sw/78_04/13.pdf
http://www.cos.pl/sw/34_02/115.pdf
http://www.cos.pl/sw/910/62.pdf
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System prawny i instytucjonalny – zwalczanie dopingu i źródło informacji 
W polskim systemie prawnym jest wiele aktów normatywnych, z którymi każdy zawodnik powinien się zapoznać, 

niestety nie rzadko tak nie jest. Począwszy od Światowego Kodeksu Antydopingowego poprzez ustawę o sporcie, gdzie 

jeden rozdział został poświęcony zwalczaniu dopingu, a skończywszy na Polskich Przepisach Antydopingowych z dnia 

23 października 2014 r.31, należy przyznać, iż mimo regulacji prawnych doping nadal występuje wśród sportowców 

zawodowych, jak i amatorów.  

W przepisach prawnych poświęcono zwalczaniu stosowania dopingu w sporcie wiele miejsca. Jest ściśle określony 

katalog środków i metod zakazanych zwanych dopingiem, który z dniem 1 stycznia każdego roku jest aktualizowany. 

Są szczegółowo opisane standardy postępowania każdego sportowca, jakie ma on obowiązki i prawa, ale również propo-

nowane konsekwencje i odpowiedzialność karna w momencie wykrycia dopingu. Są dokładnie opisane postępowania 

przy pobieraniu próbek fizjologicznych w postaci krwi lub moczu oraz zasady kontrolowania sportowców w danym 

miejscu i czasie. Jednak to jak widać nie wystarczy. Zaznaczyć należy, że w dużej mierze odpowiedzialność spoczywa na 

zawodniku, aby dopilnować właściwy tryb, metody i substancje stosowane podczas trenowania nie były zabronione. 

Jeżeli sportowiec ma jakiekolwiek wątpliwości światowa, jak i krajowa agencja antydopingowa stworzyły specjalne 

strony internetowe32 czy całodobowe pogotowia informacyjne33, na których każda osoba związane ze sportem może 

sprawdzić czy dana substancja i metoda jest zabroniony.  

Często zdarza się, że sportowiec mocno nadwyręży swoje zdrowie, cierpi na przewlekłe choroby lub dozna kontu-

zji, w takich przypadkach często stosuje się środki umożliwiające poprawne funkcjonowanie, przyspieszające regenera-

cję i proces rehabilitacyjny, w którym mogą znaleźć się środki zakazane. WADA przewidziała taką możliwość i stwo-

rzyła stosowanie środków zabronionych z wyłączeniem dla celów terapeutycznych (ang. Therapeutic Use Exemption, 

w skrócie „TUE”)34. Jednak objęcie tym wyjątkiem wymaga uzyskania najpierw zgody Światową Agencję Antydopin-

gową, w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi zachowanie będące na liście jako doping nie będzie złamaniem 

zasad antydopingowych. Jednak musi to być dobrze umotywowane i udokumentowane lekarskimi zaświadczeniami.  

Niestety jest wiele różnych odstępstw od wymogów stawianych przez WADA. Niektóre odmiany sportu tworzą 

swoje własne zindywidualizowane reguły i tym samym nie podlegają światowym zasadom antydopingowym35. Odpo-

wiedzialność stosowania dopingu w sportach indywidualnych jest klarowna, ponieważ zawodnik u którego wykryto 

substancje lub metody znajdujące się na listach zabronionej36 może zostać ukarany w postaci nagany, wykluczenia do 4 

lat, dożywotniej dyskwalifikacji, konsekwencje finansowe, odebrania wszystkich dotychczasowych medali i tytułów 

oraz informacja do wiadomości publicznej o wykryciu dopingu37.  

W art. 11 Światowego Kodeksu Antydopingowego jest odrębny zapis stosowany w przypadku sportów zespoło-

wych. Odpowiedzialność w dyscyplinach grupowych rozkłada się inaczej. Jeżeli jedna osoba z ekipy stosowała doping, 

to indywidualne konsekwencje są podejmowane względem takiego zawodnika. Natomiast, gdy w zespole przynajmniej 

u dwóch stwierdzono naruszenie przepisów antydopingowych konsekwencje ponosi cała drużyna38. Podczas stosowania 

dopingu w sporcie zawsze jest ktoś poszkodowany. Z jednej strony zawodnik, który jest „czysty” gdy przegrywa z oszu-

stem, a z drugiej strony sportowiec stosujący doping zawsze może być złapany, ukarany a konsekwencje zdrowotne 

mogą być krótko bądź dalekoterminowe.  

 

Wnioski końcowe 
 Odkąd istnieje współzawodnictwo i chęć bycia mistrzem, odtąd rozpoczęła się również nieczysta rywalizacja i 

wyszukiwanie metod i środków wspomagających osiągnięcie celu. Niestety świat sportu został wystawiony na próbę 

zakazanego dopingu, który ma na celu wspomóc i przyspieszyć osiągnięcie celu, w tym przypadku zwycięstwo i bycie 

najlepszym.  

 Jest wiele instytucji w kraju i za granicą, które kontrolują i restrykcyjnie przestrzegają reguł, którymi powinien 

się kierować każdy zawodnik i drużyna. Niestety już od czasów biblijnych człowiek jest wystawiany na próbę i jest 

kuszony łatwiejszą drogą czy szybszym efektem minimalizując koszty ciężkiej i wyczerpującej pracy na treningach i w 

okresie przygotowawczym. W sporcie takim „jabłkiem Ewy” jest doping. Niektórzy sięgają po środki i metody zabro-

nione w sposób świadomy, inni przypadkowy a jeszcze następni z przymusu czynnika chorobowego.  

                                                           
31 http://www.antydoping.pl/pl/prawo/modelowe_reguly_antydopingowe (dostęp: 10.11.2015). 
32 http://www.antydoping.pl/ (dostęp 10.10.2015). 
33 http://www.antydoping.pl/pl/pogotowie (dostęp 12.10.2015). 
34 http://www.antydoping.pl/pl/informacje_dla_sportowcow/wylaczenia_dla_celow_terapeutycznych_tue (dostęp 12.10.2015). 
35 Zob. Regulamin i zasady w KSW (Konfrontacji Sztuk Walki), http://www.konfrontacja.com/ksw-zasady-i-reguly-walki.pdf (dostęp 20.10.2015). 
36 http://www.antydoping.pl/pl/informacje_dla_sportowcow/lista_zabroniona (dostęp 11.10.2015). 
37 Światowy Kodeks Antydopingowy, art. 10. 
38 Światowy Kodeks Antydopingowy, art. 11. 
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Doping był i jest i niestety z dużym prawdopodobieństwem pozostanie w sporcie, jednak zawodnik jest człowie-

kiem i ma prawo wyboru „brać czy nie”. To do niego należy decyzja, tak samo jak na sportowcu spoczywa odpowie-

dzialność, dlatego w chwili wątpliwości jest wiele form pomocy w zwalczaniu dopingu w sporcie. Internet, fora i infoli-

nie oraz specjalnie przygotowane strony dostarczają potrzebnych wiadomości oraz uświadamiają zawodników co jest 

dozwolone a co zabronione. Warto sięgać po takie informacje, dzięki którym sport może być „czysty” a zdobyte tytułu i 

medale pozostaną w rękach prawdziwych mistrzów w swojej dyscyplinie. Sama walka i nakładanie kar finansowych czy 

zawieszenia i dyskwalifikacja sportowców stosujących doping z odbieraniem im tytułów są nie tylko przykre dla za-

wodnika, są również krzywdzące dla całego świata sportu i całej społeczności. 

Zawsze należy pamiętać i dążyć do przestrzegania ogólnych zasad fair play.  

 

*** 

 

 

This article attempts to systematize the occurrence of the phenomenon of doping in sport and to explain what the 

whole process of combating doping in sport and to indicate helpful anti-doping legal instruments, institutions and web-

sites that are doing this phenomenon. Applying prohibited means and methods is destroying the pure pleasure of the 

competition in sport. Unfortunately, the same law and the rules prevailing in this respect, responsibilities and the con-

sequences of not all the players put off effectively. Anti-doping system and special institutions set up for this fight with 

the players and every year pick up individuals who violate the legal, moral and social order in sport. Apart from formal 

penalties of the athlete, to mark he belongs, that he is not only responsible for doping. To the responsibility also pulled 

third parties connected with the training whole process starting from the coach can be and having finished on the 

training widely understood staff. 
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I Wprowadzenie 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w 

postępowaniu karnym (Dz. Urz. UE L 142 z 01.06.2012) została uchwalona na podstawie art. 82 u. 2 Traktatu o Funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej1 jako element polityki utrzymania i rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i spra-

wiedliwości. Wprowadza ona minimalne normy dotyczące postępowania karnego w celu umożliwienia wzajemnego 

uznawania orzeczeń sądowych, dla którego niezbędne jest aby sądy Państw Członkowskich oraz uczestnicy procesu 

karnego, dzięki harmonizacji prawa w tym zakresie, zyskali zaufanie do wyroków wydawanych w sądach innych Pań-

stw Członkowskich i traktowali te wyroki jak wyroki sądów własnego państwa1.
1 Osiągnięcie tego celu wymaga zaufania nie tylko do odpowiedniości przepisów, ale również prawidłowości ich 

stosowania.2 Omawiana dyrektywa jest elementem szerszego procesu legislacyjnego zmierzającego do realizacji powyż-

szych celów. Trzeba też podkreślić, że wyznacza ona jedynie minimalny poziom ochrony, poszczególne państwa mogą 

przyznać uczestnikom procesu karnego szersze prawa. 

Prawo do informacji, którego ona dotyczy, było obecne w ustawodawstwie Państw Członkowskich, a także w wią-

żących je umowach międzynarodowych takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych na długo przed jej wejściem w życie. Dyrektywa jednak, zawiera dużo bardziej 

szczegółową regulację niż wymienione umowy. Zawiera też zastrzeżenie stanowiące, iż wszystkie jej przepisy odpowia-

dające prawom gwarantowanym przez Konwencję powinny być interpretowane i wdrażane w sposób spójny z tymi 

prawami i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.3 

W niniejszym artykule omówione zostaną najpierw najważniejsze przepisy polskiego kodeksu postępowania kar-

nego z 1997 roku oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące prawa do informacji, a w następnej kolejności 

przepisy dyrektywy 2012/13/UE. 

 

II Prawo do informacji w polskim ustawodawstwie oraz w Europejskiej Konwencji Praw  

  Człowieka 
Prawo do informacji wynika z jednego najbardziej fundamentalnych praw przysługujących oskarżonemu, czyli 

prawa do obrony. To ostatnie oznacza możliwość podejmowania czynności procesowych w ramach uprawnień przewi-

dzianych dla stron procesowych zmierzających do odparcia oskarżenia.4 Oskarżonemu lub podejrzanemu, który nie 

został stosownie pouczony o przysługujących mu w procesie uprawnianiach dużo trudniej jest realizować prawo do 

obrony, w szczególności jeżeli nie korzysta on z pomocy obrońcy. 

Polskie przepisy procesowe gwarantują cały szereg uprawnień składających się na prawo do informacji. Podsta-

wowym z nich jest art. 16 § 1 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że jeżeli organ procesowy jest zobowiąza-

ny do poinformowania uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach, to nieudzielenie lub błędne udzielenie 

informacji przez organ nie może pociągać za sobą ujemnych skutków dla tych uczestników lub innych osób, których to 

dotyczy. Ponadto, §2 tego przepisu nakłada na organ obowiązek informowania w miarę potrzeby uczestników o ich 

prawach i obowiązkach nawet wtedy, gdy ustawa wyraźnie tego od organu nie wymaga. Brak pouczenia lub mylne 

pouczenie w takim przypadku ma takie same skutki jak wtedy gdy ustawa wprost pouczenia wymagała, jeżeli tylko w 

świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne.  

                                                           
1 Pkt4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym 
(Dz. U. L 142/1). 
2 Ibidem. 
3 Pkt 42 dyrektywy 2012/13/UE. 
4 P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków, 2006, s. 36. 
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Przepis ten jest wyrazem zasady informowania uczestników procesu o ich obowiązkach i uprawnieniach, która 

czasem jest też uznawana za element bardziej podstawowych zasad: zasady lojalności organów procesowych lub zasady 

rzetelnego (uczciwego) procesu5. Występuje ona w dwóch postaciach: bezwzględnej (§1 - sytuacje, w których ustawa 

wprost wymaga pouczenia) oraz względnej (§2 - sytuacje, w których organ powinien informować uczestników w miarę 

potrzeby). W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że uchybienie procesowe uczestnika postępowania mające wpływ 

na wynik sprawy i będące skutkiem braku pouczenia lub błędnego pouczenia jest względną przyczyną odwoławczą. 

Ponadto uznaje się, że pouczenie niepełne ma taki sam skutek jak pouczenie błędne lub całkowity brak pouczenia. W 

konsekwencji można uznać, że zasada informowania uczestników procesu przełamuje w tym konkretnym wypadku 

zasadę, zgodnie z którą nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet)6. Trzeba podkreślić, że obecność tej zasady 

w polskim prawodawstwie ma już długą historię, art. 16 obecnego kodeksu jest prawie dosłownie przeniesionym art. 10 

kodeksu postępowania karnego z 1969 roku.7  

Do najważniejszych przepisów k.p.k wprost nakładających na organy procesowe obowiązek pouczenia oskarżone-

go lub podejrzanego należą m.in.: art. 6 (prawo do obrony, a w szczególności do korzystania z usług obrońcy), art. 175§1 

zd. 2 (prawo do składania lub odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania), art. 386§1 

(prawa wymienione w poprzednim przepisie oraz prawo do składania wniosków dowodowych i konsekwencjach nie-

skorzystania z tego uprawnienia; przepis ten ma zastosowanie wyłącznie gdy oskarżony bierze udział w rozprawie 

głównej). Najszerszy katalog uprawnień, o których należy pouczyć oskarżonego zawiera art. 300§1 k.p.k. Przepis ten 

wymienia następujące prawa, o których pouczyć podejrzanego należy jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem: do 

składania lub odmowy składania wyjaśnień, do odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich 

zmianach, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do skorzystania z pomocy obroń-

cy, do wystąpienia o obrońcę z urzędu, do końcowego zapoznania z materiałami postępowania przygotowawczego, do 

skorzystania z pomocy tłumacza, do bycia przesłuchanym w obecności obrońcy oraz o prawach związanych z możliwo-

ścią konsensualnego zakończenia postępowania karnego (podejrzanego należy też poinformować o możliwości prze-

prowadzenia mediacji).  

W odniesieniu do osoby zatrzymanej prawo do informacji gwarantuje art. 244§2 k.p.k., który nakazuje organom 

procesowym poinformować taką osoba o przyczynach zatrzymania oraz pouczyć o przysługujących jej prawach m.in. o 

prawie do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (które zostało wprowadzone w efekcie implementacji Dyrektywy 

2010/64/UE). Paragraf piąty tego artykułu upoważnia Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określające-

go wzór takiego pouczenia (przepis ten realizuje szczegółowe wymogi Dyrektywy, opisane niżej). 

Prawo do informacji jest też jednym z elementów prawa do rzetelnego procesu w rozumieniu Europejskiej Kon-

wencji Praw Człowieka. Art. 6 Konwencji, dotyczący tego prawa, w ustępie trzecim wymienia minimalne prawa osoby 

oskarżonej o popełnienie czynu zagrożonego karą. Pkt a gwarantuje oskarżonemu prawo do szczegółowej informacji o 

istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia. Informacja ta musi być udzielona niezwłocznie i w 

języku dla oskarżonego zrozumiałym. Pkt b przyznaje oskarżonemu prawo do posiadania odpowiedniego czasu i możli-

wości do przygotowania obrony. Wprawdzie prawo oskarżonego do bycia poinformowanym o przysługujących pra-

wach nie jest zapisane wprost, jednak jest ono częścią przyznanego w pkt. b prawa do obrony8 oraz prawa do rzetelnego 

procesu. Należy zatem uznać, że Konwencja wymaga od swoich państw-stron zagwarantowania ich w swoich porząd-

kach prawnych. 

Konwencja gwarantuje prawo do informacji również osobom zatrzymanym za sprawą art. 5 u. 2. Stanowi on, że 

osoba zatrzymana musi być niezwłocznie poinformowana o przyczynach zatrzymania i stawianych zarzutach, w zro-

zumiałym dla niej języku. 

 

III Dyrektywa 2012/13/UE 
Artykuł 82 Traktatu ustala ramy współpracy wymiarów sprawiedliwości Państw Członkowskich Unii Europejskiej 

w sprawach karnych. Jego wprowadzenie, pozwalające na harmonizowanie prawodawstw Państw Członkowskich za 

pomocą dyrektyw, rozpoczyna zupełnie nowy rozdział europejskiej polityki karnej. Przed wejściem w życie Traktatu 

Lizbońskiego była ona prowadzona w ramach III filaru w drodze wydawania decyzji ramowych. W konsekwencji braku 

bezpośredniego skutku decyzji ramowych oraz mniejszych możliwości wywierania nacisku na Państwa Członkowskie 

uchylające się od ich wykonania, skuteczność decyzji ramowych była znacznie mniejsza. 

                                                           
5 Z. Gostyński, Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego  (rzetelnego) 
procesu, [w;] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności.  
Księga ku czci prof. S. Waltosia, Warszawa, 2000, s. 363. 
6 L. Paprzycki, J, Grajewski, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego, t. I. Komentarz do art. 1-424, Warszawa , 2013, komentarz do art. 16. 
7 Z. Gostyński, Obowiązek informowania…, s. 363. 
8 P. Hofmański, Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń, 1995, s.255. 
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 Art. 82 przewiduje, że współpraca ta opierać się będzie na wzajemnym uznawaniu orzeczeń oraz zbliżaniu usta-

wodawstwa oraz przepisów wykonawczych w dziedzinach wymienionych w ustępie drugim tego artykułu oraz artyku-

łu kolejnego. Ustęp drugi upoważnia Radę do stanowienia wspólnie z Parlamentem Europejskim zgodnie ze zwykłą 

procedura ustawodawczą dyrektyw ustanawiających minimalne normy w „zakresie niezbędnym dla ułatwienia wza-

jemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w 

sprawach karnych o wymiarze transgranicznym”.9 Bezpośrednio określa on trzy dziedziny, których te minimalne nor-

my mają dotyczyć: wzajemne dopuszczanie dowodów pomiędzy Państwami Członkowskimi, prawa jednostek w postę-

powaniu karnym oraz prawa ofiar przestępstw. Oprócz określenia tych trzech dziedzin, przepis ten przewiduje możli-

wość wydawania jednomyślnie przez Radę decyzji za zgodą Parlamentu Europejskiego określających inne szczególne 

aspekty postępowania karnego, w których normy minimalne, o których mowa wyżej, mogą być stanowione poprzez 

dyrektywy. 

Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące harmonizacji praw jednostki w postępowaniu karnym jest elementem 

wspólnej polityki kryminalnej. Dokumentem, który określa aktualne kierunki jej rozwoju jest Rezolucja Rady z dnia 30 

listopada 2009 r. dotycząca harmonogramu działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych 

lub oskarżonych w postępowaniu karnym (Dz.U. C 295z 4.12.2009)10. W rezolucji tej stwierdza się, że na szczeblu Unii 

Europejskiej należy podjąć działania mające na celu umocnienie praw osób podejrzanych lub oskarżonych w postępo-

waniu karnym. Załącznikiem do tej Rezolucji jest „Harmonogram działań mających na celu umocnienie praw proceso-

wych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym”, który przewiduje sześć środków, które powinny 

zostać wdrożone: 

A. Prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego 

B. Prawo do informacji o prawach i informacji o zarzutach 

C. Prawo do porady prawnej i pomocy prawnej 

D. Prawo do kontaktu z krewnymi, pracodawcami i organami konsularnymi 

E. Prawo do specjalnego zabezpieczenia dla osób podejrzanych lub oskarżonych wymagających szczególnego trak-

towania 

F. Zielona księga w sprawie tymczasowego aresztowania 

Dyrektywa 2012/13/UE wdraża środek B, dotyczy prawa podejrzanych i oskarżonych (od momentu, w którym 

osoby te zostaną poinformowane o podejrzeniu lub oskarżeniu o popełnienie przestępstwa) do informacji o przysługują-

cych im prawach w postępowaniu karnym oraz do informacji o oskarżeniu skierowanym przeciwko nim. Dyrektywa 

stanowi również o prawach osób, wobec których zastosowano Europejski Nakaz Aresztowania. Jak zostało to już zazna-

czone we wprowadzeniu, Dyrektywa 2012/13/UE jest elementem szerszego procesu legislacyjnego realizującego polity-

kę utrzymania i rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Środek A został wdrożony Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i 

tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (jeszcze sprzed uchwalenia omawianej w artykule dyrektywy), nato-

miast środki C oraz D częściowo wdrożono11 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 paź-

dziernika 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym euro-

pejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i pra-

wa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. 

 Kluczowym przepisem omawianej Dyrektywy jest art. 3, który przewiduje prawo do informacji osoby podejrzanej 

lub oskarżonej o następujących przysługujących jej na podstawie prawa Państwa Członkowskiego prawach: 

a) prawie dostępu do obrońcy; 

b) prawie do bezpłatnej porady prawnej i warunkach jej uzyskania; 

c) prawie do informacji dotyczących oskarżenia; 

d) prawie do tłumaczenia ustnego i pisemnego; 

e) prawie do odmowy składania wyjaśnień12.  

Podejrzany lub oskarżony powinni być o powyższych prawach poinformowani ustnie lub pisemnie, prostym i przy-

stępnym językiem, w sposób uwzględniający szczególne potrzeby podejrzanego lub oskarżonego wymagających szcze-

gólnego traktowania. Ponadto, oskarżony lub podejrzany ma prawo do otrzymania niezwłocznie informacji o czynie 

zabronionym, o dokonanie którego jest oskarżony lub podejrzewany. Informacja o czynie zabronionym musi być na 

                                                           
9 Art. 82 u. 2 dyrektywy 2012/13/UE. 
10 A. Górski, M. Toruński, Zmiany w treści prawa do tłumaczenia w postępowaniu karnym według Dyrektywy Komisji I Rady 2010/64/UE, 
„Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 15, s. 129-131. 
11 A. Gajda, Umocnienie praw jednostki w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej a Dyrektywa w sprawie dostępu do adwokata, „Kwartalnik 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2014, nr 1, s. 18-19. 
12 Art. 3 u. 1 Dyrektywy 2012/13/UE. 
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tyle szczegółowa, aby zagwarantować rzetelność postępowania karnego oraz skuteczność wykonywania prawa do obro-

ny.13 Art. 6 u.3 rozszerza to prawo zobowiązując Państwa Członkowskie, aby osobom podejrzanym najpóźniej w chwili 

przekazania podstawy oskarżenia do oceny sądu udostępniono szczegółowe informacje na temat oskarżenia. W szcze-

gólności, informacje te powinny obejmować określenie rodzaju przestępstwa, jego kwalifikację prawną oraz charakter 

udziału osoby oskarżonej.  

Osobom podejrzanym lub oskarżonym, które dodatkowo zostały zatrzymane, prawa wymienione w art. 3 u. 1 po-

winny zostać zakomunikowane w sposób pisemny, poprzez wręczenie im „pouczenia o prawach” (przykładowy wzór 

takiego pouczenia zawiera załącznik do dyrektywy). Osoby te mają prawo nie tylko do zapoznania się z tym poucze-

niem o prawach, ale również do zatrzymania go w posiadaniu przez cały okres trwania zatrzymania. Dodatkowo art. 4 

u.2 nakazuje, aby pouczenie o prawach zawierało informację o następujących prawach przysługujących osobie zatrzy-

manej: 

a) o prawie dostępu do materiałów sprawy (nieodpłatnego); 

b) o prawie do poinformowania władz konsularnych oraz jednej osoby; 

c) o prawie do dostępu do pilnej pomocy medycznej.  

Pouczenie musi też zawierać informację o maksymalnej liczbie godzin lub dni, podczas których osoba podejrzana 

lub oskarżona może być pozbawiona wolności, zanim zostanie postawiona przed organem sądowym14. Oprócz powyż-

szych, pouczenie powinno zawierać informację o wszelkich prawnie dostępnych dla osoby aresztowanej środkach za-

kwestionowania zgodności z prawem decyzji o aresztowaniu, oceny jej zasadności oraz możliwości ubiegania się o tym-

czasowe zwolnienie. 

Pisemne pouczenie o prawach powinno być sporządzone w języku zrozumiałym dla osoby podejrzanej lub oskar-

żonej. Gdy takowe nie jest dostępne, należy tę osobę poinformować ustnie w zrozumiałym dla niej języku, a pisemne 

pouczenie w zrozumiałym języku przekazać bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Gdy jest to konieczne dla zapewnienia rzetelności postępowania, osoby podejrzane lub oskarżone powinny być in-

formowane o wszelkich zmianach informacji, do podania których zobowiązuje art. 6 dyrektywy (czyli informacji o 

czynie zabronionym, szczegółowych informacji na temat oskarżenia oraz informacji o powodach zatrzymania lub aresz-

towania)  

Oprócz zagwarantowania prawa do informacji o oskarżeniu, Dyrektywa zobowiązuje też Państwa Członkowskie 

do zapewnienia dostępu do materiałów sprawy. Art. 7 u. 2 gwarantuje osobie oskarżonej lub podejrzanej nieodpłatny 

dostęp do całego materiału dowodowego będącego w posiadaniu właściwych organów w celu zagwarantowania rzetel-

nego postępowania i możliwości przygotowania do obrony. Dotyczy to zarówno materiału dowodowego świadczącego 

na korzyść, jak i tego świadczącego na niekorzyść osoby podejrzewanej lub oskarżonej. Dostęp do tego materiału musi 

być zapewniony w czasie, który pozwoli na wykonywanie prawa do obrony. W żadnym jednak wypadku nie może się 

to stać później niż w momencie rozpoczęcia postępowania sądowego (przekazania podstawy oskarżenia do oceny sądu).  

Powyższe uprawnienia przysługują wszystkim osobom podejrzewanym lub oskarżonym, niezależnie od tego czy 

zostały one pozbawione wolności czy też nie. Tym spośród nich, które zostaną zatrzymane, przysługuje ponadto prawo 

dostępu do dokumentów (również nieodpłatnego), będących w posiadaniu właściwych organów, które są związane z 

konkretną sprawą i mają istotne znaczenie dla zakwestionowania legalności ich zatrzymania lub aresztowania. W art. 7 

u. 3 zastrzega się też, że uprawnienie osoby zatrzymanej do dostępu do tych dokumentów nie może zostać naruszone 

przez opóźnienie dostępu do materiału dowodowego, o którym mowa w poprzednim akapicie. Oznacza to, że nawet 

gdy przepisy krajowe dopuszczają zgodnie z Dyrektywą ograniczenie dostępu do materiału dowodowego, to nie mogą 

ograniczyć dostępu do tych jego elementów, które jednocześnie stanowią związane ze sprawą dokumenty mające zna-

czenie dla zakwestionowania legalności zatrzymania lub aresztowania. 

Wprawdzie prawo dostępu do materiałów sprawy jest jedną z kluczowych gwarancji procesowych, Dyrektywa po-

zwala Państwom Członkowskim w ściśle określonych wypadkach je ograniczyć. Art. 7 u.4 przewiduje wyjątki od 

uprawnień sformułowanych w poprzednich ustępach tego artykułu. Stanowi on, iż prawa dostępu do materiałów spra-

wy można odmówić w następujących wypadkach, gdy odmowa ta nie narusza prawa do rzetelnego procesu: 

a) gdy „dostęp taki może doprowadzić do poważnego zagrożenia dla życia lub praw podstawowych innej osoby”; 

b) gdy „odmowa jest bezwzględnie konieczna dla ochrony ważnego interesu publicznego”. 

Przykładami konieczności motywowanej ochroną ważnego interesu publicznego wskazywanymi przez sam przepis 

dyrektywy są szkoda dla trwającego dochodzenia i bezpieczeństwo narodowe Państwa Członkowskiego, w którym to-

czy się postępowanie karne. Z uwagi na to, iż nie jest to enumeratywne wyliczenie, prawo krajowe może przewidywać 

inne przypadki, w których „ważny interes publiczny” uzasadni odmowę dostępu do materiałów sprawy lub odmawiać 

                                                           
13 Art. 6 u. 1. Dyrektywy 2012/13/UE. 
14 Art. 6 u. 2 Dyrektywy 2012/13/UE. 
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prawa dostępu w sposób ogólny, we wszystkich sytuacjach, w których naruszony jest „ważny interes publiczny”. Dy-

rektywa zastrzega jednak, że decyzja o takiej odmowie musi być podejmowana przez organ sądowy albo, jeśli wydaje ją 

organ innego typu, to powinna przynajmniej podlegać sądowej kontroli. 

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Dyrektywa nie przewiduje analogicznych wyjątków od prawa dostępu osób 

zatrzymanych lub aresztowanych do dokumentów mających związek z konkretną sprawą i mających znaczenie dla 

skutecznego zakwestionowania legalności zatrzymania lub aresztowania. 

Oprócz powyżej opisanej ogólnej regulacji dotyczącej wszystkich osób zatrzymanych lub aresztowanych, Dyrek-

tywa zawiera też unormowania dotyczące prawa do informacji osób zatrzymanych w związku z wystawieniem Europej-

skiego Nakazu Aresztowania. Oprócz informacji, do których uprawnieni są wszyscy zatrzymani osoby takie powinny 

zostać pouczone o prawach przysługujących im na mocy przepisów prawa krajowego wdrażających decyzję ramową 

2002/584/WSiSW.  

 

IV Podsumowanie 
Państwa Członkowskie były zobligowane do transpozycji dyrektywy 2012/13/UE do dnia 2 czerwca 2014 roku. 

Większość gwarantowanych przez nią uprawnień znajdowała się już wcześniej w ich prawodawstwach. Prawa: dostępu 

do materiałów sprawy, do informacji o możliwości skorzystania z pomocy prawnej czy do odmowy składania zeznań 

stanowią wspólny i dobrze zakorzeniony element tradycji prawnych wielu Państw Członkowskich. Jak jednak wskazuje 

się w literaturze, nie wszędzie każde z tych praw jest w równym stopniu chronione, zarówno z powodu braku odpo-

wiedniej regulacji jak i nieodpowiedniej praktyki stosowania prawa.  

Rozmaite prawa składające się na prawo do informacji znajdowały się nie tylko w krajowych porządkach praw-

nych, ale były również gwarantowane na szczeblu międzynarodowym. Szczególnie istotne jest w tym względzie 

orzecznictwo ETPCz, który interpretując Konwencję, przede wszystkim art. 6 gwarantujący prawo do rzetelnego proce-

su, przyznawał podejrzanym i oskarżonym różne formy prawa do informacji, pomimo tego, iż nie jest ono wyrażone 

wprost w konwencji. Biorąc jednak pod uwagę niejednolitość orzecznictwa strasburskiego oraz fakt, iż nawet najbar-

dziej utrwalona linia orzecznicza nie ma charakteru formalnie obowiązującego źródła prawa, orzecznictwo ETPCz, nie 

mogło w wystarczającym stopniu pełnić funkcji zbliżającej niejednorodne ustawodawstwa poszczególnych krajów eu-

ropejskich.  

Z powyższych względów uchwalenie omawianej dyrektywy było prawdopodobnie środkiem niezbędnym dla rea-

lizacji założeń unijnej polityki kryminalnej, zakładającej potrzebę obowiązywania podobnych minimalnych standardów 

ochrony praw procesowych podejrzanych i oskarżonych. Dyrektywa jest bowiem czynnikiem silniej wpływającym na 

ustawodawstwo oraz praktykę stosowania prawa Państw Członkowskich UE niż orzecznictwo ETPCz, m.in. z uwagi na 

przewidziane w prawie pierwotnym sankcje za nieprawidłową transpozycję. Ponadto, Dyrektywa 2012/13/UE staje się 

przedmiotem wiążącej wykładni dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej15. Jego orzecznictwo 

stanowi zatem kolejny czynnik zbliżający do siebie standardy prawne Państw Członkowskich w przedmiotowej materii. 

W konsekwencji uznać należy, że Dyrektywa nie narusza fundamentalnej dla unijnego prawodawstwa zasady pomocni-

czości wyrażonej w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Na marginesie można zauważyć, że w praktyce Dyrektywa 

oprócz realizacji polityki karnej UE może również pozytywnie wpływać na realizację prawa do rzetelnego procesu gwa-

rantowanego przez EKPC (poziom ochrony przewidziany w ustawodawstwach krajowych nie powinien być niższy niż 

ten wynikający z Konwencji16). 

Trzeba też dodać, że w Polsce potrzeba zagwarantowania prawa do informacji w stopniu szerszym niż dotychczas 

wynikała nie tylko z konieczności implementacji Dyrektywy, ale również ze zdecydowanego przesunięcia polskiej pro-

cedury karnej w stronę kontradyktoryjności. Skuteczne realizowanie prawa do obrony w ramach kontradyktoryjnego 

modelu procesu nie jest możliwe, jeśli podejrzany lub oskarżony nie mają dostatecznej wiedzy o przysługujących im na 

poszczególnych etapach postępowania uprawnieniach oraz nie są zaznajomieni z treścią stawianych im zarzutów i ma-

teriałem dowodowym. Z uwagi na powyższe, ustawodawca nowelizując omawiane przepisy k.p.k. musiał wziąć pod 

uwagę nie tylko cele stawiane przez Dyrektywę, ale również spójność z całością reformy polskiego postępowania karne-

go. 

 

*** 

 

 

                                                           
15 A. Gajda, Umocnienie praw jednostki …, s. 30. 
16 Ibidem. 
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 Directive 2012/13 / EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information 

in criminal proceedings (Acts. Office. EU L 142, 01.06.2012) was enacted pursuant to art. 82 in. 2 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union, in order to prescribe minimum standards for criminal proceedings. The right to 

information to which it relates, was present in the legislation of the Member States, as well as international agreements 

such as the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, long 

before enactment of the Directive. However, the Directive contains far more detailed regulation than mentioned inter-

national agreements. The article is focused on discussion of the provisions of Directive 2012/13 / EU in the light of pro-

visions of the Polish Code of Criminal Procedure and European Convention on Human Rights concerning the right to 

information. 
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I. Wstęp 
Choć udział nieletnich w statystykach przestępczości nie zwiększył się w ostatnich latach1 to jednak zjawisko po-

pełniania przestępstw przez osoby nieletnie zwraca coraz większą uwagę zarówno społeczeństwa, jak i naukowców17. 

Szukając genezy i źródeł takiego stanu rzeczy, część przedstawicieli doktryny upatruje przyczyn przestępczości nielet-

nich w przeobrażeniach społeczno-ustrojowych, wobec których radykalna zmiana systemowa stworzyła wiele napięć i 

sprzeczności stanowiących podłoże konfliktów18. Inni z kolei uważają, że główną przyczyną są uwarunkowania rodzin-

ne19, opierające się na wzajemnej agresji członków rodziny20, co niejednokrotnie prowadzi do stosowania szeroko rozu-

mianej przemocy21. Zjawisko przemocy domowej – bez znaczenia kto jest jej sprawcą – jest bardzo niebezpieczne, gdyż 

może być źródłem dysfunkcji społecznych. Skutki przemocy dotykają nie tylko jej bezpośrednich „ofiar”, ale także jej 

świadków, którymi najczęściej są dzieci22. Zatem wszelkie traumatyczne doświadczenia rodzinne wpływają negatywnie 

na osobowość osoby nieletniej. Jako przyczyny przestępczości nieletnich wskazuje się również inne czynniki. Prowa-

dzone w tym zakresie badania wykazały mocną dodatnią kolerację pomiędzy liczbą przestępstw z użyciem przemocy a 

poziomem ubóstwa23. Co prawda ubóstwo jako czynnik wyizolowany nie ma żadnego wpływu na występowanie prze-

stępczości i nie wszyscy nieletni żyjący w ubóstwie charakteryzują się wysokim poziomem agresji, ale już w połączeniu 

z innymi czynnikami może przynieść negatywne rezultaty – jest jednym z wielu czynników zwiększających prawdopo-

dobieństwo występowanie zachowań przestępczych u nieletnich. Przyczynami przestępczości nieletnich mogą być 

także kontakty z grupami rówieśniczymi, bowiem w grupach takich wytwarza się określony stopień zażyłości, która 

powstaje na gruncie wspólnych zainteresowań, wśród których są i takie, które prowadzą do wykolejenia obyczajowego 

lub przestępczego24. Duży wpływ na kształtowanie się postaw nieletnich mają także środki masowego 

 przekazu25 oraz powszechna dostępność do środków psychoaktywnych. Są to wprawdzie oddziaływania pośrednie, ale 

jednoznacznie przyjmuje się, iż są one niezwykle istotne. 

                                                           
1 Por.http://statystyka.policja.pl/st/informacje/85116,Zdecydowany-spadek-przestepczosci-nieletnich-w-2012-roku.html; 
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-nieletni/50256,dok.html [data dostępu: 14 marca 2016]. 
2 Zob. M. Wysocka-Pleczyk, Oblicza przestępczości nieletnich [w:] Przestępczość nieletnich (red.) B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 7. 
3  E. Czerwińska-Jakimiuk, Przestępczość młodocianych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 11. 
4  C. R. Hollin, D. Browne, E. J. Palmer, Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 17; W. Wawro, Rodzina a zachowania agresywne dzieci i młodzieży [w:] Przestępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki 
zaradcze (red.) M. Filipak, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1997, s. 188; E. Mielniczuk-Staniaszek, Uwarunkowania rodzinne nieletnich 
przestępców badanych w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Lublinie w latach 1994-1995 [w:] Przestępczość nieletnich. Źródła, 
przejawy, środki zaradcze (red.) M. Filipak, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1997, s. 80 i nast.; A. Latoś, Rodzinne uwarunkowania stosowania 
przemocy przez rodziców (opiekunów) wobec dzieci [w:] Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych (red.) T. Wach, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 39. 
5 Szerzej na temat zjawiska agresji: I. Pafal –Struzik, Agresywność młodzieży. Źródła, mechanizmy, oblicza. Studium empiryczne, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 13-14.; J. M. Wolińska, Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2010, s. 13.; D. Sołdek, J. Bielan, Agresja – Przemoc – Asertywność, Lissner Studio, Nadarzyn 2010, s. 5-6.; K.  Chełmecka, Agresja 
oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka zjawiska [w:] Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare  mechanizmy, nowe oblicza i 
metody przeciwdziałania (red.) S. Florek, M. Grygielski, Nowy Sącz 2013, s. 13-14.; P. Passowicz, M. Wysocka – Pleczyk,  Przemoc – problemy definicyjne 
[w:] Agresja i przemoc we współczesnych świecie, Oficyna Wydawnicza TexT, Kraków 1998, s. 32.; J. Zagrodzka,  Skąd w nas tyle zła? Neuronalne 
korelaty agresji [w:] Agresja. Socjalizacja. Edukacja (red.) H. Grzegołowska – Klarkowska, s. 21-22.; M. Hraciarek,  Agresja jako mechanizm obrony 
[w:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne (red.) M. Binczycka – Anholcer, Polskie Towarzystwo Higieny  Psychicznej, Warszawa 2003, s. 112-113. 
6  Por. J. Bryk, Pojęcie przemocy w prawie karnym [w:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne (red.) M. Binczycka – Anholcer, Polskie Towarzystwo 
Higieny Psychicznej, Warszawa 2003, s. 93-94.; W. Walc, Przemoc w relacjach międzyludzkich – opinie młodzieży, Wydawnictwo  Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 11-13.; E. Kędra, Wybrane aspekty i formy przemocy [w:] Przemoc w społeczeństwie. Diagnoza,  sposoby 
przeciwdziałania (red.) J. Cichla, R. M. Ilnicka, Polkowice 2008, s. 44. 
7 A. Gromska, J. Szkurłat, Przemoc domowa jako problem społeczny [w:] (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy (red.) M. 
Orłowska, M. Gościniewicz, G. Pisarczyk, Toruń 2015, s. 193; A. Cichy, C. Szyjko, Nieletni jako przestępca w XXI wieku – studium uwarunkowań społeczno-
prawnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 62. 
8  K. Chełmecka, Agresja oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka zjawiska [w:] Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare 
mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania (red.) S. Florek, M. Grygielski, Nowy Sącz 2013, s. 15. 
9  Zob. J. Firla, Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2001, s. 24; J. 
Kucharewicz, M. Piasecka, Styl funkcjonowania interpersonalnego nieletnich a uczestnictwo w podkulturze przestępczej [w:] Przestępczość nieletnich. 
Aspekty psychospołeczne i prawne (red.) J. M. Stanik, L. Woszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 126. 
10  W. Lis, Mass media źródłem demoralizacji dzieci i młodzieży w ujęciu socjologiczno-prawnym [w:] Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, 
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II. Uwagi terminologiczne  
Zgodnie z polskim prawem karnym, za popełnienie czynu zabronionego odpowiada ten, kto popełnia go po ukoń-

czeniu 17 lat26. Czynów popełnianych przez osoby nieletnie, tj. osoby poniżej lat 17, nie nazywa się przestępcami27. 

Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, lecz stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o postępo-

waniu w sprawach nieletnich28. Zgodnie bowiem z przepisem art. 3 § 1 tej ustawy, w sprawach nieletnich należy się 

kierować przede wszystkim ich dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w ich osobowości i zachowaniu29.  

Wobec niepokojących rozmiarów udziału nieletnich w popełnianiu przestępstw, ustawodawca zdecydował się na 

wyjątek od powyższej zasady. W wyjątkowych przypadkach, do odpowiedzialności karnej za przestępstwo może zostać 

pociągnięta osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończyła 15 lat30. Zgodnie z art. 10 § 2 KK, nieletni 

może odpowiadać za wskazane w tym przepisie przestępstwa i jest to możliwe przy spełnieniu warunków odnoszących 

się do rodzaju popełnionego czynu oraz do właściwości sprawcy i okoliczności sprawy.  

Katalog przestępstw, których popełnienie uzasadnia możliwość skorzystania z odpowiedzialności karnej przez nie-

letniego jest następujący: 

1. zamach na życie Prezydenta (art. 134 KK), 

2. zabójstwo umyślne zwykłe (art. 148 § 1 KK), 

3. morderstwo (art. 148 § 2 i 3 KK), 

4. umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu typu podstawowego i kwalifikowa-

nego (art. 156 § 1 i 3 KK), 

5. umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego (art. 163 § 1 lub 3 KK), 

6. porwanie samolotu lub statku typu podstawowego i typu kwalifikowanego (art. 166 KK), 

7. umyślne spowodowanie katastrofy w komunikacji typu podstawowego i kwalifikowanego (art. 

173 § 1 lub 3 KK), 

8. zgwałcenie typu kwalifikowanego (art. 197 § 3 lub 4 KK), 

9. czynna napaść na funkcjonariusza publicznego ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu (art. 223 § 2 KK), 

10. wzięcie zakładników typu podstawowego i kwalifikowanego (art. 252 § 1 lub 2 KK), 

11. rozbój (art. 280 KK). 

Przed przejściem do analizy poszczególnych przesłanek, warunkujących odpowiedzialność karną warto zaznaczyć, 

że na przełomie lat, począwszy od roku 1990, aż do roku 2004 obserwowało się wciąż postępujący wzrost liczby prze-

stępstw popełnianych przez nieletnich. Lata 2005-2013 to przemienny spadek wraz z ponownym ich wzrostem z ele-

mentami stagnacji. Doskonale obrazuje to poniższa tabela. 

Tabela 1. Przestępczość nieletnich w latach 1990-2013. 

ROK 

przestęp-

stwa 

- w tym 

czyny % udziału 

podejrza-

ni 

- w tym 

nieletni % udziału 

 

stwier-

dzone 

karalne 

nieletnich nieletnich ogółem  nieletnich 

2013 1 065 401 71 642 6,7 430 374 25 100 5,8 
       

2012 1 119.803 94 186 8,4 500 539 43 847 8,8 
       

2011 1 159 554 101 026 8,7 504 403 49 654 9,8 
       

2010 1 138 523 99 187 8,7 516 152 51 162 9,9 

                                                                                                                                                                                                         
sposoby przeciwdziałania (red.) A. Komadowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 137; Z. Majchrzyk, Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. 
Analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001, s. 87. 
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.). 
12 Zob. L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 65; P. Zawiejski, Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa (red.) T. Dukiet-
Nagórska, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 93; J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 62; R. Hałas, Prawo 
karne (red.) A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 103. 
13 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm). 
14 K. Gronek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 86 i nast.; T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o 
postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 26; T. Bojarski, E. Kruk, E. 
Skrętowicz, Komentarz. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 50; P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwers, Warszawa 2010, s. 23; A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Wandałowski, Gdańsk 2002, s. 24. 
15 M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 172. 
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2009 1 129 577 85 020 7,5 521 699 50 872 9,7 

       
2008 1 108 057 74 219 6,7 516 626 52 081 10,0 

       
2007 1 152 993 72 476 6,3 540.604 54 747 10,1 

       
2006 1 287 918 77 515 6.0 587 959 53 783 9,1 

       
2005 1 379 962 71 482 5,1 594 088 50 974 8,6 

       
2004 1 461 217 70 107 4,8 578 059 51 411 8,8 

       
2003 1 466 643 63 239 4,3 557 224 46 798 8,4 

       
2002 1 404 229 63 317 4,5 552 301 48 560 8,7 

       
2001 1 390 089 69 366 5,0 533 943 54 026 10,1 

       
2000 1 266 910 76 442 6,0 405 275 56 345 13,9 

       
1999 1 121 545 70 245 6,2 364 272 52 674 14,4 

       
1998 1 073 042 78 758 7,3 396 055 58 151 14,7 

       
1997 992 373 72 989 7,3 410 844 58 730 14,3 

       
1996 897 751 70 073 7,8 381 911 57 240 15,0 

       
1995 974 941 82 551 8,5 423 896 68 349 16,1 

       
1994 906 157 75 822 8,3 388 855 61 109 15,7 

       
1993 852 507 72 152 8,4 299 499 43 039 14,3 

       
1992 881 076 66 220 7,5 307 575 41 573 13,5 

       
1991 866 095 62 834 7,2 305 031 41 296 13,5 

       
1990 883 346 60 525 6,8 273 375 43 356 15,8 

       
 

Źródło: http://statystyka.policja.pl/, [data dostępu: 02.06.2016]. 
 

 

Z punktu widzenia przytoczonych twierdzeń pojawia się pytanie, czy tak surowa reakcja karna wobec osób nielet-

nich jest adekwatnym środkiem wobec tychże sprawców. Pomocnym w odpowiedzi na to pytanie jest fakt, iż samo 

popełnienie przez nieletniego jednego z ww. czynów zabronionych nie skutkuje obligatoryjną odpowiedzialnością 

przewidzianą w przytaczanym już art. 10 § 2 KK. A contrario wskazać należy, że pociągnięcie nieletnich do odpowie-

dzialności ma charakter fakultatywny, bowiem sam fakt zaistnienia przestępstwa z udziałem nieletniego sprawcy należy 

rozpatrywać w związku przyczynowo skutkowym z przesłankami, od istnienia których uzależnia się takową odpowie-

dzialność. Kwestia stwierdzenia ich obecności zależy jednak od subiektywnego mniemania sądu. Prima vista można w 

związku z tym rzec, że odpowiedzialność nieletnich uzależniona jest od dwóch elementów: obiektywnego oraz subiek-

tywnego. Pierwszy z nich wiąże się z samym faktem popełnienia jednego z wymienionych w katalogu zamkniętym 

przestępstw. Natomiast drugim jest ocena tego przestępstwa przez pryzmat stopienia rozwoju sprawcy, jego właściwości 

i warunków osobistych, a wszystko to rozpatrywane winno być poprzez wgląd na okoliczności konkretnej sprawy. W 

związku z tym zasadniczym punktem rozważań w tej kwestii wydaje się być interpretacja poszczególnych przesłanek. 

Stąd dalsza część artykułu poświęcona będzie ich analizie.  
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III. Okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy nieletniego, właściwości i warunki oso-

biste nieletniego sprawcy oraz bezskuteczność uprzednio stosowanych środków - czyli przesłanki 

warunkujące odpowiedzialność 
Kwestia rozważań nad ww. przesłankami należy rozpocząć od zaznaczenia, że są one ustawowo niedookreślone31, 

przede wszystkim dlatego, że o ich bycie – chodzi tutaj o faktyczne ich stwierdzenie – decyduje sąd, prowadząc analizę 

na wokandzie konkretnej sprawy. Uwaga zostanie poświęcona im w kolejność przedstawionej wyżej.  

Treść pierwszej przesłanki wyraźnie osłabia standard gwarancyjny prawa karnego w odniesieniu do nieletnich32, 

choć niedookreśloność przesłanek stosowania art. 10 § 2 KK tłumaczona jest potrzebą indywidualizacji postępowania z 

nieletnimi. Przez pojęcie okoliczności sprawy należy rozumieć przede wszystkim cały układ okoliczności wiążących się 

z dopuszczeniem się przez nieletniego czynu zabronionego. Przede wszystkim chodzi o sposób popełnienia czynu33, ale 

i jak słusznie podkreśla to M. Mozgawa34 do okoliczności tych należy niewątpliwie dołączyć motywację nieletniego. 

Oczywiście z pełnym przekonaniem należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że okolicznością przemawiającą za zastoso-

waniem wobec nieletniego „szczególnego rygoru odpowiedzialności” będzie fakt, iż dopuścił się jednego z ww. już czy-

nów całkowicie bez powodu. Rzec należy, że okoliczności sprawy stanowią również przesłankę oceny stopnia zdemora-

lizowania nieletniego sprawcy i stopnia zagrożenia dla porządku prawnego z jego strony35. 

Niezwykle ważnym elementem, związanym bezpośrednio z możliwością pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialno-

ści jest wina36. Wymaga się, ażeby była ona przypisana sprawcy w czasie czynu, wówczas dopiero będzie można pocią-

gnąć go do odpowiedzialności. Stąd należy ustalić, czy stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste 

będą umożliwiały przypisanie mu winy.  

Stopień rozwoju sprawcy można rozumieć jako jego rozwój intelektualny, ale i nie tylko. W skład tegoż zwrotu 

wchodzić będzie również jego moralność i rozwój emocjonalny. 

Wiek sprawcy, jego zdrowie, cechy osobowości – ogólnie charakter – oraz fakt, jak reaguje na trudne sytuacje, 

stres. Jak w związku z takimi „niewygodnymi” okolicznościami kształtować się będą jego reakcje- oddają treść dalszej 

części członu wspominanej przesłanki, a mianowicie jego „właściwości i warunków osobistych”. W literaturze przed-

miotu dyskutuje się nad kwestią związaną z kwalifikacją do warunków osobistych otoczenia sprawcy, w którym prze-

bywa. Zdania są podzielone, jedni opowiadają się za tym, aby środowisko sprawcy rozumieć jako element sprzężony z 

jego warunkami osobistymi , inni zajmują zgoła odmienne stanowisko37. Bezapelacyjnie należy stwierdzić, że mimo 

ogromnego wpływu środowiska na kształtowanie się osobowości nieletniego nie należy takiego stanu rzeczy utożsamiać 

z jego warunkami osobistymi38. Odmienny pogląd w tej materii wyraził K. Mioduski, według którego – mówiąc o „wa-

runkach osobistych” – ustawa ma przede wszystkim na uwadze właśnie warunki rodzinne i środowiskowe39.  

 Ostatnim elementem, który pojawia się w przepisie będącym przedmiotem analizy w niniejszej pracy jest „bez-

skuteczność ostatnio stosowanych środków”. Jednakże okoliczność ta nie stanowi warunku sine qua non dla zastosowa-

nia wobec nieletniego szczególnego reżimu prawnego, jaki tworzy niewątpliwie art. 10 § 2 KK. Fakt stosowania w prze-

szłości takowych środków może, choć nie musi przemawiać za pociągnięciem nieletniego do odpowiedzialności. Tako-

we rozwiązanie sprawy jest jak najbardziej zrozumiałe. Trudno sobie wyobrazić sytuację, jakoby za pociągnięciem do 

odpowiedzialności nieletniego nie przemawiały właściwości i warunki osobiste, a zostałby on do niej pociągnięty, albo-

wiem w przeszłości zastosowano wobec niego jakiekolwiek środki, które stosuje się wobec nieletnich. 

 

IV. Zakończenie 

Od zasady, że odpowiedzialności karnej podlega sprawca, który popełnił przestępstwo po ukończeniu 17 roku ży-

cia przewiduje się, co zostało pokazane wyżej – wyjątek. Mianowicie, stwierdza się, że w przypadku najcięższych, naj-

bardziej niebezpiecznych przestępstw pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy, który ukończył w chwili popełnienia 

czynu 15 lat. Czy pociągnięcie do odpowiedzialności piętnastolatka, jako osoby dorosłej jest dobrym rozwiązaniem? 

Odpowiedzieć na to pytanie nie można w sposób jednogłośny. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że zrównanie od-

powiedzialności nieletniego z odpowiedzialnością osoby dorosłej jest korzystnym rozwiązaniem, ale i odwrotne rozu-

                                                           
16 Zob. A. Gaberle, Odpowiedzialność karna nieletnich (uwagi na tle art. 10 § 2 k.k.) [w:] Przestępstwo – kara polityka kryminalna. Księga jubileuszowa z 
okazji 70 rocznicy urodzin Profesora T. Kaczmarka (red.) J. Giezek, Zakamycze 2006, s. 178. 
17 A. Grześkowiak, Kodeks karny. Komentarz (red.) A. Grześkowiak, K. Wiak, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 93. 
18 Tutaj należy wziąć pod uwagę takie okoliczności jak drastyczność tegoż czynu, jakim poziomem brutalności się charakteryzował, czy w ogóle się takimi 
przymiotami odznaczał; zob. M. Mozgawa, Kodeks Karny. Komentarz, wyd. VII [https://sip-1lex-1pl-1lex-
2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587231019/486670?keyword=kodeks%20karny%20komentarz&tocHit=1] Data dostępu: 08.06.2016. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Szerzej na ten temat zob. L. Gardocki, Prawo…, op. cit., s. 55 i n. 
22 A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, t. I (red.) K. Buchała, A. Zoll, Zakamycze, Kraków 1998, s. 112. 
23 J. Sawicki, Odpowiedzialność nieletnich według art. 10 § 2 i 3 Kodeksu karnego, Homines Hominibus 2008, Nr 1 (4), s. 110. 
24 K. Mioduski, Kodeks karny. Komentarz, t. 1 (red.) J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Warszawa 1987, s. 50. 
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mienie nie byłoby wolne od krytyki. Niemniej jednak panaceum na bolączkę związaną z aprobatą takiego stanu rzeczy 

skonstruował ustawodawca. Uzależnił on odpowiedzialność takich osób od spełnienia konkretnych, określonych pra-

wem przesłanek. Dopiero kumulatywne wystąpienie dwóch elementów, czynu karalnego i opracowanych wyżej prze-

słanek pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nieletnich w taki sposób, jak osoby dorosłe40. Rozwiązanie 

to uznać należy za jak najbardziej słuszne. W każdym razie można wyobrazić sobie sytuację, w której nieletni dopuszcza 

się przestępstwa z art. 156 § 1. Nie ulega wątpliwości, że w związku z tym zasługuje na karę, ale czy nie należy spojrzeć 

na taką osobę przez pryzmat konkretnej sprawy? Inaczej rzutowała będzie się sytuacja nieletniego, który dopuścił się 

takiego czynu, albowiem motywował się tym, iż obecny pokrzywdzony, a niegdyś jako sprawca dopuścił się przestęp-

stwa zgwałcenia na matce i siostrze nieletniego? Przy założeniu, że sprawca pobicia jest wzorowym uczniem, młodym, 

wcześniej nie mającym problemów z prawem, aspirującym bardzo wysoko, et cetera. A czy w taki sam sposób należy 

potraktować osobę nieletnią, która dopuszcza się tego samego czynu, motywując się, a w zasadzie działając bez powodu? 

Osobę, która wcześniej miała zatargi z prawem, nadużywa alkoholu? Z pewnością większość czytelników – zgodnie ze 

zdaniem autorów – opowie się za odmiennym potraktowaniem wspominanych wyżej osób, ale znajdą się i tacy, którzy 

uważać będą odmiennie. 

 

*** 

 

 

In Poland the criminal is responsible for an offense if he completed 17 years. But there is an exception - the person 

who has completed 15 years in the time of the offense is responsible for the most serious and most dangerous crimes, for 

example murder or terrorist attack. The authors of article describe the circumstances when a young offender is respon-

sible for the act. They analyze regulations but also the actual shape of crime. They try to answer if these regulation is 

appropriate. 

  

                                                           
25 W tej materii poczynić należy uwagę, że zgodnie z KK wobec osoby, która nie ukończyła 18 roku życia nie można zastosować kary dożywotniego 
pozbawienia wolności. Podstawa prawna: art. 54 § 2 KK. 
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1. Wstęp 
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie mediów, bez możliwości prezentowania wizerunku osób. Obraz czło-

wieka jest wykorzystywany na różne sposoby i w różnych celach np. reklamowych i rozrywkowych1.

Takie zachowania nie poprzedzone zgodą osoby przedstawionej na wizerunku mogą prowadzić do naruszenia jej 

interesów osobistych lub majątkowych. Naruszenie prawa do ochrony wizerunku może polegać na ingerencji w dobro 

osobiste chronione przez art. 23 Kodeksu cywilnego1 lub w zasady jego rozpowszechniania, które określone są w art. 81 

i 83 ustawy z 24 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie autorskim)2. Umiej-

scowienie tego pojęcia właśnie w ostatniej ustawie jest jedynie wynikiem pewnej tradycji historycznej, gdyż prawo do 

wizerunku nie jest prawem własności intelektualnej ani prawem autorskim3. Stosownie do wymienionego wcześniej art. 

23 kodeksu cywilnego wizerunek stanowi niezbywalne dobro osobiste człowieka i podlega ochronie prawnej. 

 

2. Definicje wizerunku 
Przepisy prawa autorskiego oraz Kodeksu cywilnego nie zawierają normatywnej definicji wizerunku. Pojęcie to 

można więc uznać za „płynne” co potwierdza doktryna przedstawiająca różnorodne ujęcia tego terminu. Warto przy-

wołać kilka przykładów określenia go w literaturze. Jedną z pierwszych definicji wizerunku przedstawił S. Ritterman 

w oparciu o ustawę z dnia 29 marca 1929r. o prawie autorskim4, w swojej teorii wskazał, że wizerunkiem pewnej oso-

by, jest wizerunek tak głowy jak i całej postaci, pozwalający indywidualizować tę osobę jako jednostkę fizyczną5. We-

dług K. Stefaniuka za wizerunkiem kryją się cechy twarzy i całej postaci, które pozwalają zidentyfikować jakąś osobę 

jako określoną jednostkę fizyczną6. Zdaniem innych autorów oznacza on „wytwór niematerialny, który za pomocą 

środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby”7. Od wieków wyrażano go za pomocą por-

tretów malarskich, a dziś dzięki rozwojowi techniki są to także fotografie i karykatury8.  

W ujęciu dosłownym wizerunek to „dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające 

na identyfikację osoby spośród ludzi”9, określany także jako wytwór materialny, który za pomocą środków plastycz-

nych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby10. Obok znaczenia dosłownego można wyodrębnić przeno-

śne11- jest to czyjeś wyobrażenie o czymś, często przekazywane innym12.  

Jak łatwo zauważyć nie ma jednej definicji wizerunku, w związku z czym nie trudno się dziwić, że sądy nie raz 

musiały zabierać głos w tej kwestii. Sięgając zatem do orzecznictwa w tym zakresie należy przetoczyć wyrok SN z 15 

października 2009r. sygn. I CSK 72/09, który zauważył, że „(…) wprawdzie nie ma w doktrynie prawa jednolitego ro-

zumienia pojęcia wizerunku, ale przeważa stanowisko, w którym wybijają się dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, 

tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi, jako obraz fizyczny, portret, rozpoznawalną 

podobiznę”13. W wyroku wcześniejszym z 20 maja 2005 roku sygn. II CK 330/0315 przyjęto, że wizerunek, poza do-

strzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi na jego identyfi-

kację wśród innych ludzi, może obejmować dodatkowe utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem, jak 

charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem. Zatem wizerunek to nie tylko naturalne 

                                                           
1 Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm. 
2 Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm. 
3 M. Zaremba Prawo prasowe., Warszawa 2007r., s. 252. 
4 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. 
5 J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Oficyna 2009, Lex nr 94267. 
6 K. Stefaniuk ,Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, PiP 1970, z.1, s.64. 
7 J. Barta, R. Markiewicz, w: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
Kraków 2005, s.628. 
8 Ibidem, s.628. 
9 E .Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, ZNUJ PWiOWI 1990, z.56, s.107. 
10 Wyrok SN z 27 lutego 2003 r.,IV CKN 1819/00, OSP 2004, nr 6, poz.75. 
11 Na znaczeniu przenośnym wizerunku upiera się między innymi definicja rynkowego wizerunku przedsiębiorstwa. 
12 A. Proszkowska, Targi i wystawy w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa przemysłowego, Zagadnienia techniczno- ekonomiczne, tom 50 zeszyt 2-3, 
2005r. s. 382. 
13 Wyrok SN z 15.10.2009 r. sygn. I CSK 72/09, OSNC 2010, nr A, poz. 29. 
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cechy człowieka, ale też te, które są dodane czyli: makijaż, ubiór lub rekwizyty. Przykładem może tu być postać 

Charliego Chaplina i charakterystyczny dla niego sposób poruszania się, gestykulacja, ubiór14. 

Trafnie ocenia się, że takie rozumienie wizerunku zbliża je do wyróżnianego we współczesnym piśmiennictwie 

pojęcia „persony” i „prawa na personie”, co oznacza przyznanie ochrony skonkretyzowanemu interesowi osoby sprze-

ciwiającej się rozpowszechnianiu skojarzeń z nią związanych, w celach reklamowych, w tym nie tylko jej podobizny, 

ale i nazwiska, charakterystycznego powiedzenia, czy głosu”15. 

W orzecznictwie przykładem tak szerokiej interpretacji pojęcia „wizerunek” jest wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Krakowie z 7 lutego 1995 r. sygn. I ACR 697/6416. W sprawie tej domagano się zaniechania używania nazwy „Podpi-

wek Pigwa” oraz wizerunku scenicznego powoda (postaci Genowefy Pigwy) na produkowanych i sprzedawanych 

przez pozwanego dobrach. Sąd przyznał, że wizerunkiem w rozumieniu art. 81 i 83 Prawa autorskiego, a co za tym 

idzie art. 23 Kodeksu cywilnego, może być karykatura, a rozpoznawalność osoby fizycznej możliwa jest poprzez wy-

korzystanie jej pseudonimu oraz użytych przez nią rekwizytów artystycznych, w tym wypadku stroju świętokrzy-

skiego i chusty. Oczywiście dodać należy, iż tak określone pojęcie „wizerunku” podlega ochronie prawnej tylko wte-

dy, gdy przedstawiona postać rozpoznawalna jest dla osób trzecich i karykatura kojarzy się odbiorcy z konkretną oso-

bą17.  

 

3. Rola wizerunku 
Wizerunek w mediach pełni różnoraką rolę, w zależności od tego do jakich celów i gdzie jest wykorzystywa-

ny. Niekiedy ma funkcję informacyjną. W innych wypadkach występuje jako „ilustracja”. Wreszcie może także być 

inkorporowany do materiału komercyjnego. Można łatwo dostrzec, że wizerunek, niektórych osób, staje się niezwy-

kle cennym towarem. Reklamodawcy zabiegają o to, aby w filmie reklamowym lub na bilbordzie znalazła się dobrze 

znana twarz. W tych wypadach do celów marketingowych zdyskontowana zostaje popularność i sława. Niekiedy ten, 

kto chce czerpać korzyści z cudzego wizerunku, w wizerunek ten „inwestuje” albo „doinwestowuje”. Tak postępują 

producenci filmowi, którzy wraz z realizacją filmu rozpowszechniają wizerunki poszczególnych aktorów- zawierają z 

nimi jednocześnie odpowiednie umowy, zapewniając sobie tym samym dochody z wykorzystania ich wizerunków na 

różnych polach eksploatacji; jeszcze wyraźniej widać to przy niektórych produkcjach telewizyjnych, gdzie wykreo-

wanie bardzo popularnego, a przez to i „wartościowego” wizerunku uczestnika programu jest w istocie w całości dzie-

łem stacji telewizyjnej18.  

 

4. Typy wizerunku 
Istnieje pięć typów wizerunku. Pierwszym jest wizerunek plastyczny czyli wytwór niematerialny, który za 

pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby np. portret, fotografia, karykatura. 

Wizerunek audialny zwany też głosowym lub dźwiękowym, czyli głos człowieka19. Według J. Barta i R. Markiewicza 

głos można traktować albo jako element wizerunku, albo jako samodzielne dobro osobiste np. brzmienie, barwa, wy-

sokość, intonacja, sposób mówienia, charakterystyczne zwroty, powiedzenia czy regionalizmy20. Dzięki orzecznictwu 

francuskiemu wykształciła się teoria by „wizerunkiem nazwać nie tylko obraz fizyczny człowieka, ale również głos 

(…) sąd francuski zastosował sankcje wobec stacji radiowej, która po śmierci Marii Callas opublikowała nagrania z 

prób, które odbywały się w prywatnej posiadłości artystki. Sąd potraktował zatem głos jako element wizerunku 

umożliwiający identyfikację człowieka”21. Głos może być cechą autentycznej osoby albo może być wykreowany i 

wówczas stanowi element maski artystycznej.  

Wspomniana wyżej maska artystyczna to wizerunek jaki artysta, sztucznie stwarza dla oddania cudzej posta-

ci22. Z maską mamy do czynienia wtedy, gdy rola wymaga od artysty istotnej zmiany wyglądu zewnętrznego. Do 1994 

r., czyli do wejścia w życie ustawy o prawie autorskim nie łączono wizerunku aktora z maską, którą traktowano jako 

odrębny twór23. Aktualny stan prawny nie przewiduje możliwości rozdzielenia postaci rzeczywistej od postaci odtwa-

rzanej, a rozpowszechnianie maski artystycznej jest jednocześnie rozpowszechnianiem wizerunku artysty wykonaw-

cy. Usprawiedliwieniem takiego stanu prawnego jest fakt, że wizerunek artysty ustalony dla potrzeb spektaklu tea-

                                                           
14 J. Barta, R. Markiewicz. Prawo autorskie…op. cit., s. 629. 
15 Wyrok SN z 20.05.2005 r. sygn. II CK 330/03, Biuletyn SN 2004, nr 11, s. 10 
16 J. Sieńczyło- Chlabicz, Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, PUG 2003, Nr 8, s. 19. 
17 Ż. Cołoszyńska, Prawne aspekty…, op.cit., s.6. 
18 J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlaka, Prawo mediów, Warszawa 2008 s.471. 
19 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 1991r., sygnatura akt I ACr 127/91. 
20 J. Barta Prawo…, op.cit s. 474. 
21 Ż. Cołoszyńska, Prokurator… op.cit. 4. 
22 S. Ritterman: Komentarz do ustawy o prawie autorskim, s.119. 
23 Wyrok Sądu Najwyższego z 15.04.1965, I CR, 58/65, OSPiKA. 1966, Nr 6, poz. 130.  
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tralnego lub filmu stanowi integralny element artystycznego wykonania i podlega ochronie ustawy w zakresie doty-

czącym praw pokrewnych24.  

Wizerunek piśmienniczy jest rodzajem portretu, powinien być opisem literackim pozwalającym na identyfi-

kację określonej postaci25. Stanowią go opisy kładące nacisk na dostrzegalne cechy konkretnego człowieka, czyli wy-

gląd. 

Kolejnym typem wizerunku jest bodyart, traktuje on ludzkie ciało jako przedmiot doświadczenia artystycz-

nego. „Współcześni twórcy intensywnie poszukują nowych obszarów działania i nowych środków wyrazu.” Typ ten 

obejmuje różne, niekiedy szokujące, metody zdobienia ciała, które trwale zmieniają wizerunek osoby. W świetle pra-

wa autorskiego26 nie ma znaczenia jak bardzo kontrowersyjny jest wizerunek bowiem, niezależnie od wartości moral-

nej, estetycznej i artystycznej podlega on ochronie27. 

 

5. Ochrona prawna wizerunku  
Chodź w judykaturze nie ma ujednoliconego stanowiska w tym zakresie28, większość doktryny jest zdania, że 

podstawowym warunkiem przyznania ochrony jak i niezbędną przesłankę pozwalającą ustalić czy doszło do narusze-

nia tego dobra osobistego jest rozpoznawalność osoby na nim przedstawionej29.  

Przechodząc do przedmiotu ochrony dóbr osobistych, należy wskazać, że jest nim przejaw osobistego stosun-

ku twórcy do jego dzieła, a naruszenia dokonuje każdy, kto działa z ujmą dla twórcy30. Ochrona tych dóbr, a w tym 

także wizerunku ujmowana jest w kategorii praw podmiotowych bezwzględnych, skutecznych erga omnes. „Znacznie 

wzmacnia to ochronę dóbr osobistych ze względu na istniejące domniemanie bezprawności ich naruszenia”31. Statuo-

wana w Kodeksie cywilnym ochrona nie jest ograniczona do przypadków dokonanego już naruszenia; można z niej 

skorzystać już w sytuacji samego tylko zagrożenia naruszenia wizerunku32. W tym aspekcie wina naruszającego nie 

ma znaczenia przy stwierdzeniu czy doszło do naruszenia dobra osobistego i powstania odpowiedzialności. W jednym 

z wyroków SN stwierdził, że „wprowadzone w art.24 k.c. domniemanie bezprawności dotyczy zachowania się 

sprzecznego z normami prawa lub zasadami współżycia społecznego, bez względu na winę lub nawet świadomość 

sprawcy”33. Jak podkreśla SN dobra osobiste człowieka są taką wartością, która wymaga ochrony bez względu na sto-

pień winy osoby dokonującej naruszenia34. 

 Wizerunek jest dobrem osobistym wymienianym expressis verbis w przepisach prawa. Należy zauważyć, że 

występuje samodzielnie. Nie stanowi więc wyłącznie przejawu, czy specjalnego aspektu prywatności (co oczywiście 

nie zaprzecza temu, iż między wszystkimi dobrami osobistymi istnieje więź i że w pewnej mierze ochrona prywatno-

ści oraz wizerunku służy poszanowaniu podobnych interesów osoby)35. W niektórych wypadkach „rozpowszechniany 

wizerunek równocześnie narusza prywatność osoby przedstawionej na nim”36. Jako naruszenie prawa do wizerunku 

w zagranicznej literaturze i orzecznictwie traktuje się posłużenie sobowtórami popularnych postaci. Z takimi prakty-

kami mamy czasem do czynienia w kampaniach reklamowych. Na plakatach, bilbordach, w prospektach, w ogłosze-

niach czy spotach zachęcają do kupna produktów osoby bardzo podobne do ludzi powszechnie znanych ze świata po-

lityki czy sztuki. W przytoczonym przykładzie o naruszenia dobra osobistego w mediach możemy mówić tylko w 

przypadku gdy odbiorca identyfikuje osobę. Nie musi to być rozpoznawalność powszechna37. Dla stwierdzenia naru-

szenia prawa do wizerunku wystarczy, że chociaż niektórzy mogą go zidentyfikować38. Gdy świadomie, umyślnie po-

                                                           
24 Ż. Cołoszyńska, Prokurator…op.cit, s.7. 
25 http://prakreacja.pl/co-jest-wizerunek-pismienniczy/ dostęp 10.12.2015r. 
26 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631. 
27 http://www.lex.pl/akt/-/akt/body-art-w-swietle-przepisow-prawa-autorskiego dostęp 10.12.2015r. 
28 Por. orzeczenie SN z 27 lutego 2003 r., IV CKN 181/00 (OSP 2004, z. 6, poz. 75), wyrok SA w £odzi z dnia 28 sierpnia 1996 r., I Acr 341/96, OSA 1997, z. 
7–8, poz. 43 oraz glosa T. Grzeszczak, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 8, poz. 318 
29 M. Winiarska- Lisowska Ochrona prawa do wizerunku w mediach, s. 1  
30 Orzeczenie SN z 19 września 1975r., sygnatura akt I CR 312/75. 
31 J. Barta, Prawo…, op.cit s.462. 
32 Ibidem, s.463. 
33 Orzeczenie z 19 lipca 1982r., I CR 225/82, nr 321213. 
34J. Bart, Prawo…, op.cit., s.463. 
35 Ibidem, s 470. 
36 Ibidem, s. 471. 
37 Odmienne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 27 lutego2003 r. IV CKN 1819/00, OSP z 2004 r., nr 6, poz. 75. W którym to twierdził, że brak 
powszechnej identyfikacji osoby na zdjęciu jest tożsama z brakiem naruszenia dobra osobistego w postaci wizerunku. Pogląd ten jednak został 
skrytykowana w piśmiennictwie prawniczym, gdzie podkreślono, że dla zaistnienia naruszenia dobra osobistego jest bez znaczenia, czy fakt naruszenia 
dostępny jest dla nieograniczonego lub ograniczonego i jak licznego grona osób (patrz: P. Ślęzak Ochrona prawa do wizerunku. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009r., s.13. oraz J. Błeszyński w glosie częściowo krytycznej do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego2003 r. IV CKN 
1819/00. 
38 J. Bart, Prawo… op.cit, s. 472., por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2010 r. I Aca 
1100/09. 
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sługujemy się wizerunkiem sobowtórów i mamy na celu wprowadzenie w błąd co do tożsamości osoby, może skut-

kować to roszczeniami cywilnymi, a także postępowaniem karnym39. 

 

6. Podmiot 
Podmiotem prawa do wizerunku może być jedynie osoba fizyczna, ochrona z tego tytułu przysługuje zatem wy-

łącznie osobie rzeczywistej. Warto tu wspomnieć o orzecznictwie francuskim gdzie sądy uznawały niekiedy, że boha-

ter fikcyjny ma prawo do honoru, życia prywatnego i wizerunku. Prawo do wizerunku nie dotyczy osób prawnych i 

innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi40. Wizerunkiem nie jest więc ani obraz miejsca jej siedziby ani 

osób wchodzących w skład organów41. Osoba prawna nie ma zatem wizerunku, który podlegałby ochronie w świetle 

prawa42. Jednak wydaje się, że można szerzej zinterpretować pojęcie „wizerunek”, które obejmowałoby jako podmioty 

ochrony również i osoby prawne. Jako przykład takiej rozszerzającej interpretacji można wskazać wyrok Sądu Apela-

cyjnego w Warszawie z 29 maja 2000 r., w którym Sąd uznał, że używanie charakterystycznych elementów architek-

tonicznych Uniwersytetu Warszawskiego, czyli bramy z godłem, bez zgody władz uczelni, jest naruszeniem wizerun-

ku tej uczelni. Sąd Najwyższy, który podtrzymał ten wyrok w mocy uznał nadto, że znak symbolizujący osoby praw-

ne będący nośnikiem jej tożsamości stanowi w pewnym sensie wizerunek tej osoby43. 

W związku z powyższym należy przyjąć, że podmiotem tego prawa może być zarówno osoba dorosła jak i dziec-

ko44. Ze specyfiki praw osobistych wynika, że nie istnieje wspólność prawa do wizerunku45. Zatem w przypadku gdy 

dokonano naruszenia grupy ludzi np. przez wspólne sfotografowanie mamy do czynienia z wieloma osobnymi wize-

runkami, a co za tym idzie także dobrami osobistymi46. 

Wykonywać prawo do wizerunku może nie tylko osoba, której ono wprost przysługuje, ale w przypadku ochrony 

prawa do wizerunku w mediach takie uprawnienie często przysługuje osobie uprawnionej do tego na podstawie 

umowy np. producentowi programu. 

 

7. Granice ochrony wizerunku 
Biorąc pod uwagę ograniczenia prawa do wizerunku kluczowym przepisem jest art. 81 ustawy o prawie autor-

skim, który stanowi, iż rozpowszechnianie wizerunku jest dopuszczalne bez zgody osoby na nim przedstawionej gdy 

osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie i nie zastrzegła wyraźnie, iż nie wyraża zgody na rozpowszech-

nianie.  

Nie musimy pytać o zgodę także gdy wizerunek przedstawia osobę powszechnie znaną47 bądź gdy wykonano go 

w związku z pełnieniem funkcji publicznej w szczególności czynności związanych z działalnością polityczną, spo-

łeczną, zawodową48. Ustawodawca nie sformułował definicji osoby powszechnie znanej, wypracowała ją jednak dok-

tryna, według której o tym czy dana osoba jest powszechnie znana decyduje pełnienie przez nią funkcji politycznej 

lub społecznej49. Popularność osiąga się poza własnym środowiskiem ze względu na prowadzoną aktywność. W tym 

kontekście taką osobą może być aktor, działacz społeczny, polityk czy groźny przestępca50. Ponadto w judykaturze 

formułowany jest dodatkowy warunek: rozpowszechnianie wizerunku, takiej osoby, musi pozostawać w związku z 

relacjonowaniem pełnienia przez nią tych funkcji51. Warunek ten nie wynika wprost z „treść art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa 

autorskiego, lecz jest wynikiem wykładni celowościowej tego artykułu”52. Dopełnieniem tego jest wyrok Sądu Apela-

cyjnego w Warszawie w sprawie pomiędzy Edytą Górniak, a redaktorem naczelnym gazety Super Express. W wyroku 

                                                           
39 E. Ferenc-Szydełko, „Ochrona Wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji”,(w.) pod red. E. Ferenc- Szydełko Ustawa o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz, s. 645. 
40 Ibidem, s. 629. 
41 K. Piasecki, Kodeks cywilny, Księga pierwsza. Część ogólna, Komentarz, 2003r. 
42 Wyrok SN z dnia 7 października 2009 r., III CSK 39/09. Kontrowersyjnie: K. Grzybczyk, Naruszenie dobra osobistego w reklamie, „Rejent” 1999, nr 9. 
43 I CKN 100/1, wyrok niepublikowany. 
44 niekiedy jednak odmawia się przyznania ochrony wizerunku nasciturusa, z uwagi na brak przesłanki rozpoznawalności. Zagadnienie to budzi jednak 
kontrowersje przede wszystkim ze względu na to, że w polskim ustawodawstwie nasciturus posiada warunkową zdolność prawną. 
45 Wyrok SN – Izba Cywilna z 25.05.1977 r., sygn. akt ICR 159/77. 
46 J. Sieńczyło- Chlabicz, Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 8, s. 22. 
47 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 24.1.2008 r., sygn. akt I CSK 341/07, Anna M. v. GCF. W tym przypadku sprawa dotyczyła powódki Anna M., znanej 
aktorki. Przedmiotem rozprawy był zarzut naruszenia prawa do wizerunku poprzez zamieszczenie w artykule informacji dotyczących wakacyjnego pobytu 
natomiast na okładce i wewnątrz numeru zamieszczone zostały zdjęcia przedstawiające powódkę toples; na okładce i wewnątrz numeru zamieszczone 
zostały zdjęcia z wizerunkiem powódki. Także w kolejnych numerach gazety „G.C.F.” zamieszczane były zdjęcia z wizerunkiem powódki oraz związane z jej 
osobą artykuły. W sprawie tej SN orzekł na korzyść powódki. 
48 Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2006r., III CSK 89/05, LEX nr 209293. 
49 K. Stefaniuk, Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, PIP 1970, s.71. 
50 T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji (w.) System Prawa Prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, 
s.561. 
51 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2003r., sygnatura akt VI ACa 120/03, Lex nr 535033. 
52 J. Sieńczyło- Chlabicz, Prawo mediów, Warszawa 2015, s. 189. 
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tym sąd stwierdził, iż zachodzi potrzeba rozróżniania osoby pełniące funkcje publiczne, które z uwagi na charakter 

pełnionej funkcji podlegają kontroli społecznej w związku z czym jawność ich życia jest uzasadniona własnym intere-

sem społecznym, od osób powszechnie znanych, w przypadku których interes społeczny nie wymaga tak silnej kon-

troli społecznej. Rozróżnienie to ma także znaczenie w przypadku granic ochrony praw53. 

Wydawać by się mogło, że osoby powszechnie znane mają utrudnioną drogę w dochodzeniu swoich praw z tego 

tytułu. Jednak mogą one chronić swój wizerunek także na podstawie art. 13 ust. 2 lub art. 14 ust. 1 prawa prasowego, 

które zakazują prasie publikowania wizerunku osoby występującej w roli świadka, poszkodowanego, pokrzywdzone-

go, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Ponadto art. 14 ust. 6 prawa 

prasowego stanowi, że nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących 

prywatnej sfery jej życia, chyba że wiąże się to w sposób bezpośredni z działalnością publiczną tej osoby. Osoby po-

wszechnie znane mogą także powoływać na przepisy ogólne jeżeli rozpowszechnianie lub utrwalanie wizerunku po-

woduje naruszenie innego dobra osobistego54. 

Dopuszczalne jest również publikowanie wizerunku bez zgody osoby, którą wizerunek przedstawia jeżeli stanowi 

ona szczegół całości np. krajobrazu lub imprezy publicznej. Ponadto sąd w Krakowie stwierdził, że rozpowszechnie-

nie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeżeli stanowi on element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawienia cało-

ści, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia55. 

Z przytoczonego wyżej przepisu wypływa najważniejszy wniosek, iż rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku 

bez zgody tej osoby jest działaniem bezprawnym. Zgoda jest podstawowym warunkiem legalności. Wyrażenie zgody 

przez uprawnionego wyłącza bezprawności sporządzenia wizerunku. Zgodę należy interpretować bądź jako czynność 

prawną bądź jako zgodny z prawem czyn podobny do oświadczenia woli56. Dla zwolenników pierwszego poglądu 

zgoda na sporządzenie wizerunku ma charakter jednostronnej czynności prawnej o charakterze upoważniającym, w 

konsekwencji może być składnikiem umowy zezwalającej. Zwolennicy drugiego poglądu przyjmują, iż zgoda jest 

zgodnym z prawem czynem podobnym do czynności prawnej57. Argumentują, że dla skuteczności niezbędne jest wy-

łącznie, by uprawniony działał z rozeznaniem; nie jest natomiast wymagana zdolność do czynności prawnych58. 

Ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych wymogów co do formy udzielonej zgody. W orzecznictwie oraz 

doktrynie zezwolenie osoby przedstawionej na wizerunku może być wyrażone w każdym zachowaniu tej osoby, któ-

re ujawnia wolę w sposób dostateczny- w tym również przez ujawnienie woli w sposób elektroniczny59. Oświadcze-

nie woli złożone w sposób elektroniczny jest skuteczne z chwilą gdy wprowadzono je do środka komunikacji w taki 

sposób, że osoba mogła się z nim zapoznać60.  

Możliwe jest udzielenie zgody wyraźnie lub per facta concludentia. Nie można kwestionować zgody wyrażo-

nej w sposób dorozumiany. Uprawniony powinien wyrazić ją przed ustaleniem wizerunku, a najpóźniej równocześnie 

z jego ustalaniem. Udzielenie jej po fakcie nie wyłączy jak może się wydawać bezprawności61. 

 Zgoda ma charakter odwołalny, można ją odwołać do czasu, kiedy wizerunek nie zostanie ustalony62. Póź-

niejsze odwołanie jest bezprzedmiotowe, skoro została „skonsumowana” poprzez ustalenie wizerunku63. Kompetencja 

uprawnionego do wykorzystania czyjegoś wizerunku odnosi się do jego rozpowszechniania. Pojęcie rozpowszechnia-

nia trzeba rozumieć w takim znaczeniu, jakie nadaje mu art.6 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych; mowa o udostępnianiu publicznym, a więc o stwarzaniu sposobności zapoznania się z wizerunkiem, dla nieo-

kreślonego bliżej grona ludzi. Obecnie w dobie Internetu rozpowszechnianie może również polegać na umieszczeniu 

wizerunku na serwerze64. 

 

 

 

 

                                                           
53 Wyrok z dnia 29 września 2006 r., I ACa 385/2006. 
54 M.Woźniak Ochrona wizerunku w utworach audiowizualnych, 2007r. s.4. 
55 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 grudnia 2001r., I ACa 957/01.  
56 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2003r. I ACa 733/02. 
57 A. Matlak Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Warszawa 2004. 
58 P. Ślęzak, Ochrona prawa do wizerunku, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s.34. 
59 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 czerwca 2009r. sygnatura akt I ACa 459/09. 
60 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, patrz. szerz. E. Ferenc-Szydełko prof., UO dr hab. Ochrona Wizerunku, 
adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji,(w.) pod red. prof. E. Ferenc- Szydełko Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Komentarz, s. 634. 
61 T. Grzeszak „Prawo do wizerunku i prawo adresata do korespondencji’ (w.) Prawo autorskie (red.) J. Barty Warszawa 2013., s. 698. 
62 Ibidem s. 698. 
63 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 26 lutego 2007r., sygnatura akt: I ACa 1992/66 OSA 2007, nr 3, poz.41. 
64 J. Bart, Prawo…, op.cit.s. 473. 
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8. Konsekwencje naruszenia wizerunku 
W każdym przypadku nieprzestrzeganie prawa wiąże się z konsekwencjami, jeżeli dochodzi do wykorzysta-

nia wizerunku niezgodnie z prawem to zgodnie z art. 83 prawa autorskiego, prawa poszkodowanego zależą od tego 

czy naruszenie było zawinione czy też nie. Jeżeli naruszenie jest bezprawne, ale niezawinione to poszkodowany może 

żądać po pierwsze zaniechania działania naruszającego prawa, po drugie dopełnienia czynności potrzebnych do usu-

nięcia skutków naruszenia, w szczególności złożenia oświadczenia o określonej treści i formie. Jeżeli natomiast naru-

szenie prawa do wizerunku było nie tylko bezprawne, ale i zawinione, można domagać się również zapłaty odpo-

wiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia bądź zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany przez 

uprawnionego cel społeczny65. 

Na korzyść poszkodowanego działa przewidziana w Kodeksie cywilnym instytucja domniemania bezprawno-

ści działania sprawcy naruszenia. Powyższe oznacza, że w razie sporu sądowego to pozwany będzie musiał wykazać, 

że jego działanie nie było bezprawne, a więc wykazać okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność za spowodo-

wane naruszenie66.  

Istnieje jednak wyjątek gdyż, nawet w razie bezprawności działania sprawcy może zdarzyć się, że sąd nie 

uwzględni żądania powoda. Będzie to w sytuacji, gdy reakcją na naruszenie dobra osobistego będzie naruszenie dobra 

osobistego sprawcy albo w sytuacji, gdy to poszkodowany wcześniej bezprawnie naruszył czyjeś dobro i to doprowa-

dziło ostatecznie do sytuacji, w której to jego dobro zostało naruszone (zagrożone). W doktrynie wskazuje się bo-

wiem, że wzajemność naruszeń dóbr osobistych stanowi okoliczność wyłączającą ochronę. Stanowisko takie oparte 

jest na założeniu, że nie może domagać się ochrony ten, kto sam nadużywa prawa67. 

Z tytułu naruszenia dobra osobistego jakim jest wizerunek można dochodzić wyżej opisanych roszczeń jed-

nak są to roszczenia majątkowe, które zgodnie z prawem ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie okresu 

przedawnienia zmieniają się w roszczenia „naturalne” w konsekwencji powód ma prawo ich dochodzić jednak po-

zwany może uchylić się od spełnienia podnosząc zarzut przedawnienia. W związku z faktem, iż ustawa o prawie au-

torskim i prawach pokrewnych, regulująca po części prawo do wizerunku oraz zasady jego rozpowszechniania, nie 

zawiera szczególnych regulacji dotyczących przedawnienia roszczeń majątkowych należy przyjąć, iż roszczenia takie 

przedawnią się co do zasady z upływem terminu przedawnienia określonego w Kodeksie cywilnym dla roszczeń ma-

jątkowych, tj. 10-letniego okresu68. 

 

9. Zagadnienia końcowe 
Co się dzieje z naszym wizerunkiem po śmierci? To zagadnienie na pewno nurtuje szczególnie osoby sławne. 

Na to pytanie nie odpowie nam jednak ustawa, ponieważ nie wskazuje ona podmiotów legitymowanych do wykorzy-

stania prawa do wizerunku po śmierci osoby o której wizerunek chodzi. Doktryna podchodzi jednak jasno do tego za-

gadnienia, twierdzi bowiem, że mimo niejasności ustawowych, po śmierci pierwotnie uprawnionego jego prawo z art. 

81 PrAut podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych i gasłoby w ustawowym 20- letnim terminie69. 

 

10. Wnioski 
Najistotniejszą kwestią w omówionym zakresie jest definicja wizerunku, gdyż przez długi czas to ona stanowiła 

sporną kwestie w doktrynie oraz orzecznictwie. Zagadnienie ochrony wizerunku jest niezmiernie ważne w dzisiej-

szym świecie, a to ze względu na łatwość sporządzania i rozpowszechniania go. Nie zawsze zainteresowana osoba wy-

raża zgodę na publikowanie jej wizerunku w mediach czy portalach społecznościowych. Ważne jest by w takiej sytu-

acji poszkodowany wiedział jakich środków może użyć do ochrony swoich praw. Tym bardziej, że często skutkiem 

bezprawnego wykorzystania czyjegoś wizerunku są straty tak osobiste jak materialne. Niestety zagadnienie wykorzy-

stywania wizerunku w środkach masowego przekazu poddane jest fragmentarycznej regulacji prawnej, odnoszącej się 

do tzw. sprawozdawczości sądowej. 

 

*** 

 

                                                           
65 R. Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013r., s. 174-175. 
66 M. Poźniak- Niedzielska r.VI „Ograniczenie praw autora do wizerunku, korespondencji i źródeł informacji (w.) „Prawo autorskie i prawa pokrewne” (red.) 
M. Poźniak-Niedzielska. 
67 http://www.adwokat-rytelewski.pl/index.php/aktualnosci/item/37-prawo-do-wizerunku, [dostęp 17.10.2015 r.]. 
68 Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2011r. I CSK 633/10. 
69 T. Grzeszak rozdz. IX§51 Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionego (w.) J. Barta (red), Prawo autorskie, 
tom 13, Warszawa 2013, str.711. 
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Along with the mass media development, protection of image rights has gained special meaning. There are 

several ways an image of human can be memorialized, copied, spread, modified or used for mainly commercial and 

entertaining reasons. An image hasn’t got a normative definition; however, some examples can be fined only in litera-

ture. According to one theory, an image is a set of face and body characteristics, which allow us to define someone as 

a natural person. That is immaterial entity, which by artistic means can show relevant person (or relevant people). 

Among classical paint portraits there are also photos and caricatures. Therefore, we can also assume that an image is 

not only natural human characteristics, but also additions like: make up, clothing or a prop. There are moments when 

people tend to forget that everyone has a right to protect their image rights. Any violation of this law can interfere in 

someone’s personal right which is protected by clause 23 of civil code. Polish law rights say: only a natural person can 

be a subject of image rights. In order to legally use someone else’s image, we need this person’s approval. 
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      „ Jakże wiele czynów zarówno sprawiedliwych,  
 jak i podłych, sankcjonują nasze obyczaje”. 

 

       ( Terencjusz)  

 

     

 

Każde współczesne państwo w swej strukturze posiada organy ścigania. Głównym ich zadaniem jest wykrywanie 

przestępstw i ściganie ich sprawców1.
1 Zgodnie z obwiązującą w Polsce ustawą o Policji , formacja ta wykonuje czynności operacyjno- rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. 2 

Czynności operacyjno – rozpoznawcze jak dotąd nie mają ustawowej definicji, na co zwrócił uwagę A. Taracha.3 

Definiowane są różnie. Warto zatem przywołać kilka takowych definicji.  

T. Hanausek przez czynności operacyjno – rozpoznawcze rozumiał odrębny system poufnych lub tajnych działań 

organów policyjnych, które prowadzone są poza procesem karnym. Czynności te służą aktualnym lub przyszłym celom 

tego procesu.4 

Autorzy Leksykonu policyjnego z roku 2001 są zdania, że wskazane czynności to „ ogół działań podejmowanych 

przez wyspecjalizowanych policjantów służby kryminalnej z wykorzystaniem określonych w ustawie o Policji oraz w 

przepisach wydanych na jej podstawie form, metod i środków pracy operacyjnej. Celem ich stosowania jest rozpozna-

wanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców”.5 

L. Schaff z kolei przez czynności operacyjne rozumie pozaprocesowe czynności taktyczno-rozpoznawcze wypra-

cowane przez praktykę organów ścigania, stanowiące dopełnienie czynności procesowych i spełniające w stosunku do 

nich jedynie funkcje pomocnicze.6  
Zdaniem S. Owczarskiego przedmiotowe czynności są zespołem tajnych lub poufnych, pozaprocesowych, lecz 

praworządnych działań organów ścigania, opartych na poufnych osobowych źródłach informacji i środkach technicz-

nych, wykonywanych na podstawie przepisów ustaw normujących działalność organów ścigania, aktów wykonaw-

czych do tych ustaw, a także przepisów wewnętrznych poszczególnych organów.7 

Inną definicję proponuje J. Gołębiewski, który za czynności operacyjno – rozpoznawcze uznaje „działania, z jednej 

strony, zmierzające do realizacji określonego zadania, a z drugiej, do zbierania interesujących informacji”.8 

Przywołane wyżej definicje, choć posiadające różne brzmienie, w istocie posiadają wspólne cechy, a mianowicie 

pozaprocesowy charakter oraz poufność realizacji. 

A.Taracha dokonał przeglądu definicji tego terminu i wskazał , że czynności operacyjno – rozpoznawcze mają kil-

ka istotnych cech, a mianowicie: 

1. są czynnościami organów państwowych, 

2. wykonywane są tajnie lub poufnie, 

3. wykonywane są w oparciu o przepisy ustawy, 

4. realizują funkcję informacyjną, wykrywczą, dowodową oraz profilaktyczną.9 

                                                           
1 Zob. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa 2008. 
2 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 
3 Taracha A., Czynności operacyjno – rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – 
Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 21. 
4 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 1996, s. 96. 
5 Pływaczewski W., Kedzierska G.,Leksykon policyjny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2001, s. 56. 
6 Schaff L. , O niektórych problemach dotyczących zakresu postępowania przygotowawczego, Nowe Prawo 1957, Nr 12, s. 130. 
7 Owczarski S., Problematyka postępowania operacyjnego w świetle prawa i praktyki, Przegląd Sądowy 1994, Nr 4, s. 70. 
8 Gołębiewski J., Prawa operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 19. 
9 Taracha A., Czynności operacyjno – rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – 
Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 25. 
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Czynności operacyjno – rozpoznawcze dzielę się na dwie grupy, to znaczy czynności proste i złożone. Do form 

prostych zalicza się wywiad i obserwację. Pozostałe to formy złożone. Należą tu: 

1. infiltracja środowiskowa, 

2. kombinacja operacyjna, 

3. zakup kontrolowany, 

4. przesyłka kontrolowana, 

5. kontrola operacyjna, 

6. inwigilacja, 

7. rozpoznanie operacyjne, 

8. rozpracowanie operacyjne, 

9. analiza operacyjna.10 

Pomijając kwestię podziałów przedmiotowych czynności oraz spory wokół ich definicji, należy podkreślić, że mają 

one istotne znaczenie w działaniach organów ścigania, których celem jest wykrywanie przestępstw i ściganie ich spraw-

ców. 

Metody pracy operacyjnej nie są nowymi. Znane są od wieków. Oczywistym jest, że przeszły proces ewolucji, by 

osiągnąć dzisiejszy kształt. Dawniej śledzono z ukrycia poczynania przeciwnika, sprawdzano sposób traktowania córek 

na dworach ich mężów, zbierano informacje o planach władców.11  

Działania o niejawnym charakterze, a niewątpliwie takimi są czynności operacyjno – rozpoznawcze zawsze pozo-

stają w konflikcie z prawami człowieka, niezależnie do systemu państwa, w którym są realizowane. Jakkolwiek ich nie 

oceniać, mają swoje dobre i mniej dobre strony, by nie używać określenia „złe”. Dobrą jest ta, która prowadzi do wy-

krycia sprawcy przestępstwa, złą zaś ingerencja w szeroko rozumianą wolność jednostki. Współcześnie nie ma takich 

organów ścigania na świecie, które nie posługiwałyby się metodami pracy operacyjnej. Niekiedy są one jedynymi, które 

gwarantują wykrycie sprawcy. Przełożenie wiedzy uzyskanej w ten sposób na potrzeby procesu karnego niekiedy jest 

trudne, co nie znaczy, że jest niemożliwe. Ramy tego opracowania wszakże ograniczają szerszy komentarz w tej materii.  

Jedną z czynności operacyjno – rozpoznawczych szeroko wykorzystywaną w działaniach Policji jest obserwacja. 

Termin ten jest znany powszechnie i nie wymaga komentarza. Podmiot obserwowany nie ma świadomości co do tego, 

że stał się obiektem zainteresowania organów ścigania. Funkcjonariusze Policji towarzyszą podmiotowi praktycznie 

przez cały czas. W ten sposób poznają zwyczaje obserwowanego, jego kontakty z innymi osobami, zachowanie. Nie-

rzadko w takich sytuacjach ujawniają się inne, będące poza zainteresowaniem organów ścigania, elementy. Mogą one 

dotyczyć nie tylko tego, co obserwowany skonsumował w restauracji, ale także jakie zakupił leki czy jakie pali papiero-

sy. Tak zgromadzona wiedza narusza w pewien sposób prawa jednostki do szeroko pojmowanej wolności. 

Inną czynnością jest podsłuch telefoniczny. W Polsce obowiązuje dychotomiczny podział 12 w tym względzie, co 

oznacza, że może być on realizowany zarówno procesowo, jak i pozaprocesowo. O ile ten pierwszy uregulowany jest w 

ustawie Kodeks postępowania karnego 13, o tyle drugi nie jest objęty przepisami przywołanej ustawy. W literaturze 

przedmiotu podkreśla się, że pozaprocesowy podsłuch jest dopuszczalny w ramach czynności operacyjno – rozpoznaw-

czych, które występują w zakresie uprawnień Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz 

innych formacji.14 Naruszenie tajemnicy komunikowania się niewątpliwie godzi w wolność jednostki. W Konstytucji 

RP ( przepis art. 49 ) ustawodawca zapewnił wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się.15 Postanowienie to w 

pełni koresponduje z aktami prawa międzynarodowego, a mianowicie z Międzynarodowym Paktem Praw Człowieka16 

oraz Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.17 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że zarówno podsłuch procesowy , jak i pozaprocesowy w istotny sposób 

ingerują w sferę prywatności jednostki oraz naruszają tajemnicę komunikowania się. 18 

                                                           
10 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 1996, s. 98 i następne. 
11 Zob. Watała E., Odcięte głowy władców, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa2009; Sławik K., Zarys systemu prawa policyjnego, Lex a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2011; Taracha C. ( red.), Szpiegostwo, wywiad, państwo, Polihymnia, Lublin 2009. 
12 Zob. Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Temida 2, Białystok 1997, s. 45. 
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 97, Nr 89, poz. 555 z późniejszymi zmianami). 
14 Zob. Szczechowicz K., Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 28. 
15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta 
przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 
1997 nr 78 poz. 483). 
16 Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka (Dz.U. 97, Nr 38, poz. 167). 
17 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 
3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284) . 
18 Zob. Szczechowicz K., Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym, Wydawnictwo UWM, Olsztyn  
2009, s. 29 oraz Bojańczyk A. Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się (w:) Palestra 2003, nr 1-2, s. 45. 
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Jakkolwiek nie analizując istoty podsłuchu telefonicznego ( a także elektronicznego), nie wszystkie informacje 

uzyskane tą drogą przydatne są w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania. Niekiedy zawierają intymne 

szczegóły z życia jednostki, nieprzydatne w procesie wykrywczym, a których ujawnienie może powodować poważne 

konsekwencje dla osoby objętej zainteresowaniem Policji czy innej formacji uprawnionej do realizacji tej czynności 

operacyjno – rozpoznawczej. 

Podobną w istocie czynnością jest kontrola korespondencji ( tradycyjnej, elektronicznej ). Przesyłki adresowane do 

określonego podmiotu podlegają niejawnej kontroli, czyli sprawdzaniu treści. Prawne podstawy tej czynności znajdują 

się zarówno w ustawie o Policji, jak i ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencji Wywiadu. 

Zgodnie z przepisem art. 20 ustawy o Policji 19, możliwe jest uzyskiwanie informacji, w tym także niejawnie, gro-

madzenie ich , sprawdzanie oraz przetwarzanie.  

„Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych 

informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, także bez ich wiedzy i zgody:  

1) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego;  

2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia pu-

blicznego;  

3) osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;  

4) osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

 5) osobach poszukiwanych; 

 6) osobach zaginionych;  

7) osobach, wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy, przewidziane w ustawie z dnia 28 listopada 

2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21)”.20 

Niejawne uzyskiwanie informacji oraz ich wykorzystanie stanowi czynność o charakterze operacyjno – rozpo-

znawczym. Warto w tym miejscu poświęcić nieco uwagi choćby niektórym aspektom tych działań. 

O ile zbieranie danych o osobach podejrzanych o dokonanie przestępstwa nie budzi tylu kontrowersji w po-

wszechnej opinii, to działania takie co do osób o nieustalonej tożsamości takowe wzbudza przynajmniej w przypadkach 

ludzi w wieku podeszłym, cierpiącym na zanik pamięci bądź niepełnosprawnych intelektualnie. 

Nie sposób pominąć w tym miejscu tak ważnego elementu, jakim jest prawna ochrona imienia i nazwiska, wyra-

żona w treści ustawy zasadniczej. P. Ruszkowski jest zdania, że „ imiona i nazwiska jako dobra osobiste człowieka pod-

legają ochronie prawnej; zarówno cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej, jak i prawnokarnej.”21 

Tożsamość jednostki ma szczególne znaczenie dla niej samej, jak i dla innych podmiotów. W wyroku Sądu Naj-

wyższego z dnia 19 listopada 2003 roku wskazano, że „ nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpo-

znawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile 

nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.”22  

Zestawiając oba elementy, a mianowicie potrzebę ustalenia tożsamości w sposób niejawny z ochroną nazwiska i 

imienia, jaskrawo jawi się problem naruszenia innych dóbr podmiotu, w szczególności prywatności. 

Inwigilowanie, obserwowanie czy monitorowanie osób z zaburzeniami psychicznymi w sposób niejawny stanowi 

z jednej strony przejaw troski ustawodawcy o bezpieczeństwo członków społeczeństwa, z drugiej natomiast rodzi sku-

tek w postaci naruszenia praw i wolności tychże. Oczywistym jest, że niejednokrotnie działania takie pozwalają na 

wczesną interwencję i zapobieżenie następstwom niebezpiecznych zachowań ze strony osób dotkniętych chorobą psy-

chiczną lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych. 

Pewnym naruszeniem prawa do wolności jest poszukiwanie osoby dorosłej, która nie dopuściła się czynu zabro-

nionego. Podstawą prawną dla prowadzenia takich działań jest wskazany wyżej przepis art. 20 ustawy o Policji. Obok 

niniejszego obowiązują w tej materii zarządzenia Komendanta Głównego Policji: 

1. Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 

prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia 

osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. 

2. Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające za-

rządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przy-

padku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludz-

kich. 

                                                           
19 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 
20 Tamże, art. 20. 
21 Ruszkowski P., Ochrona prawna imion i nazwisk (on line: www.usc.pl ) 9 września 2015r. 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 roku I PK 590/02. 
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3.  Zarządzenie nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014r zmieniające zarzą-

dzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnie-

nia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. 

Obok wyżej wymienionych zarządzeń obowiązuje także decyzja Komendanta Głównego Policji z dnia z dnia 15 

kwietnia 2013 r. w sprawie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, w której wskazano 

zadania rzeczonego Centrum. 

Wracając wszakże do poszukiwań dorosłej osoby zaginionej, która nie popadła w konflikt z prawem, a świadomie 

zerwała kontakty z dotychczasowym środowiskiem, rodziną, należy podkreślić , iż w takiej sytuacji występuje narusze-

nie jej prawa do wolności i prywatności. Co prawda, jak dowodzi praktyka, Policja po ustaleniu miejsca pobytu takiej 

osoby, na jej wyraźne żądanie odmawia osobom bliskim, zainteresowanym jej losami, podania aktualnego adresu. 

Niekiedy w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych prowadzi się inne działania, choćby kombinację ope-

racyjną. Zdaniem T. Hanauska działania takie mają stymulować poczynania przeciwnika.23 Pewne kontrowersje budzą 

tu elementy natury etycznej, albowiem organy ścigania świadomie dążą do wzbudzenia określonej aktywności podmio-

tu objętego kombinacją operacyjną. Nie sposób nie dostrzec, że takowa zwykle nosi cechy zachowania sprzecznego z 

obowiązującym prawem. W takim rozumieniu, czynności poufnej natury pozostają w sprzeczności z prawem jednostki 

do wolności wyboru sensu largo. 

Z powyższego wynika ( co oczywiste z racji ograniczonych ram tego pracowania), że czynności operacyjno – roz-

poznawcze godzą w prawa jednostki, ingerując w jej prywatność i swobodę. 24  

Obowiązujące w Polsce prawo zezwala na ingerencję w prawa i wolności człowieka i obywatela w drodze klauzul 

ograniczających , czyli przepisów umożliwiających ingerencję państwa w wolności jednostki z uwagi na ochronę intere-

su ogólnospołecznego i ogólnopaństwowego. 25 Taki zapis znajduje się w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w której 

dopuszcza się (w art. 31 ust. 3) ustawowe ograniczenia korzystania z wolności i praw wówczas, gdy są konieczne w 

demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 

Omawiane czynności stały się przedmiotem wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Trybunału 

Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 12 grudnia 2005 roku Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko wnioskodawcy, 

uznając za niezgodne z ustawą zasadniczą niektóre przepisy ustawy o Policji.26 Podkreślenia wymaga tu, iż nie jest to 

jedyny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący praw jednostki, w tym prawa do prywatności. W uzasadnieniu 

wyroku z dnia 20 czerwca 2005 roku wskazano , że „doniosłość prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) w systemie 

konstytucyjnej ochrony praw i wolności uwidacznia m.in. okoliczność, że prawo to jest – zgodnie z art. 233 ust. 1 Kon-

stytucji – nienaruszalne nawet w ustawach ograniczających inne prawa, wydawanych w stanie wojennym i wyjątko-

wym. Oznacza to, że nawet warunki tak wyjątkowe i ekstremalne nie zezwalają ustawodawcy na złagodzenie przesła-

nek, przy spełnieniu których można wkroczyć w sferę życia prywatnego nie narażając się na zarzut niekonstytucyjnej 

arbitralności (por. wyrok TK z 20 listopada 2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83). Ochrona życia pry-

watnego, gwarantowana konstytucyjnie co do zasady w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną (art. 51 

Konstytucji) oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej 

osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmio-

tów (por. np. wyrok z 19 lutego 2002 r., sygn. U 3/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 3).” 27 

Linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jest w tej materii jednolita. Prawa jednostki gwarantowane ustawą 

zasadniczą mają charakter szczególny, ponadczasowy i uniwersalny. Każde działanie, w szczególności o niejawnym 

charakterze, jest ingerencją w podstawowe prawa jednostki.  

Jakkolwiek nie analizując dopuszczalnych w świetle obowiązującego prawa czynności operacyjno – rozpoznaw-

czych, stanowią one przejaw wskazanej wyżej ingerencji w sferę życia prywatnego. Z drugiej zaś strony nie można 

zapominać o szczególnym znaczeniu tychże działań uprawnionych podmiotów, albowiem jak dowodzi praktyka, przy-

czyniają się one do wzrostu wykrywalności liczby przestępstw, co nie jest bez znaczenia w każdym państwie, w każdym 

systemie prawa. Słusznie zauważyła A. Posytek, że „ czynności operacyjno-rozpoznawcze stanowią radykalną ingeren-

cję w życie prywatne obywateli, praktyka ich stosowania powinna być poddana szczególnie wnikliwej kontroli pod 

względem ich zgodności z przepisami prawa”. 28  

                                                           
23 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 2000, s. 135. 
24 Zob. Król A., Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa (w:) Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 9/ 2013. 
25 Uzasadnienie do projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, druk nr 1570. 
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 roku (K 32/04) 132/11/A/2005). 
27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 roku K 4/04 (64/6/A/2005). 
28 Posytek A., Wartość dowodowa czynności operacyjno – rozpoznawczych (w:) Prokuratura i Prawo 2011, nr 3, s. 33. 

http://www.policja.pl/download/1/153654/Nowelizacja124.pdf
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Trudno jednoznacznie ocenić stopień owej ingerencji w sferę prywatności jednostki. Zależne jest to od wielu, nie-

rzadko złożonych czynników, sytuacji czy okoliczności. O ile czynności te prowadzone są przez podmiot uprawniony, o 

tyle są zgodne z prawem. Zakres tychże wyznaczają te elementy, które mają istotne znaczenie w procesie wykrywczym. 

Stąd też tak ważną jest kontrola realizacji tych czynności. Same w sobie są zgodne z prawem, ale sposób ich prowadze-

nia może być z prawem niezgodny, co w stopniu większym ingeruje w prywatność jednostki.  
 

*** 
 

The subject of this article is the issues related to operational activities - reconnaissance of the Police and human 

rights. Such operations of the closed nature are always in conflict with human rights, irrespective of the system state in 

which they are implemented. The current Polish law permits to interference with the rights and freedoms of human 

and citizen by restrictive clauses and provisions allowing state interference in the freedom of the individual to protect 

the interests of the state and society.  
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Współcześnie, w dobie istniejących zagrożeń wynikających m.in. z ataków terrorystycznych, przestępczości, 

wypadków lotniczych czy też katastrof naturalnych, tożsamość zwłok wielokrotnie nie jest znana1.
1Kwestia identyfikacji nieznanych zwłok2 jest problemem różnokierunkowym. Przed organami śledczymi 

oraz procesowymi rodzi się niezwykłe kłopotliwe wyzwanie, które wymaga od nich współpracy, doświadczenia i 

wiedzy z zakresu wielu dziedzin3. Na miejscu ujawnienia zwłok osoby prowadzące śledztwo zmuszone są działać 

sprawnie, a zarazem dokładnie, gdyż tylko dzięki dobrze wyszkolonej ekipie oględzinowej możliwe jest ustalenie toż-

samości zwłok4. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, pod względem teoretycznym oraz praktycznym, problematyki 

identyfikacji ofiar katastrof masowych poprzez wskazanie możliwości, ograniczeń oraz skuteczności poszczególnych 

metod identyfikacji. 

Ujawnione zwłoki mogą występować zarówno pojedynczo jak i masowo. O ile w pierwszym przypadku uwa-

ga zespołu oględzinowego skupia się na konkretnych zwłokach lub szczątkach, o tyle problem powstaje w sytuacji, 

gdy zwłok lub szczątków występuje kilka, kilkanaście lub kilkaset. Jednostka zajmująca się Identyfikacją Ofiar Kata-

strof (DVI- Disaster Victim Identification) działająca w ramach Interpolu wydała specjalny przewodnik, który ma 

ujednolicać procedury identyfikacji w związku z katastrofami masowymi5. W „Przewodniku identyfikacji ofiar kata-

strof” (Disaster Victim Identification Guide, 2014r.)6 wskazano, że katastrofą jest nieoczekiwane zdarzenie powodujące 

śmierć wielu ludzi. Katastrofa może nastąpić w wyniku wypadku komunikacyjnego, klęsk żywiołowych, pożarów, 

wybuchów, ataków terrorystycznych lub zdarzeń wojennych. Przewodnik rozróżnia dwa rodzaje katastrof – otwartą 

oraz zamkniętą. Katastrofą otwartą określono zdarzenie, po którym uzyskanie rzeczywistej liczby ofiar jest znacznie 

utrudnione, brak jest bowiem punktu odniesienia, który umożliwiłby rozpoczęcie identyfikacji. Problem ustalenia 

liczby i nazwisk ofiar wynika z braku oficjalnej listy osób będących w miejscu katastrofy (np. trzęsienie ziemi na 

Ocenia Indyjskim, które miało miejsce w 2004 r.). Katastrofą zamkniętą zaś jest zdarzenie, w wyniku którego śmierć 

poniosły osoby należące do określonej grupy, przykładem jest tu lista pasażerów samolotu lub lista osób biorących 

udział w imprezie masowej (np. katastrofa polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku z 2010 r.). Istnieje również kom-

binacja katastrofy otwartej i zamkniętej, przykładem może być katastrofa samolotu w miejscu publicznym, w zdarze-

niu takim występują zarówno pasażerowie, których dane są znane jak również przypadkowe osoby (np. atak terrory-

styczny na World Trade Center z 2001 r.)7. 

Identyfikacja ofiar katastrof masowych jest złożonym procesem, który w wielu przypadkach wiąże prawne, 

polityczne, etyczne, kulturalne i psychospołeczne aspekty, zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym porządku. 

Podobną katastrofą masową, która zrodziła wiele nowych wyzwań w kwestii identyfikacji było trzęsienie ziemi na 

Ocenia Indyjskim, które miało miejsce 26 grudnia 2004 r.8. Tragedia ta pochłonęła ogromną liczbę ofiar, szacuje się, że 

życie straciło około 280.000 osób z 13 różnych państw. Najwięcej, bo aż 160.000 ofiar oraz osób zaginionych pocho-

dziło z Indonezji, 35.000 ze Sri Lanki, 8.850 z Indii, 8.195 z Tajlandii, a 7.450 ze społeczności wyspiarskich. Ponadto 

wśród ofiar znaleźli się również obywatele m.in. Malediwów, Malezji, Birmy, Somalii9. 

                                                           
1 W. Kowal, Wybrane metody identyfikacji zwłok ludzkich [online], 
http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/wybrane-metody-identyfikacji-zwlok-ludzkich.html, dostęp 10.12.2015r. 
2 Zwane dalej: N.N. zwłoki. 
3 I. Sołtyszewski, B. Młodziejowski, R. Płoski, W. Pepliński, J. Janica, Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich, 
Problemy Kryminalistyki 2003, nr 239, s. 7. 
4 R. Włodarczyk, Analiza możliwości identyfikacji N.N. zwłok w miejscu ujawnienia, [w:] H. Kołecki(red.) 
Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości, Poznań 2008r., s. 302. 
5 P. Polak, Odontologia w ekspertyzie kryminalistycznej, Gdynia 2012r., s. 81. 
6 http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/Forms, dostęp 30.12.2015r. 
7 INTERPOL Disaster Victim Identification Guide [online], http://www.interpol.int/INTERPOL 
expertise/Forensics/DVI-Pages/Forms, dostęp 30.12.2015r. 
8 J. Bikker, Identification of Missing Persons and Unidentified Remains in Disaster Victim Identification: Recomme 
dations and Best Practice, [w:] Advances in forensic human identification, 2014r., s. 39. 
9 INTERPOL Tsunami Evaluation Working Group, The DVI Response to the South East Asian Tsunami between Dece 
ber 2004 and February 2006 [online], http://www.interpol.int/Media/Files/INTERPOL-Expertise/DVI/INTERPOL-Tsunami-Evaluation-Working-Group, 
dostęp 30.12.2015r. 

http://www.interpol.int/Media/Files/INTERPOL-Expertise/DVI/INTERPOL-
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Współcześnie w identyfikacji N.N. zwłok stosowanych jest szereg różnorodnych metod. Czynnikiem decydu-

jącym, którą z metod będą posługiwali się śledczy są okoliczności znalezienia zwłok. Podczas V Konferencji Komisji 

Interpolu ds. Identyfikacji Ofiar Katastrof Masowych i Klęsk Żywiołowych, która odbyła się w Lyonie w 1993 r. ze-

stawiono dziesięć metod identyfikacji zwłok, poczynając od najbardziej wiarygodnych, kończąc na takich, które jedy-

nie sugerują tożsamość10. 

Metody te według ustalonej kolejności to: 

1) Porównanie profilu genetycznego DNA, 

2) Porównanie odcisków palców, 

3) Badanie uzębienia i innych danych odontologicznych, 

4) Badania radiologiczne, 

5) Porównanie danych medycznych, 

6) Porównanie znaków szczególnych, 

7) Porównanie danych rysopisowych, 

8) Identyfikacja rzeczy osobistych, 

9) Identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy zwłokach lub 

szczątkach, 

10) Rozpoznanie przez świadków, członków rodzin i znajomych11. 

Podstawowymi i powszechnie stosowanymi metodami identyfikacji są zatem: porównanie profilu genetycz-

nego DNA, analiza daktyloskopijna oraz porównanie danych odontologicznych - to właśnie te trzy metody są najczę-

ściej stosowane i najbardziej skuteczne w procesie identyfikacji ofiar katastrof masowych12. 

DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, która występuje w każdym żywym organizmie13. Badania DNA 

mogą być skuteczne nawet w przypadku bardzo zniszczonych oraz zdegradowanych zwłok lub szczątków14. Badanie 

profilu genetycznego DNA polega na porównaniu profilu denata z osobami, które są jego potencjalnymi krewnymi; 

brak zgodności eliminuje daną osobę z kręgu rodziny zmarłego. W przypadku braku krewnych profil DNA ofiary ze-

stawia się z materiałem zebranym z przedmiotów, które mogły do niej należeć np. szczoteczki do zębów. Próbki ba-

dane są w laboratorium zgodnie z międzynarodowymi standardami15. Do ustalenia pokrewieństwa stosuje się badanie 

polimorfizmu chromosomu Y i X. Chromosom Y charakteryzuje się dziedziczeniem wyłącznie w linii męskiej, po-

zwala to na ustalenie pokrewieństwa np. między ojcem i synem16. Analiza polimorfizmy chromosomu X daje zaś moż-

liwość ustalenia pokrewieństwa np. matki z synem17.  

W praktyce biegli stosują dwie metody badań DNA. Pierwsza metoda jest to analiza polimorficzna sekwencji 

mikrosatelitarnych DNA jądrowego techniką PCR. Druga ze stosowanych metod to analiza sekwencji DNA mito-

chondrialnego, która polega na analizie sekwencji DNA dziedziczonej wyłącznie w linii matczynej. Ten rodzaj DNA 

jest badany najczęściej w przypadku, gdy DNA zostało zdegradowane18. Badanie DNA mitochondrialnego daje więk-

szy procent szans na identyfikację w przypadku materiału zniszczonego ze względu na występowanie wielu kopii19. 

Technologię sekwencjonowania mtDNA zastosowano m.in. po ataku na World Trade Center20. 

Materiałem pobranym od N.N. zwłok w celu ich identyfikacji mogą być włosy, próbki wysuszonej krwi, zę-

by, fragmenty tkanek oraz fragmenty trzonu kości udowej lub kości ramieniowej. W wielu krajach istnieją bazy DNA, 

które w znacznym stopniu przyspieszają i ułatwiają ustalenie tożsamości zwłok. W bazie danych przetrzymuje się in-

formacje dotyczące profilu genetycznego osoby podejrzanej, niezidentyfikowanych śladów oraz zwłok i szczątków 

ludzkich. Interpol zainicjował bazy danych DNA, które umożliwiają wyszukanie profilu genetycznego w ciągu 15 

                                                           
10 I. Sołtyszewski, Identyfikacja N.N. zwłok, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski(red.), Kryminalistyka. Wybrane 
zagadnienia techniki, Szczytno 2011r., s. 167. 
11 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2010r., s.943. 
12 INTERPOL Disaster Victim Identification Guide [online],http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/Forms, dostęp 30.12.2015r. 
13 J. Mazepa, Biologia, [w:] J. Mazepa(red.), Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 2009r., s.175. 
14 J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Warszawa 2015r., s. 111. 
15 INTERPOL Disaster Victim Identification Guide [online], http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/Forms, dostęp 30.12.2015r. 
16 A. Tucholska-Lenart, Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof masowych i ataków 
terrorystycznych, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4/11, s. 168. 
17 I. Sołtyszewski, Identyfikacja N.N. zwłok, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski(red.), Kryminalistyka. Wybrane 
zagadnienia techniki, Szczytno 2011r., s. 169. 
18 Ibidem, s. 168 
19 I. Sołtyszewski, B. Młodziejowski, R. Płoski, W. Pepliński, J. Janica, Kryminalistyczne i sądowo lekarskie metody identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich, 
Problemy Kryminalistyki 2003, nr 239, s. 9. 
20 L.G. Biesecker, J. E. Bailey-Wilson, J. Ballantyne i in., Epidemiology. DNA identifications after the 9/11 World Trade 
Center attack, Science 2005 r.  
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minut. Baza ta została zapoczątkowana w 2002 r. i w październiku 2015 r. zawierała ponad 158.000 profili DNA, do 

których skumulowania przyczyniły się 73 kraje członkowskie21. 

W praktyce metodę DNA stosuje się rutynowo w przypadku dużej liczby ofiar. Przykładowo, po tragedii w 

Azji, Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej (ISFG - International Society for Forensic Genetics) skutecz-

nie zidentyfikowało na podstawie profilu genetycznego 42% ofiar22.  

Badania DNA zastosowano w identyfikacji ofiar katastrofy polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku, która 

miała miejsce 10 kwietnia 2010 r.. 21 z 96 ofiar zostało bezpośrednio zidentyfikowanych właśnie dzięki tej metodzie23. 

Stosowanie innych, mniej wiarygodnych metod identyfikacyjnych w sytuacjach wymagających precyzji ze względu 

na charakter zdarzenia, ilość ofiar oraz stan ciał podnosi ryzyko popełnienia błędów. Podobne wydarzenia miały miej-

sce przy ustaleniu tożsamości pasażerów lotu Lot PLF 101. Jak się okazało, ekshumowane ciała, które rozpoznawane 

były przez bliskich w Rosji, zostały błędnie zidentyfikowane. Nie czekając na końcowe wyniki badań DNA już pięć 

dni po katastrofie, zamknięte w trumnach, „zidentyfikowane” ciała ofiar wróciły do Polski. Ciało zidentyfikowane 

podczas okazania jako należące do Anny Walentynowicz (13.04.2010r. A. Walentynowicz rozpoznawał jej syn) jak się 

później okazało, należało do innej osoby24. Zgubnym był tu zatem niezrozumiały pośpiech i przekazanie ofiar przed 

zakończeniem pełnej procedury identyfikacyjnej, która ostatecznie, po uzyskaniu wyników badania DNA wskazała 

prawdziwą tożsamość. 

Najbardziej skomplikowanym przypadkiem identyfikacji, w którym zastosowano metodę DNA było ustalenie 

tożsamości ofiar zamachu z 11 września 2001 r. Do początku 2009 r. liczba zidentyfikowanych ofiar wynosiła 1614. 

W listopadzie 2009 r. w Memorial Park znajdowało się jeszcze 10.000 niezidentyfikowanych szczątków ludzkich. Po 

15 latach od zamachu specjaliści nie są w stanie podać terminu identyfikacji wszystkich ofiar, mówi się wręcz, że nie-

które z ciał uległy unicestwieniu i nie sposób dotrzeć do ich kodu genetycznego25. Istnieją zatem również sytuacje, w 

których nie ma absolutnej możliwości zidentyfikowania ofiary, nawet nauka i ogromne postępy techniczne nie dadzą 

odpowiedzi na pytanie kim była ofiara. 

Badanie daktyloskopijne zostało umiejscowione na drugiej pozycji co do poziomu wiarygodności. Niepowta-

rzalność, nieusuwalność i niezmienność linii papilarnych daje możliwość ujawnienia indywidualnych śladów ludzkiej 

skóry26. W momencie ujawnienia N.N. zwłok należy natychmiast dokonać identyfikacji daktyloskopijnej by zapobiec 

oddziaływaniu zmian pośmiertnych na widoczność linii papilarnych27. Na potrzeby gromadzenia odbitek linii papi-

larnych powstawał Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS – Automated Fingerprint Identifica-

tion System), który daje możliwość porównywania śladów daktyloskopijnych28. Poprzez AFIS można porównywać li-

nie papilarne N.N. zwłok z dostępnymi w bazie danych29. 

O ile pobieranie odcisków palców od osób żywych nie jest czynnością nader skomplikowaną, o tyle problemy 

pojawiają się przy daktyloskopowaniu zwłok. Największym problemem w pobraniu odcisków jest stan w jakim zwłoki 

się znajdują. Jeżeli nie doszło do nadmiernego oddziaływania czynników zewnętrznych, nawet po upływie kilku dni 

tkanka jest na tyle elastyczna, że można zastosować standardową technikę daktyloskopowania. Jednakże zwłoki znaj-

dujące się w początkowej fazie przemian pośmiertnych, przebywające w wodzie, poddane działaniu suchego powie-

trza, zwęglone czy też będące w rozkładzie gnilnym potrzebują zastosowania technik specjalnych; w zależności od 

okoliczności, w jakich zwłoki zostały ujawnione stosuje się inne metody, które mają doprowadzić do otrzymania wy-

raźnego, czytelnego odcisku palca. Niekiedy proces daktyloskopowania jest na tyle utrudniony, że niezębnym jest 

amputacja palców, która może zostać przeprowadzona tylko przez lekarza medycyny sądowej30. Jednakże najnowsze 

                                                           
21 http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DNA, dostęp 30.12.2015r. 
22 M. Steinlechner , W. Parson, W. Rabl, P. Grubwieser, R. Scheithauer, Tsunami-disaster: DNA typing of Sri Lanka victim samples and related AM matching 
procedures [online], http://www.isfg.org/files/67dcf7d7d9946629c70003d18d286e67abe87cfd.05012306_714597910975.pdf, dostęp 30.12.2015r. 
23 J. Paradowska, Byłem przy zamykaniu trumien w Moskwie. Przy każdej. Wywiad z ks. Henrykiem Błaszczykiem 
[online], http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1510386,1,wywiad-ksiadz-mowi-o-identyfikacji-ofiar-katastrofy-smolenskiej.read, dostęp 
30.12.2015r. 
24 W. Radziwinowicz, Skąd błędy przy identyfikacji ofiar? Zawinił pośpiech - mówi rosyjski ekspert [online], 
http://wyborcza.pl/1,76842,12560649,Skad_bledy_przy_identyfikacji_ofiar__Zawinil_pospiech.html#ixzz3w16jlbFD, dostęp 30.12.2015r. 
25 A. Tucholska-Lenart, Wykorzystanie metod biologii molekularnej w identyfikacji ofiar katastrof masowych i ataków 
terrorystycznych, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4/11, s. 168. 
26 J. Konieczny, J. Widacki, Daktyloskopia, [w:] J. Widacki(red.), Kryminalistyka, Warszawa 2008r., s. 198. 
27 M. Wroński, Daktyloskopowanie i identyfikacja zwłok w szczególnie trudnych przypadkach, Problemy Kryminalistyki 202, nr 235,s. 27. 
28 M. Szwarc, D. Mazurek, AFIS-Papillon-pierwszy automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej w Polsce, 
Problemy Kryminalistyki 1997, nr 218, s. 61. 
29 I. Sołtyszewski, Identyfikacja N.N. zwłok, [w:] Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, G. Kędzierska, W. 
Kędzierski(red.), Szczytno 2011r., s. 171. 
30 J. Moszczyński, Daktyloskopia, Warszawa 1997r., s.144. 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1510386,1,wywiad-ksiadz-mowi-o-identyfikacji-ofiar-


79 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

osiągnięcia techniczne znacznie zmniejszają potrzebę usuwania ludzkich części ciała w celu identyfikacji, zabieg ten 

wykonywany jest tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne31. 

Zwłoki mogą być daktyloskopowane m.in. poprzez zastosowanie tuszu, proszku, wykonanie odlewów lub fo-

tografię32. Wyróżnia się cztery etapy pozyskania odcisku palca: 

1. Ocena stanu w jakim znajduje się opuszek oraz określenie metody, która będzie wykorzystana przy dakty-

loskopowaniu, 

2. oczyszczanie palców w celu zdobycia wyraźnego odcisku, 

3. postęp/obróbka, czyli zastosowanie konkretnej metody np. chemicznej lub cieplnej, 

4. uzyskanie odcisku33. 

Specjaliści w celu uzyskania odcisku stosują m.in. metodę chemiczną oraz cieplną. Specjalna metoda pozy-

skiwania odcisków palców m.in. poprzez zanurzanie we wrzątku zastosowana została z pozytywnym skutkiem po ka-

tastrofie tsunami w 2004 r., w większości tkani były poważnie uszkodzone34.  

Badanie identyfikacyjne linii papilarnych zwłok nie zawsze jest stuprocentowym odwzorowaniem linii papi-

larnej za życia, bowiem odciski mogą być większe lub mniejsze; jest to wynikiem przemian pośmiertnych oraz inge-

rencji zastosowanych technik35. 

Kolejną z najskuteczniejszych metod identyfikacji jest badanie uzębienia ofiary. Zmiany w uzębieniu zachodzą-

ce za życia człowieka indywidualizują każdego z nas36. Mimo zniszczeń powstałych na całym ciele, to właśnie zęby są 

w stanie przetrwać najcięższe czynniki degradujące, stanowią bowiem najtrwalszy kostny element organizmu37. Zęby 

mają bardzo dużą odporność na temperaturę oraz inne postępujące w procesie przemian pośmiertnych zmiany38. Ba-

danie uzębienia jest najczęściej stosowane w przypadku zwłok zwęglonych, zeszkieletowanych oraz pochodzących w 

różnego rodzaju katastrofach39. Ustalenie tożsamości na podstawie danych odontologicznych polega na analizie kart 

dentystycznych oraz zdjęć rentgenowskich zębów40. 

Już w 1969 roku Światowa Federacja Dentystyczna wezwała do przyjęcia jednego, jednolitego i powszechnie 

akceptowalnego systemu rejestracji stomatologicznej. Na przestrzeni lat w celu ułatwienia wymiany danych między 

krajami opracowane zostały różne symbole oznaczania zębów. Szacuje się, że na całym świecie używanych jest około 

30 rodzajów zapisów41.  

American Board of Forensic Odontology (ABFO) wskazuje na 4 typy wniosków, które wysnuć można z ba-

dań odontologicznych: 

1) identyfikacja pozytywna – dane za życia i po śmierci są tożsame, 

2) identyfikacja prawdopodobna – dane za życia i po śmierci posiadają wspólne cechy, lecz nie są one 

wystarczające by identyfikacje zakwalifikować do pozytywnych, 

3) niewystarczająca ilość dowodów, 

4) wykluczenie42. 

Dzięki odontologii można m.in. określić cechy uzębienia, płeć, ustalić kod genetyczny na podstawie badania 

miazgi zębowej, a w efekcie końcowym zidentyfikować N.N. zwłoki43. Identyfikacji na podstawie uzębienia daje moż-

liwość ustalenia wieku przeżyciowego denata, który jest bardzo ważną informacja w procesie identyfikacyjnym. 

Przykładowo, dziecko po ukończeniu dwóch lat posiada już pełne uzębienie mleczne tj. 8 siekaczy, 4 kły, 8 zębów 

przedtrzonowych. Zęby stałe zaczynają się pojawiać około szóstego roku życia, a w wieku 12 lat człowiek posiada 

pełne uzębienie stałe, tj. 28 zębów44. 

Interpol wdrożył regulacje dotyczące identyfikacji ofiar katastrof i określił procedurę badania na podstawie 

uzębienia; wskazał, że w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu odpowiedniej zgody w celu ułatwienia identyfi-

                                                           
31 M. Hargreaves-O’kane, J. Dixon, Advances in Fingerprint Techniques, [w:] Advances in forensic human identification 2014r., s. 323. 
32 A. Onaczyszyn-Jasińska, Daktyloskopia, [w:] J. Mazepy(red.), Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 
2009r., s.156-157. 
33 M. Hargreaves-O’kane, J. Dixon, Advances in Fingerprint Techniques, [w:] Advances in forensic human identification 
2014r., s. 318-323. 
34 Ibidem, s. 321-323. 
35 J. Moszczyński, Daktyloskopia, Warszawa 1997r., s.149. 
36 J. Kasprzak, Odontoskopia kryminalistyczna, Olsztyn-Szczecin 2011r., s. 66. 
37 P. Polak, Odontologia w ekspertyzie kryminalistycznej, Gdynia 2012r., s. 75 
38 I. Sołtyszewski, Identyfikacja N.N. zwłok, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski(red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011r., s. 171. 
39 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2012r., s. 944. 
40 K. Sławik, Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Szczecin 2003r., s. 170. 
41 J. Bikker, Identification of Missing Persons and Unidentified Remains in Disaster Victim Identification: Recommendations and Best Practice, [w:] Advanc-
es in forensic human identification, 2014r., s. 46 
Sweet D., Pretty I.A., A look at forensic dentistry – Part 1: The role of teeth in the determination of human of identity, [w:] British Dental Journal, 2001 r. 
43 J. Kasprzak, Odontoskopia kryminalistyczna, Olsztyn-Szczecin 2011r., s. 34. 
44 S. Pikulski, M. Kaliszczak, Nowa metoda kryminalistycznej identyfikacji zwłok ludzkich, Szczytno, 1998r., s.28. 
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kacji można dokonać wycięcia szczęki i żuchwy. Program ten stosowany był po trzęsieniu ziemi na Ocenianie Indyj-

skim. Metoda badania odontologicznego została przeprowadzona przez 520 dentystów z Tajlandii przy wsparciu den-

tystów z kilkunastu innych krajów. Liczba ofiar wynosiła 3750, przy czym aż 97,4% ofiar posiadało głowy i w związ-

ku z tym można było zbadać ich uzębienie45.  

Problem identyfikacji przy pomocy danych odontologicznych polega na tym, że organ musi dysponować kar-

tami uzębienia ante-mortem. W Tajlandii znikoma liczba ofiar posiadała aktualną kartę dentystyczna, najwięcej da-

nych uzyskano z kart pochodzących z Europy i Ameryki Północnej. Finalnie identyfikacja na podstawie uzębienia by-

ła najskuteczniejsza metodą podczas ustalania tożsamości ofiar katastrofy tsunami z 2004 r., bowiem przy 2894 ziden-

tyfikowanych zwłokach dane odontologiczne ujawniły informacje aż o 46,2% ofiar46. 

Badanie uzębienia dało również wynik pozytywnej identyfikacji niektórych z ofiar zamachu na World Trade 

Center; 596 ofiar zostało zidentyfikowanych właśnie na podstawie uzębienia47. 

Skuteczność tej metody zależy od prawidłowego i szczegółowego oznaczania kart stomatologicznych za życia. 

Metoda ta mogłaby być jeszcze bardziej skuteczna i przydatna dla organów w procesie identyfikacji, gdyby dane 

odontologiczne pacjentów spisywane były bardzo dokładnie oraz skrupulatnie i przechowywane były w jednym miej-

scu.  

Metodą identyfikacji ofiar, która została uznana za najmniej wiarygodną, lecz jest często praktycznie stoso-

wana jest okazanie ofiar w celu rozpoznania. W niektórych krajach metody stosowane celem identyfikacji ofiar kata-

strof masowych nie są zgodne z wytycznymi przyjętymi przez Interpol. Identyfikacja na podstawie okazania jest na-

dal metodą powszechnie stosowaną w wielu krajach słabo rozwiniętych48. 

Okazania zwłok dokonuje się tylko w przypadku potrzeby identyfikacji tożsamości ujawnionych zwłok, jeżeli 

ich stan jest na tyle dobry, że mogą być rozpoznane49. 

Pierwszą czynnością jeszcze przed okazaniem zwłok jest przesłuchanie osoby rozpoznającej. Osobie takiej za-

daje się pytania m.in. jak długo znała denata, jakie relacje ich łączyły, kiedy w ostatnim czasie się widzieli. Kolejno 

dochodzi to okazania ofiary. Jeżeli denat posiada znaki szczególne, okazuje się je osobie identyfikującej. Na koniec pa-

da pytanie, czy osoba rozpoznaje zwłoki, jeżeli odpowiedź jest twierdząca, należy wskazać na jakiej podstawie. Głów-

ną rolę w tej metodzie identyfikacji odgrywa czynnik psychiczny, tj. emocje powstałe podczas okazania zwłok najczę-

ściej znajomej osoby50. Dodatkowo ustanie funkcji życiowych oraz daleko posunięte zmiany pośmiertne zmieniają 

wygląd człowieka do takiego stopnia, że twarz wygląda jak maska i nie sposób jest zobaczyć w niej tą samą osobę, któ-

rą znało się za życia51. 

Podczas identyfikacji ofiar bombardowania w Bali, które miało miejsce w 2002 r., wykazano, że z 18 ofiar 

identyfikowanych na podstawie okazania, aż połowa została zidentyfikowana nieprawidłowo. Okazanie rodzinie i 

błędy wywodzące się z tej metody wynikają również ze zwyczajów zakorzenionych w kulturze i religii; przykładowo, 

w niektórych kulturach pochówku należy dokonać w ciągu 24 godzin, co za tym idzie rodziny błędnie identyfikują 

zwłoki w celu dopełnienia obowiązków kulturowych i religijnych. I tak w 2004r. po katastrofie tsunami ciała ofiar zo-

stały zidentyfikowana oraz skremowane niemal natychmiast, a co się z tym wiąże dalsze badanie identyfikacyjne stało 

się niemożliwe52. 

Okazania należy dokonać kilku osobom zarówno z kręgu rodziny, znajomych jak i osobom niezaangażowa-

nym uczuciowo. Nawet jeżeli okazane zwłoki zostaną rozpoznane, należy potwierdzić to innymi, bardziej wiarygod-

nymi metodami tj. porównaniem profilu DNA lub zastosowaniem metody daktyloskopijnej53. Jednakże metoda ta, 

uznana za najmniej wiarygodną, często daje początek pozytywnej, końcowej identyfikacji. Niejednokrotnie ciała roz-

poznawane są prawidłowo, tak jak miało to miejsce np. po zamachu na World Trade Center, gdzie 1600 ofiar zostało 

rozpoznanych przez bliskich oraz władze54. 

Najczęściej stosowane, opisane wyżej metody bardzo często są nierozłączne podczas identyfikacji, stosuje się 

je kolejno po sobie w celu stuprocentowej pewności co do tożsamości. Przykładowo, po katastrofie tsunami w 2004 r. 

                                                           
45 P. Polak, Odontologia w ekspertyzie kryminalistycznej, Gdynia 2012r., s. 86. 
46 Ibidem, s. 81-87. 
47 Ibidem, s. 91. 
48 J. Bikker, Identification of Missing Persons and Unidentified Remains in Disaster Victim Identification: Recommendations and Best Practice, [w:] Advanc-
es in forensic human identification, 2014r., s. 45. 
49 E. Gruza, Okazanie. Problematyka kryminalistyczna, Toruń 1995r., s. 134. 
50 Ibidem. 
51 I. Sołtyszewski, Identyfikacja N.N. zwłok, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski(red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011r., s. 172. 
52 J. Bikker, Identification of Missing Persons and Unidentified Remains in Disaster Victim Identification: Recomme 
dations and Best Practice, [w:] Advances in forensic human identification, 2014r., s. 45-46. 
53 E. Gruza, Okazanie. Problematyka kryminalistyczna, Toruń 1995r., s. 135. 
54 P. Polak, Odontologia w ekspertyzie kryminalistycznej, Gdynia 2012r., s. 85. 
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pierwsze 4 miesiące badano uzębienie ofiar, kolejne 5 odciski palców, zaś ostatnie 3 miesiące analizowano profile 

DNA55. 

Proces identyfikacji przeprowadzony od początku do końca rzetelnie, przy zachowaniu należytej staranności 

i współpracy pozwala najczęściej uzyskać wystarczającą ilość informacji potrzebnych do identyfikacji zwłok. W przy-

padku ustalania tożsamości ofiar katastrof masowych każde ze zwłok powinny być identyfikowana tak starannie, jak-

by osoba ta była jedyną ofiarą tego zdarzenia. Ludzkie ciało zawiera informacje, które indywidualizują każdego z nas i 

nie czynią nikogo anonimowym. Badanie DNA, daktyloskopia oraz badania odontologiczne to metody wzajemnie się 

uzupełniające, dające nadzieję na godne pochowanie bliskiej osoby oraz stuprocentową pewność co do jej tożsamości.  

Zastosowanie metod identyfikacji w znacznej większości przypadków daje możliwość ustalenia tożsamości, 

jednakże istnieją również przypadki niezidentyfikowanych zwłok. Konsekwencji nieustalenia tożsamości N.N. zwłok 

oraz szczątków ludzkich można doszukiwać się na płaszczyźnie wielu gałęzi prawnych, np. prawa spadkowego, w 

kwestii dziedziczenia; rodzinnego, jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe, czy też ubezpieczeń, w zakresie odszkodo-

wań56. Ponadto, oprócz konsekwencji prawnych występują również konsekwencje emocjonalne, które wiążą się z 

niepewnością co do losu osoby zaginionej oraz kontynuacją poszukiwań57. Współczesna wiedza z zakresu medycyny i 

kryminalistyki daje szerokie możliwości identyfikacji, pozwala bowiem dokonać ustalenia tożsamości nawet w sytua-

cji ujawnienia zaledwie szczątków ludzkich58.  

Podstawowym problemem w zastosowaniu metod identyfikacji jest dostępność materiału ante mortem, a w 

przypadku DNA, materiału porównawczego. Brak takich danych uniemożliwia zastosowanie metod identyfikacji, 

uważanych za najbardziej wiarygodne w procesie ustalania tożsamości ofiar. Ponadto, brak ścisłych regulacji prowa-

dzi niejednokrotnie do błędnych identyfikacji. Niektóre kraje, w szczególności mało rozwinięte, nie stosują się bo-

wiem do wytycznych Interpolu59. W celu uniknięcia takich pomyłek niezbędne jest zatem uregulowanie tej kwestii 

na całym świecie, przy zachowaniu etycznych, moralnych, kulturowych i religijnych przekonań. Dodatkowo, 

ogromnym ułatwieniem byłoby utworzenie w każdym kraju odontologicznej bazy danych, która zawierałaby choćby 

minimum informacji na temat danej ludności; metoda ta okazuje się bowiem najskuteczniejszą w przypadku identyfi-

kacji ofiar katastrof. Niezbędnym jest również obligatoryjne utworzenie specjalnych zespołów DVI, które funkcjono-

wałyby w każdym kraju oraz gotowy byłyby w każdej chwili pojawić się na miejscu katastrofy. 

 

*** 

 

 

Nowadays it exists many threats resulting among others from terrorist attacks, plane crash and natural disaster. 

The identities of the victims repeatedly are unknown; a mass disaster initiates a lot of new challenges of identifying. 

An earthquake on the Indian Ocean (26th December 2004), affected the coast of many countries around the Indian 

Ocean and the Andaman Sea, claiming the lives of 280,000 victims. The most effective and proven methods of disaster 

victim identification are as follows: comparison of DNA, fingerprints and teeth. These scientific methods give abso-

lute certainty in identification of the victim. Another method in mass disasters victim identification is visual identifi-

cation, this method is an accepted method in many underdeveloped countries but it is recognised as inherently unre-

liable. Secondary criteria may be relevant. This may include for example tattoos, jewellery ,other medical conditions 

and documents. The Interpol recommends to create the Disaster Victim Identification teams. 

  

                                                           
55 M. Petju, A. Suteerayongprasert, R. Thongpud, K. Hassiri, Importance of dental records for victim identification following the Indian Ocean tsunami 
disaster in Thailand, [w:] Public Health, 2007 r. 
56 A. Gałęska-Śliwka, Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny, Warszawa 2009r., s.59. 
57 Ibidem, s.60. 
58 I. Sołtyszewski, Identyfikacja N.N. zwłok, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski(red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011r., s. 167. 
J. Bikker, Identification of Missing Persons and Unidentified Remains in Disaster Victim Identification: Recommendations and Best Practice, [w:] X. Mallet, 
T. Blythe, R. Berry (red.), Advances in forensic human identification, 2014 r., s. 45.  
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IMMUNITET PARLAMENTARNY  
W historii polskiego ustawodawstwa do najgłębiej zakorzenionych rodzajów immunitetów, oprócz sędziowskiego i 

adwokackiego, z całą rozciągłością zaliczyć należy immunitet parlamentarny. Początki tejże instytucji sięgają wieku 

XVI, okresu silnej pozycji Sejmu Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Immunitet pełnił wówczas funkcję zabezpieczenia dla 

wolności słowa posłów.  

Pionierskim aktem prawa stanowionego w odrodzonej Polsce był dekret z dnia 7 lutego 1919 r. dotyczący niety-

kalności członków Sejmu Ustawodawcy1 formułujący podstawy dla immunitetu parlamentarnego. W akcie tym zostały 

sformułowane pojęcia tzw. immunitetu formalnego, immunitetu materialnego oraz przywileju nietykalności osobistej. 

Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego stanowiła  uzupełnienie  dla  przy-

wróconej instytucji, poprzez ugruntowanie pozycji immunitetu parlamentarnego rozszerzyła zakres ochrony parlamen-

tarzystów na cały okres sprawowania mandatu, zamiast uprzedniego funkcjonowania jedynie w czasie obrad Sejmu.
1Wspomniana ustawa obowiązywała do ostatniego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, tj. 27 listopada 1922 r. W 

międzyczasie dokonano uchwalenia Konstytucji Marcowej z dniem 17 marca 1921 roku, regulującą w odrębny sposób 

instytucję immunitetu. Podkreślić należy, że to właśnie Konstytucja Marcowa rozpoczęła chlubną tradycję, zgodnie z 

którą materia immunitetu zwarta została w kolejnych, następujących po sobie ustawach zasadniczych tj. Konstytucji 

Kwietniowej, Małej Konstytucji z 1947 r., Konstytucji Lipcowej, Małej Konstytucji z 1992 r. oraz aktualnie obowiązują-

cej Konstytucji RP z 1997 r2. Podkreślenia wymaga, iż Konstytucja Kwietniowa z dnia 23 kwietnia 1935 r. zniosła im-

munitet materialny posłów, który przywrócony został dopiero wraz z uchwaleniem 17 października 1992 r. tzw. Małej 

Konstytucji. Ustawy konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypo-

spolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym3, wprowadziła bardziej złożony rodzajowo i proceduralnie charakter 

immunitetu parlamentarnego. Obecnie instytucja ta regulowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 

kwietnia 1997roku4 oraz uchwaloną 9 maja 1996 ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora5. Dzięki doświadcze-

niu wynikającemu z okresu funkcjonowania Małej Konstytucji, w obecnie obowiązującym ustawodawstwie dokonano 

stosunkowo obszernej regulacji instytucji immunitetu parlamentarnego, przede wszystkim w ujęciu materialnym.  

 

 

CHARAKTER IMMUNITETU PARLAMENTARNEGO 
Słowo immunitet pochodzi od łacińskiego immunitas, oznaczającego uwolnienie od obciążeń. Zgodnie z doktryną 

prawa konstytucyjnego termin „immunitet” rozpatrywać należy w ujęcie dualistycznym: pozytywnie lub negatywnie. 

Za ujęciem negatywnym opowiadał się m.in. R. Kmiecik, zdaniem którego immunitety są bezwzględnymi albo względ-

nymi ograniczeniami podsądności (jurysdykcji) w sprawach karnych. Podkreślenia wymaga, iż prof. Kmiecik rozróżniał 

ograniczenie jurysdykcji powszechnej: przez Trybunał Sprawiedliwości, przez orzecznictwo sądów (komisji) dyscypli-

narnych oraz przez immunitety przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz inne 

ograniczenia podsądności w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, a także względne ograniczenia pod-

sądności przez immunitety formalne przysługujące obywatelom polskim6.  

Antagonistycznie, za pozytywnym ujęciem, opowiadał się prof. S. Waltoś, określając immunitet jako przywilej 

przyznany określonej kategorii osób, polegający na wyłączeniu dopuszczalności postępowania karnego. Immunitet ma-

terialny wyłącza bowiem odpowiedzialność karną w całej rozciągłości, niejednokrotnie również za wykroczenia, przy 

zachowaniu jedynie odpowiedzialność dyscyplinarnej. Natomiast immunitet formalny jedynie zakazuje wszczynania i 

prowadzenia postępowania karnego, który może być jednak uchylony przez określony organ7. Przyjmując za kryterium 

                                                           
1 Dz. Pr.P.P,Nr 31, poz. 263. 
2 B. Janusz-Pohl, Immunitety w polskim postępowaniu karnym, dostęp LEX 105386. 
3 B. Janusz-Pohl, Immunitety w polskim postępowaniu karnym, dostęp LEX 105386. 
4 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z poz. zm. 
5 Dz.U. 2011 Nr 7, poz. 29 z poz.zm.  
6 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2006, s. 236-242. 
7 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005, s.453. 
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podziału znaczenie przedmiotowe, immunitet parlamentarny dzieli się na formalny oraz materialny. W obowiązującej 

Konstytucji immunitet materialny parlamentarzysty uregulowany został w art. 105 ust.1 Konstytucji, zaś formalny w 

art.105.ust 2-4 Konstytucji, przy czym ust. 5 reguluje przywilej nietykalności osobistej parlamentarzysty. Zauważalnym 

jest, iż art. 10 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w swoim literalnym brzmieniu jest niemalże identycz-

ny z art. 105 ust.5 Konstytucji. W wyroku z 2001 roku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że instytucja szeroko rozu-

mianego immunitetu parlamentarnego „jest jednym z klasycznych elementów prawa parlamentarnego i od wieków 

traktowana jest jako istotna gwarancja prawidłowego działania parlamentu jako organu reprezentacji Narodu. W tym 

rozumieniu, immunitet należy traktować nie jako przywilej indywidualny, przyznany poszczególnym członkom parla-

mentu, lecz jako przywilej instytucji. Z uwagi na powyższe, immunitetu parlamentarnego nie można rozpatrywać w 

kategoriach prawa podmiotowego (a więc na tle zasad wykładni wynikających z rozdziału drugiego Konstytucji), lecz 

jedynie w kategoriach instytucjonalnych (a więc na tle zasad funkcjonowania organów państwa). Innymi słowy, sens i 

potrzeba immunitetu sięgają tylko tak daleko, jak jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania parlamentu 

jako organu i prawidłowego wykonywania mandatu przez posła (senatora) jako członka tego organu”8. 

 

ANALIZA ZALEŻNOŚCI 
Celem niniejszego opracowania jest analiza relacji pomiędzy immunitetem parlamentarnym, a instytucją kontraty-

pu. Należy zastrzec, że przedmiotem poniższych uwag będzie jedynie immunitet materialny, stanowiący podstawę do 

wyłączenia karalności posła (senatora). Eksplikacja wskazanego wyżej zagadnienia nie jest możliwa bez uwzględnienia 

przyjętego w doktrynie karnistycznej pojęcia kontratypu. Za twórcę konstrukcji tego pojęcia w polskiej nauce prawa 

karnego przyjmuje się W. Woltera, który za kontratyp uznał okoliczność wyłączającą karalność czynu. Zaistnienie 

kontratypu powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nie jest przestępstwem. Postępowa-

nie, które zostałoby uznane za bezprawne, staje się prawnie dozwolone ze względu na wystąpienie określonych prze-

słanek. Zamiarem ustrojodawcy uchwalającego tego typu regulacje nie jest stworzenie posłom i senatorom uprzywile-

jowanych warunków pod względem odpowiedzialności prawnej9. Kwestię o zasadniczym znaczeniu stanowi bowiem, 

dla parlamentarzysty, gwarancja wykonywania mandatu w sposób możliwie rzetelny, a tym samym niezależny od wła-

dzy wykonawczej i sądowniczej. Instytucja immunitetu, klasyfikowana jako kontratyp, spełnia dwie zasadnicze funkcje. 

Przede wszystkim jest nią ochrona niezależności członków parlamentu i zagwarantowanie im swobody sprawowania 

mandatu przedstawicielskiego, a więc zapewnienie, by mandat mógł być wypełniany zgodnie z dyspozycją art. 104 ust. 

1 Konstytucji, czyli zgodnie z wolą i sumieniem jego piastuna i bez jakichkolwiek utrudnień10. Co równie istotne jest 

gwarantem autonomiczności parlamentu sensu largo. W świetle powyższych rozważań rolę tej gwarancji spełnia im-

munitet parlamentarny, który może być uznawany za pozaustawowy kontratyp. Istotą immunitetu materialnego jest 

wyłączenie karalności (bezprawności) określonych czynów, co wyklucza ponoszenie odpowiedzialności za ich popeł-

nienie11. 

 

PRZESŁANKI DLA ZAISTNIENIA KONTRATYPU 
Analizuję instytucji immunitetu parlamentarnego materialnego, należy rozpocząć od określenia zakresu podmio-

towego, a więc kręgu osób nim objętych. W myśl art. 105 ust. 1 Konstytucji zaliczamy do niego posłów oraz w związku 

z art.108 Konstytucji, senatorów. Immunitet cechuje trwały charakter, precyzując jej zakres temporalny rozpoczyna się 

wraz z momentem złożenia ślubowania przez parlamentarzystę i nie przestaje obowiązywać nawet po wygaśnięciu 

mandatu. Do zagadnień o najbardziej kluczowym znaczeniu praktycznym, bez wątpienia należą przesłanki, które muszą 

zaistnieć by immunitet parlamentarny materialny spełnił funkcję kontratypu. Zasadniczo wymienia się dwie, przede 

wszystkim czyn musi być bezpośrednio związany z wykonywaniem mandatu, i co ważne czynem tym parlamentarzysta 

nie narusza praw osób trzecich. Orzecznictwo wypracowało w tym aspekcie klauzulę sformułowaną przez Sąd Najwyż-

szy12, iż mandat musi być „ wykonywany przy użyciu godziwych metod postępowania, nie naruszających zasad dobrej 

wiary ze strony społeczeństwa”, co w praktyce istotnie zawęża zakres immunitetu13. Istotnym zastrzeżeniem jest, iż w 

przypadku naruszenia praw osób trzecich poseł (senator) może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za 

zgodą Sejmu (art.105 ust.1 Konstytucji RP). 

                                                           
8 K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s. 313-314; szerzej: Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. (K. 36/01), OTK ZU 2001, nr 8, poz. 255; por. też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2004 r. (K 
38/03), OTK ZU Seria A 2004, nr 10, poz. 104. 
9 K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s.311. 
10 K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s.311. 
11 J. Mordwiłko, Immunitety parlamentarny po jego dostosowaniu w roku 2003 do Konstytucji, [w: ] Immunitet parlamentarny. Zagadnienia 
podstawowe,pod red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007, s. 18. 
12 Uchwała Sądu Najwyższego z 16 lutego 1994r., I KPZ 40/93, OSN KW nr 3-4/1994, poz. 18. 
13 R. Kmiecik, Immunitet czy kontratyp bezwzględny, „Państwo i Prawo”1996, nr 10, s. 70 
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W orzecznictwie i literaturze od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku przeważa pogląd, iż sprawowanie man-

datu parlamentarnego nie jest ograniczone wyłącznie do „terenu” parlamentu14. Tym samym immunitet w zakresie 

przedmiotowym obejmuje szeroko pojętą działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (art. 105 

ust.1 Konstytucji RP). Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora precyzuje to, stanowiąc,  

iż ochroną płynącą z immunitetu materialnego objęte są: zgłaszane wnioski, wystąpienia lub głosowania na posiedze-

niach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych15. Immunitet parlamentarzysty ma charakter 

częściowy ( obejmuje pewne kategorie czynów), niezależnie od miejsca sprawowania mandatu posła (senatora).  

Art. 6 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zawiera otwarty katalog działań wskazujący, oprócz za-

dań parlamentarnych, także każdą inna działalność nieodłącznie związaną i korelującą ze sprawowaniem mandatu par-

lamentarnego.  

Analiza wskazanych wyżej zagadnień nie jest możliwa bez uwzględnienia dychotomicznego stanowiska doktryny 

w zakresie wykładni wspomnianych przepisów, w szczególności co do zakresu mandatu parlamentarnego oraz interpre-

tacji pojęcia „działalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”. Jest to zagadnienie o tyle problematycz-

ne, że z jednej strony zakres immunitetu parlamentarnego obejmuje działalność podejmowaną stricte w parlamencie, 

natomiast z drugiej strony pojęcie „działalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu” rozszerza zakres 

immunitetu na aktywność parlamentarzysty także poza obszarem sejmu (senatu), oczywiście pozostając w ramach sfor-

mułowanej przesłanki działania związanego z pełnieniem funkcji parlamentarzysty. Sąd Najwyższy wypowiedział się w 

tym przedmiocie jedynie w odniesieniu do spraw karnych w czasie gdy obowiązywał art. 7 ust. 1 ustawy konstytucyjnej 

z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426), będącego odpowiednikiem art. 105 Konstytucji.16 

Stanowisko zostało wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 roku17, który stwierdził m.in. że „wy-

konywanie mandatu (...) nie ogranicza się tylko do działalności posła na terenie Sejmu (...), ale wiąże się także z realiza-

cją jego funkcji i obowiązków parlamentarnych na terenie zewnętrznym”. Dla ścisłości należy podkreślić, iż pomimo 

wspomnianej wyżej uchwały, wydanej w oparciu o przepisy nieobowiązującej już tzw. Małej Konstytucji, zawarte sta-

nowisko ma charakter ogólny i z uwagi na wspomniane wcześniej podobieństwo poszczególnych przepisów do obecnie 

obowiązującej ustawy zasadniczej, pozostaje wciąż aktualne. Zależy wspomnieć, iż konstytucje niemal wszystkich pań-

stw zachodnich określają czasownikowe znamiona czynów objętych immunitetem materialnym i są to działania polega-

jące na składaniu wypowiedzi(ustnych lub pisemnych), wyrażających opinie lub poglądy, rzadziej także działania pole-

gające na głosowaniu18.  

Warto również wspomnieć o kluczowej, dla pełnego opracowania zagadnienia kwestii, jaką jest wyjaśnienie poję-

cia „praw osób trzecich”. Należy przez nie rozumieć ogół praw (uprawnień) przysługujących danej osobie, a nie tylko 

tradycyjnie rozumiane dobra osobiste osoby fizycznej, do których zalicza się m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda 

sumienia, wizerunek czy twórczość naukowa osoby fizycznej (art. 23 k.c.). W świetle powyższych rozważań podkreśle-

nia wymaga, iż parlamentarzysta odpowiadać będzie na zasadach ogólnych w przypadku, gdy popełniony przez niego 

czyn mimo, iż związany był z wykonywaniem mandatu, naruszał prawa osób trzecich. Kontratyp immunitetu nie znaj-

dzie tutaj zastosowania ze względu na wystąpienie przesłanki negatywnej. Zgodnie z uregulowaniem art. 105 ust. 2 

Konstytucji pociągnięcie do odpowiedzialności będzie jednak zdecydowanie utrudnione z uwagi na konieczność uzy-

skania zgody właściwej Izby. 

Ważnym i aktualny zagadnieniem pozostaje kwestia odpowiedzialności parlamentarzystów za udzielanie wypo-

wiedzi w szeroko pojętych mediach, a właściwie sposób ich zaklasyfikowania jako czynności związanych lub nie zwią-

zanych z wykonywaniem mandatu posła (senatora). Jak słusznie zauważył R. Kmiecik, przemówienie parlamentarzysty, 

głoszone w sejmie czy senacie, z całą pewnością stanowi taką czynność jako bezpośrednio związaną z wykonywaniem 

mandatu. Natomiast jednym ze spornych zagadnień, powstałych na tle ustawy, jest klasyfikacja wypowiedzi parlamen-

tarzystów, które kierowane są do mediów. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury, wyrażonym w wyroku Sądu Najwyż-

szego z dnia 13 kwietnia 2006 r. (I CSK 31/07)19, wypowiedzi w mediach nie są uznawane za czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem mandatu. Wobec powyższego parlamentarzysta np. podczas udzielania wywiadu nie działa 

w granicy uprawnienia, a ewentualny czyn zabroniony, polegający chociażby na pomówieniu, będzie wypełniał zna-

mion czynu zabronionego. Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lutego 1994 r., (I KZP 40/93)20 wskazał, że mandat (posła lub 

senatora) musi być „wykonywany przy użyciu godziwych metod postępowania, nie naruszając zasady dobrej wiary ze 

                                                           
14 K. Grajewski, Glosa do wyroku SN z 13 kwietnia 2007r. I CSK 31/07, OSP 2008/7-8/75. 
15 Konstytucyjny system organów państwowych, pod red. E. Gdulewicz, Lublin 2009, s.152. 
16 Uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2007r., I CSK 31/07, LEX nr 278807. 
17 Uchwała Sądy Najwyższego z dnia 16 lutego 1994r, I KZP 40/93, OSNKW 1994/3-4/18. 
18 R. Kmiecik, Immunitet czy kontratyp bezwzględny, s. 68. 
19 Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, 2008/5/48. 
20 Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa, nr.3-4/1994, poz. 18.  
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strony społeczeństwa”. Dlatego też wypowiadanie się przez powiernika zaufania publicznego w sposób obelżywy, nie-

przystający do godności sprawowanego urzędu oraz naruszający dobra osób trzecich nie może być więc uznane za wła-

ściwe sprawowanie mandatu i z całą pewnością nie może stanowić zachowania, które mieści się w granicach objętych 

immunitetem. 

 

PODSUMOWANIE 
Deputowany sprawuje swój mandat samodzielnie, podejmuje swoje decyzje niezależnie, a wyborcy nie mają żad-

nych prawnych możliwości oddziaływania na sposób piastowania mandatu przez przedstawiciela21. Przyjęcie mandatu 

parlamentarnego jednoznaczne jest z przyjęciem na siebie obowiązków, związanych z nowo pełnioną funkcją. Zasad-

nym jest przyznanie przez ustawodawcę deputowanemu narzędzi umożliwiających realizację powierzonego przez Na-

ród zadania. Jednym z nich jest omawiana w niniejszej pracy instytucja immunitetu parlamentarnego materialnego. 

Mimo iż stanowi swoisty wyłom od zasady równości i powszechności prawa, ustrojodawca wprowadzając tego rodzaju 

instytucję na względzie miał przede wszystkim konieczność zapewnienia niezależności parlamentu, z uwagi na doniosłą 

rolę w państwie prawa, mającego swoje umocowanie bezpośrednio w ustawie zasadniczej. Nie bez znaczenia dla insty-

tucji immunitetu parlamentarnego pozostała konieczność ochrony wolnego mandatu przedstawicielskiego, aby wybra-

ny w powszechnych wyborach parlamentarzysta mógł głosować i sprawować swój mandat w zgodzie z własnym su-

mieniem. Nie należy traktować, jako wyjątku, immunitetu parlamentarnego w sposób rozszerzający, gdyż stanowi to 

sprzeczność wobec celowości instytucji, a także zasady exceptiones non sunt extendendae. Założeniem jest, że działania 

parlamentarzysty są zgodne z zakresem sprawowanego przez niego mandatu i nie naruszają praw osób trzecich. Kon-

kludując, istnienie immunitetu materialnego jako kontratypu nie powinno budzić wątpliwości, gdyż jest on instytucją 

ewidentnie skonstruowaną w celu bezpośredniej ochrony niezależnego sprawowania mandatu przedstawicielskiego, w 

tym przede wszystkim swobody wypowiedzi oraz swobody głosowania deputowanych22. Uściślić należy, iż posiadanie 

immunitetu parlamentarnego nie jest równoznaczne z nabyciem nowych praw, lecz powoduje wyłączenie odpowie-

dzialności parlamentarzystów za działalność wchodzącą w zakres sprawowanego mandatu w stosunku do odpowie-

dzialności ponoszonej co do zasady przez wszystkich.  

 

*** 

 

 
Parliamentary immunity is understood as a limitation of the total or partial responsibility for the infringement of 

deputy. This institution is correlated with the regulations arising from the matter of criminal law concerning the defini-

tion of criminality. Existence of the justification causes that keep filling the hallmarks of an offense is not a crime. Par-

liamentary immunity plays a crucial role in the protection of the independence of members of parliament and to ensure 

the freedom of the mandate. Referring to the settlement history of the institution, it should be emphasized its important 

character in the Polish legislation. It is an institution known since the sixteenth century. In light of the doctrine of 

immunity can be classified according to various criteria, among highlight the distinction between recognition in a posi-

tive and negative manner and the formal and material. For a full explanation of the issues it is necessary to clarify the 

scope of the personal, present and temporal of this institution. Controversial issue is the problem of classifying speech 

deputy e.g. in the media as located or not, within the boundaries of parliamentary deputy. What must be also empha-

sized is important for the subject character of the institution and the prohibition of understanding it too widely. It is 

intended to guarantee a fair and impartial fulfillment of deputy’s mandate, rather than permission to numerous abuses. 

  

                                                           
21 K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s. 378 
22K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s.387. 
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1. Zagadnienia wstępne. 
Niezmiennie od lat zasadą w polskim prawie pracy jest prymat umowy o pracę na czas nieokreślony jako zapew-

niającej pracownikowi stabilizację zatrudnienia. Już w 1998 r. Sąd Najwyższy w drodze uchwały wskazał, iż „Standar-

dem prawa pracy jest bowiem zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na czas nie określony, która ze względu na 

sposób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem najpełniej respektuje uzasadnione potrzeby pracownika. Instytucja 

umowy terminowej stanowi więc wyjątek, który musi być rzeczowo usprawiedliwiony interesem obu stron i nie może 

być przez pracodawcę nadużywany w celu obejścia przepisów o ochronie trwałości bezterminowego stosunku pracy.” 

(uchwała SN z dnia 16 kwietnia 1998 r., sygn. akt III ZP 52/97).1

Stanowisko to potwierdzenie zyskało również w wyroku z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt II PK 49/07), w 

którym wyrażony został pogląd, iż „typem podstawowym, standardem prawa pracy jest umowa na czas nieokreślony.” 

Jest to standard zdecydowanie preferowany i umacniany także w świetle dyrektywy Rady Europy z 28 czerwca 1999 r., 

nr 99/70 WE (Dz. U. L 175, 10/07/1999 P. 43-48). Powyższa dyrektywa sama uznaje zasadę prymatu umów o pracę na 

czas nieokreślony, zaznaczono bowiem, że „Strony niniejszego Porozumienia uznają, że umowy zawarte na czas nieo-

kreślony są i pozostaną powszechną formą stosunków pracy między pracodawcami a pracownikami. Uznają one rów-

nież, że umowy o pracę na czas określony odpowiadają, w pewnych warunkach, jednocześnie potrzebom pracodawców, 

jak i pracowników”. 

Tymczasem w ostatnich latach popularnością zaczął cieszyć się inny kodeksowy rodzaj umów - umowy o pracę na 

czas określony. Przyczyną tego zainteresowania było dotychczasowe uregulowanie prawne, które na gruncie art. 251 

oraz art. 33 Kodeksu Pracy1 stwarzało pole do nadużyć w postaci zawierania długoterminowych umów o pracę na czas 

określony z jedynie dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Według danych Eurostatu z 2014 r., średnio 14% pra-

cowników w Unii Europejskiej zatrudnionych było na tego rodzaju umowach. W Polsce odsetek osób zatrudnionych 

na tych umowach wyniósł 28,3% i był to najwyższy odsetek w UE, przed Hiszpanią (24%), Portugalią (21,4%) oraz 

Niderlandami (21,1%).2 Badania te przeprowadzono na osobach w wieku od 15 do 64 lat. 

 
Wykres 2. Procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony w Unii Europejskiej, jej poszczególnych 

państwach członkowskich, a także Macedonii, Islandii, Szwajcarii, Norwegii oraz Turcji, 2014 r. (dane według Eurostat). 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 
1240, 1268, 1735), dalej jako KP. 
2http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Employment_statistics/pl#Umowy_o_prac.C4.99_w_niepe.C5.82nym_wymiarze_czasu_prac
y_i_na_czas_okre.C5.9Blony [dostęp: 17.02.2016]. 
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Głównym celem nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r.3, a która weszła w życie 22 lutego 2016 

r., było doprowadzenie do zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Komisja Europejska wskazała na trzy 

płaszczyzny niezgodności przepisu art. 251 KP z dyrektywą Rady nr 99/70/WE, którymi były: zbyt krótki okres czasu, 

jaki musiał upłynąć między dwiema umowami o pracę na czas określony, aby były one uważane za „następujące po 

sobie”, niewystarczająco określone prawem pojęcie „zadań realizowanych cyklicznie” oraz mniej korzystne traktowanie 

pracowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego uzasadnienia, które spowodowane było krótszym 

okresem wypowiedzenia umów zawartych na czas określony obowiązujących przez długi przedział czasu w stosunku do 

długości okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas nieokreślony w przypadku umów obejmujących podobny 

okres.4 O przesłankach, przyczynach tych zastrzeżeń Komisji Europejskiej do polskich przepisów prawa pracy szerzej 

mowa będzie w dalszej części artykułu.  

Celem tej pracy jest analiza przyjętych w nowelizacji przez ustawodawcę rozwiązań mających w sposób pełniejszy 

realizować dyrektywę Rady 99/70/We oraz ocena skutków tej nowelizacji. 

 

2. Stan prawny obowiązujący do 22 lutego 2016 r.  
Art. 251 §1 KP regulował przesłanki przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. 

Konieczne do tego było zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony, kiedy strony uprzednio już dwukrotnie 

taką umowę na następujące po sobie okresy zawarły. Dodatkowym zastrzeżeniem było to, że między tymi umowami nie 

mogła nastąpić przerwa dłuższa niż jeden miesiąc. Paragraf 3 zawierał wyjątki, w razie wystąpienia których umowy te 

nie były wliczane do wyżej przytoczonego limitu. Wyłączone zostały więc umowy na zastępstwo, w celu wykonywania 

pracy dorywczej lub sezonowej albo zadań realizowanych cyklicznie. Ponadto w §2 ustawodawca doprecyzował, że 

uzgodnienie w czasie trwania umowy dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy rozumie się jako 

zawarcie, od dnia następującego po jej zawarciu, kolejnej umowy na czas określony. Nie bez znaczenia był także przepis 

art. 33 KP, pozwalający stronom zawrzeć umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcze-

śniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.5  

Patrząc na treść przytoczonych przepisów, można wskazać pewne wady obowiązujących do 22 lutego 2016 r. ure-

gulowań. Brak było unormowania przez ustawodawcę maksymalnego okresu trwania umów o pracę na czas określony. 

Wraz z możliwością przewidzenia przez strony zawierające umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia spowodowało to patologiczną sytuację na rynku pracy. Pracodawcy zaczęli 

obchodzić prawo, zawierając długoterminowe umowy na czas określony z możliwością wcześniejszego ich rozwiązania. 

Uzyskali oni w ten sposób swego rodzaju „elastyczność zatrudnienia”, łatwiej było im zwolnić pracownika, gdyż omija-

no w ten sposób obostrzenia zastosowane przy umowach bezterminowych.6  

Dowolność ta nie była jednak nieograniczona, czemu wyraz dało orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wielokrotnie 

wypowiadał się on, że swoboda umów już na gruncie prawa cywilnego doznaje ograniczeń – sprzeczności z prawem, 

sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. 

W wyroku z dnia 7 września 2005 r. (sygn. akt II PK 294/04) Sąd Najwyższy stwierdził, iż zawarcie długoterminowej 

umowy o pracę na czas określony (w tej sprawie był to okres 9 lat) z dopuszczalnością wcześniejszego jej rozwiązania za 

dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-

gospodarczego przeznaczenia oraz zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 K.C w zw. z art. 300 K.P). Stanowisko 

to zostało utrwalone wyrokiem SN z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt II PK 49/07), w którym wyrażono pogląd, iż 

„niedopuszczalne jest zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej roz-

wiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika wyraźnie z przepisów prawa pracy, albo z 

charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo z innych powodów nie narusza uspra-

wiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy”. Jak kwalifikować wtedy taką umowę? Sąd Najwyższy 

stwierdził też w tym wyroku, że „jeśli zawarcie umowy o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy 

podlega przepisom prawa pracy odpowiednim dla umów o pracę na czas nieokreślony.” 

 W podobnej kwestii, ale z zastosowaniem konstrukcji nadużycia prawa, Sąd Najwyższy wypowiedział się w wyro-

ku z dnia 5 grudnia 2007 r. (sygn. akt II PK 122/07). Wyrażony został w nim pogląd, iż sąd pracy może ocenić, czy wy-

konanie przez pracodawcę prawa podmiotowego do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony nie stanowiło 

jego nadużycia ze względu czy to na społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, czy sprzeczność z zasadami współży-

cia społecznego. Jeszcze inną argumentacją SN posłużył się w wyroku z dnia 25 lutego 2009 r. (sygn. akt. II PK 186/08).7 

                                                           
3 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015 poz. 1220. 
4 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/47CA03DE61C1F035C1257E26004416C7/%24File/3321.pdf [dostęp: 03.03.2016], str. 13-14. 
5 J. Stelina, Zawarcie umowy o pracę [w:] Kodeks Pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014, str. 125. 
6 K. Łapiński, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011, str. 150. 
7 M. Gersdorf, dz. cyt., str. 226-228. 
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Stwierdził on, że jeśli pracodawca zapewnia sobie pewnego rodzaju „elastyczność zatrudnienia” dzięki nadaniu umowie 

o pracę charakteru długoterminowej umowy na czas określony z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania za dwuty-

godniowym wypowiedzeniem, może to pozostawać w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego 

prawa. 

W orzecznictwie zwraca się również uwagę, że Kodeks Pracy zezwala co do zasady na zawieranie umów termino-

wych i na ich wypowiadanie bez podania przyczyny. Sąd Najwyższy stwierdził też, że Trybunał Konstytucyjny ocenił, 

że odmienne traktowanie umów terminowych jest uzasadnione, a zatem nie powinny zapadać w wyroki, zgodnie z 

którymi dla zawarcia i wypowiedzenia umowy nawiązanej na czas określony wymagane jest wskazanie powodu takiego 

działania, a ponadto, że wyjątkami są powody zawarte w art. 251 § 3 KP oraz wypadki, gdy doszło do nadużycia prawa, 

do zastosowania umowy terminowej wbrew zasadom współżycia społecznego lub do obejścia prawa. Jest to pogląd wy-

rażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r. (sygn. akt I PK 79/12). Potwierdzenie tego wyroku 

nastąpiło w wyroku SN z dnia 5 czerwca 2014 roku (sygn. akt I PK 308/13), gdzie skonkretyzowano powyższe wyjątki. 

Tak oto „do nadużycia prawa może dojść, gdy pracodawca uczyni użytek ze swego prawa do rozwiązania umowy o 

pracę na czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym prze-

znaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.”  

 Z kolei obejście prawa zostało skonkretyzowane jako takie ukształtowanie czynności prawnej, że formalnie nie 

sprzeciwia się ona ustawie, ale w rzeczywistości zmierza do zrealizowania celu, którego osiągnięcie jest przez ustawę 

zakazane. Zastosowanie umowy o pracę na czas określony wbrew zasadom współżycia społecznego jest to natomiast 

zawarcie jej sprzecznie z tymi zasadami, co oznacza nieważność umowy. Jako przykład podano tu zawarcie umowy o 

pracę na długi czas określony przez pracodawcę, który nie zamierza jednak tego dotrzymać. 

 

3. Zarzuty Komisji Europejskiej w stosunku do dotychczas istniejącego stanu prawnego. 
Jak zostało przytoczone we wstępie, Komisja Europejska wystosowała, na gruncie obowiązujących do 22 lutego 

2016 r. uregulowań w polskim Kodeksie Pracy, trzy zarzuty. Pierwszym z nich było mniej korzystne traktowanie pra-

cowników zatrudnionych na czas określony bez obiektywnego uzasadnienia.8 Zarzut ten powstał na gruncie sprawy 

skierowanej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w formie pytania prejudycjalnego przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku (wyrok TSUE C-38/13 w sprawie Nierodzik9). Stan faktyczny był następujący: Małgorzata Nierodzik była 

zatrudniona w Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (dalej PZOZ) od 1986 r. do 15 lutego 2010 r., przez 

większość tego czasu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 16 lutego 2010 r. zawarta została z nią umowa 

o pracę na czas określony do 3 lutego 2015 r., z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym okre-

sem wypowiedzenia. W dniu 3 kwietnia 2012 r. Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej wypowiedział pani Niero-

dzik tę umowę, zaznaczając, że okres wypowiedzenia to dwa tygodnie. Wypowiedzenie umowy spotkało się ze sprzeci-

wem Skarżącej, która uznała, że zawarcie z nią wieloletniej umowy o pracę na czas określony zmierzało do obejścia 

przepisów i pozwała PZOZ przed Sąd Rejonowy w Białymstoku. Ten wskutek wątpliwości zawiesił postępowanie i 

skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej., w którym zapytał, czy art. 1 Dyrek-

tywy, Klauzulę 1, Klauzulę 4 Porozumienia Ramowego oraz ogólną zasadę prawa wspólnotowego dotyczącą zakazu 

dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę należy rozumieć w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregu-

lowaniu krajowemu, które określa sztywny, dwutygodniowy okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony na 

okres dłuższy niż 6 miesięcy, podczas gdy okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony uzależniony jest od stażu 

pracy i wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy. TSUE orzekł w sentencji, iż art. 1 Dyrektywy, Klauzulę 1 oraz Klauzulę 4 

Porozumienia Ramowego należy rozumieć w ten sposób, że stoją na przeszkodzie właśnie takiemu uregulowaniu kra-

jowemu. TSUE wskazał też, że „odmienne pod względem warunków zatrudnienia traktowanie pracowników zatrud-

nionych na czas określony względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony nie może zostać uzasadnione 

kryterium, które w sposób ogólny i abstrakcyjny odnosi się do samego czasu trwania zatrudnienia.”10 

Drugim zarzutem był zbyt krótki okres czasu, który musiał upłynąć między dwiema umowami na czas określony, 

aby nie były one uważane za „następujące po sobie”.11 Zarzut ten oparty był na gruncie Wyroku TSUE z dnia 4 lipca 

2006 r.,  

C-212/04 Adeneler i inni. Skarżący, którzy wykonywali różne zawody, począwszy od maja 2001 r. i przed upływem 

terminu transkrypcji dyrektywy Rady nr 99/70/WE, do greckiego porządku prawnego, tj. przed 10 lipca 2002 r., zawarli 

                                                           
8 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/47CA03DE61C1F035C1257E26004416C7/%24File/3321.pdf [dostęp: 03.03.2016], str. 19. 
9http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149140&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid= 
59583 [dostęp: 16.03.2016]. 
10http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149140&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259583 
[dostęp: 28.02.2016]. 
11 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/47CA03DE61C1F035C1257E26004416C7/%24File/3321.pdf [dostęp: 03.03.2016], str. 19 
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z ELOG, należącą do sektora publicznego osobą prawną prawa prywatnego, szereg kolejnych umów o pracę na czas 

określony, z których ostatnie wygasły w okresie od czerwca do sierpnia 2003 r. i nie zostały ponownie zawarte. Każda z 

tych umów była zawarta na okres 8 miesięcy, a poszczególne umowy były oddzielone od siebie różnymi okresami czasu, 

od 22 dni do nawet 10 miesięcy i 26 dni. Skarżący byli za każdym razem zatrudniani na takim samym stanowisku. Każ-

dy z pracowników był związany taką umowa w dniu wejścia w życie dekretu prezydenckiego nr 81/2003. Dekret ten 

stanowił w art. 5 ust. 4, że „Umowy o pracę zawarte na czas określony lub stosunki pracy nawiązane na taki okres mię-
dzy tym samym pracodawcą i pracownikiem, na tych samych lub podobnych warunkach, uważane są za ‘kolejne’, jeśli 
okres, który upłynął między nimi, nie przekracza dwudziestu dni roboczych”. Jako że skarżący od czasu braku zawarcia 

kolejnych umów byli bezrobotni lub zatrudnieni w ELOG wyłącznie tymczasowo, zwrócili się z wnioskiem do Mono-

meles Protodikeio Thessalonikis z wnioskiem o stwierdzenie, że sporne umowy należy uznać za umowy na czas nieo-

kreślony zgodnie z Porozumieniem Ramowym. Z powodu wielu wątpliwości sąd zawiesił postępowanie i zwrócił się do 

Trybunału Sprawiedliwości UE z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi, z których jedno dotyczyło relacji Klauzuli 5 Po-

rozumienia Ramowego i uregulowania krajowego odnoszącego się do okresu czasu, od którego upływu zależało zakwa-

lifikowanie bądź nie powyższych umów jako umowy na czas nieokreślony. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż 

„wykładnia Klauzuli 5 Porozumienia Ramowego należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona obowiązywaniu 

takiej regulacji krajowej, w świetle której za ‘kolejne’ uważane są wyłącznie umowy o pracę i stosunki pracy na czas 

określony, między którymi nie upłynął okres przekraczający 20 dni.”12 Jak wskazał Trybunał, dyrektywa pozostawia 

państwom członkowskim określenie przesłanek, przy wystąpieniu których umowy na czas określony są uważane za 

następne, aczkolwiek ten margines swobodnego uznania nie jest nieograniczony. Unormowania krajowe nie mogą 

podważać celu lub użyteczności Porozumienia Ramowego. W Polsce do 22 lutego 2016 r. obowiązywała natomiast re-

gulacja, zgodnie z którą „następującymi po sobie” umowami o pracę na czas określony były umowy, pomiędzy którymi 

okres przerwy nie przekroczył jednego miesiąca.  

Ostatni zarzut na gruncie ustawy Kodeks Pracy sprzed nowelizacji skierowany został w stronę pojęcia „zadań rea-

lizowanych cyklicznie”.13 Jak wskazywano w doktrynie, jest to pojęcie nieostre. Na gruncie tego zarzutu Komisja Euro-

pejska wskazała, że w przypadku takiej regulacji możliwe jest tak naprawdę zawieranie kolejnych umów o pracę na czas 

określony nawet bez uzasadnionej przyczyny, co jest sprzeczne z dyrektywą Rady 99/70/WE.  

 

4. Treść zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu Pracy. 
Treść art. 251 została gruntownie zmieniona. Zmiany miały na celu usunięcie tej luki prawnej, która pozwalała na 

zawieranie wieloletnich umów o pracę na czas określony, a jednocześnie pozwoliły na pełniejszą realizację dyrektywy 

99/70/WE. Zgodnie z klauzulą 5 Porozumienia ramowego państwa członkowskie w celu zapobiegania nadużyciom wy-

nikającym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy zawieranych na czas określony wprowadzić miały 

jeden lub więcej spośród następujących środków zapobiegania tym nadużyciom: 

a) Obiektywne powody, uzasadniające odnowienie takich umów lub stosunków pracy; 

b) Maksymalną łączną długość kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy na czas określony; 

c) Liczbę odnowień takich umów lub stosunków pracy.14 

Ponadto Państwa Członkowskie same ustalały, o ile to właściwe, na jakich warunkach umowy zawarte na czas 

określony lub stosunki pracy będą uważane za „kolejne” albo też będą uważane za umowy o pracę lub stosunki pracy 

zawarte na czas nieokreślony. 

Ze znowelizowanego przepisu art. 251 KP wynika, że maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

na czas określony wynosi 33 miesiące. Okres ten jest jednolity i niezależny od tego, czy nastąpi to w ramach jednej, czy 

trzech umów. Dyrektywa 99/70/WE nie określa maksymalnego okresu trwania tych umów; państwa członkowskie mają 

w tym zakresie dowolność. Polska przyjęła okres 33 miesięcy jako kompromis między stanowiskami reprezentowanych 

w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych organizacji związkowych (postulujących okres 18 miesięcy) 

a organizacji pracodawców (które sugerowały okres 48 miesięcy).15 Łącznie z zatrudnieniem na okres próbny, które 

może trwać maksymalnie 3 miesiące, pracować na tego rodzaju umowach będzie można przez 36 miesięcy. Jakie będą 

więc skutki przekroczenia czy to limitu czasowego, czy ilościowego, ustanowionego przez ustawodawcę? 

                                                           
12 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=firs 
&part=1&cid=624694 [dostęp: 16.03.2016]. 
13 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/47CA03DE61C1F035C1257E26004416C7/%24File/3321.pdf  
[dostęp:03.03.2016], str. 20. 
14 K. Łapiński, dz. cyt., str. 157. 
15 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/47CA03DE61C1F035C1257E26004416C7/%24File/3321.pdf 
 [dostęp: 03.03.2016), str. 20. 
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Skutkiem zawarcia czterech umów na czas określony lub mniejszej ich liczby, ale w przypadku których łączny 

okres zatrudnienia przekroczy 33 miesiące, będzie przekształcenie tej umowy w umowę na czas nieokreślony.16 Dotyczy 

to także uzgodnienia przez strony w czasie trwania stosunku prawnego dłuższego okresu wykonywania pracy na pod-

stawie tej samej umowy – w tym zakresie art. 251 §2 Kodeksu Pracy pozostał w brzmieniu sprzed nowelizacji. 

Nie obowiązuje już natomiast przepis, według którego umowy o pracę na czas określony były uważane za następu-

jące po sobie, o ile okres przerwy między nimi nie przekroczył jednego miesiąca. Jego brak uzasadnia stanowisko, iż w 

znowelizowanym stanie prawnym niezależnie od okresu czasu między umowami, niezależnie, czy byłby to miesiąc, rok 

czy lat 10, zawarta po jego upływie umowa na czas określony będzie uważana za „kolejną”.  

Uchylony został też art. 33 Kodeksu Pracy, który na gruncie uprzednio obowiązującego stanu prawnego dopusz-

czał zawarcie klauzuli umożliwiającej wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Po no-

welizacji okresy wypowiedzenia zostały ujednolicone i dla umów na czas nieokreślony, jak i dla tych zawartych na czas 

określony i wynoszą: 

a) 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

b) 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

c) 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na brak dokładności ze strony ustawodawcy. Z wprowadzonej nowelizacji 

wynika, że trzymiesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Jed-

nakże na podstawie umów o pracę na czas określony pracownik może przepracować maksymalnie 33 miesiące. Widać 

tu brak spójności, brak harmonizacji treści art. 36 § 1 pkt 3 z art. 251 §1 Kodeksu Pracy. Nieścisłość ta zdecydowanie 

wymaga poprawy ze strony ustawodawcy.  

Wyżej przytoczone limity umów o pracę na czas określony są zasadą, od której ustawodawca przewidział wyjątki. 

Na mocy art. 251 § 4 nie będzie się ich stosować do umów zawartych w celu zastąpienia pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wyko-

nywania pracy na okres kadencji, lub gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich 

zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest nie-

zbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Ostatni z wyjątków, traktujący o obiek-

tywnych przyczynach pracodawcy leżących po jego stronie, jest najbardziej kontrowersyjny. Pojęcie te nie jest dokład-

nie zdefiniowane. Jak wskazuje K. Jaśkowski, z dyrektywy wynika konieczność posłużenia się w tej materii orzecznic-

twem TSUE, które jest ogromną pomocą w zrozumieniu wymogu zasadności zawarcia umowy na czas określony.17 Jako 

przykładowe orzecznictwo w tej sprawie można podać wyroki TSUE C-586/10, C-519/08 czy C-190/13.18 Wydaje się 

realną możliwością to, że przepis ten stanie się polem do nadużyć ze względu na brak jasnej definicji, jak i linii orzecz-

niczej, i to mimo obowiązku poinformowania w umowie o „obiektywnych przyczynach” zatrudnienia oraz zawiado-

mienia o fakcie zawarcia takiej umowy okręgowego inspektora danych osobowych. Możliwym jest, że zarówno strony 

stosunku pracy, jak i właśnie ci inspektorzy będą mieli problem z prawidłową interpretacją tego przepisu, dopóki nie 

ukształtuje się praktyka orzecznicza.  

 

5. Podsumowanie. 

Podsumowując, nie da się jednoznacznie ocenić nowelizacji. Ustawodawca wykorzystał wszystkie dostępne mu 

środki wskazane przez dyrektywę Rady 99/70/WE co do zapobiegania nadużyciom przy umowach na czas określony. 

Wprowadzono limity czasowe i ilościowe dla tego typu umów, a także wyjątki, które dopuszczają zawarcie umów tymi 

limitami nieograniczonych. Istnieje jednakże ryzyko, że wyjątkiem z art. 251 § 4 pkt 4 ustawodawca przekreśli wszyst-

kie swoje starania, a sam przepis stanie się luką prawną stwarzającą pole do nadużyć podobnych do tych, z jakimi można 

było zetknąć się na gruncie uprzednio obowiązującego stanu prawnego. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim 

kierunku kształtować będzie się praktyka orzecznicza sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.  

 

*** 

 

 

 

                                                           
16 K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu Pracy, LEX/El. 2016. 
17 Tamże, LEX/El. 2016. 
18 Zob. szerz. L. Florek, Umowa o pracę na czas określony, „Praca i zabezpieczenie społeczne”, nr 12/2015, str. 3-4. 
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Fixed-term employment contracts are more and more popular. For Example, in 2014 in European Union 14% of all 

employees was hired on fixed-term employment contracts; in Poland this percentages was 28,3. Unfortunately, in The 

Labour Code there was a few solutions, which was imprecise. It encougared the employers to abuses, when they hired a 

employees in longstanding fixed-term employment contract with short, fortnightly notice period. It was necessary to 

change it, so Polish legislator enacted amendment of The Labour Code, which brings 33 month period of employment 

on fixed-term employment contracts and limit of these contracts to three. This study is an attempt to assess of effective-

ness this solutions, which entered into forces from 22th of February 2016. 
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 I. Uwagi wstępne  
 Kara pozbawienia wolności jest karą o największej dolegliwości wśród wszelkich sankcji karnych funkcjonujących 

w polskim systemie prawnym1.

Dolegliwość ta wynika z faktu, iż każdy człowiek ze swojej natury rodzi się wolny1, a kara pozbawienia wolności, 

wolność tę w znacznym stopniu ogranicza. Stwierdzenie «ogranicza» nie zostało w tym miejscu użyte przypadkowo. 

Pomimo osadzenia skazanego w zakładzie karnym, nadal ma on swoją godność, wolną wolę i prawo decydowania o 

pewnych elementach swojego więziennego życia. Tezę tę potwierdza Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., 

z której wynika, że „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”2. 

 Kara pozbawienia wolności ogranicza wolność człowieka do poruszania się po terytorium kraju, czy też wolność 

do komunikowania się. Skazany, jak każdy inny człowiek posiada takie wolności jak: wolność wyrażania swoich poglą-

dów lub wolność sumienia i wyznania, które nie kolidują z wykonywaniem przez niego wskazanej sankcji karnej. Te 

ostatnie powinny być i są respektowane przez prawo penitencjarne. Wynikające z nich uprawnienia są w pewnym 

stopniu ograniczone, jednak wiąże się to z nieuniknioną dolegliwością kary pozbawienia wolności, a nie z celowym 

utrudnieniem skazanym realizacji ich praw.  

 

II. Duszpasterstwo więzienne jako wyraz wolności sumienia i religii skazanych 
 Wolność sumienia i religii wyrażona została w art. 53 Konstytucji RP, który stanowi, że „Każdemu zapewnia się wol-

ność sumienia i religii”, a także „Nikt nie może być zmuszany do uczestnictwa ani do nie uczestnictwa w praktykach 

religijnych”3. Źródłem tej wolności jest godność człowieka, co sprawia, że jest ona podstawą praw człowieka. Na wol-

ność sumienia i religii składa się wolność sumienia, wolność wyznania, wolność religijna4. Wolność sumienia to 

„uprawnienie człowieka do pozytywnego lub negatywnego samookreślenia siebie w stosunku do czynności wyrażają-

cych jego przekonania religijne”5. Każda osoba - żyjąca na wolności czy też w zakładzie karnym - nie może być zmusza-

na do wiary bądź niewiary w Boga. Wolność wyznania (nazywana inaczej wolnością kultu) to nieograniczone prawo 

każdego człowieka do wyrażania własnego stosunku do czynności religijnych oddających cześć Bogu6. Akt kultu religij-

nego może polegać na indywidualnej modlitwie lub uczestnictwie w publicznych czynnościach religijnych. Wybór 

realizacji sposobu uzewnętrzniania swoich przekonań jest przywilejem każdego człowieka. Wolność religijna jest nato-

miast pojęciem szerokim i wskazuje na wolność człowieka w sferze jego przekonań światopoglądowych, który może 

mieć wymiar indywidualny i wspólnotowy (wolność Kościoła)7.  

 Prawa związane z wolnością sumienia i religii osób pozbawionych wolności zostały zawarte m.in. w art. 

106 Kodeksu karnego wykonawczego. Z paragrafu pierwszego niniejszego przepisu wynika, że „Skazany ma prawo do 

wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestnictwa w nabożeń-

stwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki 

masowego przekazu, a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów”8. Wszystkie wskazane 

uprawnienia osób pozbawionych wolności powinny być analizowane z trzech punktów widzenia. „Po pierwsze, z 

punktu widzenia dogmatów i nauki danej religii oraz zadań, jakie wspólnota religijna jest zobowiązana i gotowa podjąć 

na rzecz tak specyficznej kategorii wiernych jak przestępcy pospolici”9. W tym znaczeniu wspólnota religijna powinna 

dążyć do tego, by każdy skazany miał dostęp do duszpasterstwa więziennego w równym stopniu. Po drugie, „przez pry-

zmat człowieka - jego potrzeb, praw i wolności. Mimo skazania za zbrodnię, sprawca pozostaje bowiem człowiekiem, ze 

                                                           
1 H. Machel, Spór o istotę kary, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, red. H. Machl, Gdańsk 2006, s. 11. 
2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. [online], dostęp: 06.11.2015, http://www.unesco.pl/file admin 
admin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf. 
3 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483. 
4 J. Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012, s. 109. 
5 H. Misztal, Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, Lublin-Sandomierz 1999, s. 20. 
6 Tamże, s. 20. 
7 Tamże, s. 21. 
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557. 
9 Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993, s. 78. 
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wszelkimi tego konsekwencjami”10. Prawo oraz organy wykonujące kary pozbawienia wolności powinny mieć na uwa-

dze to, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do wyznawania Boga oraz praktykowania swojej religii, a nawet naj-

większy zbrodniarz nie może być tego prawa pozbawiony. Trzeci punkt widzenia wskazuje, że „punktem wyjścia po-

winna być racjonalność systemu więziennego, rozumiana jako obowiązek pogodzenia interesów skazanego z interesem 

społeczeństwa, co wyrażają dyrektywy wymiaru kary i cele jej wykonania”11. Warto również wspomnieć o tym, że wy-

konanie kary pozbawienia wolności powinno doprowadzać do tego, by osoby opuszczające zakład karny były bardziej 

wrażliwe na krzywdę innych, aby były «lepsze» niż w momencie osadzenia ich w zakładzie karnym.  

Po przedstawieniu różnych spojrzeń na wolność sumienia i wyznania skazanych, należałoby skupić się na kon-

kretnych uprawnieniach wskazanych w przytoczonym wcześniej przepisie art. 106 Kodeksu karnego wykonawczego. 

Zgodnie z nim, osadzonym w zakładach karnych zapewnia się prawo do wykonywania praktyk religijnych, realizowane 

poprzez uczestnictwo w sprawowaniu kultu publicznego lub prywatnego. Ustawodawca miał tu na myśli udział w na-

bożeństwach, liturgii i obrzędach, a także indywidualne praktyki religijne12. Korzystanie z posług religijnych jest ele-

mentem ściśle związanym z wykonywaniem praktyk religijnych i jest ich nierozerwalną częścią. W przypadku wyzna-

nia rzymskokatolickiego, posługi religijne z których korzystają skazani to głównie sakrament pokuty i Eucharystii. Te 

obrzędy religijne niejednokrotnie dają osadzonym siłę i nadzieję zmiany ich życia na lepsze, co jest ważnym elementem 

resocjalizacji. Prawo do uczestnictwa w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym, zwłaszcza w dni świątecz-

ne, jest kolejnym wyszczególnionym uprawnieniem wynikającym z prawa do wykonywania praktyk religijnych. Ska-

zani, którzy nie mają możliwości uczestnictwa we Mszy św. mogą jej słuchać (jak i oglądać) korzystając ze środków 

masowego przekazu. Dni świąteczne, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, to czas przemyśleń i postanowień, dla-

tego też więźniowie powinni mieć wtedy szczególną możliwość spotkania z duchownym, który okaże im wsparcie i 

zmotywuje ich do wewnętrznej przemiany. Ostatnim uprawnieniem wynikającym z przepisu art. 106 Kodeksu karnego 

wykonawczego jest prawo do posiadania książek, pism i przedmiotów niezbędnych do modlitwy. Przywilej wynikający 

z tego przepisu został powtórzony w art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. W tym przepisie ustawodawca z 

pewnością miał na myśli Biblię, Koran, modlitewniki, czy też różaniec. Należy przy tym podnieść, że muszą być to 

przedmioty «niezbędne» do realizacji wskazanego prawa.   

 Duszpasterstwo więzienne, jak również wszelkie uprawnienia związane z korzystaniem z posługi kapelanów 

więziennych, bez wątpienia jest przejawem poszanowania wolności sumienia i wyznania skazanych. Wskazane prawo 

wynika z wielu wymienionych wcześniej aktów prawnych, jednakże należy pamiętać o tym, że w tym przypadku pod-

stawa prawna to nie wszystko. Na realizację prawa do wolności sumienia i wyznania więźniów wpływa również organi-

zacja więziennictwa, sposób prowadzenia praktyk religijnych, stosunek kapelana więziennego do skazanych, czy też 

atmosfera panująca wśród praktykujących osadzonych. To wszystko ma wpływ na ilość osób korzystających ze swego 

przywileju, a więc także na rezultaty resocjalizacji, której istotnym elementem są działania duszpasterzy więziennych.  

 

 III. Pojęcie i zadania kapelana więziennego 
 Wskazane w poprzednim punkcie uprawnienia wynikające z prawa do wolności sumienia i religii skazanych 

realizowane są między innymi poprzez obecność i działalność kapelana więziennego. Kapelan więzienny to duchowny 

spełniający funkcje liturgiczne w zakładach karnych i aresztach śledczych. Niewątpliwie, funkcja ta przydzielona okre-

ślonemu duchownego przez władzę kościelną jest trudnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Kapelan więzienny 

pełni posługę religijną wobec osadzonych, a w relacjach z nimi musi wykazać się nieprzeciętną pokorą, cierpliwością i 

wyrozumiałością. Powinien zgłębiać istotę ich walki wewnętrznej, próbować zrozumieć motywację ich działań, wyzna-

czając odpowiednie ścieżki ich dalszego, lepszego życia. Podstawowym elementem posługi kapelana więziennego jest 

akceptacja skazanych, powiązana z przebaczeniem, obecnością i solidaryzowaniem się z osadzonymi. Według Kazimie-

rza Pierzchały wszystkie te elementy są realizowane poprzez wypełnianie przez duchownych następujących zadań:  
- „przepowiadanie Słowa Bożego - głoszenie homilii i kazań oraz katechez i konferencji, prowadzenie i organi-

zowanie dni skupień i rekolekcji; 

- sprawowanie sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, pokuty i pojednania, a także chrztu, małżeństwa i namasz-

czenia chorych (powinien również zatroszczyć się o przygotowanie więźniów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a 

następnie zaprosić biskupa z posługą udzielenia tego sakramentu); 

- organizowanie spotkań modlitewno-formacyjnych dla więźniów oraz uwrażliwianie społeczeństwa na po-

trzebę modlitwy za więźniów i ich rodziny; 

- pełnienie posługi miłości - w tym roztropne udzielanie konkretnej pomocy, także materialnej; 

                                                           
10 Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993, s. 79. 
11 Tamże, s. 81-82. 
12 J. Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, s. 138-139. 
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- świadczenie własną postawą i życiem”13. 

Zadania kapelana więziennego w szerszym znaczeniu wymienił Jan Dezyderiusz Pol. Wskazał on nie tylko na 

typowe działania, które można by porównać do obowiązków proboszcza w poszczególnych parafiach, ale również na 

inicjatywy związane bezpośrednio z pomocą więźniom i organizowaniem im czasu obcowania z Bogiem. Mianowicie, 

według niego „do stałych praktyk i inicjatyw pastoralnych koordynowanych przez kapelana więziennego należy zali-

czyć następujące działania:  

- celebracja Mszy świętej; 

- sprawowanie pozostałych sakramentów; 

- celebracja nabożeństw, spotkania modlitewne, katechetyczne i biblijne oraz pogadanki o tematyce religijnej; 

- organizacja rekolekcji z racji Adwentu i Wielkiego Postu; 

- rozmowy indywidualne w celi osadzonego lub w miejscach do tego wyznaczonych; 

- wizyty ewangelizacyjne oraz spotkania przedstawicieli wielu grup i wspólnot działających w parafiach; 

- spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy; 

- audycje ewangelizacyjne przez radiowęzeł, projekcje filmów o tematyce religijnej; 

- odczyty o treściach religijnych oraz organizacja pielgrzymek do sanktuariów; 

- prowadzenie biblioteczek z literaturą religijną oraz dostarczanie prasy religijnej; 

- działalność dobroczynna i charytatywna (paczki świąteczne, odzież)”14. 

Wskazane działania Jan Dezyderiusz Pol sprowadził do czterech najważniejszych obowiązków, obejmujących 

w swojej treści wszystkie funkcje kapelana więziennego. Są one następujące:  

- obowiązek głoszenia Słowa Bożego; 

- obowiązek sprawowania liturgii sakramentalnej; 

- obowiązek dawania świadectwa życia; 

- obowiązek pełnienia posługi miłości15. 

W ramach duszpasterstwa więziennego często aranżowane są również spotkania skazanych z ich rodzinami. 

Organizowane są m.in. wieczory wigilijne, obchody Dnia Dziecka, biwaki, wycieczki i pielgrzymki. Często kapelani 

angażują się również w działalność kulturową w ramach której urządzane są spektakle teatralne (np. jasełka), koncerty i 

inne uroczystości religijne. Jest to istotny element, który wpływa na zacieśnienie więzi rodzinnych i bez wątpienia 

oddziałuje na szeroko pojętą resocjalizację. Najważniejszą funkcją duszpasterza więziennego jest jednak funkcja zbaw-

cza, doprowadzenie do uzyskania u skazanego potrójnego przebaczenia: z Bogiem, ze społeczeństwem i z samym sobą16. 

 

 IV. Duszpasterstwo więzienne jako istotny element resocjalizacji skazanych 
Duszpasterze więzienni mają ogromny wpływ na resocjalizację społeczną skazanych. Kapelan więzienny znaj-

dujący się na terenie zakładu karnego traktowany jest jako ktoś «z zewnątrz». «Ten ktoś» to zazwyczaj autorytet uświa-

damiający skazanym, że nie są wyłączeni ze społeczności Kościoła17. Duchowni starają się pomóc osadzonym nabrać 

pewności siebie, by po wyjściu na wolność mogli normalnie funkcjonować, funkcjonować wśród ludzi przestrzegają-

cych normy społeczne. Kapelani więzienni są swego rodzaju mediatorami pojednania skazanych ze społeczeństwem. 

Stosując odpowiednie metody i środki resocjalizacyjne mogą wpływać na proces ich readaptacji społecznej. „Proces ten 

może zakończyć się satysfakcjonująco dla społeczeństwa, gdy ukażemy więźniowi świat innych wartości oraz gdy spra-

wimy, aby swój dotychczasowy życiorys oceniał w kategoriach negatywnych”18. Samo zrozumienie swoich błędów i 

chęć ich naprawienia jest już ogromnym sukcesem procesu resocjalizacji. Należy jednak pamiętać, że kapelani więzienni 

nie powinni wyręczać państwa w zakresie resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych. Duchowni realizują zadania 

wynikające z Biblii, wskazując na popełnione grzechy i wyznaczając pokutę. Pokuta jako część spowiedzi św. może nie 

jest najważniejszym elementem resocjalizacji, jednakże jest ona odpowiednikiem naprawienia swoich błędów dokona-

nych w ramach popełnionego przestępstwa, czy też szeregu przestępstw. 

Rozmowy więźniów z kapelanami mają charakter poufny, dlatego też skazani w większości przypadkach pro-

wadzą je szczerze i otwarcie. Dzięki temu duchowni mogą wpłynąć na sumienie, poczucie winy, czy też potrzebę prze-

baczenia i pojednania skazanych. Mają również ogromną szansę poznać pobudki i motywy ich działań, a następnie 

wpłynąć na ich dalsze postępowanie i postawy. Wiedza duszpasterzy więziennych o swoich podopiecznych wskazuje na 

szeroko rozumiane przyczyny wyboru przez skazanych drogi przestępczej. Przyczyny te często mają swoje źródło już w 

                                                           
13 K. Pierzchała, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2013, s. 94. 
14 J.D. Pol, Więzienna szansa, Warszawa 2008, s. 61. 
15 J.D. Pol, Więzienna szansa, Warszawa 2008, s. 67. 
16 K. Pierzchała, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2013, s. 92-95. 
17 J.D. Pol, Więzienna szansa, Warszawa 2008, s. 65-66. 
18 Tamże, s. 67. 
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dzieciństwie osadzonych. Wśród nich można wymienić brak miłości i ciepła ze strony rodziców, nałogi członków ro-

dziny, nieodpowiednie wzorce wychowawcze, przemoc i inne dysfunkcje życia rodzinnego. Wskazane powikłania 

często mają tragiczne skutki. Powodują tworzenie się stanów traumatycznych u młodych ludzi, co z kolei nierzadko 

prowadzi do zachowań niezgodnych z prawem19. Celem duchownych jest pomoc skazanym w zamknięciu tych etapów 

w życiu, z którymi mają niekoniecznie dobre wspomnienia. Dzięki temu, osadzeni mają możliwość rozpoczęcia nowego 

życia, które będą kontynuować po odbyciu kary.  

W ramach więziennych praktyk religijnych propagowany jest chrześcijański dekalog, który jest źródłem sa-

mych pozytywnych wartości, takich jak miłość, dobro, moralność, czy też kultura współżycia społecznego między 

współtowarzyszami odbywania kary pozbawienia wolności. Dzięki temu duchowni nakierowują osadzonych na sens ich 

wewnętrznej przemiany i motywują ich do ciężkiej pracy nad sobą. Wszystkie wskazane wartości powinny być podsta-

wą działania każdego człowieka, jednak w przypadku osób pozbawionych wolności jest to szczególnie ważne, ponieważ 

wzorce te zostały często w ogromnym stopniu naruszone. Duszpasterze więzienni mają za zadanie wzorce te przywró-

cić. Dobrym wzorem do naśladowania dla polskich kapelanów więziennych jest brazylijski prawnik, pisarz i dzienni-

karz dr M. Ottoboni. Stworzył on pewien system naprawczy więźniów, który powinien rozpocząć się jeszcze w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności. System ten jest pewną formą «więzienia religijnego» nazwaną APAC (Associa-

tion for Protection and Aid to Convicts). Filozofia ta opiera się na dziesięciu przykazaniach, które powinny być podsta-

wą funkcjonowania nie tylko osób skazanych: 

„I. Miłość jako droga życia 

II. Dialog ze zrozumieniem 

III. Dyscyplina z miłością 

IV. Praca jako element zasadniczy 

V. Braterstwo i szacunek jako cele 

VI. Odpowiedzialność za własną rehabilitację 

VII. Pokora i cierpliwość, aby przezwyciężyć 

VIII. Rozumienie, aby oświecić umysł 

IX. Rodzina jako wsparcie 

X. Bóg jako źródło wszystkiego”20. 

Wskazując na pewne przykłady inicjatyw duszpasterstwa więziennego w Polsce należy zwrócić uwagę na in-

stytucje wymienione przez ks. Pawła Wojtasa, Naczelnego Kapelana Więziennictwa, który w ramach jednej z konfe-

rencji naukowych wypowiadał się na temat udziału osób duchownych w realizacji sprawiedliwości naprawczej i wyko-

nywaniu kar kryminalnych. Placówki korekcyjne, które wyszczególnił by udowodnić faktyczne działania Kościoła 

Rzymsko-katolickiego w zakresie resocjalizacji skazanych to: postpenitencjarny dom Emaus w Gdańsku, dom dla by-

łych więźniów we Wrocławiu, Fundacja Barka prowadzona przez księdza kapelana zakładu karnego ze Strzelec Opol-

skich, fundacja Dobrego Łotra w Świnoujściu oraz Stowarzyszenie Bractwo Więzienne21. Wszystkie wskazane organiza-

cje i fakt ich prężnego działania są dowodem na to, że takie instytucje są potrzebne oraz mają ogromny wpływ na proces 

resocjalizacji penitencjarnej i postpenitencjarnej. Warto przy tym wskazać, że kapelani więzienni nie uczestniczą w 

podejmowaniu decyzji w sprawie zwolnień czy też udzielania przepustek więźniom, dlatego udział osadzonych w reli-

gijnym programie naprawczym, organizowanym w ramach duszpasterstwa więziennego jest całkowicie dobrowolnym 

wyborem, zdeterminowanym szczerymi pobudkami uzyskania osobowościowych, społecznych i kulturowych korzyści.  

 

 V. Podsumowanie 

 Reasumując, duszpasterstwo więzienne jest istotnym elementem odpowiedniego funkcjonowania zakładów 

karnych, jako instytucji stworzonych w celu resocjalizacji osób popełniających przestępstwa. Kapelani więzienni, peł-

niący swoją posługę, mają ważny wpływ na procesy naprawcze skazanych. Starają się przywrócić w świadomości osa-

dzonych odpowiednie postawy moralne oraz wartości takie jak: miłość, dobro, czy też szacunek do drugiej osoby. Du-

chowni wskazują również na istotną rolę rodziny w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, organizując 

skazanym spotkania z bliskimi. Działalność duszpasterstwa więziennego jest również kluczowym przejawem poszano-

wania wolności sumienia i wyznania osadzonych. Nie jest to jednak jedyny przejaw uznawania praw religijnych w za-

kładach karnych. Wyrazem takim jest również obowiązek zapewniania więźniom diet zgodnych z ich przekonaniami 

                                                           
19 P. Wojtas, Duszpasterstwo więzienne wśród alternatywnych form resocjalizacji skazanych, [w:] W poszukiwaniu alternatywnych form i metod 
resocjalizacji skazanych, red. H. Malicka-Gorzelańczyk, P. Prusak, Bydgoszcz 2008, s. 104-107. 
20 P. Wojtas, Duszpasterstwo więzienne wśród alternatywnych form resocjalizacji skazanych, [w:] W poszukiwaniu alternatywnych form i metod 
resocjalizacji skazanych, red. H. Malicka-Gorzelańczyk, P. Prusak, Bydgoszcz 2008, s. 104-107. 
21 P. Wojtas, Udział osób duchownych w realizacji sprawiedliwości naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych, [w:] Udział osób duchownych w 

realizacji sprawiedliwości naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych. Materiały z konferencji naukowej, red. J. Zagórski, Warszawa 2004, s. 29-35. 
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religijnymi22, wynikający m.in. z przepisu art. 109 Kodeksu karnego wykonawczego. W ramach podsumowania niniej-

szego opracowania warto przytoczyć dość znany przykład realizacji wskazanego prawa przez Europejski Trybunał Praw 

Człowieka, który w wyroku w sprawie Janusza Jakóbskiego przeciwko Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, orzekł na 

rzecz skarżącego zadośćuczynienie za naruszenie jego prawa do uzewnętrzniania swojego wyznania poprzez powstrzy-

mywanie się od spożywania pokarmów mięsnych23. Władze, do których wielokrotnie wnioskował skarżący w sprawie 

przyznania mu diety bezmięsnej, odmawiały mu, powołując się na niemożliwość zapewnienia każdemu więźniowi diety 

zgodnej z jego przekonaniami religijnymi. W związku z tym skazany wniósł skargę do Trybunału, która po wnikliwej 

analizie stanu faktycznego i argumentów stron została uznana za dopuszczalną i uzasadnioną.  

 Pomimo, iż przytoczona sprawa bezpośrednio nie dotyczy tematyki niniejszego artykułu, ma istotne znaczenia 

dla respektowania szeroko rozumianych praw związanych z wolnością sumienia i wyznania. Są to prawa, których reali-

zacja prowadzi do uduchowienia i umoralnienia osadzonych w zakładach karnych, co jest jednym z ważniejszych ele-

mentów resocjalizacji. Kończąc rozważania na temat duszpasterstwa więziennego należy kolejny raz wskazać, że czło-

wiek zawsze pozostanie człowiekiem, niezależnie od tego jaką zbrodnię popełni. Każdy człowiek natomiast, zasługuje 

na respektowanie jego praw i wolności, zwłaszcza tych wynikających z ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczpospoli-

tej Polskiej.  

  

*** 

 

 

Freedom of conscience and religion is one of the most important freedoms flowing from the Polish Constitution. It 

is also implemented in prisons. An expression of this freedom is an activity of prison priests. They have an important 

role of rehabilitation of convicts. Prison chaplains are organizing liturgies and other prayer meetings. Often, they are 

also talking directly with prisoners. Therefore, they know the motives convicted of criminal activity. If they know the 

motives of criminals, they can help them. They are also motivating prisoners to change their lives and give up crime. 

Such activities are relevant to the broadly understood convicted functioning in society. They also allow to improve 

their lives in the future, especially after release from prison. 

  

                                                           
22 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557. 
23 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie Jakóbski przeciwko Polsce [online], dostęp: 03.12.2015, 
ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,295,0.html. 
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Wstęp 
 Cyberprzestępczość jest zjawiskiem, z którym spotykamy się na co dzień. CERT Polska co roku zbiera informa-

cje na temat naruszeń do jakich dochodzi w sieci. Według danych przez nich zebranych w 2015 roku CERT w Polsce 

obsłużył 1456 zgłoszonych incydentów, z czego największy odsetek to oszustwa komputerowe (41,96%), na drugim 

miejscu znalazła się kradzież tożsamości oraz podszywanie się pod kogoś (34%), trzecie najpopularniejsze nadużycie w 

sieci to gromadzenie informacji (18,54%).1

Dla porównania w 2000 roku CERT odnotowało w Polsce zgłoszenia jedynie 126 incydentów.1 Statystyki te poka-

zują w jak dużym tempie zwiększa się ilość popełnianych przestępstw w sieci. CERT prowadzi statystyki incydentów 

zgłoszonych, nikt nie potrafi określić ile takich zdarzeń jest w rzeczywistości, większość użytkowników komputera 

spotkała się z takim czy innym zagrożeniem w postaci chociażby wirusów. 

 

Historia przestępstw komputerowych 
Ciężko jest wskazać, kiedy dokładnie popełniono przestępstwo komputerowe, pierwsze informacje na ten temat 

pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w latach 60 XX wieku, chodziło tu w szczególności o piractwo i szpiegostwo 

komputerowe. Pierwsi hakerzy wdzierali się do systemów telekomunikacyjnych po to, aby rozmawiać przez telefon bez 

ponoszenia opłat. Prekursorem karania przestępstw komputerowych został stan Floryda, który już w 1978 roku wpro-

wadził regulacje pozwalającą na ściganie hakerów, do 1987 roku tego rodzaju przestępstwa zostały skryminalizowane na 

terenie całego kraju.2 Hacking rozwijał się równolegle z rozwojem Internetu, na początku ostatniego dziesięciolecia XX 

wieku z Internetu korzystało około 3 milionów użytkowników (73% internautów zamieszkiwało teren Stanów Zjedno-

czonych, a zaledwie 15% Europę Zachodnią). Według danych szacunkowych w 2000 roku liczba osób korzystających z 

Internetu wynosiła już 369 milionów, a kolejne 10 lat przyniosło ogromny wzrost do 2 miliardów użytkowników same-

go Internetu, samych wiadomości e-mail w ciągu dnia jest wysyłanych 294 miliony. Rozwój sieci spowodował swoiste 

uzależnienie się społeczeństwa od niej. Komputery i Internet służą nam do wielu czynności, od wspomagania lotów po 

regulowania opłat, powszechne ich wykorzystywanie w codziennym życiu spowodowało wzrost zagrożenia cyberprze-

stępczością, już nie tylko dla państw i różnych instytucji, ale również ogółu społeczeństwa.3  

 

Cyberprzestrzeń i cyberprzestępstwo  
Przestępstwa komputerowe są popełniane w tzw. cyberprzestrzeni, jest ona wirtualną przestrzenią pozwalającą na 

otwartą komunikację za pomocą sieci komputerowych. Często charakteryzowana jest poprzez określenie jej cech: ma 

niematerialny charakter, nie można określić jej granic, jest płynna, nie posiada całościowego nadzoru, jest powszechnie 

dostępna, ma numeryczny, hipertekstowy, interaktywny oraz wirtualny charakter. Często słowa cyberprzestrzeń uży-

wamy jako synonim Internetu.4 Pojęcie samego cyberprzestępstwa jest trudne do zdefiniowania, chociażby dlatego, że 

ten typ przestępczości stale się zmienia wraz z rozwojem technologicznym. Samo słowo cyberprzestępczość (ang. Cy-

bercrime) składa się z dwóch członów cyber i crime, zwrot cyber nie jest oddzielnym słowem, zostało prawdopodobnie 

zapożyczone od słowa cybernetyka (nauka o przekazywaniu informacji), natomiast crime oznacza przestępstwo, wystę-

pek. Wiele instytucji krajowych jak i międzynarodowych podejmowało się próby zdefiniowania czym jest cyberprze-

stępczość. Jedną z takich definicji stworzyło ONZ, podczas X Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i 

Traktowania Przestępców, przyjął on podział na: cyberprzestępstwo sensu stricto, oraz cyberprzestępstwo sensu largo. 

W pierwszym znaczeniu mowa jest o zamachach przeciwko bezpieczeństwu systemów komputerowych, elektronicznie 

przetwarzanych przez nie danych popełnione za pomocą operacji elektronicznych. W drugim natomiast znaczeniu 

ujęte zostały czyny dokonane za pomocą albo skierowane przeciwko systemu komputerowemu lub sieci np.: nielegalne 

                                                           
1 Raport roczny CERT Polska 2000. 
2 A. Adamski, „Prawo karne komputerowe”, Warszawa 2000, s. 1 – 2. 
3 M. Siwicki, „Cyberprzestępczość”, Warszawa 2013, s. 9 . 
4 E. W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau (red.), „Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno – informatyczne”, 
Warszawa 2015, s. 529 – 530. 
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udostępnianie informacji za pomocą Internetu.5 Niemiecka policja opiera się na definicji: „przestępczość komputerowa 

obejmuje różne zjawiska, w których elektroniczne przetwarzanie danych jest sposobem lub obiektem działania, co do 

którego istnieje podejrzenie, iż ma charakter przestępstwa kryminalnego”.6 Maciej Siwicki zdefiniował cyberprzestęp-

stwa jako pewną grupę czynów przestępczych popełnianych za pomocą sieci telekomunikacyjnych np.: sieci kompute-

rowych, Internetem. Jako istotne cechy tego typu przestępstw wskazał, iż sprawca działa w charakterystycznym środo-

wisku powiązanym z technologiami komputerowymi, za pomocą których popełnia przestępstwa pospolite (np.: fałszer-

stwo) oraz te bardziej niekonwencjonalne (np.: phising).7  

 

Wybrane metody popełniania przestępstw komputerowych 
W chwili obecnej obserwowany jest w wielu krajach spadek tzw. tradycyjnej przestępczości, natomiast rośnie ilość 

przestępstw popełnianych w Internecie, może to oznaczać, że przestępcy przenoszą swoją działalność do cyberprze-

strzeni.8 Popełniają oni część przestępstw za pomocą złośliwych oprogramowań, a także innego typu ataków. Należy 

podkreślić, że złośliwe oprogramowania ewoluują wraz z rozwojem technologii komputerowych i różnego typu zabez-

pieczeń. Początek historii wirusów komputerowych datujemy na rok 1986, kiedy to powstał pierwszy wirus (Brain). 

Wirusy są przenoszone dzięki ich umiejętności dopisywania się do innych programów, jego podstawowym obiektem 

ataku są inne programy komputerowe. Wirus zbudowany jest z trzech procedur: infekującej, kopiującej i procedury 

statusu. Komputer może zostać zainfekowany wirusem za pomocą różnego typu nośników np.: płyta CD, lub z Interne-

tu np.: e-mail z załącznikiem, do którego dopisany jest wirus, w momencie gdy otwieramy załączony plik nieświadomie 

aktywujemy wirus. Konsekwencje działania wirusa mogą być różne: od skasowania danych poprzez rozsyłanie spamu, 

wyświetlanie reklam w przeglądarce, do nawet kradzieży danych czy uniemożliwienie pracy na komputerze.9 Wirus 

zajmuje niewielką przestrzeń od kilku dziesięciu bajtów do kilku kilobajtów, w zasadzie aby stworzyć wirusa wystarczy 

nam znajomość któregokolwiek z języków oprogramowania. Możemy je podzielić w oparciu o różne kryteria:  

1. Sposób przenoszenia wirusów – wyróżniamy tu wirusy rozprzestrzeniające się dzięki korzy-

staniu z różnych nośników, przyklejające się do programów wykonywalnych oraz takie, które są przeno-

szone przez sieć komputerową; 

2. Czynności dokonywane po infekcji – mogą to być: wyświetlanie zabawnych informacji, nisz-

czenie plików użytkownika, kasowanie procedur BIOS-u, uszkadzanie systemu operacyjnego oraz kompu-

tera.10 

Większością wirusów są tzw. wirusy pasożytnicze, które rozprzestrzeniają się za pomocą komputerów wpływając 

w budowę wewnętrzną systemu, dany plik wykorzystany przez „pasożyta” do zainfekowania innego komputera jest 

uszkodzony, istnieje możliwość jego naprawy poprzez tzw. szczepionkę. Obok wirusów pasożytniczych wyróżniamy 

również wirusy towarzyszące, które infekują pliki za pomocą kolejności uruchamianych programów przez DOS o iden-

tycznych nazwach ale innych rozszerzeniach; wirus plików wsadowych, infekuje on pliki o rozszerzeniu .bat; makrowi-

rusy, które nadpisują się w plikach z definicją makr, obiektem ich ataku są pliki dokumentu Microsoft Office.11  

 Obok wirusów funkcjonuje również duża ilość innego szkodliwego oprogramowania, które często nie do końca 

poprawnie określane są mianem wirusów. Znajdziemy wśród nich takie programy jak: 

1. Robaki – podobne do wirusów, jednak rozprzestrzeniają się bez dopisywania się do innych programów, 

duplikują się w sieciach komputerowych. Mogą one wysyłać kopie e-maili użytkownika (mailer), atakować sys-

temy powodując ich zawieszenie poprzez wypełnienie pamięci komputera wygenerowanymi danymi (królik); 

2. Koń Trojański – jest to program, który ma na celu włamanie się i przejecie kontroli nad systemem. Co 

do zasady rozprzestrzeniają się dzięki temu, że upodabniają się do oprogramowania przydatnego użytkowni-

kowi, zdarza się, że są przenoszone pocztą elektroniczną czy też poprzez wejście na zarażoną stronę interneto-

wą;12 

3. Keyloggery – rodzaj oprogramowania szpiegującego zapisujące tekst wprowadzany przez użytkownika, 

za pomocą klawiatury, w ten sposób może przechwytywać hasła i loginy, umożliwiając jego twórcy bądź osobie 

go wykorzystującej włamanie się np.: do konta na portalu społecznościowym, konta bankowego, specyfiką jego 

działania jest to, że w żaden sposób nie spowalnia komputera ani nie niszczy danych;13 

                                                           
5 M. Siwicki, „Cyberprzestępczość”, Warszawa 2013, s. 15 – 17. 
6 B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010, s. 346 – 347.  
7 M. Siwicki, „Cyberprzestępczość”, Warszawa 2013, s. 19 – 20. 
8 B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010, s. 347. 
9 B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010, s. 366 – 367. 
10 B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010, s. 369 – 370. 
11 B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010, s. 370 – 371. 
12 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, „Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych”, Warszawa 2011, s. 562 – 563. 
13 J. Kosiński (red.), „Przestępczość teleinformatyczna”, Szczytno 2009, s. 229 – 230. 
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4. Exploit – jest to program umożliwiający uruchomienie na odległość programu w systemie; 

5. Dailery – szkodliwe oprogramowanie, mające na celu łączenie telefoniczne z wysokopłatnymi nume-

rami oraz kierowanie na płatne strony internetowe; 

6. Rootkity – programy tego typu maja za zadanie ukrywanie innego złośliwego oprogramowania; 

7. Adware – są to aplikacje wyświetlające reklamy, często tego typu programy są dołączane do komunika-

torów internetowych. Nie rzadko obok adwer działa również spyware, jest to program, który zbiera różnego 

rodzaju informacje o użytkowniku od odwiedzanych stron internetowych do wprowadzanych haseł.14 

Jedną z metod pozwalającą na uzyskanie osobistych danych użytkowników (np.: hasła, loginy do kont bankowych) 

jest tzw. phishing. Hakerzy „łowią” te dane udając chociażby pracowników banku, wysyłają e-maila, w którym proszą o 

podanie ważnych informacji w różnych celach np. weryfikacji po kliknięciu linku i wpisaniu na podstawionej stronie 

danych, które zostaną przejęte przez złodzieja. Podany przykład jest jedną z najczęstszych postaci phishingu, poza wy-

łudzeniami danych kont bankowych zdarzają się również przypadki uzyskania dostępu do kont na portalach aukcyj-

nych, o wiele rzadziej ale również występują kradzieże tożsamości na różnego typu portalach społecznościowych za 

pomocą tej metody. Szczególną postacią phishingu jest pharming wykorzystujący specjalnie spreparowane strony pod-

szywające się pod np.: stronę banku. O ile można się bronić przed phisingiem (wystarczy nie otwierać linków w podej-

rzanych wiadomościach e-mail) o tyle zauważenie, że padamy ofiarą pharmingu jest często wręcz niemożliwe. Co 

prawda metoda ta jest stosowana w cyberprzestrzeni, to jednak oparta jest o pewne metody socjotechniczne, trzeba 

ofiarę oszukać tak aby była przekonana, że przekazuje swoje dane określonej instytucji. Zarówno strona, na którą odsyła 

e-mail jak i sama wiadomość muszą być jak najbardziej wiarygodne, strona www udająca stronę banku będzie łudząco 

do niej podobna, a wiadomość elektroniczna powinna być spójna w treści i w formie, nie zawierać błędów ortograficz-

nych. Często zdarza się, że zagraniczni przestępcy próbujący wyłudzić dane od polskich użytkowników, nie stosują 

charakterystycznych dla naszego języka znaków np. ą, ę, ó, ź, mimo to wiele osób daję się na to nabrać. Wykradzione w 

ten sposób dane do kont bankowych są bardzo szybko wykorzystywane (maks. w ciągu 3 dni) trafiają one do tzw. pra-

cza, który wypłaca pieniądze z konta i następnie je przekazuje jako przekaz Western Union (oczywiście pobiera za to 

prowizję) na np.: Ukrainę, tam przekaz odbierają osoby legitymujące się paszportem ukraińskim bądź też rosyjskim, 

oczywiście jest on fałszywy.15 

 

Przestępstwa komputerowe w polskim prawie 
Polski kodeks karny penalizuje wiele przestępstw komputerowych, są to przestępstwa przeciwko mieniu, bezpie-

czeństwu powszechnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, ja jednak chciałabym się skupić na przestępstwach 

przeciwko ochronie informacji. Pierwszym z tych przestępstw jest tzw. Hacking w art. 267 §1 Kodeksu Karnego, który 

stanowi: „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, 

podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne 

lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2”.16 Przedmiotem ochrony w tym przestępstwie jest prawo do komunikowania się, prawo do prywatności, a także 

prawo do dysponowania informacją. Sprawcą przestępstwa może zostać tylko i wyłącznie osoba nie posiadająca upraw-

nień pozwalających na dostęp do danych informacji, jeżeli uzyska takie informacje bez tych właśnie uprawnień podlega 

on odpowiedzialności karnej. W przestępstwie hackingu chodzi o przełamanie, ominięcie zabezpieczeń. Przełamanie 

polega na ingerencji w zabezpieczenia, które zazwyczaj kończy się jego zniszczeniem, natomiast ominięcie to uzyskanie 

dostępu bez penetracji zabezpieczeń. Do ominięcia hacker wykorzystuje różnego typu dziury, luki systemu. Warto 

również wskazać, iż przestępstwo hackingu popełnić można wyłącznie z zamiarem bezpośrednim.17 Ściganie tego typu 

czynów następuję wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego.18 

Kolejnym cyberprzestępstwem spenalizowanym przez Polski Kodeks Karny jest nielegalny podsłuch oraz inwigila-

cja przy użyciu środków technicznych, regulację dotycząca tego przestępstwa zawiera art. 267 §2. Przedmiotem ochro-

ny tego przepisu jest poufność informacji. Ma on na celu karanie osób, które przechwytują dane wprowadzane do kom-

putera np.: za pomocą keyloggerów czy też dzięki mailerom, zdalnie przesyłają do siebie elektroniczną korespondencję 

obserwowanej osoby. Zdarzają się również przypadki podsłuchu transmisji teleinformatycznych, szpiegujący zakłada 

podsłuch na okablowaniu albo też w centralce telefonicznej. Istnieją również pewne sposoby, dzięki którym hacker 

może przechwytywać informacje na odległość, taką możliwość daje program zwany password sniffer, umożliwia on 

przechwycenie pierwszych kilku bajtów wysłanych z obserwowanego systemu, które zawierają hasła i loginy wpisane 

                                                           
14 B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010, s. 372 – 376.  
15 J. Kosiński, „Paradygmaty cyberprzestępczości”, Warszawa 2015, s. 126 – 131. 
16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 267. 
17 J. Giezek (red.), „Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz”, LEX 2014. 
18 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), „Kodeks Karny. Komentarz”, Warszawa 2015, s. 1235. 
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na początku danej sesji. Art. 267 §2 KK posługuje się pojęciem „urządzenia”, w kontekście tego należy odpowiedzieć 

sobie na pytanie czy program komputerowy np.: przechwytujący dane jest takowym urządzeniem. Program samodziel-

nie nie może zostać uznany za urządzenie, jednakże przyjąć należy, że program wraz z komputerem stanowi pewną 

całość (komputer sam bez programu nie przechwyci żadnych danych) taki zespół może zostać uznany za urządzenie w 

rozumieniu przepisu z art. 267 § 2 KK.19 

 Następnym przestępstwem przeciwko ochronie informacji jest bezprawne niszczenie informacji, spenalizowane 

w art. 268 § 2 KK. Czyn ten swoimi znamionami obejmuje bezprawne niszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub zmianę 

danej informacji. Zachowanie takie zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Należy wskazać, iż nie ma zna-

czenia sposób w jaki sprawca zniszczy dane informacje, może to zrobić np.: za pomocą wirusa, ingerencji w bazę danych 

czy zmianę hasła. Karze podlegają również czyny mające na celu modyfikację danych albo programów, w tym przypad-

ku sprawca nie niszczy informacji ale bez uprawnień wprowadza w nich zmiany. Omówione przeze mnie przestępstwa 

(z art. 267 i 268 KK) są przestępstwami ściganymi na wniosek osoby pokrzywdzonej.20 

 Ostatnim czynem zabronionym jaki chciałabym pokrótce omówić jest sabotaż komputerowy, regulacje doty-

czącą tego przestępstwa zawiera art. 269 § 1 i 2 KK. Czyn ten charakteryzuje się ingerencją w system informatyczny o 

dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i obywateli mającą na celu spowodowanie paraliżu bądź też poważnych 

zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Osoba dopuszczająca się tego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-

cy do nawet 8 lat.21 Popełnić przestępstwo sabotażu komputerowego można również poprzez zniszczenie, wymiany 

nośnika danych oraz zniszczenia bądź też uszkodzenia urządzeń pozwalających na automatyczne przetwarzanie, gro-

madzenie czy przesyłanie informacji.22 

 

Zagrożenia wynikające z portali społecznościowych 
 Portale społecznościowe wcale nie są tak bezpieczne jak zapewniają użytkowników ich twórcy, ani tak bez-

pieczne jak nam się wydaje. Korzystanie z np.: Facebooka daje dużo możliwości kradzieży naszych danych, również 

naszej tożsamości. Wszystkie wprowadzone informacje pomimo wybrania opcji, iż mają być niewidoczne nie uchroni w 

zasadzie nikogo, hackerzy wykorzystują wiele luk, np.: sytuacje, gdy na Facebooku dochodzi do zmiany warunków z 

korzystania z usług, wtedy to wszelkie ustawienia prywatności zmieniają się do poziomu najniższej ochrony, zobaczyć 

je mogą wszyscy. Szacuje się, że hackerzy włamują się, wykradają dane czy w jakikolwiek inny sposób ingerują nawet 

do 600 tysięcy Facebookowych kont. Informacje uzyskane właśnie z portali społecznościowych są do tego stopnia przy-

datne przestępcom, iż skonstruowali oni specjalne programy (wirusy, konie trojańskie) skupiające się na uzyskaniu do-

stępu do kont na takowych portalach. Około 40% wszystkich osób posiadających konta w tzw. mediach społecznościo-

wych padło ofiarą złośliwego oprogramowania, a według szacunków nawet 20% wszystkich użytkowników Internetu 

stało się obiektem ataków w postaci włamań na pocztę e-mail oraz portale społecznościowe. 23 

 Przestępcy wykorzystują zabiegi socjotechniczne, udają osoby należące chociażby do „znajomych” na portalach 

społecznościowych, nakłaniają do kliknięcia linku, w którym znajdują się szkodliwe oprogramowania. Często zdarza się, 

że niebezpieczne linki przybierają postać odnośników do storn zawierających najświeższe informacje, zarówno ze świa-

ta jak i kraju, mogą również zawierać informacje dotyczące celebrytów. Najlepszym przykładem ataku z wykorzysta-

niem mediów społecznościowych (Facebooka) był program zwany Koobface. Stworzyli go rosyjscy hackerzy z Peters-

burga. Rozprzestrzeniał się poprzez linki zatytułowane „O Boże! Właśnie widziałem twoje nagie wideo!”, po kliknięciu 

w ten link Koobface uzyskiwał wszystkie dane logowania do: Facebooka, Messengera, Skype, Yahoo! oraz Gmaila. Zda-

rzają się również przypadki ataków z wykorzystaniem aplikacji i gier jakie znajdujemy w portalach społecznościowych, 

a są one dziełem innych osób. W takiej sytuacji przestępcy uzyskują loginy i hasła do internetowych kont bankowych.24 

 Coraz więcej danych wprowadzamy do sieci komputerowych, pociąga to za sobą również wzrost przestępczości 

w Internecie. Według szacunkowych danych 13,1 miliona mieszkańców Stanów Zjednoczonych pada ofiarą kradzieży 

tożsamości. Kradzież tych danych umożliwia dokonywanie oszustw, wyłudzeń a nawet wspierania finansowo organiza-

cji terrorystycznych. Najbardziej narażoną grupą są dzieci, z tego względu iż są bardziej łatwowierni. Taka osoba, która 

uzyskała dane takiego dziecka może wiele lat je wykorzystywać, a dziecko dowie się o tym, że nie ma zdolności kredy-

towej dopiero gdy samo po osiągnięciu pełnoletności będzie chciało zaciągnąć kredyt. Tylko w USA w jednym roku 

wykrada się dane 500 tys. dzieci. Najmłodsi są kuszącymi celami dla przestępców, gdyż nigdy nie zaciągały żadnego 

                                                           
19 A. Adamski, „Prawo karne komputerowe”, Warszawa 2000, s. 55 - 64. 
20 J. W. Wójcik, „Przestępstwa komputerowe część II. Techniki zapobiegania”, Warszawa 1999, s. 12 – 13. 
21 J. W. Wójcik, „Przestępstwa komputerowe część II. Techniki zapobiegania”, Warszawa 1999, s. 13 – 14. 
22 M. Bojarski (red.), „Prawo Karne Materialne. Część ogólna i szczególna”, Warszawa 2015, s. 561. 
23 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko tobie”, s. 103. 
24 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko 
tobie”, s. 104 – 105. 
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kredytu, a dodatkowo o wiele łatwiej pozyskać ich zaufanie. Rodzice nie mają w zasadzie możliwości dowiedzenia się o 

tym wcześniej niż pojawią się w ich domu windykatorzy.25 

 Informacje jakie zamieszczamy w Internecie mogą posłużyć nie tylko do kradzieży tożsamości, mogą chociażby 

posłużyć do prześladowania innych. Według danych około 50% nastolatków było bądź jest ofiarą znęcania się za pomo-

cą Internetu, ale prześladuje się nie tylko dzieci, ale również w coraz większym stopniu dorosłych. „Cyberprześladow-

cy” poprzez wysyłanie wiadomości e-mail czy też SMS, poprzez zamieszczanie postów na Facebooku, staja się źródłem 

plotek o swoich ofiarach. Bardzo pomocnym narzędziem do prześladowania jest Facebook, gdyż zamieszczamy tam 

wiele informacji, które często mogą wydać nam się błahe, a przydatne są dla przestępców, którzy wykorzystując nasze 

zainteresowania mogą pozyskać zaufanie, aby zrobić nam krzywdę w realnym świecie. Najczęściej jednak zdarza się, że 

prześladowcy są ludźmi, których znamy. Media społecznościowe pozwalają na stałą obserwację byłej żony, dziewczyny, 

czy też byłego męża, chłopaka. Często zdarza się, że osoby będące ofiarami przemocy domowej po rozstaniu nadal są 

ofiarami nękania, z ta różnicą, że teraz odbywa się to w cyberprzestrzeni, co nie rzadko u takich osób objawia się zespo-

łem stresu pourazowego. Wystarczy zamieścić post o miejscu pobytu, a np.: były mąż może udać się za swoja ofiarą aby 

w najlepszym przypadku zepsuć jej wakacje, zdarzają się też sytuacje skrajnie niebezpieczne jak wydarzenie, którego 

uczestnikiem był Paul Bristol, który po zobaczeniu postu byłej dziewczyny o tym, iż przebywa z nowym partnerem na 

wakacjach w Trynidadzie, udał się tam za nią, żeby ją zabić.26  

 Informacja o tym, że wyjeżdżamy na wakacje umieszczona na Facebooku może posłużyć tradycyjnym włamy-

waczom do włamania się do domu osoby umieszczającej taki wpis. Nie jest to zagrożenie tylko hipotetyczne, grupa 

przestępców działająca na terenie New Hampshire, jak ustaliła policja dokonała 50 włamań wykorzystując wpisy na 

Facebooku, ich łup osiągnął wartość 200 tysięcy dolarów. Natomiast ankieta przeprowadzona w 2011 roku, pośród ska-

zanych włamywaczy wykazała, że 78% z nich dokonywała selekcji domów i mieszkań – potencjalnych celów właśnie z 

pomocą Facebooka i Twittera. Pomocną przy planowaniu przestępstwa okazała się również usługa Google Street View, 

umożliwiająca z zapoznaniem się otoczeniem domów. Do zdjęć dołączane są metadane, w których znajdziemy informa-

cje dotyczące daty i miejsca wykonania zdjęcia seryjnego aparatu, dane te mogą być wykorzystane nie tylko do określe-

nia miejsca naszego pobytu, ale również w przypadku sprzedaży przedmiotów na portalach aukcyjnych, wskażą miejsce, 

w którym znajduję się np.: pierścionek z brylantem, który chcemy sprzedać. Wystarczy jeszcze aby dodatkowo poten-

cjalna ofiara po umieszczeniu ogłoszenia zamieściła post, iż wyjeżdża na weekend. Wtedy to złodzieje mają wszystkie 

potrzebne informacje, wiedzą czego i gdzie szukać, oraz dodatkowo znają otoczenie miejsca, w którym ma być dokona-

na kradzież.27 

 Profil na portalu społecznościowym może zostać wykorzystany jako źródło informacji w celu wyłudzenia pie-

niędzy od rodziny osoby zamieszczającej, na co najczęściej są narażone osoby starsze (tzw. metoda na wnuczka) wystar-

czy aby osoba będąca na wakacjach wrzuciła zdjęcie, a przestępcy wyposażeni w taką informację mogą zadzwonić do jej 

dziadków z informacją: „Babciu miałem wypadek potrzebuję pieniędzy na leczenie bo nie mam tu ubezpieczenia”.28 

 

Jak nie paść ofiarą cyberprzestępstwa  
 Aby się ustrzec przed włamaniami hasła powinny być dość rozbudowane, mieć co najmniej 20 znaków w tym 

wielkie i małe litery oraz znaki specjalne. Dodatkowo należy pamiętać o ich częstych zmianach, oraz o tym aby jednego 

hasła nie stosować więcej niż raz. Warto również skorzystać z usługi dwuetapowej weryfikacji (taką możliwość daje np.: 

konto Google). Podczas logowania zwykłym hasłem dodatkowo wysyłany jest sms z hasłem jednorazowym, dzięki temu 

nawet jeżeli hasło wpadnie w niepowołane ręce zalogowanie się będzie i tak nie możliwe bez hasła jednorazowego. Aby 

ustrzec się przed działalnością hackerów należy również aktualizować oprogramowanie, usuwane są wtedy luki w 

oprogramowaniu, które wykorzystują cyberprzestępcy. Ważne jest również aby pobierać programy z oficjalnych stron 

oraz unikać pirackich plików, gdyż bardzo często zawierają złośliwe oprogramowanie. Następnym zabiegiem zwiększa-

jącym nasze bezpieczeństwo w sieci jest ograniczenie korzystania z konta administratora, do zwykłego przeglądania 

Internetu powinniśmy używać konta standardowego użytkownika. Istotne jest również wyłączanie komputera wtedy, 

gdy z niego nie korzystanym, gdyż do odłączonego od zasilania i Internetu urządzenia hackerzy nie mogą się włamać i 

przejąć nad nim kontroli, również wyłączenie Bluetooth i Wi-Fi ograniczy potencjalne zagrożenie. Ostatnim sposobem 

ograniczającym możliwości wykradzenia danych jest szyfrowanie danych jak i połączeń z Internetem. Umożliwiają to 

darmowe programy, które zawierają zarówno Windows jak i Mac, dzięki nim nikt poza nami nie będzie mógł odczytać 

zawartości dysku. Najważniejsze jest aby zachować zdrowy rozsądek w korzystaniu z poczty elektronicznej, publiko-

wanie postów w portalach społecznościowych. Dodatkowo należy korzystać z firewalla (jest to zabezpieczenie mające 

                                                           
25 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko tobie”, s. 105 – 106. 
26 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko tobie”, s. 106 – 108. 
27 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko tobie”, s. 112 – 113. 
28 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko tobie”, s. 113 – 114. 
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na celu ochronę przed ingerencją z zewnątrz, oddziela chroniony system od innych29) oraz antywirusów, którymi nale-

ży skanować każdy nośnik danych USB. Aby ustrzec się przed włamaniem na internetowe konto bankowe należy ko-

rzystać z jednego własnego komputera oraz nie logować się korzystając z otwartych sieci Wi-Fi. Warto również wyko-

nać kopię bezpieczeństwa danych na fizycznym nośniku. Dobrą radą jest również zasłonięcie kamery, gdyż można w 

łatwy sposób uzyskać do niej dostęp.30 

 

*** 

 

This paper discusses the topic of cyber crime - in particular, risks and threats resulting from the use of social net-

working sites. The first issue tackled by this work is a brief overview of cyber crimes and several characteristics of terms 

defining cyber space and cyber crime. Then, selected methods of committing cyber crimes are analyzed, as well as 

Polish law regulations on cybercrime were presented, focusing on crimes against data protection. Another issue raised 

in the article is the problem of threats awaiting people who use websites like Facebook and what one should do to not 

be subject to a potential attack of hackers. 

                                                           
29 B. Fischer, „Przestępstwa Komputerowe i ochrona informacji”, Zakamycze 2000, s. 151. 
30 M. Goodman, „Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko 
tobie”, s. 437 – 441. 
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1. Wprowadzenie 
Od uchwalenia oraz wejścia w życie Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki minęło już ponad dwieście lat, 

ale pomimo pokaźnego czasu obowiązywania tego aktu prawnego, do dziś toczy się spór amerykańskich przedstawicieli 

nauki prawa, jak również i praktyków, co do właściwego sposobu jego wykładni. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy 

upatrywać przede wszystkim w tym, że interpretacja amerykańskiej Konstytucji, a także konstytucji in genere, jest 

procesem w znacznym stopniu różnym od wykładni innych aktów prawnych
1. Wynika to między innymi z jej fundamentalnej roli w systemie prawa, polegającej nie tylko na „wyposażaniu” 

określonych podmiotów we władzę (rozumianą jako imperium), ale także - co najbardziej istotne - wyznaczaniu granic 

tej władzy2. Nie można również tracić z pola widzenia faktu, że konstytucja - przynajmniej w założeniu - ma być aktem 

prawnym, który będzie obowiązywać przez długi czas, służąc jako stabilna podstawa działania państwa3.  

Tym samym, zdając sobie sprawę ze wskazanej tutaj specyfiki wykładni Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a 

także mając na względzie skomplikowany charakter tego zagadnienia, należy podjąć próbę wyodrębnienia dwóch 

najbardziej wyrazistych grup poglądów odnośnie sposobu interpretacji ustawy zasadniczej4. Kryterium wyboru jest w 

tym przypadku stopień związania pierwotnym znaczeniem zwrotów, które zostały użyte w Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych. 

Jeden z nich, który nazywany jest w teorii prawa „Living Tree Interpretation" czy też „living constitution”, 

postuluje stosowanie dynamicznej wykładni funkcjonalnej zwrotów konstytucyjnych. Zwolennicy tego nurtu 

podkreślają, że znaczenie pojęć użytych w Konstytucji niejako „aktualizuje się” w procesie zmian społeczno - 

politycznych, które zachodzą wraz z rozwojem otaczającego świata5.  

W kontraście do tych założeń stoi doktryna oryginalizmu, która zakłada, że znaczenie przepisów Konstytucji, raz 

ustalone w momencie jej uchwalania, pozostaje niezmienne. Wypada w tym miejscu zastrzec, że oryginalizm jest 

kierunkiem niejednorodnym6, gdyż dyskusyjnym pozostaje – nawet wśród jego zwolenników – w jaki sposób szukać 

„pierwotnego” znaczenia przepisów konstytucyjnych7. Niektórzy, jak choćby Raoul Berger czy sędzia Robert Bork8, 

doszukują się go w „oryginalnych intencjach twórców konstytucji” (ang. oryginal intentions). Inni, na przykład 

sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Antonin Scalia oraz Clarance Thomas, postulują poszukiwanie tak 

zwanego oryginalnego powszechnego znaczenia (ang. oryginal public meaning). Wśród zwolenników tego skrzydła 

należy wymienić również teoretyków Randy’ego Barnetta9 i Keitha Whittingtona. Interesującą myśl przedstawił  

Lawrence Solum, który zaproponował własną koncepcję oryginalizmu, nazywaną powszechnie oryginalizmem 

semantycznym10. 

                                                           
1 W. J. Waluchow, Constitutional interpretation [w:] A. Marmor, The Routledge Companion to Philosophy of Law, Routledge 2012, s. 418.  
2 W. J. Waluchow, op. cit., s. 424. 
3 J. Raz, On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries, [w:] L. Alexander, ed., Constitutionalism: Philosophical Foundations, 
Cambridge: Cambridge University Press, s. 153.  
4 Nie są to oczywiście wszystkie pojawiające się w literaturze przedmiotu metody wykładni Konstytucji. Phillip Bobbit wymienia przykładowo sześć 
takich sposobów, nazywając je „modalities of constitutional interpretation”. Zob. więcej P. Bobbit, Constitutional Law and Interpretation [w:] D. Patter-
son, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Wiley - Blackwell, s. 133. 
5 Ronald Dworkin - jeden z największych krytyków oryginalizmu (choć paradoksalnie przez niektórych autorów nazywany twórcą nurtu  
„oryginlism of principle”)- nie był jednocześnie w pełni zwolennikiem poglądów zaliczanych do grupy „living constitution”. Proponował on w kwestii wy-
kładni konstytucyjnej, najogólniej rzecz ujmując, podział na „concepts” oraz „conceptions”. Zob. więcej R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1978.  
6 W literaturze zarówno oryginalizm, jak i „living constitution” pojawiają się w różnych znaczeniach i bardzo często autorzy odnoszą swoje pomysły 
do odległych od siebie metod wykładni prawniczej. 
7 Podobnie zresztą jak koncepcje zaliczane do nurtu “Living Tree Interpretation”. Jednym z głównych zarzutów Scalii skierowanym przeciwko zw 
lennikom „living constitution” była właśnie wielość odłamów tej koncepcji. Autor ten wskazywał, że istnieje tyle odłamów tego nurtu, ile jest jednostko-
wych wyobrażeń o dobru, prawdzie czy pięknie, co powoduje, że tracą one na swej praktyczności. Oryginaliści zaś zdaniem tego autora – nie zgadzając się 
może w pełni co do metodologii – wiedzą jednak czego szukają – pierwotnego znaczenia tekstu z chwili jego ogłoszenia. 
8 R. Bork, Original Intent: The Only Legitimate Basis for Constitutional Decision Making. Judge’s Journal 13. 
9 R. E. Barnett, Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty, Princeton: Princeton University Press.  
10 Solum opiera swoją teorię na wyjaśnieniu trzech pojęć: znaczenia, interpretacji oraz konstrukcji oraz podaniu czterech tez: o petryfikacji, o znaczeniu 
przepisu, o kontrybucji oraz o wierności. Zob. więcej L. Solum, Semantic Originalism, Law & Legal Theory Research Papers Series, Paper No. 07 - 24, 2008.  
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W niniejszej pracy podejmę próbę krótkiej charakterystyki dwóch wymienionych powyżej nurtów 

interpretacyjnych, a także wskażę, jakie - w moim przekonaniu - jest podłoże omawianego tutaj konfliktu, rozważając 

jednocześnie, czy ma on charakter wyłącznie lokalny, czy też w oparciu o amerykańską dyskusję można pokusić się o 

wyciągnięcie bardziej generalnych wniosków. Z uwagi na niejednorodność oryginalizmu, która była sygnalizowana u 

góry, najsilniejszy nacisk położę na „nowy oryginalizm” Antonina Scalii. 

 

2. Charakterystyka nurtu „Living Tree Interpretation” 
Oryginalny zwrot „living constitution”, czyli dosłownie „żyjący konstytucjonalizm” pochodzi z tytułu książki 

Howarda McBaina11. Kierunek ten zakłada, że zwroty użyte w Konstytucji Stanów Zjednoczonych mają dynamiczny 

sens, zmieniający się wraz z rozwojem świata. Podłożem takiego rozumowania jest zamysł, zgodnie z którym głos 

społeczeństwa winien być brany pod uwagę przy okazji interpretacji kluczowych fraz konstytucyjnych. Konstytucja 

zatem została celowo napisana w sposób elastyczny i „szeroki”, aby zwroty tam użyte mogły „pomieścić” społeczne oraz 

techniczne zmiany zachodzące w czasie.  

Doskonałym przykładem takiego rozumowania jest stanowisko wyrażone przez Olivera Wendella Holmes’a Jr., 

który stwierdził, że: „The provisions of the Constitution are not mathematical formulas… They are organic, living 

institutions”12. Mając zatem na uwadze wskazane tutaj słowa, uznać należy, że - w myśl opisywanej w tym miejscu 

koncepcji w przepisach konstytucyjnych nie ma „zaklętego” jednego „matematycznego” wzoru na poprawną                   

wykładnię użytych tam zwrotów, przepisy te są zaś „żywe” i „reagują” na zmiany zachodzące w świecie.  

Zwolennicy „living constitution” postulują tym samym stosowanie dynamicznej wykładni funkcjonalnej, 

pozwalającej na zerwanie więzi z „martwą ręką”, która nakreśliła tekst Konstytucji ponad 220 lat temu. Należy zatem 

stwierdzić, że w procesie interpretacji prawa znaczenie słów zaproponowanych w Konstytucji przez Ojców - 

Założycieli - ze względu właśnie na zmiany społeczno - gospodarcze oraz dynamiczny charakter rzeczywistości - nie 

jest wiążące i najczęściej zostało już zdezaktualizowane, a zasady, którymi kierowano się przy jej uchwalaniu 

niekoniecznie znajdują odzwierciedlenie w obecnych realiach. Z tych względów wykładnia Konstytucji musi 

uwzględniać warunki społeczno - gospodarcze „tu i teraz”, opierać się na aktualnym stanie wiedzy, nie zaś odwoływać 

się – jak chcieliby oryginaliści – do nieokreślonego „pierwotnego znaczenia”.  

Przykładem zastosowania omawianej doktryny w praktyce może być sprawa Trop v. Dulles13, która zawisła przed 

Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, dotycząca ewolucji rozumienia norm przyzwoitości w świetle ósmej 

poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy w tej sprawie zwrócił uwagę, że to co czyni karę 

okrutną i nadzwyczajną zależne jest od specyfiki czasu. Znaczenie zwrotu „cruel and unusual punishment” musi być 

zrelatywizowane do czasu rozpoznawania danej sprawy, nie zaś do roku 1791.  

Sąd Najwyższy wskazał w tej sprawie między innymi, że: „The words of the Eight Amendment are not precise, and 

that their scope is not static. The Amendment must draw its meaning from the evolving standards of decency that mark 

the progress of a maturing society”14.  
Pomimo tego, że w realiach tamtej sprawy Sąd Najwyższy odnosi się jedynie do ósmej poprawki zakazującej 

okrutnego karania, to widać jednak, że ideą leżącą u podstaw takiego myślenia - myślenia, że Konstytucja zawiera 

zwroty „pojemne”, niedookreślone, a jej wykładnia powinna odzwierciedlać aktualne warunki rozwijającego się 

społeczeństwa – jest bez wątpienia zamysł zwolenników omawianego tutaj nurtu „living constitution”.  

Niewątpliwie, jednym z argumentów, który przemawia za stosowaniem analizowanej koncepcji jest fakt, że sama 

Konstytucja milczy na temat jej interpretacji. Zwolennicy „living constitution” podnoszą, że autorami Konstytucji byli 

w przeważającej mierze wykształceni prawnicy. A zatem uznać należy, że teoretycy nauk prawnych, którzy – gdyby 

zdecydowali, że należy interpretować Konstytucję w odpowiedni sposób – z pewnością wskazaliby szczególną metodę 

jej interpretacji w samym tekście. Skoro brak jest takich wskazówek, to nie sposób zdaniem zwolenników „living 

constitution” doszukiwać się „po omacku” ukrytego znaczenia zawartych w niej zwrotów.  

Apologeci tej doktryny podnoszą również, że interpretatorzy Konstytucji, przede wszystkim zaś sędziowie, muszą 

mieć możliwość refleksji na temat zmian, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie, bowiem tylko w ten sposób 

ustalą prawidłowy, adekwatny w obecnych realiach, zakres konstytucyjnych praw jednostek. 

 

 

 

                                                           
11 L. H. McBain, The Living constitution, a consideration of the realities and legends of our fundamental law, The Macmillian company, 1937. 
12 James, Leonard Frank, The Supreme Court in American Life. Chicago: Scott Foresman, 1964, s. 159. 
13 Trop v. Dulles [online], dostęp: 12. 12. 2015 r., http://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/356/86.  
14 Ibidem.  
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3. Charakterystyka oryginalizmu  
W kontraście do doktryny „living constitution” oryginalizm przeciwstawia się aktywnej, dynamicznej wykładni 

prawa. Wskazuje się w ramach tej koncepcji, że sędziowie nie mają prawa, by decydować o zmianie znaczenia 

przepisów Konstytucji15, znaczenia - dodajmy - które raz na zawsze ustalone zostało w momencie uchwalania tego aktu 

prawnego.  

 Wydaje się, że źródeł oryginalizmu trzeba doszukiwać się w publikacji książki Raoula Bergera pod tytułem 

„Goverment by Judicary”16, w której autor odniósł się krytycznie do rozszerzającej wykładni czternastej poprawki do 

Konstytucji. Jego zdaniem ochrony praw i wolności obywatelskich przed legislacyjną, a w szczególności sędziowską 

arbitralnością, dopatrywać się należy w pierwotnych intencjach twórców Konstytucji17. Berger postulował więc powrót 

do idei „oryginal intent”. 

Problematycznym w koncepcji Bergera było niedookreślenie „pierwotnych intencji”, które przyświecały twórcom 

Konstytucji18. Nie sposób w świetle tej teorii jednoznacznie stwierdzić, jakie są desygnaty tej nazwy: plany, nadzieje, a 

może założenia19? Na inny problem w tym kontekście wskazuje Phillip Bobbit20, który zauważa, że badanie przeszłości 

jest zawsze problematyczne, bowiem w toku tego procesu nie sposób całkowicie wyzbyć się własnych oczekiwań i 

niejako „przedsądu” odnośnie przedmiotu badania.  

Podkreśla się także, że koncepcja „oryginal intent” zawiera błędne, idealistyczne założenie, zgodnie z którym za 

tekstem Konstytucji „stoi” jeden, stały i niezmienny zamiar, podczas gdy wydaje się, że nie jest możliwe jednoznaczne 

zidentyfikowanie jej twórców21. Czy miałaby to być grupa ponad 50 mężczyzn, która uchwaliła Konstytucję podczas 

Konwentu w Filadelfii - którym przy jej uchwalaniu przyświecały z pewnością partykularne interesy - czy też może 

przedstawiciele specjalnych konwencji stanowych, którzy później ją ratyfikowały? Mając powyższe na uwadze, 

zaobserwować wypada, że w praktyce odwoływanie się do „pierwotnych intencji” jest często nieużyteczne22, 

co powoduje konieczność opierania się przy interpretacji na innych czynnikach. Podkreśla się także, że niekiedy żadne 

intencje nie „stoją” za wprowadzanym w życie prawem23. 

Ponadto, stwierdzenia wymaga okoliczność, że prawidłowe zidentyfikowanie „oryginal intent” nie zawsze 
zagwarantuje sukces w postaci pozyskania użytecznej interpretacji Konstytucji. Często bowiem jest tak, że intencje 

twórców Konstytucji są w świetle zmian społeczno - gospodarczych zupełnie nieprzystające do rzeczywistości. Nie 

sposób przecież przewidzieć, jakie zdanie - przykładowo - na temat pornografii miałby osiemnastowieczny fundator, 

który był zwolennikiem wolności słowa24. Przeciwnicy oryginalizmu w podanej formie sprzeciwiają się tym samym 

założeniu, że jedno pokolenie może z powodzeniem decydować o zachowaniu i moralnych wyborach następnego, które 

żyje przecież w innych warunkach. 

Na zarzuty te zdaje się odpowiadać koncepcja sędziego Sądu Najwyższego Antonina Scalii, nazywana 

oryginalizmem znaczeniowym czy też „nowym oryginalizmem”, która odwołuje się do pojęcia „oryginal public 

meaning”. W myśl tej teorii wykładnia tekstu Konstytucji powinna prowadzić do ustalania, jakie znaczenie było 

przypisywane pojęciom konstytucyjnym przez rozsądne osoby żyjące w czasie jej uchwalenia. Innymi słowy, 

Konstytucję należy wykładać tak, aby odwoływać się do „zwykłego” znaczenia nadanego przez interpretatorów 

współczesnych jej opracowaniu i przyjęciu. Koncepcja ta krytycznie odnosi się do pomysłu „oryginal intent”, bowiem 

zdaniem Scalii słowa, podobnie jak inne konwencjonalne symbole, przekazują obiektywne znaczenie bez względu na to, 

co ich autorzy chcieli, aby słowa te znaczyły. Jak sam podkreśla, „poszukiwanie prawdziwej woli ustawodawcy jest 

prawdopodobnie szukaniem wiatru w polu”25. Scalia twierdzi więc, że nie należy poszukiwać tego, co ustawodawca miał 

na myśli, lecz raczej co ustawa znaczy.  

Autor zastrzega przy tym, że ustalenie „oryginal public meaning” nie jest zadaniem łatwym, często wysiłek ten 

przypomina raczej pracę historyka, a nie prawnika. Pisze on, że działanie takie wymaga nierzadko „zanurzenia się w 

politycznej i intelektualnej atmosferze czasów, wyzbycia się wiedzy, którą mamy, a która nie była znana wcześniejszym 

                                                           
15 Zob. N. Stoljar, Survey Article: Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law, The Journal of Political 
Philosophy: Volume 11, Number 4, 2003, s. 476.  
16 R. Berger, Government by Judiciary (Studies in Jurisprudence and Legal Hist), Liberty Fund 1997. 
17 Zwolennicy intencjonalizmu, czyli odwoływania się do intencji twórców prawa, postulowali wskazaną praktykę tylko wtedy, gdy legislatywa miała odpo-
wiednią legitymację. Zob. A. Marmor, Interpretation and Legal Theory. Oxford: Oxford University Press, s. 177. 
18 M. Barczentewicz, Oryginalizm jako koncepcja wykładni prawa [online], dostęp: 12. 12. 2015 roku,  
http://www.barczentewicz.com/tag/oryginalizm/. 
19 Więcej na temat rozumienia pojęcia intencji zob. w N. Stoljar, op. cit., s. 472 - 474. 
20 P. Bobbit, op cit., s. 135. 
21 W. J. Waluchow, op. cit., s. 419. 
22 N. Stoljar nazywa ją „unworkable doctrine”. Zob. S. Stoljar, op. cit., s. 477. 
23 N. Stoljar, op. cit., 479. 
24 W.J. Waluchow, op. cit., s. 429. 
25 A. Scalia, Judicial Deference to Administrative Interpretations of Law, Law Journal No. 3, 1989, s. 517. 
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czasom oraz przyjęcia przekonań, postaw, filozofii, uprzedzeń i przywiązań, tych nie z naszych czasów”26. Sędzia zatem 

- według Scalii - nie może bazować na własnych intuicjach językowych, lecz opierać się powinien na semantyce 

czasów, w których Konstytucja została przyjęta. Pomysłodawca oryginalizmu znaczeniowego jest tym samym 

zwolennikiem wykładni językowej, pomocniczo dozwala na stosowanie wykładni systemowej (argumentum a rubrica).  

Sednem charakteryzowanej koncepcji jest tym samym założenie, że znaczenie prawa nie zmienia się przez sam 

fakt jego nieadekwatności do nowych czasów. W takiej sytuacji należy sięgać po procedury legislacyjne, nie zaś w 

sposób arbitralny „wprowadzać nowe prawo” niejako tylnymi drzwiami. Takie podejście zdaniem Scalii jest o wiele 

bardziej demokratyczne. Społeczeństwo bowiem nie potrzebuje, by Konstytucja była odzwierciedleniem aktualnych 

wartości, równie skutecznie mogą uczynić to demokratyczne wybory. Koncepcja ta opowiada się przeto 

za maksymalizacją roli wybieralnej legislatywy w przedmiocie kształtowania prawa i minimalizacją dyskrecjonalności 

sędziów w jego wykładni.  

Nie trudno zatem nie zauważyć, że stanowisko propagowane przez Antonina Scalię w sposób krytyczny 

nastawione jest do nurtu „living constitution”. Scalia podkreśla, że niektórzy sędziowie - wbrew fundamentom 

demokracji - poszukują zmieniających się potrzeb przeobrażającego się społeczeństwa, a następnie „znajdują” dla nich 

„odpowiednie” prawo. W jego ocenie stanowi to jawne pogwałcenie zasady trójpodziału władzy, bowiem w ramach 

kompetencji sędziów nie mieści się zadanie „dostosowywania” Konstytucji do współczesnych realiów. Taka aktywność 

powoduje jedynie arbitralne „wprowadzanie” do ustawy zasadniczej praw, których de facto nigdy tam nie było. W 

opinii autora judykatywa nie może „dopowiadać” tego, o czym nie zdecydowała władza ustrojodawcza. Omawiane 

niebezpieczeństwo jest tym bardziej duże, że nie sposób wyznaczyć odpowiednich granic „kreatywnej wykładni”. Nie 

wiadomo, czy miałyby to być normy moralne, zwyczajowe, a może aktualny stan wiedzy? Skoro zatem Konstytucja 

ciągle musi być „dostosowywana”, to czy można jeszcze mówić o niej jako o akcie obowiązującym „tu i teraz”? 

W ocenie Scalii praca sędziego przypominać ma zatem pracę archeologa, nie zaś kreatywnego architekta. Sądowa 

kontrola zachowuje sens tylko wtedy, gdy przyjmie się aprioryczne założenie, że Konstytucja zawiera konkretne 

znaczenie. W sytuacji zaś, gdy w Konstytucji upatruje się jedynie „pustej butelki obejmującej aspiracje społeczne”27, 

kontrola taka zdaniem Scalii mija się z celem. Postuluje się więc tutaj, by wykładnia Konstytucji odwoływała się do 

poszukiwania jej pierwotnego, nie zaś bieżącego znaczenia. 

 Scalia ponadto zarzuca zwolennikom „living constitution” skrajny relatywizm, który niesie ze sobą 

niebezpieczeństwo dla demokracji. Podkreśla, że dla propagatorów dynamicznej wykładni „każde pytanie jest pytaniem 

otwartym, każdy dzień jest nowym dniem, a to co Konstytucja znaczyła wczoraj niekoniecznie musi znaczyć dzisiaj”28. 
Takie podejście – jak już wyżej podkreślono – zachęca sędziów do proaktywnej postawy, która może jednak 

doprowadzić do ich zguby, gdyż łatwo mogą oni pomylić swoje własne upodobania z prawem. 

 

4. Podsumowanie – poszukiwanie źródła sporu 
Poszukując źródła konfliktu pomiędzy przedstawicielami nurtów „dynamic meaning” oraz oryginalizmu, należy w 

mojej ocenie zauważyć, że dyskusję toczoną na kontynencie amerykańskim między apologetami obu kierunków można 

sprowadzić do sporu między problemem pewności i bezpieczeństwa prawa z jednej strony oraz jego adekwatności do 

regulowanych stosunków społecznych z drugiej strony29. Szerzej zaś powinno się wskazać, że dyskurs ten jest 

odzwierciedleniem problemu niebezpieczeństwa nieokreśloności prawa oraz „tworzenia prawa” przez sądy, co przecież 

nie jest obce kontynentalnej kulturze prawnej.  

Nie można nie zgodzić z Antoninem Scalią, że skrajny relatywizm w interpretacji prawnej może zachwiać cechy 

takie jak pewność i określoność prawa. Zbyt duża dyskrecjonalność sędziowska powoduje zagrożenie dla trójpodziału 

i równowagi władz, co istotne może naruszyć fundamenty demokracji. W tym kontekście trzeba dostrzec walory 

płynące z myśli oryginalizmu, takie choćby jak bezpieczeństwo i pewność prawa, jego określoność, ograniczenie 

dyskrecjonalności sędziowskiej, dążenie do obiektywizacji wykładni prawniczej czy też dowartościowanie decyzji 

legislacyjnej jako wyrazu demokratyzmu.  

Z drugiej jednak strony radykalne przywiązywanie wagi do waloru pewności prawa, jawiące się w ignorowaniu 

zmian zachodzących w społeczeństwie i marginalizowaniu roli wykładni funkcjonalnej w interpretacji prawnej, może 

doprowadzić do spowolnienia zmian, które są przez społeczeństwo pożądane. Takie podejście czynić będzie system 

                                                           
26 A. Scalia, Originalism: The Lesser Evil, University of Cincinnati Law Review, Vol. 57, 1988 – 1989, s. 856-857. 
27 G. Maroń, Oryginalizm Antonina Scalii jako teoria wykładni prawa [online], s. 18, dostęp na dzień: 15. 08. 2014 roku, 
http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk4/02.pdf. 
28 A. Scalia, A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law, Princeton 1997, s. 46. 
29 A. Marmor uważa natomiast, że bycie oryginalistą czy też zwolennikiem „living constitution” jest niejako kwestią wtórną, problemem pierwotnym jest 
natomiast stosunek interpretatora do słuszności istnienia sztywnych konstytucji i uprawnienia poprzednich pokoleń do związywania tymi sztywnymi 
konstytucjami pokoleń po nich następujących. Marmor przekonuje więc, że przedstawiona dyskusja ma charakter moralno - polityczny, nie zaś 
lingwistyczny. Zob więcej A. Marmor, Meaning and Belief in Constitutional Interpretation, Legal Studies Research Paper Series No. 13-4. 

http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk4/02.pdf
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konstytucyjny niejednokrotnie „gorszym” pod względem ochrony praw i wolności konstytucyjnych. Argument 

oryginalistów opowiadających się w takim przypadku za demokratyczną zmianą ustawy jest mocno demagogiczny – 

proces legislacyjny wymaga przecież miesięcy, a czasem lat, co w konsekwencji spowodować może dysharmonię 

między prawem, a rzeczywistością, która winna być przez prawo regulowana. Pojawia się również pytanie, co zdaniem 

zwolenników oryginalizmu winno się uczynić w sytuacji, gdy rezultat analizy oryginalnego znaczenia tekstu 

Konstytucji prowadził będzie do niewątpliwego ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, jak choćby w sprawie 

Brown v. Board of Education30, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził niekonstytucyjność doktryny „seperate but equal". 

Wydaje się, że takiej sytuacji dla zwolenników oryginalizmu nie pozostaje nic innego jak zmiana Konstytucji, co w 

wielu krajach (w tym także w Stanach Zjednoczonych) jest zabiegiem trudnym i bardzo czasochłonnym. 

Ignorowanie wykładni funkcjonalnej na rzecz prymatu wykładni językowej – prócz wspomnianej dysharmonii – 

doprowadzić może również do absurdalnych wniosków interpretacyjnych. Podążając bezrefleksyjnie za myślą 

oryginalistów w wydaniu Scalii, należałoby przykładowo uznać za konstytucyjne stosowanie obecnie publicznej kary 

chłosty, bowiem przecież w momencie uchwalania Konstytucji Stanów Zjednoczonych taka kara nie jawiła się dla 

„zwykłych” interpretatorów jako kara „okrutna” czy „niezwykła”. Sam Scalia w takim przypadku nakazuje odwoływać 

się do wykładni systemowej oraz tradycji, choć przecież zabieg ten nie zawsze pozwala całkowicie przezwyciężyć 

tekstualną nieklarowność prawa. Niewątpliwie pojawia się w takim przypadku pytanie, jak należy usunąć ową 

nieklarowność? Za pomocą wykładni funkcjonalnej? 

Nie sposób także nie zauważyć, że w praktyce żadna metoda wykładni prawa nie jest w stanie w sposób całkowity 

wyrugować z procesu interpretacji prawnej czynników pozanormatywnych, takich jak choćby światopogląd sędziego, 

jego sympatie czy przekonania. Oryginalizm Scalii manifestuje obiektywizację metod interpretacji, jednak w praktyce 

orzeczniczej z trudem można sobie wyobrazić całkowite wykluczenie udziału owych faktorów.  

Na koniec wypada również wskazać, że dyskusja pomiędzy zwolennikami „living constitution” a oryginalistami 

prowadzony jest na kontynencie amerykańskim – w specyficznych warunkach środowiska zbudowanego na tradycji 

common law, a doktryna sędziego Scalii oceniana jest często przez pryzmat argumentów ad personam adresowanych 

wobec autora. Opinie skierowane w odniesieniu do przedmiotowej doktryny często uzależnione są od sympatii bądź 

antypatii w stosunku do sędziego. Niemniej jednak, stoję na stanowisku, że dorobek amerykańskiej kultury prawnej 

może stanowić wartościowy materiał do badań w zakresie prawa kontynentalnego. Uniwersalnymi problemami, z 

którymi borykają się także systemy prawa stanowionego są zagadnienia takie choćby jak dyskrecjonalność władzy 

sędziowskiej, sądowe prawotwórstwo, niebezpieczeństwo naruszenia trójpodziału władz czy też relatywizm wykładni 

prawniczej. W tym zakresie działalność jurysprudencji i judykatury amerykańskiej wydaje się być nie do przecenienia. 

 

*** 

 

 

 The paper aims at presenting two types of interpretation of the United States Constitution. 

 First, it discusses ’Living Tree Interpretation’ that propounds dynamic interpretation of constitutional phrases. 

Enthusiasts of this position emphasise that the meaning of the terms used in the Constitution in a way ’updates’ in the 

process of socio - political changes which take place with the development of the surrounding world. 

 Further, the article presents various variants of originalism which assumes - generally speaking - that the 

meaning of the provisions of the Constitution, once established at the time of its adoption, remains unchanged. Author 

puts emphasise on ’new originalism’ by Antonin Scalia, an Associate Justice for the Supreme Court of the United States.  

 In brief, the core of the matter lies in answering the question how the Constitution ought to be interpreted - 

with regard to the established meaning or with respect for the surrounding changes. The paper also speculates if Ameri-

can discourse may be adapted to the European conditions. 

  

                                                           
30 Brown v. Board of Education [online], dostęp na dzień 12. 12. 2015 roku, http://www.uscourts.gov/educational-resources/educational 
activities/history-brown-v-board-education-re-enactment. 

http://www.uscourts.gov/educational-resources/educationalactivities/history-brown-v-board-education-re-enactment
http://www.uscourts.gov/educational-resources/educationalactivities/history-brown-v-board-education-re-enactment
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Wprowadzenie 
W ostatnich latach liczba spraw toczących się w trybunałach kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

znacznie wzrosła. Małżonkowie, którzy zgłaszają się do trybunałów zazwyczaj nie posiadają wiedzy kanonistycznej, 

która pomogłaby im zrozumieć istotę procesu. Powoduje to, że nie są oni w stanie sami poradzić sobie z procedurą po-

stępowania i chcą skorzystać z fachowej pomocy – pełnomocnika bądź adwokata kościelnego. W niniejszym artykule 

chciałabym skupić się na instytucji pełnomocnika oraz przedstawić dawne i obecne przepisy prawa kanonicznego odno-

szące się do pełnomocników kościelnych w prawodawstwie kościelnym.  

 

Pełnomocnik procesowy w prawie kanonicznym 
Pełnomocnik etymologicznie wyprowadza się od łacińskiego słowa procuratio. Oznacza ono: staranie się o kogoś 

lub o coś, załatwiać, prowadzić czyjąś sprawę z polecenia, czyli prowadzić sprawę w zastępstwie. Pełnomocnik oznacza 

więc opiekuna dla kogoś innego.  

Pełnomocnik procesowy (procurator ad lites) jest to osoba, której zostaje powierzony mandat reprezentowania w 

sądzie jednej ze stron procesowych (strony powodowej lub strony pozwanej). Inaczej mówiąc pełnomocnik procesowy 

to osoba, która w imieniu oraz w zastępstwie strony procesowej, na mocy otrzymanego od niej pełnomocnictwa, jest 

upoważniona do spełniania w sądzie czynności procesowych ze skutkiem dla osoby reprezentowanej. Instytucja pełno-

mocnika procesowego została przejęta przez prawo kanoniczne z prawa rzymskiego1.

Każda osoba, zarówno fizyczna, jak i prawna, której przysługuje zdolność procesowa i jest stroną w sprawie może 

działać w sądzie osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika lub/i adwokatów. 

Każdy może sobie ustanowić tylko jednego pełnomocnika, który nie może się zastąpić innym, chyba, że otrzymał 

na to wyraźne zezwolenie1. Z racji, że funkcja pełnomocnika ma charakter reprezentujący stronę procesową konieczne 

jest, żeby wykonywana była wyłącznie przez jedną osobę. W przypadku wyjątkowych okoliczności, gdyby było mia-

nowanych kilku pełnomocników, pierwszy, który rozpoczął wykonywać swoje zadanie procesowe, wyklucza pozosta-

łych2. 

Pełnomocnik powinien być osobą pełnoletnią i nienaruszonej sławy. Obecnie funkcjonujące normy kodeksowe nie 

wymagają od pełnomocnika tytułów akademickich. Kodeks nie wymaga również, aby pełnomocnikiem był tylko i wy-

łącznie katolik3. 

 

Porównanie dawnych i obecnych przepisów prawa kanonicznego dotyczących zasad mianowania pełno-

mocników procesowych, ich koniecznych kwalifikacji oraz uprawnień  
a) Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku (kan. 1655-1666)4 

Pełnomocnik procesowy (procurator) to osoba, która w imieniu i w zastępstwie strony procesowej, na mocy 

otrzymanego od niej pełnomocnictwa, jest upoważniona do spełniania w sądzie czynności procesowych ze skutkami dla 

osoby reprezentowanej. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. określał istotne przymioty, jakie musiał spełniać pełno-

mocnik procesowy. Musiał być on katolikiem, pełnoletnim (osiągnięcie 21 roku życia), dobrego mienia (utrata nienaru-

szonej sławy dokonywała się poprzez ściągnięcie na siebie kary infamii - utrata czci i dobrego mienia); niekatolik mógł 

być dopuszczony tylko wyjątkowo i z konieczności5. Pełnomocnik strony mógł być równocześnie adwokatem6. Strona 

mogła swobodnie wybrać pełnomocnika i nie miała potrzeby zatwierdzenia go lub dopuszczenia ze strony ordynariu-

sza7. Normy kodeksowe stanowiły również, że pełnomocnika powinien mieć małoletni przed 14 rokiem życia oraz wy-

klęci, gdy idzie o ich dobro duchowe.  

                                                           
1 Tamże, s. 281. 
2 Tamże. 
3 Por. M. F. Pompedda, Studi di diritto procesuale canonico, Milano 1995, s.58. 
4 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9 (1917) pars II, 3-521[dalej cyt. CIC]. 
5 J. Borucki, Pełnomocnicy procesowi i adwokaci w świetle Kodeksów Prawa Kanonicznego i Instrukcji Dignitas Connubii. Kwalifikacje i zadania procesowe, 
„Studia Włocławskie”, 10 (2007), s. 290. 
6 CIC, c. 1656 §4. 
7 Por. J. Borucki, Pełnomocnicy procesowi i adwokaci, s. 291. 
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Do prowadzenia procesu pełnomocnik musiał mieć pełnomocnictwo procesowe - ogólne, do prowadzenia poszcze-

gólnych spraw lub do spełnienia poszczególnych czynności procesowych. Powinno ono być udzielone przez zlecenio-

dawcę na piśmie z podaniem miejsca oraz daty jego wystawienia. Jeśli zleceniodawca nie umiał pisać, powinno być to 

zaznaczone, natomiast podpisać powinien proboszcz lub notariusz kurii, lub też dwóch świadków8. Takie pełnomocnic-

two należało dołączyć do akt9. 

Pełnomocnik mógł być dopuszczony do pełnienia czynności procesowych dopiero po wykazaniu się pełnomocnic-

twem, udzielonym mu w odrębnym piśmie, mogło być ono również zaznaczone w skardze lub na końcu wezwania10. 

Czynności, które zostały dokonane przez pełnomocnika bez należytego pełnomocnictwa nie miały żadnego znaczenia, 

wydany zaś wyrok był nieważny11. Mocodawca mógł jednak czynności dokonane przez nieupoważnionego należycie 

pełnomocnika uznać i zatwierdzić12. 

Pełnomocnictwo upoważniało pełnomocnika do takich czynności jak: wniesienie skargi, zawiązanie sporu, przed-

kładanie wniosków dowodowych, podnoszenie zarzutów. Do dodatkowych czynności takich jak cofnięcie skargi, zrze-

czenie się dalszej instancji lub jakiejś czynności procesowej, zakończenie procesu na drodze ugody, umowy lub sądu 

polubownego, żądanie przysięgi, bądź podjęcia takiej czynności, dla której prawo wymagało specjalnego upoważnienia 

wymagano osobnego upoważnienia mocodawcy. Po wyroku końcowym prawo i obowiązek apelacji należały do pełno-

mocnika, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie mu tego zabraniało13. 

Usunięcie pełnomocnika można było dokonać w dwojaki sposób. Sędzia mógł zarządzić jego usunięcie z urzędu 

lub na wniosek stron, dla słusznej przyczyny. Również sam mocodawca mógł go odwołać. Żeby usunięcie miało skutek, 

należało powiadomić pełnomocnika, a po wdaniu się w spór, także sędziego i stronę przeciwną14. Po ustąpieniu pełno-

mocnika bez względu na to, czy to dobrowolnie uczynił, czy wbrew swojej woli został usunięty, instancja sądowa była 

przerwana na tak długo, aż strona sama osobiście nie pojawiła się w sądzie lub też nie mianowała nowego zastępcy.  

Pełnomocnik miał prawo do odpowiedniego wynagrodzenia. Stary Kodeks zabraniał pełnomocnikowi przenosić 

sporu na siebie, czyli nabyć rzecz sporną lub prawo sporne, ubiegać się o wynagrodzenia wygórowane lub o przyznanie 

części rzeczy w razie wygrania procesu; umowa taka była nieważna i karalna. Pełnomocnik, który sprzeniewierzył się 

swemu obowiązkowi przez kłamstwa czy przekupstwo odpowiadał za szkodę, a ponadto mógł być usunięty lub ukara-

ny15. 

b) Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 1481- 1490)16 

Pełnomocnik procesowy jest to osoba, która w imieniu oraz w zastępstwie strony procesowej, na mocy otrzymane-

go od niej pełnomocnictwa, jest upoważniona do spełnienia w sądzie czynności procesowych ze skutkami dla osoby 

reprezentowanej. Działa on zawsze w imieniu strony. Strona może swobodnie ustanowić sobie pełnomocnika, jednak 

poza wypadkami określonymi w prawie, może występować i odpowiadać osobiście, chyba że sędzia uzna posługę peł-

nomocnika za konieczną17. 

Strona powodowa i pozwana, której przysługuje zdolność procesowa, może działać w postępowaniu sądowym albo 

osobiście, albo przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika i adwokatów. Również ustawowy przedstawiciel strony 

może posłużyć się pełnomocnikiem18. Każda ze stron może ustanowić dla siebie tylko jednego pełnomocnika19. Substy-

tucji, czyli przekazania swojego pełnomocnictwa innej osobie, pełnomocnik procesowy może dokonać tylko za wyraźną 

zgodą zleceniodawcy, trzymając się ściśle jego wytycznych oraz kierując się jego interesem20. 

Kiedy dla słusznej przyczyny strona ustanowiła kilku pełnomocników, powinni być oni tak wyznaczeni, by mię-

dzy nimi miała miejsce prewencja (nie pozwala ona na podejmowanie przez dwóch lub więcej pełnomocników tej samej 

czynności procesowej)21. 

Jeśli chodzi o przymioty, wymagane w obecnym Kodeksie Prawa Kanonicznego to Kodeks stanowi, że pełnomoc-

nik powinien być pełnoletni (ukończony 18 rok życia) i nieposzlakowanej sławy22. Prawodawca kodeksowy nie przewi-

                                                           
8 CIC, c. 1659. 
9 CIC, c. 1660. 
10 CIC, c. 1659 § 1. 
11 CIC, c. 1892 3°. 
12 Por. F. Bączkowicz, Prawo Kanoniczne, t. 3, Opole 1958, s. 59. 
13 Tamże, s. 60. 
14 CIC, c. 1664 § 1.  
15 CIC, c. 1665, 1666. 
16 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars II, s. 1- 
317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencje Episkopatu, 
Poznań 1984, kan. 1400-1752 [dalej cyt.: KPK]. 
17 Tamże, kan. 1658. 
18 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 224. 
19 KPK, kan. 1482 § 1. 
20 T. Pawluk Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 225. 
21 Por. J. Borucki, Pełnomocnicy procesowi i adwokaci, s. 293. 
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duje żadnej szczegółowej procedury sprawdzającej kwestii posiadania dobrej sławy. Jako minimum konieczne do posia-

dania nienaruszonej sławy należy przyjąć brak konkretnych zarzutów pod adresem kandydata na pełnomocnika, zaś 

przy podejściu bardziej wymagającym należałoby za osobę o dobrej sławie uznać tę, o której wyrażono pozytywną opi-

nię (która powinna dotyczyć nie tylko karalności i braku konfliktów z prawem, ale odnosić się też do jego pozytywnego 

zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła według własnego powołania). Kodeks nie wymaga od pełnomocnika posia-

dania wykształcenia prawniczego. Dlatego może nim być współuczestnik sporu, jeden z rodziców, małżonek, brat lub 

siostra. Również adwokat posiadający specjalnie zlecenie, może w tej samej sprawie wystąpić w charakterze pełnomoc-

nika23. 

Przed podjęciem zadania pełnomocnik musi złożyć w trybunale autentyczne zlecenie24. Zlecenia to powinno być 

wystawione na piśmie podpisane przez zleceniodawcę, zaopatrzone w miejsce i datę wystawienia25. Pełnomocnik bez 

specjalnego zezwolenia, nie może wyraźnie zrzec się skargi, instancji albo aktów sądowych ani zawierać ugody, umowy 

oraz zgodzić się na sąd polubowny, nie może też podejmować działań dla których prawo wymaga specjalnego zlecenia26. 

Pełnomocnictwo procesowe upoważnia na ogół pełnomocnika do podejmowania wszystkich czynności, jakie zwy-

kle wykonuje strona procesując się, a więc wniesienie skargi, zawiązania sporu, zgłaszanie środków dowodowych, pod-

noszenia zarzutów, przeglądania akt sądowych itd. Nie upoważnia natomiast do czynności procesowych, które mogą 

spowodować szkodę dla strony albo zakończyć spór w sposób pozasądowy27. Po wydaniu ostatecznego wyroku, prawo i 

obowiązek apelacji, jeśli zleceniodawca nie zrezygnował z niej, należy do pełnomocnika28. 

c) Instrukcja Dignitas connubii z 2005 r. (art. 101-113)29 

Strony uczestniczące w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa mogą w czasie trwania procesu osobiście 

bronić swoich praw30. Mogą również powierzyć funkcję pełnomocnika procesowego osobie, która pełni funkcję adwo-

kata lub ustanowić pełnomocnika procesowego niezależnie od adwokata31. 

Instrukcja Dignitas connubii podobnie jak Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. stanowi, że każda ze stron może 

ustanowić sobie tylko jednego pełnomocnika procesowego i nie może on zastępować się innym pełnomocnikiem bez 

wyraźnego zezwolenia zleceniodawcy32. Gdyby jednak dla słusznej przyczyny strona procesowa ustaliła więcej niż jed-

nego pełnomocnika powinna zostać zachowana między nimi zasada prewencji33. Pełnomocnik, który zostanie ustano-

wiony przez strony, powinien przed podjęciem swojego zadania przedłożyć w trybunale autentyczne zlecenie34. In-

strukcja przewiduje możliwość powołania pełnomocnika przez przewodniczącego kolegium w przypadku gdy uzna, że 

obecność pełnomocnika w procesie jest konieczna. Mianowany w ten sposób pełnomocnik wykonuje swój urząd do 

czasu, aż strony procesowe sobie wyznaczą pełnomocnika (-ów)35. 

Zadaniem pełnomocnika procesowego jest reprezentowanie strony procesowej, przedstawienie sądowi pozwów i 

rekursów, otrzymywanie powiadomień sądowych, ochrona praw strony procesowej, zachowanie tajemnicy urzędo-

wej36. Ma prawo i obowiązek zgłoszenia apelacji od wyroku definitywnego37. Działając w oparciu o specjalne zlecenie 

strony procesowej, pełnomocnik może zrzec się powództwa, instancji lub czynności sądowych38. Jeśli chodzi o cechy 

pełnomocnika to powinien on cieszyć się dobrą sławą i zasadniczo mieszkać na terenie podlegającym sądowi, w którym 

ma reprezentować stronę procesową39. 

Odwołanie pełnomocnika procesowego następuje w oparciu o decyzję zleceniodawcy lub przewodniczącego kole-

gium sędziowskiego. Zleceniodawca może na każdym etapie postępowania sądowego odwołać pełnomocnika proceso-

wego, na zleceniodawcy ciąży jednak obowiązek wynagrodzenia za wykonaną pracę40. Aby odwołanie osiągnęło skutek, 

musi być podane do wiadomości pełnomocnika, a jeśli nastąpiło już zawiązanie sporu, należy o odwołaniu zawiadomić 

                                                                                                                                                                                                         
22 KPK, kan. 1483. 
23 KPK kan. 1485. 
24 Tamże. 
25 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 378. 
26 KPK, kan. 1485. 
27 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 225-226. 
28 KPK, kan. 1486 § 2. 
29 Pontificium Consilium De Legum Textibus, Instructio Dignitas connubii servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis 
nullitatis matrimonii (25 I 2005), Communicationes 37 (2005), s. 11 – 92 [dale cyt.: DC]. 
30 Tamże, art. 101 § 1. 
31 Tamże, art. 103 § 1. 
32 Tamże, art. 103 § 2; KPK, kan. 1482 § 1. 
33 DC, art. 103 § 3; KPK, kan. 1482 § 2. 
34 DC, art. 106§1; KPK, kan. 1482 § 1. 
35 DC, art. 101 § 2. 
36 DC, art. 104 §1 i 2. 
37 DC, art. 107 § 2. 
38 DC, art. 107 § 1. 
39 KPK, kan. 1487, por. DC, art. 105 §1 i 3. 
40 KPK, kan. 1486 § 2; por. DC, art. 108. 
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sędziego i stronę przeciwną41. Usunięcie pełnomocnika procesowego dekretem sędziego lub na żądanie strony może być 

dokonane tylko z powodu poważnej przyczyny42. 

Na pełnomocnikach procesowych ciąży odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie swoich zadań. Prawo-

dawca kościelny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Instrukcji Dignitas connubii stanowi, że: 

- ponoszą oni odpowiedzialność za sprzeniewierzenie się powierzonym im zadaniom43, 

- ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe wypełnienie swojego urzędu z racji niekompetencji, utraty dobrej sła-

wy, braku staranności lub ze względu na nadużycia44, 

- ciąży na nich obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych komuś nielegalnym aktem prawnym albo jakimkol-

wiek innym aktem dokonanym z winy umyślnej lub nieumyślnej45. 

Kodeks Pio-Benedyktyński określając przymioty wymagane od pełnomocników procesowych stwierdzał, że powi-

nien być on pełnoletnim katolikiem, dobrego mienia, niekatolik mógł być dopuszczony tylko wyjątkowo i z konieczno-

ści. Kodeks Jana Pawła II stanowi, że ma być on pełnoletni i nieposzlakowanej sławy, natomiast nie wymaga aby był 

katolikiem. Oba kodeksy nie wymagają od pełnomocnika procesowego posiadania wykształcenia prawniczego oraz 

pozwalają na to, aby strony mogły swobodnie mianować pełnomocnika bez potrzeby zatwierdzania lub dopuszczania go 

przez ordynariusza46. 

 

Zakończenie 
Pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo z bezpośrednim skutkiem ważności czynności prawnych doko-

nanych na rzecz reprezentowanego47. Musi być dokonane na piśmie, a odpis zleceniodawcy powinien być uwierzytel-

niony, zwłaszcza gdyby z jakiś powodów nie mógł on pisać. Jeśli chodzi o zadania pełnomocnika w procesie może on 

robić wszystko to, co przynależne stronie sporu, poza kilkoma wyjątkami. Bez specjalnego zezwolenia nie może on 

ważnie zrzec się skargi, instancji albo aktów sądowych ani też zawierać ugody, umowy, czy też uciekać się do sądu po-

lubownego48. Gdyby nastąpiło umorzenie sprawy z powodu braku działania pełnomocnika strona, która go ustanowiła, 

może żądać od niego odszkodowania, chyba że ten udowodni, iż nie stało się to z jego winy. Jeśli pełnomocnik przesta-

nie pełnić swoje zadanie, następuje tymczasowe zawieszenie instancji. Strona sporu powinna jak najszybciej ustanowić 

nowego pełnomocnika, jeśli zaś sam tego nie uczyni, może to zrobić sędzia. O wynagrodzeniu pełnomocnika decyduje 

biskup, który powinien ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące tej kwestii49. 

Podsumowując, strona sporu, poza wypadkami określonymi w prawie może sobie swobodnie ustanowić pełno-

mocnika, ale zawsze musi się stawić osobiście w sądzie, jeśli taki będzie nakaz prawa lub sędziego. Co do zasady można 

ustanowić sobie tylko jednego pełnomocnika. Gdyby jednak zaszła słuszna potrzeba można ustanowić kilku pełnomoc-

ników, ale należy wyznaczyć wtedy odpowiedni porządek ich działania, tak by w poszczególnych sprawach mógł wy-

stępować tylko jeden z nich, jednak są to sytuacje bardzo rzadkie. Pełnomocnicy powinni być pełnoletni i cieszący się 

dobrą opinią. Obecny Kodeks nie stanowi wymogu, aby pełnomocnikiem był katolik, sama zaś przynależność do innej 

religii lub wyznania nie jest podstawą złej opinii. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

Attorney ad litem is a person who on behalf of and in place of the page process, by virtue of a power of attorney 

from her is authorized to perform in court procedural acts with effect for the person represented. To become a proxy 

process must be of legal age and fame intact. Proxy may appoint any party to the dispute, not including the exceptions 

set out in the common law of the Latin Church. Keep in mind that you can establish yourself only one proxy. 

  

                                                           
41 Tamże.  
42 KPK, kan. 1487; por. DC, art. 109. 
43 KPK, kan. 1386, 1389, 1391 2°, 1470 § 2, 1488-1489; por. DC, art. 111§1. 
44 DC, art. 111§2. 
45 DC, art. 111 § 3. 
46 Por. J. Borucki, Pełnomocnicy procesowi i adwokaci, s. 300. 
47 Encyklopedia Prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 1999, s. 474. 
48 M. Greszata, Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XIII z. 2(2003), s. 117. 
49 Por. tamże, s. 117. 
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W Europie od lat 30 XX wieku popularność zyskiwały poglądy doktryny niemieckiego ordoliberalizmu, z którego 

wykształciły się dwa nurty- ekonomiczna „szkoła fryburska” oraz nurt neoliberalnej socjoekonomii1.

Myśl ordoliberalna doprowadziła do ukształtowania się poglądu gospodarczego zwanego społeczną gospodarką 

rynkową. Po raz pierwszy pojęcia społecznej gospodarki rynkowej (Soziale Marktwirtschaft) użył niemiecki ekonomista 

Alfred Müller- Armack w tytule drugiego rozdziału swojej książki pt. „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft”1. Po-

jęcie sformułowane przez Alfreda Müllera- Armacka związane jest ściśle z działalnością niemieckiego ministra gospo-

darki i późniejszego kanclerza RFN Ludwiga Wilhelma Erharda, przyszłego inicjatora zmian gospodarczych powojen-

nych Niemiec określanym mianem „cudu gospodarczego”. Przedstawiciele nurtu ordoliberalnego wypracowali teorię 

tzw. „trzeciej drogi”, będącej syntezą wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej i modelu socjalistycznej gospodarki 

rynkowej2. Twórcy powyższego systemu odrzucali zarówno kapitalizm według zasady leseferyzmu jak i socjalizm typu 

marksistowskiego. Intencją jego twórców było stworzenie ładu w zasadzie kapitalistycznego jako ładu dominującego, w 

którym zachowało się sporo socjalnych zdobyczy pracowników z czasów realnego socjalizmu3. W modelu gospodar-

czym społecznej gospodarki rynkowej zachowany jest wolny rynek, własność prywatna, wolność jednostki i swoboda 

prowadzenia działalności gospodarczej. Rola państwa nie jest tożsama z rolą państwa w gospodarce socjalistycznej, tj. 

centralne planowanie gospodarki, ograniczona swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczenie własności 

prywatnej i szeroka ingerencja państwa w wolny rynek. W tym modelu państwa rola państwa została zredukowana do 

kształtowania ładu gospodarczego bez regulacji procesów gospodarczych. Przez pojęcie kształtowania ładu gospodarcze-

go należy rozumieć urzeczywistnienie zasad kapitalizmu przy równoczesnym zapewnieniu równości i sprawiedliwości 

społecznej przejawiającej się zagwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego osobom najbiedniejszym. Państwo po-

wstrzymuje się od bezpośredniej ingerencji w gospodarkę, jednakże zajmuje się stymulowaniem procesów gospodar-

czych. Zdaniem ordoliberałów polityka socjalna jest uzależniona od zasobności finansowej państwa, przy pełnej świa-

domości faktu, że istnieje i będzie istnieć przepaść między potrzebami społecznymi a możliwościami ich realizacji4. 

Wdrożenie koncepcji społecznej polityki gospodarczej na grunt praktyczny nastąpiło w wyniku działań Ludwiga 

Erharda- pierwszego powojennego ministra gospodarki RFN. Do najważniejszych zadań prowadzących do ziszczenia się 

postulatów społecznej gospodarki rynkowej uważał: 

a) Zapewnienie możliwie pełnego zatrudnienia czynników produkcji w skali całej gospodarki, a 

w tym zwłaszcza czynnika pracy 

b) Zapewnienie stabilności pieniądza 

c) Stworzenie warunków sprzyjających egzekwowaniu pełnej odpowiedzialności materialnej 

podmiotów gospodarczych za szkody wyrządzone innym w procesie gospodarowania5. 

Powyższe priorytety stanowiły w przekonaniu Ludwiga Erharda przesłanki udanej polityki kształtowania wolno-

ściowego ładu gospodarczego, które zostały zrealizowane w postaci realnego zwiększenia dochodów obywateli nie-

mieckich, osiągnięcia pełnego zatrudnienia oraz najwyższego w historii Niemiec wzrostu gospodarczego i zapewnienia 

wysokiej stabilności cen windując ówczesny RFN na jedno z najbogatszych krajów europejskich, utrzymujące aż do 

dzisiaj status europejskiego hegemona pod względem ekonomicznym, politycznym i militarnym. Sukces społecznej 

gospodarki rynkowej dokonany przez niemieckiego ministra gospodarki wzbudził ogromne zainteresowanie wśród 

krajów postkomunistycznych przechodzących transformację ustrojową, stając się bodźcem zachęcającym państwa do 

przyjęcia ordoliberalnej koncepcji gospodarczej.  

 W Polsce zasadę społecznej gospodarki rynkowej wcielono w życie w przepisach Konstytucji uchwalonej 2 

kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzonej w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 

                                                           
1 Książka wydana w wydawnictwie Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik w Hamburgu w 1947 roku. 
2 T.T. Kaczmarek, P. Pysz, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004, s. 101. 
3 Ibidem, s. 102. 
4 W. Röpke, Civitas Humana. Grundfragen der Gessellschafts- und Wirtschaftsreform, Zürich 1944, s. 295. 
5 T.T. Kaczmarek, P. Pysz, Ludwig Erhard…, op. cit., s. 118. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Narodowe_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_1997_roku
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roku6. Społeczną gospodarkę rynkową uwzględniono w art. 20 Konstytucji RP, która stanowi fundament ustroju gospo-

darczego Rzeczypospolitej Polskiej, opierając się na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz soli-

darności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem ustrój gospodarczy 

państwa polskiego nie jest oparty na systemie liberalnej zasady leseferyzmu marginalizującego rolę państwa do stróża 

nocnego, a także nie należy przyjmować roli państwa jako państwa opiekuńczego7. Wolność gospodarcza odnosi się nie 

tylko do sytuacji prawnej osób fizycznych, lecz również innych jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów posiada-

jących osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych z dominującym udziałem Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego8. Wykonywanie wolności działalności gospodarczej nie zwalnia podmiotów zamie-

rzających prowadzić działalność gospodarczą od zachowania wymogów przewidzianych w przepisach prawa i nie ozna-

cza bynajmniej pełnej swobody9. Istotę wolności działalności gospodarczej sprowadzić można do możliwości podejmo-

wania i prowadzenia działalności, której zasadniczym celem jest osiągnięcie zysku10. Zasadę konstytucyjną dotycząca 

ustroju gospodarczego państwa wyrażono w znaczeniu opisowym rozumianym jako wzorzec ukształtowania określonej 

kwestii, wyznaczając ustawodawcy dużą swobodę w przedmiocie uregulowania ustroju społeczno-gospodarczego, okre-

ślając konkretne przesłanki i granice tej regulacji11. Szczegóły w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności go-

spodarczej został uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r12. Ustawa kompleksowo 

reguluje podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zadania organów w tym zakresie. Artykuł 20 Konstytucji RP określa wolność działalności gospodarczej za najważ-

niejszą i najefektywniejszą podwalinę wolnego handlu i wolnorynkowej gospodarki, uwzględniając poglądy amerykań-

skiego ekonomisty Miltona Friedmana, który konstatował wolny rynek i transakcje w nim dokonywane jako rezultat 

zharmonizowanych interesów różnych stron, do którego dążą strony drogą współpracy, a nie konfliktów13. Znaczenie 

prawno-polityczne art. 20 Konstytucji RP uzasadnia stwierdzenie, że konstytucyjnie dopuszczalne jest korygowanie 

funkcjonowania wolnej gospodarki rynkowej w celu realizacji określonych potrzeb społecznych14. Solidarność partne-

rów społecznych wyrażona w art. 20 Konstytucji przejawia się z równomiernym rozłożeniem ciężarów realizacji celów 

publicznych i powinno dotyczyć wszystkich grup społecznych15. Przy interpretacji art. 20 Konstytucji należy uwzględ-

nić jego związek z art. 1 i art. 2 Konstytucji. Wynika z nich dyrektywa przedłożenia w razie potrzeby dobra ogólnego 

ponad dobro indywidualne czy partykularny interes grupowy16. Reguła interpretacyjna wykazuje istnienie interesu 

państwa jako ogółu społeczeństwa obok interesu prywatnego, partykularnego. Ingerencja państwa w mechanizm wol-

nego rynku ogranicza się do kojarzenia interesu prywatnego z publicznym oraz równoważenia różnych interesów pry-

watnych. Nie bez znaczenia jest fakt, iż dobro prywatne nie zawsze dostosowane jest do dobra publicznego. Należy 

pamiętać o tym, że urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej sprzężona jest z innymi zasadami, 

do których możemy zaliczyć w szczególności równość wobec prawa, równe prawo do własności i innych praw mająt-

kowych gwarantujących pełne urzeczywistnienie wolności gospodarczej.  

 Państwo ogranicza wolność działalności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny określony w art. 

22 ustawy zasadniczej. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, art. 22 Konstytucji pełni dwojaką funkcję- stanowi on 

wyrażenie jednej z zasad ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej, a zaraz może stanowić podstawę do konstruowana 

prawa podmiotowego przysługującego każdemu, kto podejmuje działalność gospodarczą17. W polskim systemie praw-

nym brak jest definicji legalnej klauzuli generalnej „ ważnego interesu publicznego”. Znaczenie wskazanego pojęcia 

ukształtowało się w drodze orzecznictwa sądów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmując jako elementy składowe wy-

mienione w art. 31 ust. 3 takie jak: bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia pu-

blicznego oraz moralności publicznej18. Warto zaznaczyć, iż formuła wynikająca z art. 22 Konstytucji RP nie ogranicza 

się do uwzględniania dóbr wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i może dotyczyć innych dostatecznie ważnych 

                                                           
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. ( tj. Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483 ze zm.) 
7 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz, Warszawa 2013, s. 33. 
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej komentarz encyklopedyczny , red. S. Grabowska, Warszawa 2009, s. 639. 
9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2008 r. , sygn. akt SK 17/05, ( Dz. U. Nr 58, poz. 358 ) 
10 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i innych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2011, s. 140. 
11 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- Komentarz, Warszawa 2009, s. 158. 
12 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 poz. 584) 
13 M. i R. Friedman: [tł. Jacek Kwaśniewki], Wolny wybór, Sosnowiec 2006, s. 48. 
14 S. Grabowska(red.), Konstytucja…, op. cit., s. 559. 
15 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. akt K 2/02, OTK ZU-A 2003 nr 1, poz. 4. 
16 M. Zubik (red.), Konstytucja III RP…, op. cit., s. 129. 
17 P. Szreniawski, Idea wolności gospodarczej [w:] Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia: problematyka prawna i aksjologiczna, M. Karpiuk 
(red.), Warszawa 2011, s. 89. 
18 B. Banaszak, Konstytucja…, op. cit., s. 173. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_1997_roku
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-2-lipca-2004-r-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej/?on=21.12.2015
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wartości, których sprecyzowanie możliwe jest przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego19. Odwołanie się do 

kategorii interesu publicznego nie oznacza pozostawienia ustawodawcy swobody w określaniu rodzaju chronionego 

interesu, muszą być brane pod uwagę inne regulacje konstytucyjne, a także hierarchia wartości wynikająca z koncepcji 

demokratycznego państwa prawa (ochrona wolności i praw innych osób)20. Zatem zakres dopuszczalnych ograniczeń 

wolności gospodarczej jest szerszy niż zakres dóbr wymienionych w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej21. Trybunał Kon-

stytucyjny dokonując interpretacji art. 20 i 22 Konstytucji doszedł do wniosku, że przepisy te wyrażają nie tylko pewną 

zasadę ustroju, ale także konstytucyjne prawo podmiotowe, mimo zamieszczenia ich w rozdziale I, mają więc swój 

aspekt podmiotowy, bowiem przyznają każdemu prawo do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej22. Przepis 

art. 22 Konstytucji RP skonkretyzował ograniczenie wolności działalności gospodarczej zarówno pod względem mate-

rialnym, jak i formalnym, tj. wyłączne zastosowanie ustawowej ścieżki ingerencji, z wykluczeniem dopuszczalności 

subdelegacji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2001 r. stwierdził, iż przesłanką materialną wciele-

nia w życie owych ograniczeń jest ważny interes publiczny, zaś formalną zastosowanie wyłącznie ścieżki ustawowej23. 

Ograniczenie ustawowe związane jest z zasadą ochrony wolności działalności gospodarczej, dlatego też należy dane 

rozwiązanie traktować jako ostateczność. Dopuszczalne jest wprowadzenie ograniczeń również prawem traktatowym 

UE na mocy art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji dając pierwszeństwo ratyfikowanej umowie międzynarodowej przed ustawą w 

polskim porządku prawnym, o ile ratyfikowana umowa międzynarodowa została ogłoszona w „Dzienniku Ustaw Rze-

czypospolitej Polskiej”. Prawne ograniczenie swobody działalności gospodarczej związane jest z interwencjonizmem 

państwowym, mający na celu przeciwdziałaniu powstawaniu monopoli, będącymi zaprzeczeniem gospodarki wolno-

rynkowej24. Jednakże dopuszczalne jest wprowadzenie monopolu na podstawie art. 216 ust.3 Konstytucji, co godzi w 

istotę wolności w odniesieniu do określonej działalności, lecz muszą przemawiać za tym art. 22 Konstytucji RP25. Stosu-

jąc ograniczenie zasady wolności gospodarczej należy dbać o to, by nie naruszać istoty danego prawa. Zastosowanie 

ustawowej materii przy ograniczeniu wolności gospodarczej wynika z wdrożenia poglądów Maxa Webera do polskiego 

systemu prawnego, które dotyczą tego, iż zagadnienia społeczne nie powinny być w konstytucji kompleksowo uregu-

lowane i odniósł ten pogląd do gospodarki26. Materia konstytucyjna pozwala na wyciągnięcie wniosków co do prefero-

wanego modelu gospodarczego, pozostawiając ustawodawcy swobodę doboru środków ograniczających wolność gospo-

darczą, jednakże ustawodawca nie ma swobody w określaniu rodzaju chronionego interesu. Przy ustaleniu jego zawar-

tości muszą być brane pod uwagę inne regulacje konstytucyjne, a także hierarchia wartości wynikająca z koncepcji 

demokratycznego państwa prawnego27. Ustawodawca nakładając ograniczenia stosuje między innymi przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej dotyczące koncesji oraz regulowanej działalności gospodarczej. 

 Prawodawca posiada wiele mechanizmów w celu realizacji postanowień wynikających z treści artykułu 22 

Konstytucji RP. Państwo ograniczając działalność gospodarczą stosuje pewne techniki legislacyjne, w celu ograniczenia 

swobody przedsiębiorcom w określonych dziedzinach gospodarki. 

M. Szydło wyróżnia cztery podstawowe techniki reglamentacyjne: 

 „ Pierwsza z nich polega na wprowadzeniu ogólnego, bezwzględnego zakazu podejmowania danego rodzaju 

działalności gospodarczej. Zakaz ten stanowi konsekwencję uprzedniego przyznania określonemu podmiotowi monopo-

lu prawnego na prowadzenie tej działalności. Druga technika reglamentacyjna wiąże się z tym, że państwo może uza-

leżnić możliwość podjęcia działalności gospodarczej w określonej dziedzinie od uprzedniego uzyskania przez przedsię-

biorcę pozwolenia w formie indywidualnego aktu administracyjnego, który może nosić miano koncesji, zezwolenia, 

licencji lub zgody i wydawany jest przez właściwy organ administracji publicznej. Trzecia technika reglamentacyjna 

oznacza, że przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić właściwemu organowi administracji zamiar podjęcia działalności go-

spodarczej, po czym może taką działalność podjąć, z założeniem, że spełnia konieczne dla jej wykonywania warunki. 

Czwarta technika legislacyjna polega na tym, że państwo może uznać dany rodzaj działalności za wolny. Oznacza to, że 

przedsiębiorca nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonywanie takiej działalności ani notyfikowania jej wła-

ściwemu organowi, ale powinien spełnić ustawowe wymogi niezbędne dla wykonywania tej działalności.”28. 

                                                           
19 A. Mączyński, Wolność działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] Konferencja naukowa: "Konstytucyjne zasady 
wolności działalności gospodarczej oraz wynikające z niej zasady swobody umów" zorganizowana 25 maja 2005 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich i 
Konfederację Pracodawców Polskich, R. Zelwiański (red.), Warszawa 2006, s. 21. 
20 M. Zubik (red.), Konstytucja III RP…, op. cit., s. 146. 
21 Wyrok Trybunału Konstytucyjne1go z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02, OTK ZU-A 2003 nr 4, poz. 33. 
22 A. Mączyński, Wolność…, op. cit., s. 18. 
23 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. akt U 7/00,OTK 2001 nr 3, poz. 56 
24 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 173. 
25 S. Grabowska (red), Konstytucja…, op. cit., s. 313. 
26 K. Sobczak, Wolność gospodarcza w kręgu problemów konstytucyjnych, Warszawa 1996, s. 5. 
27 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i innych wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008, s. 140. 
28 Zob. M. Szydło, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, PUG 2004, nr 12, s. 2. 
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 Bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w polskim prawie gospodarczym wiąże się z usta-

nowieniem monopolu państwa na pewnych obszarach gospodarki. Wprowadzenie monopolu jest najbardziej drastyczną 

formą ingerencji w wolny rynek i w prawo do działania jednostek ludzkich, bowiem wyłączność na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej wiąże się z brakiem konkurencji, co jest niepożądanym stanem rzeczy w gospodarce wolnoryn-

kowej. Dlatego też przyjęcie monopolu państwowego musi być uzasadnione istotnymi przesłankami, określonymi prze-

pisami Konstytucji. Ustanowienie monopolu państwowego powinno być uzasadnione wymogami realizacji ważnego 

interesu publicznego oraz spełnieniem przesłanek wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP29. Konstytucja nie 

definiuje monopolu, ale pojęcie to jest jednolicie rozumiane zarówno w nauce prawa i ekonomii, jak i w orzecznictwie 

sądowym. Oznacza ono taką sytuację, w której na rynku występuje tylko jeden producent dóbr lub usług określonego 

rodzaju. Wobec braku konkurencji ma on decydujący wpływ na ustalanie cen swoich produktów lub usług. Państwo 

ustanawia monopol w drodze ustawy na podstawie art. 216 ust. 3 Konstytucji RP dotyczących dziedzin gospodarki 

uznawanych za strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa państwa. Ustrojodawca nie 

wymienił expressis verbis przesłanek materialnych, które należy spełnić, by monopol ustanowić30. Ze względu na to, że 

monopol stanowi odstępstwo od ustanowionych w Konstytucji zasad gospodarki rynkowej, wolności działalności go-

spodarczej i wolnej konkurencji powinien on być dopuszczony jedynie w przypadkach uzasadnionych innymi warto-

ściami i zasadami konstytucyjnymi. Decydować o tym powinien każdorazowo ustawodawca. Jego decyzja podlega kon-

troli TK. Wśród monopoli ustanowionych przez ustawodawcę, doktryna wyróżnia monopole fiskalne i administracyjne. 

Monopol fiskalny powołuje się w celu pozyskiwania dochodów, służących pokrywaniu wydatków państwa31. Podmiot 

działający w ramach monopolu administracyjny ma natomiast służyć wyraźnie określonemu dobru wspólnemu32. Do 

podstawowych sektorów gospodarki objętych monopolem państwowych zaliczyć można między innymi sektor energe-

tyczny, paliwowy, kolej, sektor zbrojeniowy oraz papiery wartościowe. Państwo w działaniach gospodarczych uczestni-

czy przez Skarb Państwa, który jest prawnym uosobieniem Rzeczypospolitej w stosunkach prywatnoprawnych33. Skarb 

Państwa czerpie swoją osobowość prawną bezpośrednio z kodeksu cywilnego, nie podlegając przy tym wpisowi do ja-

kiegokolwiek rejestru. Skarb Państwa nie reprezentują szczególne instytucje zarządzające, lecz właściwe państwowe 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (stationes fisci)34. Państwo ingeruje w gospodarkę przez 

bezpośredni udział bądź pośredni poprzez większościowy akcjonariat Skarbu Państwa. W poglądach doktryny prawni-

czej podkreślana jest potrzeba wprowadzenia do statutów bądź umów stanowiących podstawę działania przedsiębior-

ców publicznych pojęcia interesu publicznego jako przyczyny ich powołania i istnienia35. Przykładem zastosowania w 

polskiej praktyce powyższego twierdzenia jest statut spółki PGNiG SA, który w §4 ust. 2. zawiera postanowienie doty-

czące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jako element wyważający interes spółki i interes państwa. 

Możliwość podjęcia działalności gospodarczej w określonej dziedzinie od uprzedniego uzyskania przez przedsię-

biorcę pozwolenia w formie indywidualnego aktu administracyjnego przyjmuje postać koncesji, zezwolenia i licencji. 

Koncesja regulowana przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma formę decyzji administracyjnej w 

rozumieniu art. 104 k.p.a, na podstawie którego indywidualnie oznaczony przedsiębiorca zyskuje prawo do wykonywa-

nia działalności gospodarczej, która wymaga spełnienia szczególnych wymogów ze względu na ochronę interesu pu-

blicznego36. Charakterystyczną cechą koncesji jest także uprawnienie organu koncesyjnego do określenia szczególnych 

warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją37. Szczegółowy tryb udzielania koncesji przedsię-

biorcom uregulowano w rozdziale 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „ Koncesje oraz regulowana działal-

ność gospodarcza”. Koncesja co do zasady jest przyznawana na czas nieokreślony na podstawie art. 75a ust. 1 u.s.d.g w 

wyniku implementacji dyrektywy 2006/123/WE, z wyjątkiem odrębnych ustaw dopuszczających odstępstwo od zasady 

ze względu na nadrzędny interes publiczny. Uzyskanie koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie: 

1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością 

górniczą  

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i techno-

logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

                                                           
29 A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, Warszawa 2008, s. 180. 
30 Ibidem, s. 179. 
31 Ibidem, s. 180. 
32 A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny…, op. cit., s. 180. 
33 W.J. Katner, W.P.Matysiak, Warunki prawne uczestnictwa państwa w gospodarce III Rzeczypospolitej [w:] Skarb Państwa a działalność gospodarcza, A. 
Kidyba (red.), Warszawa 2014, s. 82. 
34 A. Kidyba (red. nauk.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Tom I, Warszawa 2009, s. 170. 
35 W. Löwer, Der Staat als Wirtschaftssubjekt und Auftraggeber, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Berlin 2001, s. 441 
36 R. Blicharz (red. nauk.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 93. 
37 Ibidem, s. 96.  
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3)  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i 

energią;  

4) przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;  

5) ochrony osób i mienia; 

6) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów roz-

powszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, sate-

litarnie lub w sieciach kablowych;  

7) przewozów lotniczych;  

8) prowadzenia kasyna gry. 

Koncesje wydawane są przez organ koncesyjny, zdefiniowany w art. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej, wskazując na upoważnienie organu administracji publicznej na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udziela-

nia, zmiany i cofania koncesji.38Pojęcie organu koncesyjnego zostało zdefiniowane przez wymienienie przedmiotu de-

cyzji podejmowanych w sprawach koncesji oraz przez określenie sytuacji ustrojowej podmiotów uprawnionych do 

wydawania decyzji39. Koncesja jest konieczna w przypadku, gdy dana działalność nie może być wykonywana jako wol-

na lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. 

Koncesje mogą odnosić się do dziedzin działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpie-

czeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Po drugie wprowadzenie koncesji traktuje się jako 

konieczność, której nie można uniknąć. Po trzecie wprowadzenie innych koncesji niż wymienione w art. 46 ust. 1 jest 

możliwe tylko przez zmianę ustawy, co ma zapobiec praktyce z lat poprzednich, kiedy to koncesje ustanawiano w 

ustawach innych niż Prawo działalności gospodarczej i w związku z tym katalog dziedzin objętych koncesjonowaniem 

był wielokrotnie większy, niż to wynikało z przepisów ustawy o działalności gospodarczej40. Organ koncesyjny nie jest 

jednoznacznie określony i zmienia się w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej. Wśród orga-

nów koncesyjnych można wymienić w szczególności Ministra Środowiska, Ministra Spraw Wewnętrznych, Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cy-

wilnego oraz Ministra Finansów. 

 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyróżnia obok koncesji, jako podstawowy środek reglamentacji 

także inne rodzaje pozwoleń, do których zaliczamy zezwolenia, licencje oraz zgody na wykonywanie działalności go-

spodarczej. Zasadnicza różnica między koncesją polega na tym, iż zezwolenia i licencje nie zostały kompleksowo uregu-

lowane w u.s.d.g. , jedynie ustawodawca ograniczył się do wskazania zamkniętego katalogu aktów prawnych , które 

nakładają obowiązek zezwolenia( art. 75 ust. 1,2 i 2a u.s.d.g.), licencji ( art. 75 ust. 3 u.s.d.g.) oraz zgody ( art. 75 ust . 4 

u.s.d.g). Dodatkowo przedmiot wyżej wymienionych rodzajów zgody na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczy 

innych sfer działalności gospodarczej niż w przypadku koncesji. Z tego powodu organ wydający zezwolenie, licencję 

lub zgodę związany jest przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1-4. Podobnie jak w przypadku koncesji rozstrzy-

gnięcie organu w przedmiocie zezwolenia, licencji oraz zgody wydawane jest na czas nieokreślony. Funkcją zezwoleń 

jest dokonywanie przez organ uprzedniej kontroli tego, czy przedsiębiorca przystępujący do wykonywania działalności 

związanej z koniecznością zachowania pewnych ustawowych wymogów w rzeczywistości je spełnia41. Decyzja w spra-

wie ma charakter związany, tj. jej treść jest uwarunkowana spełnieniem, ustawowo określonych przesłanek, które nie 

pozostawiają organowi wyboru rozstrzygnięcia ani zbyt swobodnej oceny stanu faktycznego. W przeciwieństwie do 

koncesji każdy, kto spełnia ustawowe wymogi, ma prawo z zasady otrzymać zezwolenie42. Ustawodawca stosuje licencje 

odnośnie niektórych aktów potwierdzających spełnienie wymogów o charakterze zawodowym np. licencja na wyko-

nywanie określonego zawodu. 

 Zgodnie z art. 5 pkt. 5 u.s.d.g działalnością regulowaną jest działalność gospodarcza, której wykonywanie wy-

maga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. Definicję uzupełnia art. 64 ust.1 tejże ustawy, 

stanowiący o tym, iż jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki okre-

ślone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem ustaw 

szczególnych określonych w art. 75 u.s.d.g dla wydania zezwolenia. Działalność regulowana jest środkiem bardziej libe-

ralnym, aniżeli koncesja, zezwolenia, licencja i zgoda. Stosuje się regulowaną działalność gospodarczą z podobnych 

powodów co zezwolenie, ale w mniej poważnych przypadkach, z zasadniczą różnicą, iż dany rodzaj działalności opiera 

                                                           
38 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. poz. 672 ze zm.) 
39 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 55. 
40 Ibidem, s. 215 i n.  
41 H. Gronkiewicz- Waltz, M. Wierzbowski (red. nauk.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2015, s. 198. 
42 Ibidem 
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się na zasadzie zaufania do przedsiębiorcy, polegając na informacjach, które on sam deklaruje43. Przedsiębiorca może 

podjąć działalność gospodarczą po spełnieniu warunków formalnych jak i materialnych. Warunki formalne obejmują 

obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi administracji zamiaru podjęcia działalności regulowanej i uzyskania wpisu 

w rejestrze tej działalności. Warunki materialne określone są w przepisach szczególnych w stosunku do u.s.d.g i należy 

zaliczyć do nich w szczególności posiadanie przez przedsiębiorcę lub osoby, które zatrudnia, stosownych uprawnień 

zawodowych, wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej wykonywania działalności czy niekaralność44. Organ 

rejestrowy dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy wtedy, gdy podmiot chcący prowadzić działalność gospodarczą 

wykaże spełnienie wszystkich warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. Organem rejestrowym dzia-

łalności regulowanej są nie tylko organy administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, ale nawet niektóre 

organy samorządu zawodowego np. Okręgowa Rada Lekarska45. Do przykładowych działalności regulowanych zaliczyć 

można między innymi: działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażenia lub odwadniania alkoholu etylowego 

oraz w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych; działalność kantorowa oraz działalność w zakresie wyrobu lub 

rozlewu napojów spirytusowych. 

 Ograniczenie działalności gospodarczej ze względu na interes państwa zostało wprowadzone, w celu realizacji 

zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz uwzględnienia obok interesu prywatnego równie ważnego interesu publicz-

nego, ponieważ zaspokojenie potrzeb bądź interesów poszczególnych jednostek nie gwarantuje realizacji potrzeb całości 

społeczeństwa. Za wyraz realizacji artykułu 20 Konstytucji można uznać obostrzenia w zakresie prowadzenia działalno-

ści gospodarczej obowiązujące również w celu zdobycia niezbędnych środków finansowych służących do realizacji 

polityki socjalnej państwa. Państwo realizuje wskazaną politykę socjalną przez jej finansowanie między innymi ze środ-

ków uzyskiwanych w ramach koncesji, zezwoleń, czy też monopolu państwa na wykonywanie określonej działalności 

gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej służy zabezpieczeniu wartości koniecznych w demokratycznym 

państwie, tj. bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo ochrona 

wolności i praw innych osób. Jako przykład ochrony wyżej wymienionych wartości uznaje się między innymi możli-

wość cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu zakłócania porządku publicznego. Wyróżnie-

nie przez ustawodawcę czterech różnorakich technik reglamentacji działalności gospodarczej zostało zastosowane, by 

dążyć do zapewnienia ciągłości i trwałości obrotu gospodarczego, dlatego każdy z wyszczególnionych sposobów regla-

mentacji z różną dolegliwością ingeruje w wolny rynek. Należy pamiętać o tym, iż interes państwa nie jest pojęciem 

ostrym, co oznacza w praktyce, że może zmieniać się w zależności od stosunków społecznych, gospodarczych i poli-

tycznych panujących w Polsce. 

 

*** 

 

  

The article presents a historical concept of social market economy and its implementation into the Polish legal 

system. The paper explains the problem of economic freedom and its limitation due to public interest and also de-

scribes the subject of rationing of economic activity included in the Polish law as state’s ability to intervene in the 

economy in order to achieve a public interest. The article defines what the public interest is and clarifies validity of 

limitation of economic freedom in practice. The paper contains basic techniques of rationing of economic activity 

and their application in the specific branches of economy. 

  

                                                           
43 A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Warszawa 2015, s. 34. 
44 R. Blicharz, Publiczne…, op. cit., s. 103. 
45 A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo…, op. cit., s. 35. 
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Wprowadzenie 
Warto na wstępie ustalić znaczenie terminu „testy genetyczne” oraz ustalić, jakie kryją za sobą rodzaje oraz zakres 

ich zastosowań. W samej literaturze fachowej można spotkać się z wymiennymi nazwami: genetyczne badania przesie-

wowe, analiza DNA, diagnostyka molekularna czy wcześniej wspomniane testy genetyczne. J. Bal, W. Wiszniewski i J. 

Wiszniewska definiują w następujący sposób owe badanie: „Test genetyczny, to test wykonywany do celów klinicznych 

i poradnictwa genetycznego, polegający na analizie ludzkiego DNA, RNA, chromosomów, białek lub określonych meta-

bolitów. Test umożliwia identyfikację odpowiednich genotypów, mutacji, fenotypów i kariotypu. Celem wykonania 

testu genetycznego jest zdiagnozowanie genetycznej przyczyny choroby”1

lub określenie pokrewieństwa czy sporządzenie portretu mapy genetycznej domniemanego sprawcy. Badania DNA 

można zasadniczo podzielić na dwie grupy: analiza pojedynczego locus i analiza wielu loci. Wnioski co do identyfikacji 

lub pokrewieństwa badanych osób w sprawach, między innymi o ustalenie ojcostwa, formułowane są na podstawie 

porównania wielkości fragmentów otrzymanego DNA.1  

Testy genetyczne zrewolucjonizowały świat kryminalistyki w roku 1985, kiedy Alec Jeffreys opisał technikę DNA 

fingerprinting. Krótko potem, w tym samym roku, w Wielkiej Brytanii, został dopuszczony dowód z pobranego i prze-

badanego materiału biologicznego, w dochodzeniu o sporne ojcostwo. Rok później, dzięki właśnie metodzie fingerprin-

ting, został przeprowadzony proces w oskarżeniu o morderstwo, w oparciu o badania genetyczne. Warto mieć na uwa-

dze, że początkowo w środowisku naukowym, jak i prawniczym, owa technika nie miała szerokiego uznania. Dopiero 

rok później, w 1987, Stany Zjednoczone jak i Wielka Brytania zaakceptowały wyniki badań DNA (wyłączając technikę 

Jeffreys’a) i włączyły je jako mocne dowody w sprawie, które były ciężkie do podważenia. Kongres USA długo podej-

mował decyzję jeżeli chodzi o DNA fingerprinting, gdyż dopiero w 1990 zaakceptował tego typu badania. Wywoływały 

w środowisku politycznym wiele spekulacji i niejasności.  

Do identyfikacji osób i pokrewieństwa wykorzystuje się dane na temat cech dziedzicznych, również te które nie 

zmieniają się w ciągu życia konkretnej osoby. Najbardziej przydatnymi materiałami do badania okazały się między in-

nymi główne grupy krwinek czerwonych (grupa A, B, AB i 0), układy antygenów zgodności tkankowej(każda osoba ma 

kompletnie inny układ, może jedynie występować znaczące podobieństwo, co daje możliwość odnalezienia „bliźniaka 

genetycznego” w momencie potrzeby pobrania szpiku kostnego) czy układy enzymatyczne surowicy krwi (płyn otrzy-

many z pozbawienia go elementów morfotycznych, np.: erytrocytów). Idealnym również materiałem do identyfikacji, 

jest pobrany wymaz błony śluzowej od wewnętrznej strony policzka, nasienie, paznokcie oraz włosy (najlepiej z za-

chowaną cebulką włosową, ale w większości przypadków jest to bardzo trudne, stąd pojawiają się trudności na dalszych 

etapach identyfikacji, ponieważ DNA komórkowe jest delikatne i łatwo ulega degradacji). Najświeższe, tegoroczne ba-

dania wykonane przez naukowców z Kalifornii wskazują na to, że znaleziono alternatywę na identyfikację za pomocą 

włosów, z których uzyskiwano chromosomalne DNA, z wcześniej wspomnianych, cebulek włosowych. Łatwiejsze w 

identyfikacji stało się mitochondrialne DNA (tzw. mtDNA), które jest trwalsze i łatwiejsze w izolacji, gdyż owe DNA 

można uzyskać z części zewnętrznej włosa (cebulka jest częścią wewnętrzną i podatną na uszkodzenia). Przesekwencjo-

nowanie mitochondrialnego DNA umożliwia identyfikację materiału biologicznego do poziomu osobnika. Niestety, 

wiąże się to z dużymi kosztami, z powodu kosztowności platform sekwencyjnych. 2 

Testy genetyczne można wykonywać na podstawie zebranych śladów biologicznych z miejsca zbrodni (wcześniej 

sfotografowanych). Przed zebraniem dowodów, należy również wcześniej dokonać oględzin. W procedurze karnej 

normuje to art.207 § 1 k.p.k. „W razie potrzeb dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy”. Zgodnie natomiast z § 

2., tegoż samego artykułu, należy zabezpieczyć wszelakie ślady. Jeżeli chodzi o testy na potwierdzenie bądź zaprzecze-

nie ojcostwa w sprawach rodzinnych, materiał biologiczny pobierany jest od dziecka i obojga rodziców (w tym poten-

cjalnego ojca). Owych testów dokonuje się również, jeżeli istnieje podejrzenie wcześniejszej podmiany dziecka w szpi-

talu. Ową procedurę normuje kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

                                                           
1 J. Barciszewski, K. Łastowski, T. Twardowski, „ Nowe tendencje w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz medycynie”, T.2, wyd. Sorus, 1996, 
s.325. 
2 G. J. Parker and others, Demonstration of Protein-Based Human Identification Using the Hair Shaft Proteome”, PLOS ONE, Sept. 7, p. 8. 
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Wartość diagnostyczna różni się od pojęcia wartości dowodowej.3 Jak należy zauważyć, część diagnostyczna od-

bywa się w laboratorium za pomocą badań eksperymentalnych, określanych metodami badawczymi. Muszą być one 

zarówno trafne, jak i rzetelne. Ku temu służą standardy badań genetycznych. Są określane przez Komisję Genetyki Są-

dowej i Kryminologii. Zadaniem Komisji jest co dwa lata przeprowadzenie atestacji placówek, które mogą wykonywać 

owe badania. Celem takiego postępowania jest zapewnienie jak najwyższego poziomu analiz genetycznych wykonywa-

nych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania. 4 Należy również zaznaczyć, że w celu osiągnięcia 

jak najlepszych wyników dwa największe polskie laboratoria badawcze przeprowadzające ekspertyzy sądowe, tj. Cen-

tralne Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Seh-

na w Krakowie, biorą udział w programach zagranicznych organizowanych przez Europejską Sieć Laboratoriów Krymi-

nalistycznych (ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes) 8 zapewniających utrzymanie wysokiego 

poziomu ekspertyz. W tego typu programach bierze udział również Biuro Badań Kryminalistycznych ABW.5 

 

Wartość dowodu z analizy DNA w postępowaniu karnym 
Jak zauważył K. Sławik w swojej publikacji „Kryminalistyka”, „dowód” można traktować jako pojęcie wieloznacz-

ne, dlatego wzbudza wiele kontrowersji.  

Wyniki analiz DNA traktowane są jako dowody naukowe – rzeczowe bądź bardziej nazywane fachowo, osobowo- 

rzeczowe, ze względu na wypłynięcie spod ręki biegłego opinii dokonanej ekspertyzy. Problem tzw. dowodów nauko-

wych został podniesiony w związku z wykorzystywaniem przy sporządzaniu opinii przez biegłych w procesie karnym 

nowych, w różnym stopniu sprawdzonych, metod ustalania taktów. Przez dowód naukowy należy rozumieć wynik 

badania przeprowadzonego przez biegłego (biegłych) przy wykorzystaniu nadających się do weryfikacji metod, uzna-

nych i stosowanych w danej dziedzinie wiedzy, w której biegły jest specjalistą, przedstawiany w jego opinii. 6 Dowody 

naukowe, czyt. badania genetyczne, mają istotną wartość w dochodzeniu przestępstwa, czy w ustaleniu ojcostwa. Są 

pozbawione nieścisłości, a prawdopodobieństwo ich zafałszowania, jest bliskie zeru. Otóż, każdy człowiek posiada wła-

sne DNA, które jest unikalne, niepowtarzalne w żadnym zakresie. Jest to tak zwany polimorfizm DNA, gdzie występuję 

różnorodność danego genu, który niesie daną informację genetyczną (czyt. Informacja o budowie organizmu, jego roz-

woju, działaniu). Początkowo sądy podchodziły do tego dawniej z rezerwą, traktując jako bardziej precyzyjną formę 

badania morfologicznego. 7 Wartość badania materiału biologicznego (pewność na powiązania) jest obecnie powszech-

nie uznawana przez sądy jako najważniejszy dowód w postępowaniu przez stuprocentową wiarygodność w sprawie. 

Przez dowód naukowy (tudzież zanalizowany materiał genetyczny) rozumie się wynik badania prowadzonego przez 

biegłego, który stosuje metod uznanych i stosowanych w danej dziedzinie. Biegły musi być również być specjalistą w 

swoim zakresie nauki. Należy zwrócić uwagę, że i mniej znana, mniej zweryfikowana metoda badawcza, tym ma nieste-

ty mniejszą wiarygodność w postępowaniu. Powinna wtedy podlegać krytycznej ocenie organu procesowego. 8 Ciągłe 

udoskonalanie metod analiz DNA może powodować ponowne wznowienie postępowania. Jest to jednakże w praktyce 

bardzo rzadkie, ze względu na bardzo sprawdzone używane dotąd metody prowadzone przez laboratoria medyczno-

sądowe. Pojęcie „biegły” wyjaśnia również art., 194 i 195 k.p.k. „ Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie 

tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie”.9 Jed-

nakże pojawia się również krytyka co do warunków wiarygodności dowodów naukowych. Bardzo ważną uwagą jest, 

którą zawsze musi brać sąd pod uwagę, to w jaki sposób biegły, specjalista w swojej dziedzinie, doszedł do przedstawio-

nych przez siebie wniosków. Sąd ma prawo wymagać od biegłego, w jaki sposób przeprowadził dane badania, jaką me-

todą i czy była ona bardzo wiarygodna. Musi on również uzasadnić, dlaczego zastosował ową technikę i w jakich została 

przeprowadzana warunkach. Innym przypadkiem jest fakt, że zalecenia jakie wyda sąd, mogą już nie być zgodne z naj-

nowszymi osiągnięciami badawczymi (wynalezienie nowszych, bardziej czułych, opłacalnych i wiarygodniejszych 

technik). Jest to o tyle problematyczne, że sąd niekoniecznie musi posiadać wiedzę w tym zakresie, co prowadzi do 

przedłużenia procesu karnego. Może zresztą zdarzyć się i tak, że atypowość danego przypadku spowoduje potrzebę 

odejścia od standardowych wymagań przeprowadzania określonej ekspertyzy i jeżeli biegły przekonująco uzasadni takie 

odstępstwo, sposób przeprowadzenia badania może być uznany za prawidłowy. Dokonywanie ustaleń wymaga oceny 

całokształtu dowodów przeprowadzonych w sprawie i wzięcia pod uwagę ich wzajemnego powiązania oraz że niedo-

puszczalne jest „izolowanie” poszczególnych dowodów i dokonywanie na ich podstawie ustaleń przy pomijaniu tego, co 

                                                           
3 K. Sosin, J. Widacki, Wartość diagnostyczna i wartość dowodowa. Propozycje uściśleń teoretycznych, „Z zagadnień kryminalistyki” 1983, t. XVI, s. 114–
121. 
4 Zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii na lata 2012–2013. 
5 A. Domin – Kuźma, „Wartość diagnostyczna i wartość dowodowa badań DNA”, wyd. Przegląd Bezpieczeństwa wewnętrznego, 7/12, s.79. 
6 A. Gaberle , „Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka.”, wyd. Oficyna, Warszawa 2010, s. 50. 
7 J. Kapelańska- Pręgowska , „Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych”, wyd. Lex, Warszawa 2011, s. 376. 
8 K. Pawelec, „Proces dowodzenia w postępowaniu karnym”, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s.32. 
9 Kodeks postępowania karnego, z nowelizacją z 1.07.2015 r, [on-line], isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970890555&type=3. 
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wynika z innych dowodów. Warto zatem przytoczyć następujące wypowiedzi SN: „Badanie DNA jest tylko jednymi z 

dowodów podlegających ocenie na tle całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego" (postanowienie SN z 5 

stycznia 2004 r„ IIKK141/03, LEX nr 83741). 10 Warto dodać, że dowód z badania DNA uchodzi współcześnie za jeden z 

najpewniejszych sposobów identyfikacji osoby, ale dowodem osobowym jest biegły. Z naukowego charakteru dostar-

czanych przez biegłego środków dowodowych nie wynika wymykanie się ich zasadom oceny dowodów obowiązują-

cych w polskim procesie karnym.11 Inną stroną medalu, pomimo ogromnej wiarygodności testów, opinii biegłych i wy-

ników analiz DNA, jest fakt że badania nie mogą być bez innych dowodów jakie uzyskano do prowadzenia procesu 

karnego, przyjęte na przysłowiowej „tacy” oraz, że tylko one zostaną wzięte pod uwagę. J. Wójcikiewicz tłumaczy to w 

owy sposób: „ Nie sam wynik badania, ale prawidłowość jego otrzymania i krytyczna interpretacja, stanowi o jego war-

tości sądowej”.12 Sąd w momencie dopiero jaki otrzyma opinię, może wyciągnąć wnioski i zadecydować co z dalszymi 

etapami procesowymi. Postanowienia same z siebie nie mogą wyniknąć spod ręki biegłego. Podsumujmy ową tezę po-

przez przykładowo podany wyrok, który został wydany w 2007 roku przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku o danej sy-

gnaturze: II Aka 265/06. Oskarżony dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym (dokonał zgwałcenia). Bardzo obciąża-

jącym dowodem była właśnie analiza DNA pozostawionych przez niego śladów biologicznych. Dokonano profilu, po-

przez porównanie pobranego od oskarżonego materiału genetycznego, jak i pozostawionych śladów. Wyniki identyfi-

kacyjne były jednoznaczne – była to ta sama osoba. Sąd podsumował to w ten sposób: „ Część DNA jest identyczna dla 

wszystkich ludzi, co jest zrozumiałe z racji przynależności do jednego gatunku. Istnieją jednak jego fragmenty wyjątko-

we dla każdej osoby. Charakterystyka takich fragmentów jest zaś o wiele bardziej niepowtarzalna niż używane po-

wszechnie do identyfikacji – odciski palców”. 13  

Kolejnym przykładem, może być wydane orzecznictwo SN z dnia 19 listopada 2014 roku, o sygnaturze V KK 

260/14, gdzie w uzasadnieniu podano wyniki DNA świadczące, że oskarżony nie dopuścił się zarzucanego mu czynu 

jakim był wielokrotne zgwałcenie oraz silne pobicie poszkodowanego: „wynika, iż na dowodach rzeczowych zabezpie-

czonych podczas oględzin miejsca zdarzenia, w tym pościeli i tasaka, oraz odzieży B.K. i wymazu z jej pochwy, nie wy-

kazano profilu DNA oskarżonego P.K., uzupełnionej zeznaniami biegłego sądowego z zakresu genetyki sądowej zwiera-

jącymi w swojej treści stwierdzenie, iż gdyby ocenić, co mówiła pokrzywdzona, na prześcieradle powinny być ślady 

DNA, co natomiast wykluczono w badaniach, nie daje to tym samym wystarczających podstaw do uznania, iż oskarżony 

dopuścił się zarzucanego mu czynu”.  

Można również przytoczyć inne przykładowe orzecznictwo (syg. II KK 352/13), czy oskarżony groził pokrzyw-

dzonemu, używając do tego nożyczek: „Na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej genetycznych badań identyfikacyj-

nych oraz opinii wydanej na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej z zakresu badań daktyloskopijnych, które doty-

czyły zabezpieczonych w toku postępowania nożyczek, którymi rzekomo D.D. miał grozić pokrzywdzonemu, z których 

to opinii bezsprzecznie wynika, że na badanym materiale -na nożyczkach brak jest DNA D.D., a co za tym idzie uznanie 

oskarżonego D.D. za winnego zarzucanego mu czynu z art. 190 § 1 k.k., przy jednoczesnym pominięciu bardzo waż-

nych okoliczności, które wynikają z tych opinii i mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy oskarżony w dniu 7 

czerwca 2012 r. posługiwał się nożyczkami”.  

 

Testy genetyczne w celu ustalenia ojcostwa 
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, z nowelizacją z roku 2008, ustalenia ojcostwa może się domagać 

matka dziecka, potencjalny ojciec bądź samo dziecko, które musi mieć ukończoną pełnoletniość (wtedy ma ono prawo 

jako jedyne prosić o możliwość przeprowadzenia testów). Powództwo można zarówno wyciągnąć przeciwko matce jak i 

ojcu. Jednakże w pierwszym przypadku jest to bardzo rzadkie i główne rozprawy związane są o domniemane ojcostwo. 

Pojawia się jednakże wiele prawnych kontrowersji, czy państwo powinno wnikać w relacje pomiędzy jednostkami. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie odpowiadał na to pytanie twierdząco, uznając, że zobowiązania 

państwa w tym kontekście mają głównie charakter zobowiązań pozytywnych, które polegać na przyjęciu odpowiednich 

środków zmierzających do zapewnienia poszanowania życia prywatnego.14  

Należy przytoczyć przykładowe orzecznictwo, które wskazuje na mocno ugruntowaną, nie do podważenia wartość 

testów genetycznych, na podstawie których sądy mogą dokonać jednoznacznych wyroków. Rozprawa sądowa z dnia 31 

sierpnia 2012 roku, o sygnaturze akt V CSK 151/13, zakończona wyrokiem, że powód nie jest ojcem dziecka pozwanej, 

w uzasadnieniu sąd utrzymuje: „Brak możliwości obalenia domniemania jego ojcostwa, wynikającego z art. 62 §1 k.r.o., 

                                                           
10 A. Gaberle, „Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka”, wyd. Oficyna, Warszawa 2010, s.51. 
11 A. Gaberle, „ Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka”, wyd. Oficyna, Warszawa 2010, s.52. 
12 J. Wójcikiewicz, „Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane”, Warszawa 2007, s. 353. 
13 P. Kowalczyk, Badania DNA w orzecznictwie sądowym w sprawach karnych [on-line], „Prokuratura i Prawo” ,2011, nr 3, s.14 
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/dowody_%20rola%20bada%C5%84%20DNA%20w%20sprawach%20karnych.pdf. 
14 J. Kapelańska- Pręgowska , „Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych”, wyd. Lex, Warszawa 2011, s. 380. 
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wynikał tylko z konsekwentnego oporu pozwanej przed przeprowadzeniem dowodu z badań genetycznych.[…] Od-

mowa przeprowadzenia badań genetycznych DNA nie pozwoliła na włączenie w poczet materiału dowodowego jedy-

nego obiektywnego dowodu, którym powód, wnioskujący o jego przeprowadzenie, miałby możliwość wykazania po-

chodzenia dziecka od innego mężczyzny.” Prawo do omyłki po pobraniu materiałów genetycznych od dziecka i do-

mniemanego ojca wynosi 0,9999 %. Tak jak w przewodzie karnym, zlecenie badania jakie nakazuje sąd, musi wykonać 

je osoba z odpowiednim wykształceniem w danym kierunku z gruntowną wiedzą. Sąd po otrzymaniu wyników od eks-

perta, nie może podważyć opinii ze względu na silną wiarygodność badań oraz fachowość osoby, która posiada wiedzę 

w danym zakresie. Dotąd prócz testów genetycznych, nie wynaleziono bardziej wiarygodnej i sprawdzonej metody na 

uzyskanie profilów DNA.  

Dziecko po uzyskaniu pełnoletniości, ma prawo do zbadania swojego pochodzenia genetycznego (wchodzi tu też 

między innymi ustalenie ojcostwa). Owe prawo normuje art. 7 Konwencji o prawach dziecka, który przewiduje prawo 

do poznania swoich rodziców oraz pozostawania pod ich opieką. Pojawia się pytanie, czy prawo do poznania swojego 

genetycznego pochodzenia jest prawem absolutnym? Przeczy temu artykuł 3 również owej Konwencji, cytując: „ spra-

wą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” oraz, że zapewnienie dziecku ochrony i opieki ma 

być realizowane w takim stopniu, w jakim „jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego 

rodziców”. Zatem, użyte sformułowania zdają się wyznaczać interes dziecka jako pierwszorzędny, ale nie jedyny. Mimo 

niezaprzeczalnego znaczenia prawa do poznania swojego pochodzenia i poznania rodziców (najczęściej właśnie ojca), 

nie ma ono bezwzględnego pierwszeństwa i podlega ważeniu w sytuacji konfliktu z prawami innych osób, np.: prawem 

domniemanego ojca, by nie został zmuszony do poddanie się testowi DNA. 15 Wszystko musi się odbyć zgodnie z proce-

durą nałożoną przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli natomiast mężczyzna (domniemany ojciec biologiczny), chce 

potwierdzić ojcostwo, a dziecko nie osiągnęło lat osiemnastu, zgodę na badania musi wyrazić matka.  

Innym przykładem może być wyrok z dnia 13 grudnia 2000 roku o sygnaturze III CKN1422/00, gdzie SN stwierdza 

w swym uzasadnieniu iż: „Wysoce znaczący postęp nauk przyrodniczych pozwala na wykorzystywanie przy ustalaniu 

pokrewieństwa między osobami możliwości biologicznej identyfikacji człowieka, to jednak celem procesu o zaprzecze-

nie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego małżonka matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że 

dziecko od niego pochodzi, jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego 

ustania lub unieważnienia (por. art. 62 k.r.o.).” I z otrzymanymi badaniami z dwóch niezależnych placówek naukowych 

doszło do jednoznacznego wyniku, że „badania polimorfizmu DNA przeprowadzone przez dwa zakłady naukowe wska-

zały na prawdopodobieństwo ojcostwa powoda graniczące z pewnością.” 

Badania genetyczne na ojcostwo, nie muszą być również wykonywane, aby potwierdzić domniemaną tożsamość 

ojca biologicznego. Owe badania wykorzystuje się również w celu, kiedy istnieje prawdopodobieństwo podmienienia 

dzieci na porodówce. W czasach kiedy istniały tak zwane izby porodowe, często właśnie dochodziło do przypadkowych 

podmian. Rodzice kiedy dowiadywali się, że wychowali „nieswoje” dziecko, często przypłacali to utratą w pełni zdrowia 

psychicznego. Bardzo dobrze ilustrującym przykładem jest orzecznictwo Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2014 

roku, o sygnaturze V CSK 463/13, gdzie rodzice – powodowie domagają się zadośćuczynienia po 500.000 zł z odsetkami 

włącznie dla każdego za podmianę dzieci. Wynikiem owej podmiany, powód utracił poczucie tożsamości i ogromne 

obciążenia psychiczne dla wszystkich w zaistniałej sytuacji. „W październiku 1956 r. w Izbie Porodowej w K. powódka 

I.P. i B.P. urodziły synów. Po urodzeniu chłopcy T.P. oraz T. Pr. byli przynoszeni do matek jedynie na czas karmienia; 

pozostałymi zabiegami pielęgnacyjnymi zajmowały się położne. Powódka opuściła Izbę Porodową wraz z chłopcem 

urodzonym z rodziców o nazwisku Pr., zaś I.P. wydano chłopca będącego synem małżonków Pr. Obie rodziny mieszka-

ły w miejscowościach oddalonych od siebie o 2 km. Po latach znajomi oraz rodzina zaczęli dostrzegać uderzające podo-

bieństwo obu chłopców do rodzeństwa z biologicznych rodzin i nabierać podejrzenia o zamianie dzieci. T.Pr. i T.P. 

dowiedzieli się o tym w wieku 15-16 lat. Obie rodziny nie potrafiły znaleźć wyjścia z trudnej dla wszystkich sytuacji, co 

stało się dla nich źródłem poważnych konfliktów i dotkliwych cierpień psychicznych. Badania DNA przeprowadzone 

w2009 r. z inicjatywy powoda T.Pr. wykluczyły całkowicie, że I.P. jest matką biologiczną T.P. ; potwierdziły natomiast 

w 99,9995 %, iż jest ona biologiczna matką T.Pr.”.  

 

Cel i zasady działania policyjnych bazy profili DNA 

Została poruszona kwestia wartości dowodu w procesie karnym. Nie powinno zatem również zabraknąć informacji 

na temat działania policyjnych bazy profili DNA, które są jego nieodłącznym elementem. Największą działającą bazą na 

świecie, jest baza UK National DNA Database, która działa od roku 1995. Z każdym rokiem baz przybywało, czy to w 

USA czy Kanadzie. Zostały one tworzone na potrzeby postępowania karnego. Na oficjalnej stronie internetowej 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji określono jasno, jaki jest cel utworzenia baz DNA: „Zespół 

                                                           
15 J. Kapelańska- Pręgowska , „Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych”, wyd. Lex, Warszawa 2011, s. 363-364 
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zajmuje się gromadzeniem profili genetycznych w Bazie Danych DNA oraz ich przetwarzaniem na użytek organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także obsługą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. automatycznej wymiany 

danych z państwami członkowskimi UE.” Zgromadzone profile ułatwiają postępowanie karne, gdyż otrzymany materiał 

można automatycznie sprawdzić, czy został wcześniej zapisany w bazie i czy mamy do czynienia z tym samym bądź 

nowym sprawcą. Bazy DNA nie ograniczają się tylko i wyłącznie do naszego kraju. Ze względu na przynależność do Unii 

Europejskiej, Polska ma również dostęp do baz DNA innych krajów członkowskich. Należy tu wymienić między 

innymi: Holandią, Austrią, Niemcami, Hiszpanią, Litwą, Rumunią, Francją, Czechami, Słowacją, Słowenią, Cyprem, 

Finlandią, Węgrami, Łotwą, Estonią, Szwecją i Maltą. W polskim systemie informatycznym baz DNA używany jest 

system opracowany przez FBI: Codis. Gromadzi on informacje i automatycznie je porównuje. Używany jest aktualnie w 

42 krajach świata.16 Owa współpraca nie tyle co uelastycznia, ale również skraca i ułatwia pracę w celu identyfikacji 

sprawcy, by móc zatrzymać go w jakimkolwiek kraju, gdzie działa ów system. Wnioskując, niezależnie czy sprawa 

dotyczy postępowania cywilnego czy karnego, dowody z badań genetycznych czy to z pobranego specjalnie materiału 

genetycznego na zbadanie pochodzenia, czy identyfikacji sprawcy, stanowią jeden z najsilniejszych oraz 

najwiarygodniejszych dowodów, które są bardzo ciężkie do podważenia.  

Nowe metody analizy znacząco zwiększyły wartość diagnostyczną badań, a co za tym idzie – ich wartość 

dowodową. Podnosi się, że wysoka moc dowodu oraz jego praktyczna niepodważalność mogą skrócić czas trwania 

procesu, a tym samym większych efektywność wymiaru sprawiedliwości. Jednak w zdecydowanie dominującej opinii 

judykatury i doktryny, dowód z DNA nie powinien być traktowany jako „superdowód” decydujący o skazaniu czy 

uniewinnieniu. Badania genetyczne dają bowiem jedynie statystyczne prawdopodobieństwo(aczkolwiek prawie stu 

procentowe), że ślad pozostawiony na miejscu przestępstwa pochodzi od danej osoby i w żadnym wypadku nie 

uzasadniają odstąpienia od przeprowadzenia innych środków dowodowych. W celu uniknięcia błędów na poziomie 

analizy, powstają specjalne standardy laboratoryjne i procedury akredytacji laboratoriów. 17 

 

*** 

 

 

In this publication, author would like to show and submit important concept of genetic tests in look of law and 

wanted a simple way to represent glance from look of Penal Code and Civil Code. From side of Penal Code, genetic test 

have enormous importance in judical wire. Through for reliability and credibility, genetic tests as proof in process is 

very diffcult to undermine. For example we have a situation, when women has been raped and murdered. From crime 

scene, specially appointed person has taken traces which have been left by perpetrator. Throughout DNA analysis, 

which has been made in accredited labs, they have been made by proficient, in another way called „white judge”. Being 

a „white judge” is a big responsibility. A person who is doing a DNA analysis must to be someone with special qualifica-

tions and with suitable university degree, and only that person could write proper judical expertise. Propably, very 

similar situations are with Civil Code. By genetic tests, person could check who is his potential father, or he could get to 

know his genetical origin. This type of cases are regulating also by Family Code. Also in this publication has been agi-

tated the goal of DNA databases activity in police and what is a point of that in judical wire. 

 

  

                                                           
16 Oficjalna strona internetowa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (instytut badawczy) [on-line] 
http://clk.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-biologii/65630,Zespol-Bazy-Danych-DNA.html. 
17 J. Kapelańska- Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych”, wyd. Lex, Warszawa 2011 s. 398.  
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Wstęp 
Gwarancje wolności religijnej i poszanowania sumienia i przekonań są podstawą demokratycznego państwa praw-

nego. Obowiązek zagwarantowania realizacji tych wolności wynika z postanowień wielostronnych umów międzynaro-

dowych o zasięgu uniwersalnym i regionalnym traktujących o ochronie praw człowieka. Doświadczenia historyczne 

wykazują, że ochrona prawna wolności religijnej, jaką gwarantują poszczególne państwa, jest niewystarczająca. Na Kon-

ferencji Pokojowej w Wersalu (1919 r.) wysunięto wyraźne postulaty wpisania gwarancji wolności religijnej do trakta-

tów pokojowych. W okresie międzywojennym podejmowano podobne inicjatywy w obronie praw mniejszości narodo-

wościowych w ramach Ligii Narodów, lecz nie zmierzały one wprost do ochrony praw człowieka. Wprowadzenie mię-

dzynarodowej ochrony praw człowieka w ścisłym tego słowa znaczeniu nastąpiło po II wojnie światowej i wiązały się z 

powstaniem ONZ (1945 r.). Na straży ochrony omawianych praw stoją liczne akty prawa międzynarodowego zarówno 

w systemie ONZ, jak i w obu systemach prawa europejskiego: tak Rady Europy, jak Unii Europejskiej. 

Ważnym instrumentem zwalczania zachowań godzących w tę wolność są m.in. przepisy prawa karnego, w któ-

rych określono przestępstwa przeciwko wolności sumienia i religii. Skuteczne możliwości poszanowania wolności w tej 

sferze stanowią ponadto unormowania prawa cywilnego, które traktują o ochronie dóbr osobistych. Rozwiązaniom tym 

jak i kwestiom ochrony tych dóbr zostaną poświęcone obszerniejsze rozważania artykułu. Należy zatem zwrócić uwagę, 

czy gwarancje wolności sumienia i religii są odpowiednio zabezpieczone na gruncie prawa międzynarodowego oraz 

Konstytucji RP. 

Wolność sumienia i wyznania jest prawem osobistym wszystkich jednostek ludzkich. Wolność ta chroni po pierw-

sze społeczne sfery egzystencji tych jednostek, po drugie funkcjonowanie Kościołów i związków wyznaniowych jako 

wspólnot ludzi wierzących. Nakłada to określone obowiązki na państwo, które musi z jednej strony zapewnić każdemu 

obywatelowi ochronę jego indywidualnej wolności sumienia i religii w granicach wyznaczonych przez prawo, z drugiej 

zaś eliminować wszelkie formy nietolerancji stosowane przez kogokolwiek wobec jakiegokolwiek podmiotu. Tak więc 

wolność sumienia i wyznania mieści się w ramach prawa podmiotowego, pojmowanego jako „możność, czy wolność 

działania i zachowania się człowieka”, możliwość domagania się, aby inni tym działaniom nie przeszkadzali.  

 

1. Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych o zasięgu uniwersalnym 
Umowy międzynarodowe stały się instrumentem służącym do stworzenia pokojowych warunków życia społecz-

nego w państwach wchodzących w skład wspólnoty międzynarodowej. Taki cel został wpisany do Karty Praw Człowie-

ka, będącego statutem ONZ, uchwalonej w San Francisco 26 czerwca 1945r1.
1W art. 1 ust. 3 Karty wśród celów jakie postawiło sobie ONZ, wymieniony został następujący: „doprowadzić do 

współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze gospodarczym, społecznym(…), jak 

również popierać i zachęcać do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na 

rasę, płeć, język lub wyznanie”. W działalności prawodawczej ONZ posługuje się trzema rodzajami aktów. Są to: dekla-

racje, konwencje i rezolucje, czyli zalecenia. Są to umowy międzynarodowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, które na-

leżą do systemu międzynarodowego prawa pozytywnego. W dalszym rozważaniu zostaną omówione umowy międzyna-

rodowe, których integralnym elementem jest ochrona wolności religijnej.  

Aktem prawa międzynarodowego zasługującym na szczególną uwagę w związku z omawianym tematem jest Po-

wszechna Deklaracja Praw Człowieka2, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne NZ 10 grudnia 1948 r. w 

Paryżu. Przyjęcie tej Deklaracji miało istotny wpływ na rozwój prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego 

poszczególnych państw. Deklaracja składa się ze wstępu i 30 artykułów. We wstępie zawarto klauzulę, iż „uznanie god-

ności wrodzonej wszystkim członkom rodziny ludzkiej, i ich praw, równych i niezbywalnych, stanowi fundament wol-

ności, sprawiedliwości i pokoju na świecie”. Jakkolwiek autorzy tej deklaracji zachowują neutralną postawę wobec ja-

kiejkolwiek religii i ideologii, to w istocie jest to koncepcja chrześcijańska zakładająca, że godność ludzka jest źródłem 

                                                           
1 Karta Praw Człowieka z 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. 1947, nr 23, poz. 90, 92; Dz. U. 1966, nr 7, poz. 41). 
2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483). 
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niezbywalnych praw człowieka. Ważne postanowienie, pośrednio mające znaczenie dla omawianej kwestii, zawarte jest 

w art. 7: „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. 

Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony prawnej przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniej-

szej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację”. 

Bezpośrednio ochrony wolności religijnej i zapewniającym ochronę wolności sumienia jest art. 18 Deklaracji, który 

stanowi, iż: „Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany 

wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi 

ludźmi publicznie i prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”. Cha-

rakterystycznym jest, że artykuł ten został przyjęty tylko przy dwóch głosach wstrzymujących, bez głosów przeciw-

nych na 58 uprawnionych państw. Należy zauważyć, że wolność religijna została ujęta w tym artykule w aspekcie pozy-

tywnym. Zatem prawo to obejmuje wolność myśli, sumienia, religii, a także co istotne – jest to wolność do manifesto-

wania swoich przekonań przez praktykowanie, nauczanie i spełnianie aktów kultu.  

Wolność sumienia i religii każdego człowieka jest chroniona również przez art. 26 Deklaracji, który jest poświęco-

ny gwarancjom nauczania i wychowania. Artykuł 26 w swoich 3 ustępach zawiera normy, które gwarantują bezpłatną 

naukę dla każdego człowieka przynajmniej w stopniu podstawowym, a także nadaje rodzicom pierwszeństwo w wybo-

rze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. Wszystkie te prawa są ze sobą integralnie powiązane. Biorąc pod uwagę 

art. 18 łącznie z art. 26 ust. 3 należy stwierdzić, iż zgodnie z wolą autorów Deklaracji – zakres uprawnień rodziców 

obejmuje również podejmowanie decyzji o tym, czy i jakie nauczanie i wychowanie religijne i moralne ma być dane ich 

dzieciom3.  

Kolejnymi dokumentami traktującym o ochronie wolności sumienia i religii są uchwalone przez Zgromadzenie 

Ogólne NZ w dniu 16 grudnia 1966 r. dwa pakty: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych4 oraz 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych5. Szczególną ochronę prawa do wolności 

religijnej zapewnia art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Artykuł ten zapewnia każ-

demu prawo m.in. do „wolności posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru” 

(ust.1), ponadto w artykule tym zagwarantowano, iż „nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na 

jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania” (ust. 2). W przepisie wprowadzono jednak pewną granicę w 

uzewnętrznianiu swoich przekonań. Na mocy ust. 3 „wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać 

jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicz-

nego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych”.  

Z ochroną wolności sumienia i religii mają również związek postanowienia zawarte w art. 19, 20, 24, 26 i 27 oma-

wianego Paktu. W przywołanych art. 19 zagwarantowane zostało każdemu człowiekowi prawo do wyrażania swojej 

opinii, wolność poszukiwania, przyjmowania i rozpowszechniania informacji i idei różnego rodzaju. Zaznaczone zostało 

również ograniczenie korzystanie z tego prawa ze względu na prawa i dobre imię innych oraz konieczność zagwaran-

towania bezpieczeństwa narodowego, zdrowia i moralności publicznej. Ponadto w art. 20 ust. 2 zabroniono propagandy 

na rzecz wojny lub wzbudzania nienawiści narodowych, rasowych lub religijnych. W art. 24 ust. 1 zagwarantowano, iż 

„każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię (…), ma prawo do takich 

środków ze strony rodziny, społeczeństwa i państwa, jakich wymaga jego status nieletniego”. Wielką wagę w art. 26 

przywiązano do zasady równego traktowania wszystkich ludzi bez względu na religię w zakresie korzystania z ochrony 

prawnej. Z ochroną wolności religijnej wiąże się także art. 27, w którym w obronę zostały wzięte mniejszości etniczne, 

religijne lub językowe, zabraniające pozbawiania osób należących do tych mniejszości „prawa do posiadania, wespół z 

innymi członkami swej grupy, własnego życia kulturalnego, prawa do wyznawania własnej religii oraz do posługiwania 

się własnym językiem”.  

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych poświęca mniej uwagi kwestiom zwią-

zanym z ochroną wolności religijnej. O zagadnieniach tych traktuje art. 136, który w kontekście gwarancji wolności 

religii w całości traktuje o poszanowaniu prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania swoich dzieci, zgod-

nie z własnymi przekonaniami, w ramach edukacji szkolnej. Państwa-Strony tego Paktu zobowiązały się na mocy tego 

artykułu do stworzenia takich warunków, w których rodzice będą mogli swobodnie wybierać między szkołami pu-

blicznymi a prywatnymi, aby ich dzieci mogły otrzymać wychowanie i nauczanie religii odpowiadające ich własnym 

                                                           
3 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 209-211. 
4 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38 poz. 167). 
5 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, nr 38, poz. 167). 
6 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych …, art. 13: „Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego donauki. Są one zgodne, że nauczanie 
powinno zmierzać do pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności ludzkiej i umacniać poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Są 
one również zgodne, że nauka powinna umożliwiać wszystkim efektywny udział w wolnym społeczeństwie, rozwijać zrozumienie, tolerancję i przyjaźń 
między wszystkimi narodami i wszystkimi grupami rasowymi, etnicznymi lub religijnymi, jak również popierać działalność Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych na rzecz utrzymania pokoju”. 
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przekonaniom. Naruszenie tego Paktu miałoby miejsce wówczas, gdyby państwo zabraniało tworzenia szkół prywat-

nych, w których nauczanie byłoby zgodne z przekonaniami światopoglądowymi rodziców7.  

Problematyce zapewnienia ochrony wolności sumienia i religii poświęciły uwagę także wyspecjalizowane organi-

zacje międzynarodowe w umowach dotyczących poszczególnych kategorii praw człowieka. Do najważniejszych należy 

zaliczyć: 

1. Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy8, uchwaloną w 25 czerwca 1958 r., która dotyczy dys-

kryminacji w zakresie zatrudniania i wykonywania zawodu. Konwencja zabrania dyskryminacji oraz wprowa-

dzania różnić lub uprzywilejowania ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię. 

2. Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne NZ 20 listopada 1959 r., a ratyfiko-

wana przez Polskę dopiero w 1992 r9. W zasadzie nr 9 stwierdzono, iż „Dziecko należy chronić przed prakty-

kami, jakie mogą prowadzić do rasowej, religijnej lub wszelakiej dyskryminacji”. Prawo to zostało potwierdzo-

ne i powtórzone w art. 2 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne NZ 20 listopada 

1989 r.10 

Ochrona przekonań religijnych zagwarantowana jest również w następujących umowach uchwalonych przez 

ONZ: 

1. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowych przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne NZ 21 grudnia 1961 r.11 zabraniająca wszelkich posunięć dyskryminacyjnych również z tytułu narusze-

nia prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania. 

2. Deklaracja w sprawie eliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartej na religii lub 

przekonaniach12 uchwalona 25 listopada 1981 r. W obszernym wstępie wyjaśniającym motywy uchwalenia tej 

Deklaracji zostało powiedziane m.in.: „iż religia lub przekonania pozostają dla każdego, kto je wyznaje, jednym 

z fundamentalnych elementów jego koncepcji życia oraz że wolność religii i przekonań powinna być w pełni 

respektowana i zagwarantowana(…)”. W Deklaracji tej nastąpiło uszczegółowienie prawa do wolności myśli, 

sumienia i religii oraz dyskryminacji ze strony państwa. Deklaracja nie jest jednak źródłem powszechnie obo-

wiązującego prawa, ale moralnym i politycznym zobowiązaniem się państw do wprowadzenia ich w życie. Za-

sady zawarte w Deklaracji potwierdzone zostały przez Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 18 grudnia 1982 r. w 

rezolucji o eliminacji wszelkich form nietolerancji religijnej.  
Ze względu na fakt, że konwencje międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym w praktyce bywały niekiedy mało 

skuteczne ze względu na rozbieżności interpretacji ich przez państwa kierujące się odmiennymi założeniami ideolo-

gicznymi – zrodziło się przekonanie, iż skuteczniejsza będzie ochrona praw człowieka w postaci unii między państwami 

należącymi do tego samego kręgu kulturowego i posiadających podobne systemy polityczne i ekonomiczne13.  

Stosunkowo najlepszą skutecznością z dotychczasowych systemów międzynarodowych charakteryzuje się Euro-

pejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności14 podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez państwa 

członkowskie Rady Europejskiej. Wolność religijna w Europejskiej Konwencji jest zagwarantowana w art. 9 na pierw-

szym miejscu wśród praw wolnościowych należnych każdemu człowiekowi15. Prawo wolności religijnej łączy się ściśle 

z prawem do nauczania i wychowania. Związek ten został uszczegółowiony w pierwszym protokole dodatkowym do 

Europejskiej Konwencji z 1952 r.16 art. 2: „Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w 

dziedzinie wychowania i nauczania Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego wychowania zgodnie z ich 

własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Inne odniesienie do wolności religijnej i jej ochrony zawarte 

zostało w art. 11 Konwencji Europejskiej. Ustawodawca podkreślił związek, jaki powinien istnieć między wolnością 

                                                           
7 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo…, s. 213-214. 
8 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 25 czerwca 1958 r. o zakazie dyskryminacji w zakresie zatrudniania i wykonywania zawodu (Dz.U. 1961, 
nr 42, poz. 218). 
9 Deklaracja Praw Dziecka z 20 listopada 1959 r. (Dz. U. 1992, nr 85, poz. 427).  
10 Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526). 
11Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowych z 21 grudnia 1961 r. (Dz. U. 1969, nr. 25, poz. 187).  
12 Deklaracja w sprawie eliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartej na religii lub przekonaniach z dnia 25 listopada 1981 
r. dostępna na stronie http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1981.html (25.01.2015 r.) 
13 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo…, s. 218. 
14 Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.). 
15 Tamże, art. 9: „1. Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz 
wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub poglądów przez uprawianie kultu i, czynności 
religijnych, praktykowanie i nauczanie. 2. Wolność uzewnętrzniania, wyznania lub przekonań nie może podlegać innym ograniczeniom od tych, które są 
przewidziane przez ustawę i są konieczne, w społeczeństwie demokratycznym, dla bezpieczeństwa publicznego, ochrony porządku, zdrowia i moralności 
publicznej albo ochrony praw i wolności osób trzecich”. 
16 Tamże, Protokół 1, art. 2: „Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania 
Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego wychowania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. 
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jednostki jako takiej, a jej wolnością jako członka grupy społecznej. Prawa i wolności mają być realizowane bez jakiej-

kolwiek dyskryminacji wynikającej z faktu, że dana osoba należy do mniejszości etnicznej lub religijnej.  

Problem ochrony w Europejskiej Konwencji nie poprzestaje na samej deklaracji. Gwarantuje każdemu ochronę in-

stytucjonalną. Dowodem tego jest możliwość wniesienia rekursu od decyzji najwyższych organów władzy administra-

cyjnej lub sądowej państwa będącego członkiem Rady Europejskiej do ponadpaństwowych organów Rady, tj: Komisja 

Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka. Gwarancja ta jest wyrazem potraktowania każdego człowieka jako czyn-

nego podmiotu prawa międzynarodowego17. 

 

2. Gwarancje wolności sumienia i religii w przepisach Konstytucji RP 
Fundamentem wszelkich wyznaniowych unormowań prawa polskiego jest konstytucyjnie zagwarantowana każ-

demu człowiekowi wolność sumienia i religii18. W tekście obowiązującej Konstytucji, obok określenia „wolność religii i 

sumienia” – bez jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego – zastosowano również sformułowanie „wolność sumie-

nia i wyznania”19. Należy przyjąć, że ustawodawca traktuje je jako równoznaczne. W przedmiotowej literaturze uważa 

się, iż jest to efekt przyjęcia przez ustawodawcę w Konstytucji RP - katolickiej terminologii zaczerpniętej z deklaracji 

Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej Dignitas humanae20. Ustawodawca polski uregulował materię wolności 

sumienia i wyznania w kilku przepisach Konstytucji21, rozmieszczonych w różnych jej rozdziałach. Wszystkie te prze-

pisy mają charakter komplementarny, należy je zatem interpretować łącznie, w szerszym kontekście konstytucyjnym, z 

uwzględnieniem reguł wykładni systemowej22, a także przy uwzględnieniu instrumentów międzynarodowych oraz 

rozwiniętego na ich podstawie orzecznictwa23. Konstytucja już w preambule zaznacza pluralizm światopoglądowy, dy-

chotomiczny podział na wierzących i niewierzących oraz równość w prawach, wyrażając tym samym istotną dyrektywę 

interpretacyjną zakazującą różnicowania jednostki ze względu na kryterium światopoglądowe.  

Normatywna treść wolności sumienia i religii w znacznym stopniu pokrywa się, jednak wolności tych nie należy 

w pełni utożsamiać. Wolność religii obejmuje przede wszystkim swobodę wyboru religii, jej uzewnętrznianie i postę-

powanie zgodnie z jej regułami. Wolność sumienia odnosi się do swobody wyboru światopoglądu. Obejmuje ona rów-

nież osoby wierzące, ale szczególne znaczenie ma dla osób niewierzących. Wolność sumienia i religii jest prawem oso-

bistym każdej jednostki ludzkiej. Chronią one po pierwsze społeczne sfery egzystencji tych jednostek, po drugie funk-

cjonowanie Kościołów i związków wyznaniowych, jako wspólnot ludzi wierzących. Wolność sumienia i religii oznacza 

wolną od jakiejkolwiek ingerencji władzy publicznej i osób trzecich możliwość wyboru światopoglądu oraz prezento-

wania tego światopoglądu zarówno prywatnie, jak i publicznie. „Polski Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swych 

orzeczeń stwierdził, iż wolność sumienia i wyznania nie polega jedynie na prawie do reprezentowania określonego 

światopoglądu, ale przede wszystkim na prawie do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem”24. Tradycyjnie za 

elementy omawianych wolności uważa się: swobodę wyboru przekonań i swobodę zachowań w tym zakresie, w tym 

wolność praktyk religijnych wykonywanych zarówno publicznie, jak i prywatnie; prawo rodziców do wychowywania 

dzieci w zgodzie z prezentowanym światopoglądem; prawo do milczenia w sprawach religii; wolność tworzenia zrze-

szeń religijnych. Wolnościowy charakter tego prawa sprawia, iż prawo obowiązujące ma przede wszystkim zakreślić 

granice swobodnego zachowania jednostki i stworzyć gwarancje, dzięki którym granice te nie będą naruszane przez 

organy państwa oraz inne podmioty prawa.  

Definiując wolność sumienia i religii od strony przedmiotowej, Konstytucja RP określa zakres wolności religii w 

przeciwieństwie do wolności sumienia. Wynika to z faktu, iż w kwestiach dotyczących wolności sumienia chodzi o 

wolność człowieka w zakresie wewnętrznym, a zatem niemożliwym do skutecznego uregulowania za pomocą norm 

prawnych. Istotą wolności sumienia jest bowiem możliwość swobodnego wyboru światopoglądu – religijnego, jak i 

areligijnego25. Ustawodawca wskazuje tylko jedno uprawnienie wynikające z wolności sumienia, tj. prawo do odmowy 

                                                           
17 Por. J. Krukowski, Kościół i państwo…, s. 221. 
18 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.), art. 53 ust. 1: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia 
i religii”. (Dalej: Konstytucja RP).  
19 Por. Konstytucja RP, art. 48 ust. 1: „Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to 
powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.  
20 Zob. J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” XIX 
(2012), z. 1, s. 28-29; M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, „Studia Prawnicze” 2001, z. 1 (147), s. 27. 
21 Por. Konstytucja RP, art. 25; 32; 48 ust. 1; 53; 85 ust. 3; 191 ust. 1 pkt 5; art. 233 ust. 2. 
22 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. w sprawie U 10/07 (Dz. U. z 2009 r., nr 210, poz. 1629). Wyrok wskazuje, że treść 
normatywna przepisów konstytucyjnych określających wolność sumienia i wyznania winna być analizowana w świetle standardów  
demokratycznego państwa prawnego, jak również z uwzględnieniem polskich tradycji i uwarunkowań społecznych, które znalazły odzwierciedlenie  
w Konkordacie między Stolicą Apostolską a RP. 
23 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2009 r., K 55/07, LEX 531412. 
24 P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 2014, s. 127. 
25 Por. A. Korzeniewska-Lasota, Zakres wolności sumienia i wyznania, „Studia Warmińskie” 48(2011), s. 212-214. 
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służby wojskowej ze względu na tzw. sprzeciw sumienia26. Uprawnienie to, o szerszym zakresie, istnieje w odniesieniu 

do duchowieństwa27. Natomiast w sferę normowaną przez ustawodawcę wchodzą jedynie akty zewnętrzne, podejmo-

wane w celu zamanifestowania obranego zespołu przekonań. Zakres przedmiotowy wolności religii został określony w 

art. 53 ust. 2 Konstytucji RP28. Prawodawca w artykule tym użył słów: „wyznawanie”, „przyjmowanie” i „uzewnętrz-

nianie”. Pojęcia te odnoszą się w szczególności do tych osób, które już przynależą do określonego wyznania. Jednak 

wolność „przyjmowania” religii zakłada także wolność jej zmiany według własnego wyboru. Uzewnętrznianie religii 

rozumiane jest przez ustawodawcę w sposób szeroki. Konstytucja wyraźnie gwarantuje prawo do: uprawiania kultu; 

modlitwy; uczestniczenia w obrzędach; praktykowania i nauczania; posiadania świątyń i innych miejsc kultu. W prze-

pisach Konstytucji nie określono w sposób bardziej szczegółowy uprawnień przysługujących grupom religijnym jako 

podmiotom wolności religii. Przyjęto jednak, że uzewnętrznianie tej wolności może dokonywać się w formie wspólno-

towej. Potwierdzono również, że Kościoły i inne związki wyznaniowe – o ile działają w swoim zakresie – cieszą się 

autonomią i niezależnością29. Własne uprawnienia wspólnot religijnych są podkreślane również w nauce Kościoła kato-

lickiego30. 

Niezbędne jest jednak, w celu wyeliminowania, czy też zminimalizowania choćby potencjalnych konfliktów po-

między konstytucyjnymi i nie tylko wolnościami różnych osób i podmiotów, czy też interesami jednostki a interesami 

społeczeństwa, określenie granic tychże wolności31. Ustawodawca określa granice omawianych wolności w art. 31 ust. 2 

Konstytucji RP32. Zawarta jest tu klauzula delimitacyjna, z której wynika zasada, iż wolność jednostki ma swoje granice, 

gdy następuje naruszenie wolności i praw innych osób. Zamknięty katalog przesłanek materialnych dopuszczających 

ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności zawarty jest w art. 31 ust. 333. Wolność religii i jej uzewnętrznianie może 

być zatem ograniczona jedynie w ustawie w szczególnie określonych sytuacjach. Ponadto musi zaistnieć konieczność 

takowej ingerencji, zaś sama ingerencja musi pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, których 

ochrona uzasadnia dokonane ograniczenie34. Szczególnym gwarantem wolności sumienia i religii jest art. 32 Konstytucji 

RP35 formujący zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie. Taką gwarancją jest również penalizacja czynów godzą-

cych w wolność wyznania. Kodeks karny do kategorii przestępstw przeciwko wolności sumienia i religii, ściganych z 

oskarżenia publicznego, zalicza dyskryminację wyznaniową36, złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religij-

nych37 oraz obrazę uczuć religijnych38. 

 

  

Zakończenie 
Ustalenie zakresu wolności sumienia i religii jest niewątpliwie trudne. Nieodzowna jest zatem rola państwa jako 

neutralnego i bezstronnego organizatora praktykowania różnych wyznań i przekonań w kierunku zapewnienia toleran-

                                                           
26 Konstytucja RP, art. 85 ust 3: „Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbycie służby  
wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie”. 
27 Szerz: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013, s. 255-256; Zob. Wyrok Najwyższego Sądu 
Administracyjnego z 19 września 2000r., III SA 1411/00, LEX 47198. 
28 Konstytucja RP, art. 53 ust 2: „Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz  
uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach,  
praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz  
prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się one znajdują”.  
29 Szczegółowy katalog uprawnień przysługujący kościołom i innym związkom wyznaniowym przy wypełnianiu funkcji religijnych został zawarty 
w Ustawie z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965 ze zm.), art. 19. 
30 Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitas humanae, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 
2002, s. 410-421. 
31 Szerz: P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle jej nadrzędności .Wybrane problemy, Zakamycze 2003.  
32 Konstytucja RP, art. 31 ust. 2: „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego 
prawo mu nie nakazuje”. 
33 Konstytucja RP, art. 31 ust. 3: „ Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko 
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. 
34 Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia 1999 r., P2/98 (Dz. U. z 1999 r., nr 3, poz. 30). 
35 Konstytucja RP, art. 32: „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. 
36 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), art. 194: „Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu 
prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”. (Dalej: Kodeks karny) 
37 Kodeks karny, art. 195: „§1 Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowegoo  
uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniu wolności do lat 2. §2 Tej samej karze podlega, kto  
złośliwe przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym”. 
38 Kodeks karny, art. 196: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone 
do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniu wolności do lat 2”. 
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cji i harmonii wyznaniowej39. Przedmiotem ochrony jest każda uzewnętrzniona forma wyrażania tych wolności, a kata-

log gwarancji wolności religijnej jest otwarty i odnosi się do różnych dziedzin życia społecznego, w obszarze, których 

zakazana jest wszelka dyskryminacja z powodu przekonań religijnych.  

Indywidualna wolność sumienia oraz religii została szeroko opracowana zarówno w aktach prawa międzynaro-

dowego, jak i w ustawodawstwie polskim. Wiele uprawnień wynikających z tych wolności wyartykułowano w Konsty-

tucji RP. Ustawodawca stworzył również formalne środki ochrony przedstawionych wolności. Nie oznacza to jednak, 

że nie pojawiają się problemy w szczególności na styku wolności wyznania z innymi wartościami, szczególnie z wolno-

ścią sumienia. Realizacja wolności sumienia i religii zależy bowiem w dużej mierze od respektowania w lokalnych spo-

łecznościach zasad pluralizmu społecznego, tolerancji dla odmiennych przekonań i wyznań. W konkretnych przypad-

kach może niestety dochodzić do presji zewnętrznej, która narusza wówczas swobodny w tym zakresie wybór jednost-

ki. W sytuacji, gdy dochodzi do napięć na styku różnych wolności konieczna jest rola organów stosujących prawo – 

sądów najwyższych instancji, których orzecznictwo niewątpliwie kształtuje i uzupełnia zakreślony normatywnie zakres 

wolności, w tym wolności sumienia i religii, tak, jak ma to miejsce w przypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

 

*** 

 

 

Guarantees of respect for religious freedom and conscience and beliefs are the foundation of democratic rule of 

law. The foundation of any religious norms Polish law is constitutionally guaranteed to every person the freedom of 

conscience and religion (art. 53). Freedom of conscience is the freedom to make their own assessment of the moral situ-

ation, attitudes and behavior, and the person feeding the same religion or belief may, and often does, make different 

assessments using the same criteria. In Art. 53 paragraph. 2 of the Constitution freedom of religion mainly includes 

"freedom to profess or to adopt a religion of his choice, and freedom, either individually or with others and in public or 

private, to their religion." 

The guarantee of freedom due to the implementation of multilateral international agreements dealing with the 

protection of human rights. Legal guarantees, are among the European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights and other normative acts systemi-

cally important. Instrument to combat this behavior affecting the freedom to include criminal law, which set out the 

offenses against the freedom of conscience and religion. Restriction of liberty are dictated different ways. Freedom of 

religion may be restricted only under the Act and that when it is necessary to protect national security, public order, 

health, morals and the rights and freedoms of others. 

 

 

  

                                                           
39 Por. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 10 listopada 2005 r., nr 44774/98, LEZ nr 165498.  
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I. Wstęp  
Przepisy procedury karnej przewidujące szczególne tryby przesłuchania małoletniego świadka są wyrazem dążenia 

do zapewnienia ochrony małoletnich osób przed tzw. wtórną wiktymizacją, chronią zdrowie psychiczne tych osób 

poprzez stworzenie odmiennego od ,,zwykłego” trybu przesłuchania z ograniczeniem grona osób biorących udział w tej 

czynności, wprowadzając także wymóg udziału w takiej czynności profesjonalisty w postaci biegłego psychologa1.
1Normy określone w art. 185a i 185b ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego2 (dalej – KPK) zabezpie-

czają przede wszystkim interesy małoletnich świadków, choć również zapewniają ochronę interesów procesowych 

oskarżonego poprzez wprowadzenie regulacji pozwalających na przeprowadzenie ponownego przesłuchania małolet-

niego oraz zapewniających udział obrońcy oskarżonego w czynności przesłuchania3. Celem niniejszej publikacji jest 

analiza przepisów przewidujących szczególny tryb przesłuchania małoletnich świadków z uwzględnieniem praktyki 

procedur przesłuchania świadków w dwóch sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego.  

 

II. Przedstawienie kolejnych nowelizacji art. 185a i 185b KPK  
Należy zauważyć, że KPK w pierwotnym brzmieniu nie zawierał szczególnych procedur przesłuchania małolet-

niego świadka przez sąd. Jednakże psychologowie oraz kryminalistycy wskazywali na potrzebę wprowadzenia uregulo-

wań prawnych chroniących dzieci, jako specjalną kategorię świadków4. Dopiero ustawą z 10.1.2003 r. o zmianie ustawy 

- KPK, ustawy - Przepisy wprowadzające KPK, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejaw-

nych5 do KPK dodano art. 185a6. Jednak powyższe uregulowanie nie dotyczyło spraw o czyn z art. 207 § 1 ustawy z 

6.6.1997 r. – Kodeks karny7 (dalej – KK)8.  

Następnie art. 185a KPK otrzymał nowe brzmienie ustawą z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy - KPK9, zgodnie z któ-

rym miał zastosowanie do spraw o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI KK. Jednocześnie ustawa ta doda-

ła art. 185b KPK10. Powyższa nowelizacja wprowadziła szczególną procedurę przesłuchania świadka – pokrzywdzonego 

czynem z art. 207 KK. Natomiast, co do świadków czynu z art. 207 KK niebędących pokrzywdzonymi wprowadzono 

możliwość ich przesłuchania w specjalnym trybie, jeżeli czyn był popełniony z użyciem przemocy lub groźby bezpraw-

nej. Zatem świadkowie niebędący pokrzywdzonymi w sprawach o czyn z art. 207 KK, w którym nie dochodziło do 

użycia przemocy lub groźby bezprawnej, a polegający na znęcaniu się psychicznym poprzez np. wyzwiska, wyganianie 

z domu, odmawianie dostępu do pomieszczeń, nie mogli być przesłuchani w specjalnej procedurze.  

                                                           
1 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 16.3.2011 r., III KK 278/10, LEX nr 811854. 
2 Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
3 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2010 r., IV KK 61/10, BPK 2010, nr 5, s. 18. 
4 Zob. V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007, s. 193.  
5 Dz.U. Nr 17, poz. 155.  
6 ,,§ 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukończył 15 lat,  
powinno się przesłuchiwać w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego  
przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. 
§ 2. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają  
prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to  
swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. 
§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeżeli został sporządzony zapis dźwiękowy przesłuchania, należy go odtworzyć”. 
7 Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.  
8 Przy czym w doktrynie postulowano, aby w art. 185a KPK zostało ujęte też przestępstwo z art. 207 KK - zob. J. Kosonoga, Przesłuchanie 
pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., ,,Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1, s. 66.  
9 Dz.U. Nr 141, poz. 1181.  
10 ,,§ 1. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o 
przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jeżeli  
zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do świadka współdziałającego w popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne”. 
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Nowe brzmienie art. 185a i 185b KPK otrzymały ustawą z 13.6.2013 r. o zmianie ustawy - KK oraz ustawy - KPK11. 

I tak obecnie obowiązujący art. 185a § 1 KPK ma treść: ,,W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy 

lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w 

chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania 

mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, któ-

rych wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierw-

szego przesłuchania pokrzywdzonego”. Z kolei art. 185b § 1 KPK obecnie brzmi: ,,W sprawach o przestępstwa popeł-

nione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego świadka, 

który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w warunkach określonych w art. 185a § 1-3, jeżeli 

zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy”. Wobec ujęcia w art. 185a i w art. 185b 

KPK przestępstw z rozdziału XXVI KK, zarówno pokrzywdzeni przestępstwem z art. 207 § 1 KK, jak i tylko osoby będą-

ce świadkiem tych czynów, mogą być przesłuchani w specjalnym trybie.  

 

III. Omówienie art. 185a i 185b KPK 
a) Uwagi ogólne  

Na wstępie należy zaznaczyć, że przy omawianiu obecnego brzmienia art. 185a i art. 185b KPK można wykorzy-

stać dorobek doktryny i orzecznictwa powstały w czasie kolejnych nowelizacji wspomnianych artykułów.  

Można zauważyć, że art. 185a § 1 KPK dotyczy: 

1. zamkniętego katalog przestępstw (przestępstwa podane są poprzez znamiona czynu lub sposób działania sprawcy 

[przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej]12 lub poprzez wskazanie rozdziałów KK [okre-

ślone w rozdziałach XXIII ,,Przestępstwa przeciwko wolności”, XXV ,,Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności” i XXVI ,,Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”]; 

2. określonej osoby (pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat);  

3. możliwości przesłuchania13 w charakterze świadka (tylko wówczas, gdy zeznania mogą mieć istotne znaczenie 

dla rozstrzygnięcia sprawy); 

4. ilości przesłuchań (tylko raz) oraz wyjątków od tej reguły (1. wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyja-

śnienie wymaga ponownego przesłuchania; 2. zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego prze-

słuchania pokrzywdzonego). 

Z kolei art. 185b § 1 KPK wskazuje na możliwość przesłuchania w warunkach określonych w art. 185a § 1-3 KPK 

świadka, który nie jest pokrzywdzonym, i dotyczy:  

1. zamkniętego katalogu przestępstw (przestępstwa podane są poprzez znamiona czynu lub sposób działania 

sprawcy [przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej] lub poprzez wskazanie rozdziałów KK 

[określone w rozdziałach XXV ,,Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” i XXVI ,,Przestępstwa 

przeciwko rodzinie i opiece”]; 

2. określonej osoby (świadka niebędącego pokrzywdzonym, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat). 

Przy czym istnieje wyłączenie tego trybu przesłuchania wobec określonej kategorii świadków (świadka współdziałają-

cego w popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie karne lub świadka, którego czyn pozostaje w 

związku z czynem, o który toczy się postępowanie karne); 

3. możliwości przesłuchania (jeżeli zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy).  

Zarówno pokrzywdzony czynem z art. 207 § 1 KK, jak i świadek czynu niebędący pokrzywdzonym, którzy nie 

ukończyli lat 15, mogą być przesłuchiwani odpowiednio w trybie art. 185a § 1 KPK albo art. 185b § 1 KPK. Natomiast 

małoletni po skończeniu lat 15 mogą być przesłuchani w warunkach określonych w art. 185a § 1-3 KPK, gdy zachodzi 

uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psy-

chiczny (dotyczy to pokrzywdzonych) albo w trybie określonym w art. 177 § 1a KPK, gdy zachodzi uzasadniona obawa, 

że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub 

wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny (co dotyczy świadków niebędących pokrzywdzonymi). Należy na 

marginesie nadmienić, że zgodnie z § 80 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 11.9.2014 r. – Regulamin 

                                                           
11 Dz.U., poz. 849. 
12 Zob. R.A. Stefański, Szczególne tryby przesłuchania w postępowaniu karnym świadka małoletniego, który nie ukończył 15 lat, ,,Wojskowy 
Przegląd Prawniczy” 2005, nr 4, s. 87-88. 
13 Na marginesie należy zaznaczyć, że okazanie osoby lub rzeczy, jak również konfrontacja, stanowią szczególne 
formy przesłuchania świadka, zatem ich także dotyczy przepis art. 185a § 1 KPK (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21.5.2008 r., II Aka 
104/08, KZS 2009, nr 3, poz. 55, s. 40-41). Choć na ten temat pojawiły się rozbieżności w doktrynie (zob. D. Karczmarska, Przesłuchanie  
małoletniego pokrzywdzonego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, ,,Prokuratura i Prawo” 2014, nr 1, s. 23-26 oraz wskazaną tam  
literaturę). 
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wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury14 (dalej – obecny regulamin) jeżeli 

karalność czynu zależy od wieku pokrzywdzonego, do akt sprawy załącza się wyciąg z dowodu osobistego, z paszportu 

lub z aktu urodzenia pokrzywdzonego. 

Jak wyjaśniono w orzecznictwie, sformułowanie ,,przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz” świadczy o 

woli ustawodawcy, by odstępować od tej zasady tylko zupełnie wyjątkowo, w ,,stanach wyższej konieczności proceso-

wej”15. Ustawodawca wprowadził dwa wyjątki od reguły, jaką jest jednokrotne przesłuchanie małoletniego (1. wyjdą na 

jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania; 2. zażąda tego oskarżony, który nie 

miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego). Potrzeba ponownego przesłuchania związana jest z 

prymatem zasady prawdy (przesłuchanie dla wyjaśnienia istotnych okoliczności) lub prawa do obrony (przesłuchania 

na żądanie oskarżonego)16.  

Żądanie oskarżonego, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego, o ponowne 

przesłuchanie trzeba uwzględnić, bowiem nie ma znaczenia, jaki jest powód tego wniosku, ani też czy oskarżony w 

ogóle go podał; wystarczający jest sam fakt zgłoszenia żądania przez oskarżonego lub jego obrońcę, by sąd był zobowią-

zany do ponownego przesłuchania pokrzywdzonego17. Przy czym ponowne przesłuchanie nie jest uzależnione od opinii 

psychologa, co do możliwości uzyskania od dziecka określonych informacji oraz wpływu takiego przesłuchania na jego 

psychikę18. Zatem ważne, z punktu widzenia ochrony małoletniego przed traumą związaną z powtórnym przesłucha-

niem, jest zaplanowanie czynności przesłuchania w trybie art. 185a albo 185b KPK. W wyroku Sądu Najwyższego z 

24.11.2009 r. zwrócono uwagę, że należy dążyć do tego, aby podczas pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego, podej-

rzany miał już obrońcę, a do przesłuchania w trybie art. 185a KPK winno dochodzić już po przedstawieniu zarzutu 

popełnienia przestępstwa, czyli w fazie postępowania przygotowawczego in personam, a nie we wstępnej fazie tego 

postępowania in rem, bowiem w takim wypadku będzie można poprzestać na jednorazowym przesłuchaniu małoletnie-

go pokrzywdzonego, a prawo oskarżonego do obrony nie zostanie naruszone19. 

W orzecznictwie (na gruncie poprzedniego brzmienia komentowanych przepisów) wyrażono pogląd, że przesłan-

ka zezwalająca na oddalenie wniosku o ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego zachodzi wówczas, gdy żąda tego 

oskarżony (lub jego obrońca), który w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego miał obrońcę i to niezależnie 

od tego, czy obrońca był na tym przesłuchaniu, czy też będąc prawidłowo powiadomionym nie stawił się na nie20. Tu 

jednak należy poczynić jedną uwagę; należy badać przyczynę niestawiennictwa obrońcy na posiedzeniu, bowiem jeżeli 

oskarżony uzgodnił z obrońcą, że ten stawi się na posiedzenie i zada określone pytania, a następnie wskutek zaniedba-

nia obrońca nie stawił się na nie, to podejrzany nie może ponosić negatywnych skutków zaniedbań swojego obrońcy21.  

Należy także zwrócić uwagę na problematykę wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego i 

przesłanek oddalenia tego wniosku. W orzecznictwie zauważono, że wprawdzie z treści art. 185a KPK nie wynika bez-

pośrednio, że wniosek o ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego można oddalić, to jego wykładnia w 

drodze rozumowania argumentum a contrario wskazuje, że zawiera on jednocześnie przesłanki oddalenia wniosku22. I 

tak stwierdzono, że ,,złożenie powyższego żądania nie oznacza jeszcze konieczności ponownego przesłuchania po-

krzywdzonego, albowiem to żądanie podlega ocenie - jak każdy wniosek dowodowy - z punktu widzenia dyrektyw 

wyrażonych w art. 170 KPK. Celem procesu karnego nie jest wyłącznie zapewnienie oskarżonemu realizacji prawa do 

obrony, ale jednoczesna ochrona pokrzywdzonego. Funkcja ochronna przepisu art. 185a KPK uzasadnia odwoływanie 

się do wykładni celowościowej. Natomiast samo stworzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o ponowne przesłu-

chanie pokrzywdzonego nie jest równoznaczne z koniecznością zarządzenia takiego przesłuchania”23. Jednocześnie w 

innym orzeczeniu trafnie stwierdzono, że: ,,W wypadkach określonych w art. 185a § 1 KPK, gdy dowodu, z uwagi na 

                                                           
14 Dz.U., poz. 1218 z późn. zm.  
15 Postanowienie Sądu Najwyższego z 7.5.2013 r., III KK 380/12, BPK 2013, nr 5, s. 14.  
16 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 22.1.2008 r., V KK 216/08, Lex nr 498141. 
17 Postanowienie Sądu Najwyższego z 15.3.2012 r., III KK 244/11, Lex nr 1157561. Zob. także postanowienie Sądu Najwyższego z 24.11.2010 r., I 
KZP 21/10, BPK 2010, nr 7, s. 5; wyrok Sądu Najwyższego z 1.2.2008 r., V KK 231/07, BPK 2008, nr 4, s. 13-14; wyrok Sądu Najwyższego z 22.1.2008 r., V KK 
216/08, Lex nr 498141. 
18 Wyrok Sądu Najwyższego z 1.2.2008 r., V KK 231/07, BPK 2008, nr 4, s. 13. Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z 22.1.2008 r., V KK 216/08, 
Lex nr 498141. 
19 III KK 176/09, Lex nr 553885. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z 24.11.2009 r., III KK 176/09, Lex nr 553885. Zob. także A. Z. Krawiec, Przesłuchanie małoletniego świadka po 
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, ,,Prokuratura i Prawo” 2013, nr 12, s. 125. 
21 Por. poglądy co do możliwości przywracania terminu zawitego oskarżonemu w sytuacji zaniedbań obrońcy (zob. np. postanowienie Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z 21.11.2007 r., II AKz 598/07, Lex nr 365639; postanowienie Sądu Najwyższego z 17.1.2008 r., V KK 448/07, Lex nr  
467450). Z kolei R.A. Stefański wyraził pogląd, że nie ma żadnego znaczenia fakt, że obrońca nie uczestniczył w przesłuchaniu, nawet wbrew  
życzeniu podejrzanego - zob. R.A. Stefański, Szczególne tryby…, s. 90.  
22 Wyrok Sądu Najwyższego z 16.3.2011 r., III KK 278/10, Lex nr 811854. 
23 Postanowienie Sądu Najwyższego z 7.5.2013 r., III KK 380/12, BPK 2013, nr 5, s. 14. Zob. także postanowienie Sądu Najwyższego z 6.7.2006 r., IV 
KK 226/06, Lex nr 219845.  
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stan zdrowia świadka - pokrzywdzonego nie da się trwale przeprowadzić, podstawę nie uwzględnienia wniosku dowo-

dowego lub nie przeprowadzenia takiego dowodu z urzędu stanowi art. 170 § 1 pkt 4 KPK”24. Z kolei wniosek o ponow-

ne przesłuchanie świadka, który złożył już zeznania w trybie art. 185a KPK, w sytuacji gdy oskarżony miał obrońcę, 

można oddalić wówczas, gdy nie wyjdą na jaw, w trakcie postępowania prowadzonego po takim przesłuchaniu, istotne 

okoliczności, które wyjaśnić można tylko poprzez ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego25; innymi słowy wyjaśnie-

nie tych okoliczności może nastąpić poprzez przeprowadzenie innego dowodu26. W orzecznictwie trafnie przyjęto, że 

nie można więc przesłuchiwać ponownie pokrzywdzonego, gdy nie wyjdą na jaw istotne okoliczności, albo, gdy 

wprawdzie okoliczności takie wyjdą na jaw, ale mogą one zostać wyjaśnione za pomocą innych dowodów27. 

 

b) Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o przesłuchanie  

 W doktrynie wyrażono zapatrywanie, powołując się na brzmienie art. 167 KPK oraz 315 § 1 KPK, że w postę-

powaniu przygotowawczym wniosek może być złożony przez prokuratora, podejrzanego, obrońcę podejrzanego, po-

krzywdzonego, pełnomocnika pokrzywdzonego28. Jednocześnie stwierdzono, że nie może złożyć takiego wniosku Poli-

cja, bowiem w czynności sądowej nie przysługują jej w myśl art. 299 § 3 KPK prawa strony29. Należy zauważyć, że w 

nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 24.3.2010 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowa-

nia powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury30 (dalej – poprzedni regulamin) w § 185 wskazano, że w 

sprawach, o których mowa w art. 185a § 1 KPK, z wnioskiem do sądu o przesłuchanie pokrzywdzonego, który w chwili 

przesłuchania nie ukończył 15 lat, występuje prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie i bierze udział w tej 

czynności. Natomiast w obecnym regulaminie nie ma odpowiednika tego przepisu. Należy też zauważyć, że w art. 185a 

i 185b KPK nie ma wskazanego podmiotu, który może złożyć wniosek o przesłuchanie. Mając jednak na uwadze ogólną 

zasadę, że postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie prowadzi je 

Policja (art. 298 § 1 KPK), należy wykluczyć możliwość złożenia do sądu wniosku przez podejrzanego, obrońcę podej-

rzanego, pokrzywdzonego, pełnomocnika pokrzywdzonego31. Odnośnie uprawnienia Policji do złożenia wniosku o 

przesłuchanie należy wskazać, że co prawda KPK jeśli zastrzega daną czynności w postępowaniu przygotowawczym dla 

prokuratora, wyłączając możliwość jej wykonania przez Policję, to czyni to zazwyczaj poprzez wyraźne wskazanie pro-

kuratora jako podmiotu uprawnionego (zob. np. art. 180 § 2 KPK, art. 202 § 1 KPK) oraz braku w obecnym regulaminie 

odpowiednika § 185 poprzedniego regulaminu32, mając na uwadze rolę prokuratora w postępowaniu przygotowawczym 

oraz wskazany krąg osób mogących brać udział w posiedzeniu (nie wskazano funkcjonariusza Policji jako podmiotu 

mogącego brać udział w posiedzeniu), to Policja może tylko wnioskować do prokuratora o wystąpienie z takim wnio-

skiem do Sądu33.  

 

c) Właściwość oraz skład sądu 

Zgodnie z art. 329 § 1 KPK czynności w postępowaniu przygotowawczym dokonuje na posiedzeniu sąd powołany 

do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (a w art. 185a i art. 185b nie wprowa-

dzono odmiennych rozwiązań). Sąd dokonuje czynności jednoosobowo (art. 329 § 2 KPK). Przy czym zgodnie z wyro-

kiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 5.4.2012 r. naruszenie właściwości sądu do przesłuchania małoletniego w 

trybie art. 185a § 1 KPK w postępowaniu nie stanowi bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 4 KPK, 

gdyż nie doszło tu do sytuacji, gdy sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu; 

                                                           
24 Postanowienie Sądu Najwyższego z 15.3.2012 r., III KK 244/11, Lex nr 1157561.  
25 Wyrok Sądu Najwyższego z 16.3.2011 r., III KK 278/10, Lex nr 896115. 
26 Zob. D. Karczmarska, Przesłuchanie małoletniego…, s. 16. 
27 Wyrok Sądu Najwyższego z 24.11.2009 r., III KK 176/09, Lex nr 553885. 
28 Zob. K. Eichstaedt, Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym, Warszawa 2008, s. 373; D. Karczmarska, 
Przesłuchanie małoletniego…, s. 23.  
29 D. Karczmarska, Przesłuchanie małoletniego…, s. 23. 
30 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 144.  
31 Mogą jednak złożyć wniosek do prokuratora o to, by ten wystąpił z takim wnioskiem do sądu (zob. art. 9 § 2 KPK). Na marginesie należy 
zauważyć, że przyjęcie poglądu dopuszczającego możliwość skierowania wniosku w trybie art. 185a albo art. 185b KPK do sądu w postępowaniu  
przygotowawczym przez wskazane podmioty doprowadziłoby do skutków niemożliwych do zaakceptowania, bowiem organ prowadzący  
postępowanie nie miałby wpływu na kolejność dokonywania czynności procesowych. Możliwe byłoby też powstanie sytuacji, w której prokurator  
kończy postępowanie przygotowawcze nie wiedząc, że złożono wniosek o przesłuchanie do sądu w trybie art. 185a KPK albo art. 185b KPK, np.  
obrońca podejrzanego składa wniosek do sądu w dniu 2.1.2015 r., a prokurator, nie wiedząc nic o złożeniu takiego wniosku, w dniu 3.1.2015 r.  
kończy postępowanie przygotowawcze, by następnie po upływie np. miesiąca zostać zawiadomionym przez sąd o terminie posiedzenia.  
32 Z przepisu § 185 poprzedniego regulaminu w powiązaniu z § 245 poprzedniego regulaminu (,,Obowiązkiem prokuratora sprawującego 
nadzór nad postępowaniem przygotowawczym jest zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej oraz niniejszego regulaminu  
przebiegu tego postępowania”) można było wywnioskować, że to prokurator, a nie Policja składa wniosek. 
33 Z kolei R.A. Stefański wskazuje, że z wnioskiem do sądu może zwrócić się organ prowadzący śledztwo lub dochodzenie albo prokurator 
nadzorujący postępowanie przygotowawcze (R.A. Stefański, Szczególne tryby…, s. 92). 
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przesłuchanie świadka w postępowaniu jest bowiem wyłącznie czynnością dowodową w postępowaniu przygotowaw-

czym, a nie wydaniem ,,orzeczenia” w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 4 KPK34. 

 Należy także zauważyć, że przeprowadzenie przez sędziego czynności w trybie art. 185a albo art. 185b KPK w 

postępowaniu przygotowawczym nie wyłącza sędziego od rozpoznania sprawy oskarżonego, bowiem wysłuchanie ze-

znań nie jest prowadzeniem postępowania przygotowawczego35.  

 

d) Uczestnicy posiedzenia 

Uczestników posiedzenia można podzielić na trzy grupy: 

1. Uczestnicy obligatoryjni, do których zalicza się sędziego oraz biegłego psychologa. Przy czym przeprowadzenie 

przesłuchania bez udziału psychologa stanowi względną przyczynę odwoławczą podlegającą ocenie przez sąd odwoław-

czy; nie można uznać, że brak psychologa prowadzi do nieważności czynności przesłuchania36; 

2. W skład drugiej grupy wchodzi prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego, którzy mają prawo 

wziąć udział w przesłuchaniu. Przy czym należy podkreślić, że poprzedni regulamin nakładał obowiązek brania udziału 

w tej czynności przez prokuratora (zob. § 185). Mimo braku w obecnym regulaminie odpowiednika uregulowania za-

wartego w § 185 poprzedniego regulaminu, należy przyjąć, mając na względzie cele postępowania przygotowawczego 

(art. 297 § 1 KPK) oraz rolę prokuratora, że zasadne jest, aby prokurator brał udziału w posiedzeniu. Należy pamiętać, 

że zgodnie z art. 117 KPK uprawnionego do wzięcia udziału w czynności procesowej zawiadamia się o jej czasie i miej-

scu, chyba że ustawa stanowi inaczej (§ 1); czynności nie przeprowadza się, jeżeli osoba uprawniona nie stawiła się, a 

brak dowodu, że została o niej powiadomiona, oraz jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo 

wynikło z powodu przeszkód żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn, a także wtedy, gdy osoba ta usprawie-

dliwiła należycie niestawiennictwo i wnosi o nieprzeprowadzanie czynności bez jej obecności, chyba że ustawa stanowi 

inaczej (§ 2). 

3. Trzecią grupę stanowią: osoba wymieniona w art. 51 § 2 KPK (przedstawiciel ustawowy małoletniego pokrzyw-

dzonego albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje) lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzyw-

dzonego (który będzie przesłuchiwany), które mają prawo również być obecni przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza 

to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.  

Należy zauważyć, że uprawnienia do wzięcia udziału w czynności nie ma podejrzany37. Natomiast w przesłuchaniu 

może uczestniczyć też protokolant oraz tłumacz, choć nie wynika to z treści art. 185a § 2 KPK38.  

 

IV. Zakończenie 

Zasadnie w orzecznictwie stwierdzono, że w art. 185a KPK ustawodawca jednoznacznie określił zarówno zasady 

ochrony świadka pokrzywdzonego przestępstwami wymienionymi w tym przepisie, który w chwili przesłuchania nie 

ukończył 15 lat - przed powtórną wiktymizacją, jak i jej granice, uwzględniając przy tym obowiązek dotarcia do prawdy 

oraz konieczność zapewnienia podstawowych uprawnień do realizowania obrony przez oskarżonego39. 

W doktrynie zwrócono uwagę, że wobec zastrzeżenia czynności przesłuchania do wyłącznej kompetencji sądu 

spowoduje to utrudnienia dla praktyki organów ścigania40. Zauważono również, że choć ustawa milczy na temat wy-

znaczenia terminu przesłuchania, przesłuchanie powinno być wyznaczone przez sąd niezwłocznie, gdyż chodzi o 

utrwalenie zeznań osoby, która łatwo ulega wpływom i sugestii, a wezwanie na termin przesłuchania może być dorę-

czone przez pracownika sądu lub Policję41. Ustawodawca nie wprowadził do treści przepisów żadnego uregulowania 

                                                           
34 II AKa 78/12, KZS 2013, nr 10, poz. 89, s. 54. 
35 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11.12.2007 r., II AKo 279/07, KZS 2007, nr 12, poz. 55, s. 35-36.  
36 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296. Tom I, red. P. Hofmański, Warszawa 2011, s. 1061-1062. Odmiennie, acz 
nietrafnie, K. Pawelec (idem, Wyjaśnienia podejrzanego, zeznania świadka i instytucja świadka koronnego. Komentarz, Warszawa 2003, s. 84)  
wskazując, że brak udziału biegłego psychologa czyni czynność dowodową nieważną, niepodlegającą ujawnieniu.  
37 Zob. L. Paprzycki [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-424 k.p.k., red. J. Grajewski, Warszawa 2010, s. 
670; M. Kurowski [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2013, s. 606-607; K. Eichstaedt, Czynności sądu…, s. 
376-378; M. Gabriel-Węglowski, Regulamin prokuratury. Komentarz do § 96-220 i § 245-260 regulaminu wewnętrznego urzędowania  
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Warszawa 2009, s. 78-79; A. Wilkowska-Płóciennik, Przesłuchanie pokrzywdzonego dziecka  
w trybie art. 185a k.p.k., ,,Prokuratura i Prawo” 2010, nr 6, s. 36; R.A. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa  
karnego procesowego za 2004 r., ,,Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 2, s. 73; idem, Szczególne tryby…, s. 93-95. Odmiennie P. Świerk,  
Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego na podstawie art. 185a kodeksu postępowania karnego, ,,Prokuratura i Prawo” 2004, nr 2, s. 155-156. 
38 Jednakże zob. § 5 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu 
przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1642),  
dalej – rozp. z 18 grudnia 2013 r. 
39 Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.11.2010 r., I KZP 21/10, BPK 2010, nr 7, s. 5. 
40 Zob. J. Kosonoga, Przesłuchanie pokrzywdzonego…, s. 67-68. 
41 R.A. Stefański, Szczególne tryby…, s. 92. 
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dotyczącego terminu wyznaczenia przesłuchania, co uczynił np. w art. 246 § 2 KPK podkreślając, że sąd ma niezwłocz-

nie rozpoznać zażalenie na zatrzymanie. 

Należy także zauważyć, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie 

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 

dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW42, w art. 20 ust. 3 pkt a wskazuje, aby przesłuchania po-

krzywdzonych dzieci odbywały się bez nieuzasadnionej zwłoki po zgłoszeniu faktów właściwym organom. 

Analiza 16 losowo wybranych spraw Kp z wniosku prokuratora do Sądu Rejonowego w Olsztynie o przesłuchanie 

świadka w trybie art. 185a lub 185b KPK w sprawach o czyn z art. 207 § 1 KK w okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013 r43. 

wskazuje, że najwcześniej termin posiedzenia został wyznaczony na dzień przypadający po 3 dniach od wpływu wnio-

sku do sądu, a najpóźniej po 47, przy czym wyniósł średnio 27 dni od dnia wpływu wniosku44.  

W toku badania spraw w Sądzie Rejonowym w Olsztynie zauważono, że: 

- w 3 posiedzeniach nie brał udziału prokurator45; 

- biegły psycholog był powoływany przez prokuratora46.  

Z kolei analiza 11 losowo wybranych spraw Kp z wniosku prokuratora do Sądu Rejonowego w Mrągowie VI Za-

miejscowy Wydział Karny z siedzibą w Biskupcu (wcześniej do Sądu Rejonowego w Biskupcu) o przesłuchanie świadka 

w trybie art. 185a lub 185b KPK w sprawach o czyn z art. 207 § 1 KK w okresie od 1.1.2008 r. do 31.12.2013 r47. wska-

zuje, że najwcześniej termin posiedzenia został wyznaczony na dzień przypadający po 11 dniach od wpływu wniosku 

do sądu, a najpóźniej po 2 miesiącach48, przy czym wyniósł średnio 31 dni od dnia wpływu wniosku.  

W toku badania spraw w Sądzie Rejonowym w Mrągowie VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Biskupcu 

zauważono także, że: 

- część wniosków prokuratora w uzasadnieniu tylko powtarzała zwroty użyte w ustawie, jeden zawierał błędne 

wskazanie formy postępowania (we wniosku raz wskazano, że jest to śledztwo, a następnie, że nadzorowane jest docho-

dzenie); 

- w przesłuchaniu (oprócz małoletniego świadka) brali udział: sędzia, protokolant, biegły psycholog, prokurator; 

- biegły psycholog był powoływany przez sąd.  

Terminy wyznaczania posiedzenia w przedmiocie przesłuchania trzeba zestawić z czasem wskazanym przez usta-

wodawcę na ukończenie postępowania przygotowawczego wynoszącym 3 miesiące w przypadku śledztwa (art. 310 § 1 

KPK), 2 miesiące w przypadku dochodzenia (art. 325i § 1 KPK). Oczywiście w przypadku złożenia przez prokuratora 

wniosku w trybie art. 185a albo 185b KPK mogą być (a nawet muszą być) równolegle dokonywane inne czynności pro-

cesowe, lecz jak wskazuje osobiste doświadczenie zawodowe jednego ze współautorów opracowania, bez przesłuchania 

małoletniego trudno jest podjąć kluczowe w toku postępowania przygotowawczego decyzje (np. o przedstawieniu za-

rzutów, skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania). Należy zauważyć, że przeprowa-

dzenie przesłuchań w trybie art. 185a i 185b KPK może wpływać na wydłużenie czasu trwania postępowania przygoto-

wawczego. Dlatego dobrze, że ustawodawca ograniczył szczególne tryby przesłuchań małoletnich tylko do spraw naj-

poważniejszych49.  

                                                           
42Http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue2/dyrektywa-wykorzystywanie-dzieci-pornografia.pdf, dostęp: 5.1.2014 r.  
43 W związku z przygotowaniem niniejszego opracowania zwrócono się do Sądu Rejonowego w Olsztynie z prośbą o udostępnienie do badań 
spraw Kp z wniosku prokuratora do Sądu Rejonowego w Olsztynie o przesłuchanie świadka w trybie art. 185a lub 185b KPK w sprawach o czyn z art.  
207 § 1 KK w okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013 r. Dokonano badania następujących spraw: II Kp 12/13, VII Kp 637/13, VII Kp 505/13, VII Kp  
491/13, VII Kp 484/13, VII Kp 146/13, VII Kp 108/13, VII Kp 18/13, II Kp 756/13, II Kp 751/13, II Kp 621/13, II Kp 583/13, II Kp 431/13, II Kp 430/13, II  
Kp 374/13, II Kp 86/13.  
44 W sprawie VII Kp 146/13, w której wniosek o przesłuchanie wpłynął do sądu w dniu 5.3.2013 r. Prokurator Rejonowy Olsztyn-Południe w  
Olsztynie zwrócił się do Sądu Rejonowego w Olsztynie z ,,uprzejma prośbą o możliwe przyspieszenie wykonania czynności przesłuchania (…)  
albowiem tak odległy termin spowoduje wydłużenie postępowania przygotowawczego”, przy czym sąd udzielił odpowiedzi, że termin przesłuchania  
wyznaczony na dzień 15.4.2013 r. jest najwcześniejszym możliwym terminem na wykonanie czynności.  
45 W sprawach VII Kp 491/13, VII Kp 146/13, VII Kp 18/13.  
46 Należy zauważyć, że KPK ,,milczy” na temat kto (sąd czy prokurator) ma powołać biegłego psychologa. W literaturze (w poprzednim stanie  
prawnym) wskazywano, że biegłego psychologa powołać ma (i wypłacić wynagrodzenie) sąd przeprowadzający przesłuchanie (R.A. Stefański,  
Szczególne tryby…, s. 94). Z kolei obecnie § 1 ust. 4 rozp. z 18 grudnia 2013 r. zdaje się przesądzać, że to prokurator ma powołać psychologa.  
47 W związku z przygotowaniem niniejszego opracowania zwrócono się do Sądu Rejonowego w Mrągowie VI Zamiejscowy Wydział Karny z 
siedzibą w Biskupcu z prośbą o udostępnienie do badań spraw Kp z wniosku prokuratora do Sądu Rejonowego w Mrągowie VI Zamiejscowy Wydział  
Karny z siedzibą w Biskupcu (wcześniej do Sądu Rejonowego w Biskupcu) o przesłuchanie świadka w trybie art. 185a lub 185b KPK w sprawach o  
czyn z art. 207 § 1 KK w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Dokonano badania następujących spraw: II Kp 117/12, II Kp 88/12, II Kp  
78/12, VI Kp 127/13, II Kp 54/09, II Kp 55/09, II Kp 97/11, II Kp 50/11, II Kp 32/11, II Kp 94/12, II Kp 93/12.  
48 W sprawie II Kp 88/12 wniosek o przesłuchanie do sądu wpłynął w dniu 12.07.2012 r., a termin przesłuchania wyznaczono na dzień 
12.09.2012 r. W dniu 21.08.2012 r. do sądu wpłynęło pismo Prokuratora Rejonowego w Biskupcu z uprzejmą prośbą o przyspieszenie wykonania  
czynności z uwagi na upływ terminów procesowych przewidzianych w KPK. Na to pismo udzielono odpowiedzi, że przesłuchanie zostało  
wyznaczone na dzień 12.09.2012 r. o czym zawiadomiono oskarżyciela publicznego wokandą, której odbiór potwierdzono w dniu 14.08.2012 r.  
49 Por. D. Gil, Tryb przesłuchania małoletniego w postępowaniu karnym po nowelizacji z czerwca 2013 r. [w:] Dowodzenie w procesach  
karnych,red. R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014, s. 117; K. Boratyńska [w:] K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny,  
Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2014, s. 384; K. Eichstaedt, Czynności sądu…, s. 369. 
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 Pozytywnie oceniając regulacje przewidziane w art. 185a i 185b KPK można wskazać na ich mankament w po-

staci braku określenia terminu, w ciągu którego sąd ma dokonać przesłuchania. Przy czym ustawodawca rzadko w treści 

przepisu oznacza termin na dokonanie jakiejś czynności, niemniej jednak to czyni m.in. w art. 180 § 2 KPK (,,w termi-

nie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora”), art. 246 § 2 KPK (,,niezwłocznie”), art. 254 § 1 

KPK (,,najpóźniej w ciągu 3 dni”), art. 348 KPK (,,bez nieuzasadnionej zwłoki”), art. 517h § 4 KPK (,,najpóźniej w ciągu 

miesiąca od daty jej wpływu”); pośrednio termin na dokonanie czynności wskazano także np. w art. 248 § 2 KPK.  

W celu zwiększenia szybkości postępowania przygotowawczego, mając na względzie potrzeby praktyki wysuwa-

my postulat de lege ferenda modyfikacji treści przepisu art. 185a § 1 KPK poprzez dodanie zdania: ,,W postępowaniu 

przygotowawczym przesłuchanie przeprowadza sąd najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wpływu wniosku, a jeżeli podej-

rzany jest zatrzymany - w terminie 24 godzin”.  

Taki zapis miałby szanse wpłynąć na szybkość dokonania czynności przesłuchania przez sąd. Naszym zdaniem ist-

nieje potrzeba uregulowania w KPK terminu wyznaczenia przesłuchania. Związane jest to też z faktem, że wszelkie 

prośby prokuratora ,,o przyspieszenie terminu” mogą być źle odbierane przez sąd oraz społeczeństwo.  

Można także postulować, aby wnioski składane przez prokuratora były staranniej przygotowywane, nie powtarza-

ły tylko określeń zawartych w ustawie, ale wyjaśniały dlaczego w realiach konkretnej sprawy konieczne jest dokonania 

przesłuchania; prokurator także obowiązkowo powinien brać udział w posiedzeniu, co jest szczególnie istotne w tzw. 

,,procesie kontradyktoryjnym”.  

 

*** 

 

 

This article aims to examine the amended provisions of articles 185a and 185b of the Code of Criminal Procedure, 

which sets out the special procedure for examining a minor as a witness. Special attention is paid to competence and 

composition of the court, request for examination.  

Also assessed are consequences of the said regulations that may arise in connection with their practical applica-

tions. Authors also analysis 27 prosecutor’s requests for examination a minor witness under the provisions of articles 

185a and 185b of the Code of Criminal Procedure. Also de lege ferenda proposals are formulated. 
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Wstęp 
 Zarówno w wieku XIX oraz XX zamachy na najwyższe osobistości w państwie nie były zjawiskiem obcym w 

ówczesnym świecie. Rządy absolutystyczne, przemiany społeczno-polityczne, złe traktowanie obywateli przez elity 

rządzące doprowadzały w rezultacie do wielu wystąpień ludności przeciwko władzy, w skrajnych przypadkach do wy-

buchu rewolucji. Do najbardziej znanych morderstw popełnionych na skutek najwyższych oficjeli państwowych, które 

odbiły się wielkim echem w niegdysiejszym świecie, należy zaliczyć m.in. zamach z 28 czerwca 1914 roku na austriac-

kiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i jego żonę Zofię1. Wielkim wydźwiękiem na skalę 

światową okazał się szturm na karetę carską w wyniku, którego poniósł śmierć w 1881 roku car Aleksander II Roma-

now
1. Nie sposób pominąć, także zamachu na jednego z najbardziej popularnych Prezydentów Stanów Zjednoczonych 

Abrahama Lincolna na skutek, którego zmarł on 15 kwietnia 1865 roku2. Nowo odrodzona po 123 latach Rzeczypospoli-

ta w swojej historii, także doświadczyła zamachu skierowanego przeciwko Prezydentowi RP – Gabrielowi Narutowi-

czowi. Strzelał malarz Eligiusz Niewiadomski3. Już pierwszy strzał okazał się śmiertelny4. 

 

Rys historyczno – prawny 
Z chwilą odzyskania suwerenności przez Polskę wysunęły się na plan pierwszy w życiu politycznym kraju liczne, 

dotąd nierozwiązane problemy wewnętrzne. Czołowe miejsce wśród nich zajmowała sprawa ustalenia przez Sejm 

Ustawodawczy konstytucji. Nastąpiło to 17 marca 1921 roku. Powstała ona w toku wielomiesięcznych debat i sporów. 

Koncentrowały się one głównie wokół zagadnienia jedno- czy dwuizbowości parlamentu polskiego, roli Kościoła kato-

lickiego w życiu publicznym, sposobu wyboru prezydenta Rzeczypospolitej oraz jego kompetencji. Wybór prezydenta 

(na kadencję 7-letnią) miał być dokonywany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone izby sejmu i senatu (kluby 

lewicowe żądały by prezydent był wybierany przez cały naród). Kompetencje prezydenta były mocno ograniczone 

(prawica obawiała się wyboru Piłsudskiego na prezydenta)5.  

Do kompetencji prezydenta w zakresie władzy wykonawczej należało mianowanie i odwoływanie rządu (Rady 

Ministrów). Przy powoływaniu rządu prezydent musiał w praktyce liczyć się ze stanowiskiem i żądaniami większości 

sejmu. Prezydent obsadzał wyższe urzędy cywilne i wojskowe. Sprawował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Jako 

głowa państwa przyjmował przedstawicieli państw obcych i wysyłał przedstawicieli państwa polskiego za granicę. Za-

wierał również umowy międzynarodowe. Wypowiadał wojnę i zawierał pokój, ale tylko za zgodą sejmu. Przysługiwało 

mu także prawo wydawania rozporządzeń wykonawczych i zarządzeń. W zakresie władzy ustawodawczej prezydent 

zwoływał, zamykał i odraczał sesje zwyczajne i nadzwyczajne sejmu i senatu. Przysługiwało mu prawo rozwiązania 

sejmu za zgodą 3/5 członków senatu. Prezydent podpisywał ustawy wraz z ministrami (promulgacja) i zarządzał ich 

publikację w Dzienniku Ustaw. W zakresie władzy sądowej prezydent mianował sędziów oraz decydował o stosowaniu 

prawa łaski. Stosownie do przyjętego przez konstytucję marcową systemu rządów parlamentarnych wszystkie akty 

rządowe prezydenta musiały być kontrasygnowane przez premiera i odpowiedniego ministra, którzy ponosili przed 

sejmem odpowiedzialność za ich treść. Nastąpiło w ten sposób pozbawienie prezydenta samodzielności funkcjonalnej i 

uzależnienie go od rządu6. Mimo, iż konstytucja z 1921 roku ograniczała rolę prezydenta w ówczesnej Polsce, przekazu-

jąc większość kompetencji parlamentowi, ranga jego kompetencji była niewątpliwie istotna. 

 W pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej toczyły się nieustające dyskusje dotyczące roli głowy pań-

stwa w strukturze władzy7. 4 grudnia 1922 roku Józef Piłsudski wycofał się z wyścigu o fotel prezydencki8. W związku z 

                                                           
1 E. Radziński, Aleksander II ostatni wielki car, Warszawa 2005, s. 453-467.  
2 F. Bernaś, Ofiary fanatyzmu, Warszawa 1987, s. 17. 
3 Z. Kaczmarek, Trzej prezydenci II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 64. 
4 F. Bernaś, Op. cit., s. 171. 
5 H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1982, s. 143. 
6 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 514. 
7 Z. Kaczmarek, Op. cit., s. 5.  
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tym, że prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów urząd ten był często 

poddawany krytyce przez opozycyjne gremia negatywnie nastawione do głowy państwa. Ponadto nieprzyjemną posta-

wę społeczeństwa wobec elit rządzących potęgował fakt kryzysu i biedy w dopiero, co odrodzonym państwie – w do-

datku zniszczonym przez front wschodni I Wojny Światowej oraz wojnę z bolszewikami.  

Początek lat 20-stych XX wieku to okres antagonizmów i wielu sprzeczności w Polsce. Główne ich źródło tkwiło 

w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej kraju, w rozwijających się na tym tle fermentach społecznych, jak również w 

sprzecznościach w łonie kół rządzących, szczególnie między Piłsudskim a Narodową Demokracją. Sytuację gospodarczą 

kraju znamionowała przede wszystkim rozwijająca się nieubłagalnie, (choć jeszcze nie gwałtownie) inflacja9. Tymcza-

sem właściciele kapitału pozbywali się gotówki, lokując ją w nowych inwestycjach lub kupując nieruchomości. Rosły 

dysproporcje o społecznym podziale dochodu narodowego10. Przez cały niemal rok 1921 szerzyły się ostre i masowe 

ruchy strajkowe. Brutalne represje poważnie osłabiły pozycję rządu w oczach społeczeństwa11. W tle tych wydarzeń, 

odbyły się wybory prezydenta12. Dnia 9 grudnia Zgromadzenie Narodowe wybrało Prezydentem Rzeczypospolitej Ga-

briela Narutowicza13.  

Z uwagi na to, że Narutowicz znany był, jako demokrata i człowiek o nieposzlakowanej uczciwości osobistej, gło-

sowała za nim również lewica, tudzież posłowie mniejszości narodowych. Przyniosło mu to zwycięstwo i niepohamo-

waną nienawiść ze strony ugrupowań prawicowych. Prasa endecka i innych ugrupowań prawicowych wszczęły szeroką 

i nieprzebierającą w środkach nagonkę przeciwko prezydentowi, przedstawiając go, jako „elekta żydowskiego” i nawo-

łując niemal bez osłonek do usunięcia „zawady”, jaką rzekomo stanowił on na drodze do naprawy państwa. Nowemu 

prezydentowi od dnia wyborów nie szczędzono żadnych oskarżeń i poniżeń14.  

 

Gabriel Narutowicz – sylwetka pierwszego prezydenta 
Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 roku w Telszach na Żmudzi w rodzinie szlacheckiej. W 1873 r. 

Gabriel Narutowicz rozpoczął naukę w niemieckim gimnazjum klasycznym w nadbałtyckiej Lipawie, które ukończył 

dziesięć lat później15. Opuściwszy po ukończeniu w 1883 r. gimnazjum w Lipawie, (…) zapisuje się Narutowicz na 

wydział fizyczno-matematyczny uniwersytetu w Petersburgu16. Na drodze do wymarzonego indeksu studenckiego staje 

jednak Gabrielowi zły stan zdrowia. Wypadek, jaki wydarzył się mu jeszcze w okresie nauki w Libawie, w czasie 

żeglarskiego rejsu po wodach Bałtyku (wywrotka i przymusowa kąpiel w zimnej wodzie) doprowadził w konsekwencji 

do ostrego zapalenia płuc, a w jego następstwie do gruźlicy. Fakt ten wpływa w sposób zasadniczy na dalsze losy życia 

młodego Gabriela. Mimo ukończenia gimnazjum, nie może on jeszcze w tym samym roku rozpocząć studiów wyższych. 

Wyjeżdża do Petersburga dopiero w 1884 r17. W Petersburgu, którego znaczną część wzniesiono na bagnach, jego 

problemy zdrowotne nasiliły się. Wraz z matką udał się do Davos w Szwajcarii, gdzie spędził kilka miesięcy; 

najprawdopodobniej leczył się także w Montreaux18. Okres rekonwalescencji odbył w znanym szwajcarskim 

uzdrowisku Davos-Platz. Na jesieni 1887 r. przybył do Zurychu, gdzie został przyjęty na wydział inżynierii budowlanej 

miejscowej politechniki. Studiowała tutaj, obok młodzieży szwajcarskiej, młodzież rosyjska, niemiecka i polska19. Duże 

wpływy wśród kolonii polskiej zyskała Liga Polska założona w 1887 r., której twórcą był znany pisarz, Zygmunt 

Miłkowski. Podstawowym celem tej organizacji była walka o niepodległość Polski i swobody demokratyczne. 

Przekształcona została w 1893 r. w Ligę Narodową – ośrodek dyspozycyjny Narodowej Demokracji. Środowisko 

socjalistyczne było niezwykle zróżnicowane. Przed przybyciem Narutowicza, odwiedzał Szwajcarię Ludwik Waryński, 

Szymon Diksztajn, Mendelsonowie, Bolesław Limanowski, Ignacy Daszyński. Narutowicz dzięki osobistym kontaktom i 

stosunkom towarzyskim oraz studiom, związał się z działaczami II Proletariatu i przyszłymi aktywistami Polskiej Partii 

Socjalistycznej. Czytał dzieła Marksa, Engelsa, Limanowskiego, Spencera, Darwina. Chodził na zebrania organizowane 

przez działaczy socjalistycznych20. Podczas studiów (…) Narutowicz przejawiał dużą aktywność i brał udział w różnych 

seminariach i wycieczkach o charakterze naukowym. Był wybitnie uzdolniony, a interesowały go zwłaszcza 

                                                                                                                                                                                                         
8 S. Thugutt, Przyczynek do historii pierwszego Zgromadzenia Narodowego, [w:] Gabriel Narutowicz we wspomnieniach współczesnych polityków, 
Warszawa 1992, s. 53. 
9 H. Zieliński, Op. cit., s. 143. 
10 M. Eckert, Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1989, s. 69. 
11 H. Zieliński, Op. cit., s. 144. 
12 Ibidem, s. 146. 
13 A. Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 1989, s. 201. 
14 H. Zieliński, Op. cit., s. 146. 
15 M. Andrzejewski, Gabriel Narutowicz, Warszawa 2012, s. 4. 
16 M. Ruszyc, Strzały w „Zachęcie”, Katowice 1987, s. 13. 
17 F. Bernaś, Gabriel Narutowicz, Warszawa 1979, s. 9-10. 
18 M. Andrzejewski, Op. cit., s. 5. 
19 Z. Kaczmarek, Trzej prezydenci II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 12-13. 
20 Ibidem, s. 13.  
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matematyka, budownictwo kolejowe i wodne, w którym miał później stać się wielkim autorytetem. Narutowicz 

pasjonował się również geologią i inżynierią wojskową i z własnej inicjatywy zapisał się na uczelni na kursy wojskowe. 

Uczęszczał też na wykłady z historii i literatury pięknej. Studia z bardzo dobrymi i dobrymi ocenami ukończył w 1891 

roku21.  

Po skończonych studiach kreślił projekty stacji i linii kolejowych. Interesowała go też regulacja rzeki Steinach i 

budowa kanału w dolinie Renu. W latach 1896-1908 przygotowywał projekty i budował wg nich wiele elektrowni 

szwajcarskich, np. wielką na owe czasy elektrownię Kubel pod Saint-Gallen. W 1901 r., jako zamożny inżynier, ożenił 

się z koleżanką uczelnianą Ewą Krzyżanowską, nieodłączną towarzyszką życia – subtelną, łagodną, dzielącą 

zainteresowania męża22.  

W dniu 12 listopada 1907 r. Narutowicza powołano na stanowisko profesora Politechniki Zuryskiej i powierzono 

mu kierowanie katedrą budownictwa wodnego. Równocześnie prowadził biuro inżynierskie w St. Gallen – pod 

warunkiem kontynuowania jego działalności zgodził się przyjąć ofertę prowadzenia zajęć na zuryskiej uczelni23. 

O ile do 1914r. Narutowicz był w stanie godzić obowiązki profesora z kierowaniem własnym biurem inżynierskim, 

to po wybuchu I wojny światowej przychodziło mu to coraz trudniej24. W czasie pierwszej wojny światowej kierował 

Polskim Komitetem Samopomocowym w Zurychu, który współpracował z Generalnym Komitetem Pomocy Ofiarom 

Wojny w Vevey, pracującym pod przewodnictwem Henryka Sienkiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego i Antoniego 

Osuchowskiego. Ideowo jednak był związany z obozem niepodległościowym Józefa Piłsudskiego, utrzymując 

przyjacielskie stosunki z ludźmi wartościowymi różnych orientacji politycznych. Na podstawie porozumienia z Józefem 

Piłsudskim, Aleksandrem Dębskim, Stanisławem Kotem, Michałem Sokolnickim prof. Narutowicz pełnił funkcję 

dyspozytora sum gromadzonych przez Komitet Obrony Narodowej w Ameryce na akcję legionową. Najpierw w 

strzelcach, a później w legionistach Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego widział kontynuatorów powstańców 

styczniowych 1863 roku25.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Narutowicz przygotowywał się do powrotu do kraju26. Początkowo 

Ignacy Paderewski zaproponował mu profesurę na Politechnice Warszawskiej, a później funkcję eksperta w 

Ministerstwie Robót Publicznych. Obowiązki wobec ciężko chorej żony, która umarła 20 lutego 1920 r., zatrzymały go 

w Szwajcarii27. Zbliżanie się do Warszawy frontu wojny polsko-rosyjskiej skłania jednak Narutowicza do przyjazdu 22 

lipca28. Narutowicz nie przyjął propozycji kierowania katedrą budownictwa wodnego na Politechnice Warszawskiej. 

Niebawem w rządzie Władysława Grabskiego objął stanowisko ministra robót publicznych, które zachował w gabinecie 

Wincentego Witosa i w dwóch gabinetach Antoniego Ponikowskiego i które sprawował nieprzerwanie od 24 lipca 

1920r. do 17 czerwca 1922 r. Widząc, że kierowane przez niego ministerstwo nie wypełnia zadań, do jakich zostało 

powołane, oraz wobec braku środków wystąpił o jego likwidację, co wzbudziło spore zaskoczenie29. 

Od 28 czerwca do 14 grudnia 1922 r. w gabinetach Artura Śliwińskiego i Juliana Nowaka piastował Narutowicz 

stanowisko ministra spraw zagranicznych30. Tekę ministra spraw zagranicznych objął po najsmutniejszym bodaj okresie 

naszej dyplomacji, w którym nie tylko zwycięstwo nad Rosją Sowiecką i pokój ryski31 nie zostały wyzyskane, ale 

niezałatwione jeszcze wschodnie sprawy graniczne z Galicją i Wilnem, zepchnięte na najniewłaściwsze, prawie 

niebezpieczne tory, prestiż międzynarodowy Rzeczypospolitej znacznie obniżyły32. Samo powołanie go na szefa tak 

newralgicznego resortu świadczyło o tym, iż nie tylko sprawdził się na stanowisku ministra robót publicznych, ale 

dostrzeżono takie jego atuty, jak biegłe posługiwanie się kilkoma zachodnimi językami, dobra znajomość Europy 

Zachodniej, liczne kontakty jeszcze z okresu szwajcarskiego oraz umiejętność prowadzenia trudnych negocjacji33. 

14 grudnia 1922 roku wybrany został Prezydentem Rzeczypospolitej34 (…). Padły na niego głosy lewicy i 

mniejszości narodowych. W kilka dni później Narutowicz już nie żył. Zastrzelił go w „Zachęcie” związany ze 

Stronnictwem Narodowym, lecz stojący z dala od polityki malarz Eligiusz Niewiadomski35. 

                                                           
21 M. Andrzejewski, Op. cit., s. 6. 
22 M. Drozdowski, Gabriel Narutowicz Prezydent RP we wspomnieniach relacjach i dokumentach, Warszawa 2004, s. 5-6. 
23 M. Andrzejewski, Op. cit., s. 8. 
24 Ibidem, s. 9. 
25 M. Drozdowski, Op. cit., s. 7.  
26Z. Kaczmarek, Op. cit., s. 27. 
27 M. Drozdowski, Op. cit., s. 9.  
28 M. Ruszyc, Op. cit., s. 77.  
29 M. Andrzejewski, Op. cit., s. 12. 
30 Ibidem., s. 14. 
31 Traktat pokojowy zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. zakończył wojnę polsko-rosyjską i zlikwidował większość spraw spornych między Polską i 
Rosją Sowiecką. 
32 J. Łukasiewicz, Gabriel Narutowicz jako minister spraw zagranicznych, [w]: M. Drozdowski, Gabriel Narutowicz Prezydent RP we 
wspomnieniach relacjach i dokumentach, Warszawa 2004, s. 159. 
33 M. Andrzejewski, Op. cit., s. 14. 
34 11 grudnia 1922 r. Narutowicz zaprzysiężony został na urząd Prezydenta RP, ale dopiero 14 grudnia J. Piłsudski przekazał mu realną władzę, jako 
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Okoliczności, zabójstwo 
Był dzień 15 grudnia 1922 roku. Prasa warszawska podała, iż w dniu następnym otwarta zostanie w stolicy o 

godzinie 12.00 w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych doroczna wystawa sztuki, na którą zaproszono wiele 

wybitnych osobistości polskiego świata polityki, sztuki i kultury, w tym i „Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, prof. 

Gabriela Narutowicza”36. Nazajutrz rano Narutowicz odbył przejażdżkę konną po Łazienkach, następnie w Belwederze 

spotkał się z byłym premierem Leopoldem Skulskim. Panowie ustalili szczegóły planowanego polowania, a Narutowicz, 

mający tego dnia wyjątkowo złe przeczucia, poprosił przyjaciela o opiekę nad swoimi dziećmi w przypadku 

nieszczęścia. O godzinie 11.30 Prezydent udał się z wizytą do kardynała Kakowskiego37. „O 11.50 (…) odjechał aby 

wziąć udział w otwarciu salonu sztuki w „Zachęcie”. Zostałem jeszcze parę minut i rozmawialiśmy z kardynałem o 

stosunku PSL do kleru, o stosunkach sejmowych itp.” – wspominał Maciej Rataj w „Pamiętnikach”38. Prezydent nie 

przyjmował do wiadomości żadnych postulatów o przydzieleniu mu straży przybocznej, mimo kilkukrotnych 

zawiadomień telefonicznych, że zostanie zabity. Stwierdzał: „Nie mogę jeździć ze strażą, jak generał – gubernator 

rosyjski – ale jak Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, albo niech mnie zabiją”39. 

 W tym czasie Eligiusz Niewiadomski – przyszły zabójca Prezydenta RP opuszczał siedzibę wydawnictwa 

Gebethner i Wolff w Pałacu Potockich, gdzie załatwiał dalsze sprawy związane z przygotowywaną przez niego 

publikacją dotyczącą historii malarstwa polskiego. Był bardzo spokojny i opanowany40.  

Niewiadomski pragnąc upewnić się, iż prezydent przybędzie do „Zachęty” zadzwonił rano do Belwederu, podając 

się za komisarza pierwszego obwodu policji odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Zapytał o godzinę przyjazdu 

Narutowicza oraz trasę przejazdu, a zastępca szefa kancelarii prezydenta Łepkowski, działając w dobrej wierze, udzielił 

mu wszystkich niezbędnych informacji41, potem Niewiadomski nieśpiesznie zjadł śniadanie i starannie się ubrał42.  

Teraz, wychodząc z wydawnictwa, skierował się powolnym krokiem w stronę „Zachęty”. W kieszeni płaszcza 

delikatnie masował palcami kolbę swojego browninga43. Niewiadomski udał się więc do „Zachęty” i już około godziny 

11.40 znalazł się wśród gromadzących się tu gości. Pozdrawiał znajomych, oglądał obrazy i… czekał, starając się przez 

cały czas być jak najbliżej grupy oficjeli, wśród których znajdowali się m.in.: premier Nowak, ministrowie Kumaniecki i 

Makowski, szef protokółu dyplomatycznego hr. Przeździecki, prezes Towarzystwa „Zachęty” Kozłowski, i ambasador 

brytyjski w Warszawie Max Muller z małżonką44. 

Minęła godzina 12.00. Na schodach „Zachęty” pojawił się Narutowicz witany przez prezesa Kozłowskiego już od 

samego wejścia45. Niewiadomski przez chwilę intensywnie wpatrywał się w wyprostowaną postać w futrze. Widział 

Narutowicza po raz pierwszy w życiu. (…) Przesunąwszy się w stronę schodów, po chwili dyskretnie obszedł 

zawieszoną tu powitalną wstęgę, przez nikogo niepokojony, a następnie wszedł wyżej, do sal wystawowych. Nie było to 

dziwne: pracownicy „Zachęty” dobrze go znali; wiedzieli, że artyści często zbierają się wcześniej i witają gości, stojąc w 

pobliżu swych dzieł46. Tymczasem prezydent otworzył wystawę i w towarzystwie premiera Juliana Nowaka i prezesa 

„Zachęty” Karola Kozłowskiego rozpoczął zwiedzanie. Panowie, prowadząc niezobowiązującą rozmowę, zatrzymali się 

przed obrazem Teodora Ziomka Krajobraz Zimowy, kiedy za plecami Narutowicza stanął Niewiadomski47. Szybko 

wyciągnął pistolet z kieszeni i lekko zagryzając wargę skierował broń w plecy prezydenta. Powietrze rozdarły trzy 

strzały, oddane jeden po drugim, w przeciągu półtorej sekundy. Zabrzmiały zaskakująco głucho48. Prezydent uczynił 

gest zdziwienia, stał jeszcze przez kilka sekund wyprostowany, a następnie upadł na wznak (…)49. Po chwili 

zamieszania rzucono się na pomoc. Narutowicz nie wydał żadnego krzyku, nie wyrzekł ani jednego słowa, stracił 

natychmiast przytomność. Rozpięto mu ubranie. Trochę krwi uciekło z piersi. Kula wyszła z jednej z ran pod prawą 

                                                                                                                                                                                                         
Naczelnik Państwa, co zostało ujęte w oficjalnym protokole. 
35 K. Morawski, Narutowicz-Wojciechowski, [w] M. Drozdowski, Gabriel Narutowicz Prezydent RP we wspomnieniach relacjach i dokumentach, 
Warszawa 2004, s. 168. 
36 F. Bernaś, Ofiary… Op. cit., s. 170. 
37 S. Koper, Afery i skandale drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, s. 35.  
38 M. Rataj, Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965, s. 130. 
39 P. Dąbrowski, Zabójstwo Prezydenta Gabriela Narutowicza – proces Eligiusza Niewiadomskiego, [w:] „Impoderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, 
Gdańsk 2011, s. 150.  
40 P. Pleskot, Niewiadomski zabić prezydenta, Warszawa 2012, s. 45. 
41 P. Dąbrowski, Op. cit., s. 150. 
42 P. Pleskot, Op. cit., s. 45. 
43 Ibidem, s. 45. 
44 F. Bernaś, Gabriel…Op. cit., s. 92-93. 
45 F. Bernaś, Ofiary… Op. cit., s. 171. 
46 P. Pleskot, Op. cit., s. 51.  
47 S. Koper, Op. cit., s. 36. 
48 P. Pleskot, Op. cit., s. 53. 
49 R. Świerkowski, Głośno nad trumnami, Warszawa 1987, s. 11. 
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piersią. W następstwie sekcja stwierdziła, iż ten pocisk wszedłszy przez plecy przeszył serce, dwa inne pozostały w głębi 

ciała50. Stojący obok prezydenta i objaśniający go jeszcze przed chwilą artysta malarz, wiceprezes „Zachęty”, Edward 

Skuń, rozbroił nie stawiającego oporu zabójcę. Obecny na sali lekarz, dr Śniegocki był bezradny – stwierdził niemalże 

natychmiastowy zgon spowodowany zaduszeniem przez wewnętrzny krwotok płucny51. Stojąca niedaleko młoda 

poetka Kazimiera Iłłakowiczówna – sanitariuszka z czasów wojny – przez chwilę podtrzymywała głowę umierającego. 

Na czole dostrzegła lekko blednący guz. Później wspominała, że próbowała reanimacji. Obecny na Sali ksiądz prof. 

Antonii Szlagowski zaczął odprawiać na głos modlitwę za konających52. Kilka minut później pierwszy prezydent 

odrodzonego państwa polskiego zmarł. Obowiązki głowy państwa zgodnie z artykułem 40. Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej53 przeszły na marszałka sejmu – Macieja Rataja54. O godzinie 14.00 nad „Zachętą” zatknięto czarną, żałobną 

flagę. W godzinę później zwłoki Narutowicza przewieziono do Belwederu55. W dniu 19 grudnia 1922 roku odbył się w 

asyście tysięcznych tłumów pogrzeb Gabriela Narutowicza. Kondukt żałobny wyruszył z Belwederu przewożąc zwłoki 

zamordowanego prezydenta na miejsce wiecznego spoczynku, do Katedry św. Jana56.  

Niewiadomski natomiast całą okoliczność zamachu chciał wykorzystać by maksymalnie uwypuklić własną 

ideologię i przekonania. Zrealizował dopiero pierwszą część swojego planu. Druga miała rozegrać się na sali sądowej i 

przed plutonem egzekucyjnym. Zachowywał spokój, gdy jednak ktoś zapytał, dlaczego zastrzelił pierwszego obywatela 

Polski, wykrzyknął, że prezydent został „za żydowskie pieniądze wybrany”57. 

Proces Niewiadomskiego i wykonanie kary 
Niewiadomski oczekiwał na proces osadzony w więzieniu Mokotowskim. 29 grudnia 1922 roku spotkał się ze 

swoim obrońcą mecenasem Stanisławem Kijeńskim. Jako narodowiec i cichy zwolennik zabójstwa prezydenta, Kijeński 

sam zgłosił się na ochotnika i zaoferował pomoc Niewiadomskiemu. Był znany w Warszawie z uczestniczenia w 

procesach politycznych, sławę zyskał już w 1905 r., broniąc m.in. działaczy… socjalistycznych, a także chłopów. 

Później jednak jednoznacznie opowiedział się za endecją58. 

Trzydziestego grudnia 1922 roku przed sądem okręgowym na warszawskim Lesznie rozpoczął się proces zabójcy. 

Niewiadomski zrezygnował z usług obrońcy, postanowił bronić się sam59. Od swojego adwokata wymagał tylko 

dopilnowania procedur procesowych. O godz. 7.00 Niewiadomski został przywieziony do Sądu Okręgowego przy ulicy 

Miodowej w Warszawie. O godzinie 10.30 Sala Kolumnowa (…) pękała w szwach. Wszyscy chcieli być naocznymi 

świadkami najgłośniejszego procesu młodej II Rzeczypospolitej; największej sensacji od czasów zakończenia I wojny 

światowej60. O godzinie 10.45 wszedł do sali Sąd. Rozprawie przewodniczył Sędzia Wacław Laskowski. Obok niego 

miejsca zajęli: Sędziowie Jan Kozakowski i Tadeusz Krassowski. Sekretarzem była Maria Majewska, oskarżycielem 

Prokurator Kazimierz Rudnicki61. Jako powód cywilny dzieci zamordowanego Prezydenta wystąpił mecenas Franciszek 

Paschalski62. Wszyscy wstali i przewodniczący otworzył posiedzenie, oznajmiając, iż Niewiadomski sądzony będzie z 

artykułu 99 Kodeksu Karnego i artykułu 15 Przepisów Przechodnich do Kodeksu Karnego63. Sąd ustalił personalia 

Niewiadomskiego i zakomunikował, iż biegli: dr Grzywo-Dąbrowski, pułkownik Piestrzyński, dr Loth i rusznikarz 

Klępiński pozostaną na sali w ciągu całej rozprawy64. Na świadków wezwano: Stanisława Cara – szefa Kancelarii 

                                                           
50 Ibidem, s. 11-12.  
51 F. Bernaś, Ofiary… Op. cit., s. 171. 
52 P. Pleskot, Op. cit., s. 54. 
53 Art.40. Konstytucji z 17 marca 1921r. : „Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może sprawować urzędu, oraz w razie opróżnienia urzęduPrezydenta 
Rzeczypospolitej wskutek śmierci, zrzeczenia się lub innej przyczyny, zastępuje go Marszałek Sejmu.” 
54 S. Koper, Op. cit., s. 36. 
55 F. Bernaś, Ofiary… Op. cit., s. 171. 
56 Ibidem, s. 173.  
57 S. Koper, Op. cit., s. 37. 
58 P. Pleskot, Op. cit., s. 323. 
59 S. Koper, Op. cit., s. 58-59. 
60 P. Pleskot, Op. cit., s. 325. 
61 S, Kijeński, Proces Eligjusza Niewiadomskiego o zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w dniu 16 grudnia 1922 r. 
odbyty w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 30 grudnia 1922 roku, Warszawa 1922, s. 7.  
62 M. Ruszyc, Op. cit., s. 210.  
63 Do dnia wprowadzenia Kodeksu Makarewicza z 1932 r. obowiązywał na terytorium II RP Kodeks Karny Tagancewa z 1903 r. z uwzględnieniem 
zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r. Art. 15 Przepisów Przechodnich do Kodeksu Karnego z 1903 r.  
: „Za zbrodnie, zagrożone karą w art. 99, 100, 453, 454, 455, 456, 467, 472, 555, 562, 563, 564, 584, 589, 590 winna być wyrzeczona kara  
zamknięcia w ciężkim więzieniu terminowa lub bezterminowa; przepis ten nie ubliża przepisom ogólnym o okolicznościach łagodzących. Może być  
jednak wyrzeczona o powyższych wypadkach kara śmierci, jeżeli kary tej wymagać będą wyjątkowe warunki danego wypadku.” Art. 99 Kodeksu  
karnego z 1903 r. : „Winny zamachu na życie, zdrowie lub wolność osoby, piastującej Najwyższą Władzę Państwową w Polsce ulegnie: karze  
ciężkiego więzienia bezterminowego.” 
64 M. Ruszyc, Op. cit., s. 210-211.  
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Cywilnej prezydenta Narutowicza, Karola Kozłowskiego – prezesa „Zachęty”, Edwarda Okunia – wiceprezesa 

„Zachęty”, malarzy Ignacego Sołtana i Jana Skotnickiego65.  

Niewiadomski zbadany w charakterze oskarżonego przyznał się do winy, oświadczając, że zamachu na życie 

Prezydenta Rzeczypospolitej Narutowicza dokonał z powodu przyjęcia przez niego wyboru na to stanowisko, pomimo 

że ten nastąpił głosami „wrogów państwa polskiego”. Zamiar swój powziął wtenczas, gdy stało się wiadomym, że 

Prezydent przyjął ofiarowaną mu przez Zgromadzenie Narodowe godność66. Następnie swoje zeznania złożyli obecni na 

sali świadkowie. Szczegółowo przedstawiali całą sytuację w galerii z dnia 16 grudnia. Opowiadali o relacjach łączących 

ich z oskarżonym oraz odpowiadali na wiele szczegółowych pytań sądu67. W dalszej części rozprawy, przewodniczący 

Laskowski odczytał publicznie protokoły: a) oględzin miejsca zbrodni, b) oględzin zwłok prezydenta Narutowicza, c) 

dodatkowy, dotyczący balsamowania zwłok, d) oględzin rewolweru i przedmiotów odebranych Niewiadomskiemu przy 

rewizji osobistej, d) oględzin rewolweru i przedmiotów odebranych Niewiadomskiemu przy rewizji osobistej, e) futra 

prezydenta, w które był ubrany w momencie zamachu, f) listów anonimowych (…), g) oględzin korespondencji 

zabranej w czasie rewizji listów anonimowych oraz h) ich ekspertyzy kaligraficznej68. Następnie głos zabrał prokurator, 

który wygłosił mowę końcową. Przemawiał, także zastępca powoda cywilnego – adwokat Paschalski. Obrońca 

oskarżonego – adwokat Kijeński wygłosił również mowę końcową, podczas której podkreślał m.in., iż zarzuty 

postawione na podstawie kodeksu z 1903 r. są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji, gdyż artykuł ten został stworzony 

by karać zabójców cara, nie prezydenta demokratycznego państwa. Na koniec wypowiedział się Niewiadomski w 

ramach ostatniego słowa oskarżonego. Przewidując wyrok wykorzystał ten moment by wykreować swojego rodzaju mit 

własnej osoby, by pokazać, że działał w słusznej sprawie i dzięki niemu Polska stanie się lepsza69. 

Wyrok zapadł tego samego dnia o godzinie 20.55. Sąd po pozbawieniu Niewiadomskiego praw stanu skazał go na 

karę śmierci. Niewiadomski zachował kamienną twarz70. Zasądzono dodatkowo z pozostałego po skazanym majątku 

opłaty sądowe w wysokości 2 000 marek. Niewiadomski nie skorzystał z prawa wniesienia apelacji. Ponadto przesłał do 

Sądu Okręgowego podanie, w którym zaświadczył, że zgadza się z wyrokiem a wszelkie wnioski o ułaskawienie należy 

traktować za złożone bez jego wiedzy71.  

Nadszedł dzień egzekucji – 31 stycznia 1923 roku. Skazany cały czas zachowywał spokój. Był spokojny nawet w 

momencie, gdy oficer wszedł do celi i oznajmił mu, że czas już iść na plac egzekucyjny. Niewiadomski najspokojniej 

nalał sobie mleka do szklanki i je wypił. Ubrał się, wyszedł na korytarz i powiedział „gotów jestem”72.  

Na placu egzekucyjnym, po odczytaniu wyroku śmierci wypowiedział wobec wszystkich słowa: „Odchodzę 

szczęśliwy, że nie będę patrzył na to, co z Polską zrobił Piłsudski. Ufny jestem, że krew moja przyczyni się do 

zjednoczenia serc polskich”73. Ucałował krzyż z całym pietyzmem, przyjął ostatnie rozgrzeszenie. Stanął przy słupku na 

celu, sam sobie zawiązał opaskę na oczy. Na placu pojawiła się Kompania szkolna 30. Pułku strzelców kaniowskich. 

Stanęli o sześć kroków od świętej pamięci Niewiadomskiego. Huknęła salwa! Trzy kule rozniosły i roztrzaskały górną 

część czaszki – a czwarta utknęła w sercu74. 

Podsumowanie 
Zabójstwo Prezydenta RP Gabriela Narutowicza wywołało niesłychaną sensację w II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Doskonale obrazuje ono zamieszanie na politycznej arenie odradzającego się państwa. Na uwagę zasługuje również 

postać samego zabójcy, w którego mniemaniu dokonane przez niego morderstwo miało na celu poprawić ogólną 

sytuację państwa. Jego postawa na sali sądowej, zachowanie spokoju do samej chwili egzekucji świadczą niewątpliwie o 

wielkiej odwadze. Zabójstwo Gabriela Narutowicza okryło Niewiadomskiego swojego rodzaju kultem. Sprawiło, że stał 

on się ikoną odwagi oraz bezgranicznego uzewnętrzniania swoich poglądów, nawet za cenę śmierci. Świadczyć o tym 

może m.in. fakt, że w uroczystościach związanych z jego pogrzebem wzięło udział około 10 tyś. osób.  

 

*** 

 

                                                           
65 P. Dąbrowski, Op. cit., s. 157. 
66 M. Ruszyc, Op. cit., s. 211. 
67 S. Kijeński, Op. cit., s. 23-53.  
68 P. Dąbrowski, Op. cit., s. 158. 
69 S. Kijeński, Op. cit., s. 53-83.  
70 P. Pleskot, Op. cit., s. 359. 
71 M. Ruszyc, Op. cit., s. 247. 
72 S. Koper, Op. cit., s. 62. 
73 Ibidem, s. 62. 
74 Ibidem, s. 62. 
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Assassination of President Narutowicz was one of the biggest sensation in interwar Poland. The author, Patryk 

Usiądek, presented in the publication the constitutional powers of the President after the adoption the Constitution in 

1921. In the publication was presented the image of the first president of the reborn Poland. The article presents the 

circumstances of the assassination of the president and the murder. Also shows the trial and killer's execution.  



143 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 

 

Uwagi wstępne 
W polskiej rzeczywistości dominuje obraz kobiety jako łagodnej i pozbawionej agresji gospodyni domowej. Jednak 

coraz bardziej zacierają się role płciowe. Kobiety stają się coraz bardziej męskie i oprócz przejmowania od mężczyzn 

funkcji głowy rodziny czy osiągania sukcesów w karierze zawodowej, przejmują też od nich wszystkie formy agresji
1. 

W całej Unii Europejskiej kobiety stanowią mniej niż 10% wszystkich osób osadzonych w zakładach karnych. Bli-

sko 3% całej populacji więziennej w Polsce to kobiety, z czego 35% to zabójczynie2. Wiele z nich to kobiety, które po-

pełniły zbrodnię w reakcji na długotrwałą przemoc fizyczną i psychiczną. Tymi właśnie przypadkami zajmowała się w 

swojej pracy doktorskiej Magdalena Budyn-Kulik3. Podjęła ona rozważania na temat kobiet, które padły ofiarą przemo-

cy domowej, a następnie pozbawiały swojego dręczyciela życia. Motywem była więc szeroko rozumiana motywacja 

obronna, kiedy to kobiety nie potrafiły znaleźć racjonalnego wyjścia z traumatycznego związku. „Ich czyny zwykle 

były popełnione pod wpływem tzw. zamiaru nagłego, dlatego narzędziem zbrodni było często to, co w danej chwili 

znajdowało się akurat pod ręką: wałek do ciasta, nóż, tłuczek do mięsa.”4. Dr Budyn-Kulik wskazuje, że większość bada-

nych przez nią kobiet żałowała swojego czynu po popełnieniu zbrodni i odczuwała wyrzuty sumienia. Objawiało się to 

faktem, iż często tuż po jej dokonaniu sprawczynie starały się np. ratować ofiarę5. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem przybliżenie tematyki kobiet, które z ofiar stały się sprawczyniami 

zbrodni zabójstwa. Poprzez omówienie zjawiska pod kątem prawnym i psychologicznym, artykuł ma na celu wyjaśnie-

nie problematyki „zbrodni kuchennych” i odniesienie jej do popełnienia czynu w afekcie. Niezbędne będzie zatem wy-

korzystanie pojęć z zakresu prawa karnego, m.in. znamion przestępstwa zabójstwa oraz sankcji za to przestępstwo. Po-

nadto użyteczna będzie analiza wpływu, jaki przemoc w rodzinie ma na „zbrodnie kuchenne”, gdyż ta kategoria prze-

stępstwa jest wyróżniania w ramach zabójstw związanych właśnie z przemocą domową. Praca ma ponadto na celu 

przedstawienie motywów działania zbrodniarek. W opracowaniu użyto określenia „zbrodnie kuchenne” Należy zatem 

wskazać, że nie jest to kategoria prawnicza, lecz kryminologiczna. Termin ten nie jest zdefiniowany w żadnym akcie 

prawnym. Funkcjonuje jednak w kryminologii oraz naukach pokrewnych, gdzie przez to pojęcie rozumie się zabójstwo 

dokonane przez kobietę na mężu lub partnerze, do którego dochodzi w szczególnych okolicznościach. Zabójstwo doko-

nywane jest przeważnie przy użyciu noża kuchennego w trakcie awantury domowej. Autorki przez wskazane sformu-

łowanie rozumieją zbrodnie popełnianie przez ofiary przemocy domowej, które miały miejsce we wspólnym domu 

ofiary i sprawcy. Miejscem tym w analizowanym przypadku była najczęściej kuchnia.  

 

Uwarunkowanie historyczne przestępczości kobiet 
Można stwierdzić, że przestępczość kobiet jest tematem kontrowersyjnym od zawsze. Wywołuje oburzenie społe-

czeństwa i wielokrotnie jego surową ocenę. „Jeszcze do niedawna uważano, że kobieta, która dokonuje czynów prze-

stępnych zachowuje się tak z powodu wrodzonej skłonności do zadawania cierpień, cechuje się cynizmem i okrucień-

stwem”6.  

Okolicznością, która przyciągnęła uwagę europejskich sądów była wzrastająca od połowy XIX wieku liczba za-

bójstw w rodzinie i związkach partnerskich. W związku z groźnymi i długotrwałymi konfliktami, zwykle skrupulatnie 

ukrywanych za fasadą dobrze funkcjonujących par małżeńskich, zwiększała się liczba zabójstw mężów, konkubentów 

oraz partnerów seksualnych kobiet. Mechanizm ten przybrał postać złożonego problemu społecznego i prawnego. W 

sprawach tego gatunku pojawiły się niespójne stanowiska składów sędziowskich: od niechęci aresztowania i osądzenia 

                                                           
1 Zob. M. Kacalak, Zobacz polskie morderczynie [online], dostęp: 06.12.2015, http://kobieta.dziennik.pl/artykuly/147863,zobacz-polskie-
morderczynie.html. 
2 Wykorzystane dane pochodzą ze statystyk Służby Więziennej. 
3 Pełny tytuł pracy doktorskiej dr Magdaleny Budyn-Kulik brzmi : „Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne”. Praca została 
wydana przed wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Verba w 2005r. 
4 Zob. M. Kacalak, Zobacz polskie morderczynie [online], dostęp: 06.12.2015, http://kobieta.dziennik.pl/artykuly/147863,zobacz-polskie 
morderczynie.html. 
5 Tamże. 
6 Zob. Z. Majchrzyk, Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie, Warszawa 1995, s. 11. 

http://kobieta.dziennik.pl/artykuly/147863,zobacz-polskie-
http://kobieta.dziennik.pl/artykuly/147863,zobacz-polskie-
http://kobieta.dziennik.pl/artykuly/147863,zobacz-polskie
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po przypadki restrykcyjnego karania oskarżonych kobiet7. Wzrost przestępczości kobiet, także z użyciem przemocy, 

nastąpił w latach 60. i 70. XX wieku. Mówi się wręcz o pewnej kobiecej „emancypacji”, która charakteryzuje się aktyw-

nością kobiet w sferze czynów przestępnych8. W sferze przestępczości kobiet zachodzą zmiany zarówno ilościowe, jak i 

jakościowe. Ich najbardziej zauważalnymi przejawami są: z jednej strony- znaczące zwiększanie się częstotliwości po-

pełniania przestępstw agresywnych, zaś z drugiej- częstsze stosowanie przemocy fizycznej przez kobiety w relacjach 

rodzinnych9.  

 

Aspekt prawny zjawiska 
Zabójstwem, w myśl art. 148 § 1 ustawy kodeks karny z 1997r. (dalej k.k.)10, jest pozbawienie życia człowieka. Ta-

kie umyślne zachowanie sprawcy bardzo często wywołuje w społeczeństwie szok i odrazę. Tym większe zaskoczenie i 

kontrowersje wzbudza sytuacja, gdy sprawcą zbrodni zabójstwa jest kobieta. Znajduje to swoje uzasadnienie w zakorze-

nionym społecznie przekonaniu, że kobieta jest istotą słabszą11. 

Potrzeba szczególnej ochrony życia ludzkiego wynika z uznania prawa człowieka do życia za prawo nadrzędne. 

Wyrażone jest ono w aktach międzynarodowych (art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), jak również znajduje 

odzwierciedlenie wprost w Konstytucji Rzeczypospolitej12. Ochronę życia ludzkiego realizują przede wszystkim przepi-

sy prawa karnego, w których zabójstwo w typie podstawowym i jego typy zmodyfikowane zaliczane są do najcięższych 

i zagrożonych najsurowszą karą przestępstw. 

Przestępstwo zabójstwa należy do przestępstw materialnych (skutkowych), ponieważ zawiera skutek w opisie czy-

nu zabronionego oraz dokonane jest dopiero z chwilą wystąpienia skutku. Warto wskazać tutaj na znamiona przestęp-

stwa zabójstwa, jakimi są: przedmiot ochrony, podmiot przestępstwa, strona przedmiotowa przestępstwa oraz strona 

podmiotowa przestępstwa. To one są pomocne przy określaniu kwalifikacji prawnej czynu. Przedmiotem ochrony, czyli 

dobrem prawnym, które chroni dany przepis jest życie ludzkie. W literaturze powszechnie przyjmuje się, że przedmio-

tem ochrony, jaki leży u podłoża art. 148 k.k., jest życie człowieka w jego aspekcie biologicznym, czyli od chwili naro-

dzin aż do śmierci13. Podmiotem, czyli sprawcą jest każda osoba fizyczna, która jest poczytalna w rozumieniu przepisów 

prawa karnego. Zgodnie z przepisem art. 10 k.k. dolną granicą odpowiedzialności karnej jest ukończenie lat 17 przed 

popełnieniem czynu zabronionego a w szczególnych wypadkach (m.in. przy zabójstwie) ukończenie lat 15 w chwili 

popełnienia czynu. Jak wskazuje przepis art. 31 § 1 k.k., osobą poczytalną jest ta, która "mogła w chwili czynu rozpo-

znać jego znaczenie lub pokierować swoim postępowaniem". Zabójstwo może być dokonane przez jednego sprawcę, jak 

też może być popełnione w postaci współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego oraz podżegania i pomocnictwa. Jeśli 

zabójstwo zostało popełnione w wyniku porozumienia charakterystycznego dla współsprawstwa, każdy ze współspraw-

ców uczestniczący w realizacji porozumienia odpowiada za zabójstwo bez względu na to, czyje zachowanie stało się 

bezpośrednią przyczyną zgonu i bez względu na to, czy ta okoliczność da się ustalić14. Strona przedmiotowa przestęp-

stwa, czyli co sprawca zrobił lub czego zaniechał, obejmuje wszelkie zachowanie pozostające w związku przyczynowym 

z późniejszym zgonem człowieka15. „Obligatoryjnym znamieniem czynnościowym strony przedmiotowej jest zwrot 

"zabija". Realizacja tej czynności może nastąpić poprzez działanie lub zaniechanie. W obu przypadkach konieczne jest 

ustalenie, że sprawca, który działał (czyli wykazał się pewną aktywnością) lub zaniechał (a więc pozostał bierny, nie 

wypełniając ciążącego na nim obowiązku), naruszył obowiązujące reguły postępowania z dobrem prawnym, jakim jest 

ludzkie życie”16. Fakultatywne są: okoliczności modalne, tj. czas (np. „w okresie porodu”), miejsce, sposób działania (np. 

„ze szczególnym okrucieństwem”) oraz przedmiot czynności wykonawczej, czyli ciało ludzkie17. Strona podmiotowa, 

czyli stosunek sprawcy do popełnionego czynu, określona jest przez zamiar. Gdy mowa o przestępstwie zabójstwa cha-

rakteryzuje się ona umyślnością i może mieć postać zarówno zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. Jak trafnie 

podkreśla się w orzecznictwie, w sprawach o zabójstwo niezwykle rzadko zdarza się, że sprawca artykułuje swój zamiar. 

Zazwyczaj ustala się go na podstawie okoliczności, jakie towarzyszą zabójstwu18. Nie wystarczy jednak ustalić, że 

                                                           
7 Zob. Z. Majchrzak, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009, s. 96. 
8 Tamże, s. 35. 
9 Zob. M. Cabalski, Kobiety jako sprawczynie przestępstw i aktów przemocy [online], dostęp: 02.12.2015, 
https://ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2542,2.html. 
10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
11 Zob. M. Łosińska, Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2013, 
nr 1, s. 45. 
12 Art.38 - "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.”. 
13 Zob. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2013, s. 257. 
14 Zob. K. Gonerski, Przestępstwo zabójstwa w polskim kodeksie karnym [online], dostęp: 06.12.2015, 
http://killer.radom.net/~sermord/New/zbrodnia.php-dzial=zbrodnia&dane=Morderstwo.html. 
15 L. Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2012, s. 222. 
16 Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014, SIP LEX, stan prawny: 1 marca 2014r. 
17 Zabójstwo to przestępstwo przechodnie, ponieważ posiada przedmiot czynności wykonawczej, jakim jest ciało człowieka. 
18 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2010 r., II AKa 338/10 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 

https://ms.gov.pl/pl/probacja/2013/download,2542,2.html
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sprawca miał zamiar popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub, przewidując możliwość 

jego popełnienia, na to się godził. Konieczne jest bowiem stwierdzenie, że obejmował on swoim zamiarem także skutek 

w postaci śmierci człowieka19. W przypadku zabójstw duże znaczenie praktyczne ze względu na surowsze karanie mają 

także dwa rodzaje zamiaru bezpośredniego: zamiar przemyślany (dolus premedicatus) potocznie nazywany premedyta-

cją i zamiar nagły (dolus repentitius). Ten pierwszy rodzaj dotyczy działania zaplanowanego i rozmyślnie zrealizowane-

go, ten drugi - działania nagłego, pod wpływem bodźca. Zdecydowana większość zabójstw zwykłych popełniona zostaje 

w zamiarze nagłym. Błędnym jest zatem używanie określenia w polskim prawie karnym „umyślne zabójstwo”, bowiem 

pojęcie „zabójstwo” implikuje umyślność, nieumyślne natomiast może być jedynie spowodowanie śmierci określone w 

art. 155 k.k20. 

Polskie prawo karne powszechnie stosuje system sankcji względnie oznaczonych w stosunku do przestępstwa zabój-

stwa21. Oznacza to, że ustawodawca pozostawia sędziom swobodę co do rodzaju i wymiaru kary, ale nakazuje indywidu-

alizowanie kary w granicach sankcji karnej stosownie do indywidualnych okoliczności czynu i sprawcy. Ponadto usta-

wodawca zabronił wymierzać kary powyżej stopnia winy sprawcy22. Warto wskazać, że ustawodawca w przepisie art. 

53 k.k. ustalił dyrektywy sądowego wymiaru kary. Zgodnie z tym przepisem sąd wymierza karę według swojego uzna-

nia, przekonania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by dolegliwość tej kary nie przekraczała stopnia 

winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu i mając na celu działanie zapobiegawcze, prewencyjne oraz 

wychowawcze w stosunku do skazanego. Wymierzając karę, sąd bierze także pod uwagę, aby kara wpływała kształtują-

co na świadomość prawną społeczeństwa. Wyżej wymienione przesłanki sąd powinien brać pod uwagę w szczególności. 

Poza nimi występują również inne, które sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające lub 

łagodzące w stosunku do danego sprawcy23. I jak wskazuje art. 55 k.k., okoliczności wpływające na wymiar kary 

uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Warto zaznaczyć, że istotną instytucją sądowego wymiaru kary jest 

możliwość nadzwyczajnego jej złagodzenia przewidziana w przepisach art. 60 k.k.. Polega ona na wymierzeniu kary 

poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według zasad przewidzianych w § 6 

tego artykułu. 

 

 Aspekt psychologiczny zjawiska 
Życie człowieka składa się z ciągu pewnych wydarzeń, które dla każdego wypełnione są innego rodzaju doświad-

czeniami. Ogromny wpływ na kształtowanie osobowości ma środowisko, w szczególności rodzina, ale również uwarun-

kowania psychologiczne. Czynniki psychologiczne, które są odpowiedzialne za przestępczość to najczęściej: zaburzenia 

psychotyczne, zaburzenia psychonerwicowe, ograniczona sprawność umysłowa, oraz inne zaburzenia szczególnie na tle 

agresywnym24. Ważny wpływ na popełnianie przestępstw ma również droga życiowa każdej jednostki. „Droga życiowa 

traktowana jest jako okres trwania i istnienia jednostki ludzkiej, na który składają się budowane w aspekcie społecznym 

sekwencje faz traktowanych przez jednostkę i społeczeństwo jako zróżnicowane, zazwyczaj uszeregowane i oddzielone 

od siebie stadia przejściowe”25. 

Danuta Lalak pisze, że perspektywa drogi życiowej oparta jest na 4 założeniach26: 

1. Dojrzewanie powinno być postrzegane jako proces ciągły. 

2. Etapy w różnych sferach życia są ze sobą wzajemnie powiązane. 

3. Uwarunkowania społeczne mają wpływ na rozwój człowieka. 

4. Interwencje naprawcze odniosą wpływ na życie człowieka, jeżeli wyczulone będą na rozwojowe po-

trzeby danego przedziału wiekowego. 

Teorie drogi życiowej służyły badaczom do analizy kariery przestępczej poszczególnych jednostek27.  

Przemoc dotyka wszystkich sfer życia, stanowi ona w przypadku zabójstw istotne tło sytuacyjne oraz motywacyj-

ne. Jak już zostało wspomniane wpływa na to wiele czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym jak również 

patologie związku. 

                                                                                                                                                                                                         
stycznia 2010 r., II AKa 269/09. 
19 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1975 r., II KR 59/75. 
20 Zob. A. M a r e k, Prawo karne, Warszawa 2010, s. 319. 
21 Zob. K. Frąckowiak, Przestępstwo zabójstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii, „Prokuratura i Prawo” 2011, z. 9, s. 129. 
22 Tamże, s. 130. 
23 Tamże. 
24 Zob. B. Toroń, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Kraków 2013. s. 27. 
25 Zob. M. Marczak, Przestępczość kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej [w:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, red. M. Konopczyński, B.M. 
Nowak, Warszawa 2008, s. 192. 
26 Por. D. Lalak, Podejście biograficzne w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, 
red. S. Palka, Gdańsk 2010, s. 270. 
27 Por. H.J. Schneider, Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych, „Archiwum 
Kryminologii” 1997–1998, t. XXIII–XXIV. 
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 Przemoc w rodzinie i jej związek z zabójstwem 
Liczba sprawców przemocy w rodzinie w 2000 r. wynosiła ponad 70 tysięcy, a w roku 2005 ponad 90 tysięcy, na-

tomiast w 2011 – prawie 84 tysiące. Mężczyźni stanowili około 95% sprawców przemocy, a kobiety od około 4% w 

2000 roku do około 5% w roku 201128. Przemoc ze strony parterów spotkała zatem co szóstą kobietę29. Stanisław Kawu-

la zwraca uwagę na to, że zdarzeniem sprzyjającym uwolnieniu działań niepożądanych jest odrzucenie jednostki zwią-

zane z potrzebą stłumienia elementarnych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa i akceptacji30. Im silniejsze są więzy doro-

słego z rodziną i pracą, tym mniej popełnia on przestępstw i w tym mniejszym stopniu angażuje się w zachowania de-

wiacyjne31. 

Jak już zostało wspomniane, kwalifikacja prawna zabójstwa zależna jest od motywu zbrodni i jej okoliczności – 

zwłaszcza jeżeli chodzi o zabójstwa pod wpływem silnych emocji. Niezbędne więc jest przeanalizowanie jak na gruncie 

psychologii postrzegana jest relacja rodzinna określana mianem przemocy, niekiedy skutkująca zabójstwem32. 

Aby móc mówić o problemie przemocy, wskazane jest na wstępie zdefiniować jej pojęcie. Przemoc to zamierzone i 

wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny. Narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i 

szkody, godzi w prawa i dobra osobiste, a w szczególności w życie oraz zdrowie33. Z kolei według definicji sformułowa-

nej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, termin ten określa działania i zaniechania występujące w różnych 

związkach międzyludzkich. Definicja ta obejmuje każdą formę przemocy, kiedy ofiarę lub sprawcę łączy lub łączył 

związek osobisty34. 

W relacjach, gdzie następuje krzywdzenie, obserwuje się zaburzone wzorce komunikacji: najczęściej mężczyzna 

dominuje nad partnerką, ma władzę fizyczną, materialną i decyzyjną. Głównym jego celem wydaje się zniewolenie 

ofiary poprzez dążenie do despotycznej kontroli nad każdym aspektem jej życia35. Ofiara paradoksalnie dostrzega w 

sprawcy przemocy swojego wybawcę. Jest to początek rozwoju syndromu sztokholmskiego. Narasta wówczas w ofierze 

przekonanie, że sprawca ma nad nią kontrolę, tak więc daremny jest jej opór. Osoby przebywające w takich sytuacjach 

przez długi czas nie widzą innego sposobu na przetrwanie jak tylko emocjonalne związanie się z oprawcą. Posuwają się 

do kłamstw, brania winy na siebie za popełniane przez partnera zawinienia, a nawet do czynnej agresji w stosunku do 

ludzi próbujących wyzwolić ich spod jarzma toksycznego związku36. Przeprosiny z powodu okrutnego zachowania, 

obietnice poprawy, miłości, wierności, prezenty i kwiaty służą zmianie postawy ofiary. Kobiety, które doświadczyły 

przemocy są najczęściej przekonane, że agresywny partner nie miał zamiaru ich skrzywdzić. Wypowiedzi tego rodzaju 

są wyrazem zaawansowanego stadium rozwoju traumatycznych więzi. Specjaliści tłumacząc takie zachowanie ofiar 

najczęściej odwołują się do syndromu wyuczonej bezradności37. Jest to stan psychiczny, który powstaje i rozwija się, 

kiedy jednostka "uczy się", że niczego co zrobi nie jest w stanie zmienić i na nic nie może wpłynąć. 

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej, nawet kilkunasto-

letniej historii. Przeświadczenie, że prześladowca stosuje przemoc incydentalnie czy przypadkowo jest błędne. W rze-

czywistości jest to bardzo skrupulatnie zaplanowane postępowanie. Cykl przemocy rysuje się według schematu zacho-

wania, w którym możemy wyodrębnić 3 fazy38. W fazie pierwszej narasta napięcie i agresywność sprawcy. Każdorazo-

wy detal powoduje irytację sprawcy, staje się on coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara natomiast podejmuje czynności w 

celu oddalenia zagrożenia. Bardzo często ogarnia ją silny niepokój. Druga faza to gwałtowna przemoc. Dochodzi tutaj do 

ataku sprawcy, czyli do rozładowania przez niego złości. Ofiara doznaje zranień zarówno fizycznych, jak i psychicz-

nych. Podejmuje czynności w celu uspokojenia sprawcy i ochrony siebie. W trzeciej fazie, gdy partner już wyładował 

swoją złość i zaczyna zdawać sobie sprawę z tego co zrobił, doznaje poczucia winy i obiecuje, że to już się więcej nie 

powtórzy. Faza ta zwana „fazą miesiąca miodowego” przemija i cykl powtarza się od nowa, jednakże przemoc staje się 

coraz bardziej gwałtowna i dłuższa39. 

                                                           
28 Zob. B. Gruszczyńska. Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle statystyk kryminalnych i badań wiktymizacyjnych [w:] Jak skutecznie chronić 
ofiary przemocy w rodzinie., red. Naukowa Lidia Mazowiecka, Warszawa 2013, s. 57. 
29 Zob. B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawno kryminologiczne, Warszawa 2007, s. 58,63,72. 
30 Zob. B. Toroń, Przestępczość skazanych kobiet..., s. 30. 
31 Zob. M. Marczak, Przestępczość kobiet..., s. 196. 
32 Zob. Z. Majchrzak, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009, s. 99. 
 
34 Zob. H.D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 19. 
35 Zob. Z. Majchrzak, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009, s. 101. 
36 Zob. T. Chochoł, Syndrom sztokholmski i zaborcza miłość [online], dostęp: 06.11.2014, http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_syndrom.php. 
37 Zob. H.D. Sasal, Przewodnik do procedury..., Warszawa 2005, s. 20. 
38 Zob. M. Szlauer, Zjawisko przemocy domowej wobec kobiet, Katowice 2010, s. 41. 
39 Zob. S. Spurek, Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013, s 27 i n.  

http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_syndrom.php
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Każdą z wyżej wymienionych faz charakteryzuje powtarzalny schemat nastawienia psychicznego sprawcy prze-

mocy, jak również jego ofiary. Opisy funkcjonowania kobiet sprawczyń zabójstw męża, partnera potwierdzają opisany 

wiktymologiczny model funkcjonowania40. Z badań nad uwarunkowaniami zabójstw wynika, że większość sprawczyń 

dokonuje zabójstwa w sytuacji przeciążenia, spowodowanej długotrwałym konfliktem41. Do zabójstwa dochodzi najczę-

ściej w przypadku ciągłej przemocy. Jest to jedno z najbardziej spersonifikowanych przestępstw, które dotyczy wzajem-

nych oddziaływań pomiędzy zabójcą a ofiarą. Związki w których doszło do zabójstwa charakteryzują się wysokim stop-

niem wyłączności, a nawet zależności pozostających w nim osób, dotyczącym nie tylko kwestii erotycznych, ale także 

potrzeb agresywnych42. 

 

Zbrodnie kuchenne – afekt czy nie? 
W przypadku związków, gdzie kobieta notorycznie doświadcza przemocy ze strony męża czy partnera, trudno jest 

zrozumieć powody, dla których ofiara decyduje się w związku tym pozostać. Do czynników, które powstrzymują odej-

ście kobiety od agresywnego partnera jest m.in. strach, wstyd, obawa pogorszenia sytuacji finansowej, czy też poczucie 

winy. „Ofiara przemocy domowej często uważa się za współodpowiedzialną za zaistniałą sytuację, wini siebie za to, że 

zawiodła jako kobieta, żona, matka”43. Mimo podejmowanych przez nią wysiłków i prób, oprawca nie zmienia swojego 

zachowania, a agresja nasila się. Długotrwały konflikt z partnerem prowadzi do kumulacji negatywnych emocji po stro-

nie ofiary. W niektórych wypadkach przemocy domowej, przy zaistnieniu szczególnych okoliczności, może dojść do 

odwrócenia ról. Wieloletnia kumulacja negatywnych emocji u ofiary może doprowadzić do wybuchu niekontrolowanej 

agresji. 

Ze statystyk policyjnych wynika, że w roku 2012 w Polsce stwierdzono 83 zabójstwa, w których podejrzanymi o 

ich sprawstwo były kobiety44. W większości były to zbrodnie popełnione w mieszkaniu, na osobach najbliższych do-

mniemanej zabójczyni. Najczęstszym motywem zabójstwa były nieporozumienia rodzinne. Sprawczyni „zbrodni ku-

chennych” to kobieta, która przez dłuższy czas doświadczała ze strony partnera czy męża przemocy i która pod wpły-

wem jakiegoś gwałtownego impulsu dokonała zabójstwa tyrana. Odpowiedzialność karna osoby dopuszczającej się ta-

kiego czynu jest z reguły rozważana w perspektywie przestępstwa zabójstwa w afekcie45. „Łagodniejsze potraktowanie 

przez ustawodawstwo karne sprawcy zabójstwa w afekcie (zgodnie z art. 148 § 4 k.k. zagrożenie karą pozbawienia wol-

ności od roku do 10 lat) jest uzasadnione okolicznościami, w jakich doszło do popełnienia tego czynu. Sprawca zabija 

człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Mamy zatem w tym wypadku do 

czynienia z sytuacją zaburzenia równowagi psychicznej zdrowego człowieka, konsekwencją czego jest zaburzenie jego 

struktury kierowania swym zachowaniem, wyrażające się dominacją sfery emocjonalnej nad kontrolną funkcją intelek-

tu”46. W przypadku zbrodni kuchennych groźba ponoszenia konsekwencji prawnokarnych nie stanowi elementu po-

wstrzymującego od dokonania zabójstwa. Sprawczyni zabójstwa godzi w życie osoby, od której doznała wiele krzywd. 

Działa pod wpływem impulsu, nie myśląc o konsekwencjach w wymiarze prawnokarnnym47. Takie właśnie dokonanie 

czynu nosi znamiona zabójstwa w afekcie, czyli zgodnie z przepisem art. 148 § 4 k.k. zabójstwa pod wpływem silnego 

wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. 

Znamieniem sposobu działania i psychicznego nastawienia sprawcy działającego w afekcie jest dwuczłonowe wy-

rażenie: "działanie pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami". Aby określone zachowanie 

zakwalifikować jako czyn zabroniony opisany w art.148 § 4 k.k. spełnione muszą być oba znamiona łącznie. Należy w 

tym miejscu podkreślić, że silne wzburzenie (afekt), które nie jest usprawiedliwione okolicznościami nie może być kwa-

lifikowane w oparciu o ten przepis. Silne wzburzenie polega na intensywnym napięciu emocjonalnym, w którym sfera 

emocjonalna psychiki uzyskuje przewagę nad działaniem rozsądku48. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Kra-

kowie z dnia 21 stycznia 2003 r. "w przestępstwach popełnionych w stanie silnego wzburzenia nie idzie o to, że sprawca 

przeżywa emocje, ale o to, że działa dlatego, iż opanował go afekt"49. Trzeba podzielić pogląd J.K. Gierowskiego, że "cha-

                                                           
40 Zob. I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 105. 
41 Zob. Z. Majchrzak, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009, s. 101. 
42 Tamże. 
43 Zob. J. Zajączkowska, Polskie zbrodnie kuchenne [online], dostęp: 06.12.2015, http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/polskie-zbrodnie- 
kuchenne/hwk0j. 
44Dane pochodzą ze statystyk Komendy Głównej Policji. 
45 Tamże. 
46 wyjaśnia w rozmowie na temat zbrodni kuchennych dr hab. Janusz Raglewski – adwokat oraz pracownik naukowy Katedry Prawa Karnego UJ 
(rozmowa dla portalu Onet.pl przeprowadzona przez Joannę Zajączkowską). 
47 Zob. J. Zajączkowska, Polskie zbrodnie kuchenne [online], dostęp: 06.12.2015, http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/polskie-zbrodnie 
kuchenne/hwk0j. 
48 Zob. K. Gonerski, Przestępstwo zabójstwa w polskim kodeksie karnym [online], dostęp: 06.12.2015, 
http://killer.radom.net/~sermord/New/zbrodnia.php-dzial=zbrodnia&dane=Morderstwo.html. 
49 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2003r., II AKa 369/2002. 
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rakter zewnętrzny reakcji uczuciowej niewiele jeszcze mówi o stanie psychicznym, pod którego wpływem ta reakcja 

wystąpiła. Zależy ona bowiem nie tylko od rodzaju i charakteru działającego bodźca emocjonalnego, czy też szerzej 

rozumianej sytuacji, ale także od właściwości procesów psychicznych oraz struktury osobowości sprawcy"50. Warto 

wskazać, że silne wzburzenie oznacza afekt fizjologiczny, a więc o podłożu mieszczącym się w normie, a nie związanym 

z odchyleniami psychiki człowieka od tej normy. Może się on wiązać jednak z patologicznymi reakcjami podmiotu, 

związanymi ze strukturą psychiki odstępującą od normy, zwłaszcza zaś z upośledzeniem umysłowym lub wręcz stanami 

chorobowymi51. Każdy człowiek ma bowiem niewątpliwie indywidualną, chciałoby się powiedzieć - swoją własną, 

związaną z typem jego osobowości i temperamentu odporność na okoliczności, które wywoływać mogą bardzo niekiedy 

nawet silne emocje52. 

Silne wzburzenie, o którym mowa w art. 148 § 4 k.k., jest niewątpliwie kategorią prawną i to powinnością sądu 

jest ustalenie, czy w konkretnym rozpatrywanym przypadku występowało, czy też nie i czy było usprawiedliwione 

okolicznościami53. Do takich okoliczności na pewno zaliczyć należy wyrządzenie sprawcy w sposób zawiniony poważ-

nej krzywdy, zwłaszcza gdy jest to krzywda trudna albo niemożliwa do zrekompensowania w legalny sposób, np. zdra-

da małżeńska lub zabójstwo osoby najbliższej. Trzeba pamiętać jednak, że jedynie silne wzburzenie może być usprawie-

dliwione okolicznościami. Okoliczności te nie usprawiedliwiają naturalnie popełnienia samego czynu zabronionego54. 

Sąd Najwyższy stwierdził, że silne wzburzenie mogą usprawiedliwiać tylko takie okoliczności, które je wywołały, i 

dlatego czyn sprawcy zasługuje na mniejsze potępienie moralne, zaś przez ustawodawcę jest traktowane jako uprzywile-

jowany typ przestępstwa55. Oczekiwanie, by silne wzburzenie było usprawiedliwione okolicznościami, miałoby być 

rozumiane w ten sposób, że zastosowanie kwalifikacji z art. 148 § 4 k.k. uzasadnia nie każdy afekt, lecz tylko taki, który 

powstał w wyniku szczególnej sytuacji motywacyjnej, i to takiej, która uzasadnia jego powstanie, a tym samym w pew-

nym stopniu "usprawiedliwia" działanie sprawcy, przy czym usprawiedliwienie, na jakie wskazuje komentowany prze-

pis, musiałoby mieć wymiar obiektywny56. 

Po analizie zabójstwa popełnionego pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami wy-

snuć można stwierdzenie, że jest to jak najbardziej poprawna kwalifikacja prawna czynu, jakiego dopuszczają się mal-

tretowane kobiety w stosunku do swoich oprawców. W orzecznictwie dominuje pogląd, że do przyjęcia istnienia oko-

liczności usprawiedliwiających silne wzburzenie niezbędne jest ustalenie, że zachodziła obiektywna współmierność 

między czynem a krzywdą, jaką odczuł sprawca ze strony późniejszej ofiary. Ponadto wskutek tego jego czyn jest nie 

tylko motywacyjnie zrozumiały, lecz do pewnego stopnia wybaczalny z punktu widzenia etyczno-społecznego57. Zatem 

należy zgodzić się z wnioskiem, iż zbrodnia kuchenna to nic innego jak zabójstwo w afekcie.  

 

Motywy zabójstw 
By przejść do tematyki motywów, którymi kierują się sprawcy zabójstw, należy zdefiniować samo pojęcie motywu. 

Motyw jest przeżyciem psychicznym, dążeniem do osiągnięcia wyznaczonego celu. Motyw zabójstwa charakteryzuje w 

pewien sposób sylwetkę sprawcy, Wskazuje które wartości są dla niego istotne, jakie dobra mają dla niego szczególne 

znaczenie, czy również pozwalają określić bliżej powody, relację z ofiarą, być może zaistniałe wcześniej konflikty58. 

Podejmując próbę określenia procesu motywacyjnego towarzyszącego czynom sprawców zabójstw, można dostrzec jego 

złożoność. Zabójstwa są zachowaniami polimotywacyjnymi, co oznacza, że poza jednym głównym motywem którym 

kierował się sprawca, mogą występować także inne dodatkowe motywy jego działań59. Wśród głównych motywów 

zabójstw popełnianych przez kobiety możemy wymienić: motyw krzywdy, seksualno- erotyczny, ekonomiczny, zagro-

żenie jako motyw, oraz zabójstwo z motywacji patologicznej. 

Podczas badań przeprowadzonych na grupie 60 kobiet potwierdzono polimotywacyjny charakter działania zabój-

czyń. Motywy dominujące wynikały głównie z nasilenia emocji i przeżyć powstałych bezpośrednio przed i w czasie 

czynu. Sytuacjami bezpośrednio poprzedzającymi zabójstwo były: konfrontacja, atak partnera, pobicie, obelga, realna 

groźba. Z ofiarami najczęściej łączyło je małżeństwo lub nieusankcjonowany przez prawo związek. Nasilenie emocji 

wyrażała agresja w czynie - niekiedy jako niekontrolowany, desperacki odruch obronny, lub atak- obcy osobowości. 

Przestępstwo zabójstwa było czynem jednorazowym. "Jedynie wyjątkowo trafiały się sytuacje, kiedy to kobieta zapla-

                                                           
50 J.K. Gierowski, Stan silnego wzburzenia jako przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej, „Palestra” 1995, z. 3-4, s. 109. 
51 Zob. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2013, SIP LEX, stan prawny: 1 marca 2006r. 
52 J.K. Gierowski, Stan silnego wzburzenia jako przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej, „Palestra” 1995, z. 3-4, s. 109. 
53 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2003 r., III KK 74/03. 
54 Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014, SIP LEX, stan prawny: 1 marca 2014r. 
55 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1988 r., II KR 92/88. 
56 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2013 r., II AKa 255/13. 
57 Zob. A. M a r e k, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, SIP LEX, stan prawny: 1 marca 2010 r. 
58 Zob. J. K. Gierowski, Motywacja zabójstw [w:] M. Łosińska, Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna, „Przegląd 
Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1/2013, s. 50. 
59 Zob. M. H. Kowalczyk, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Kraków 2010, s. 36. 
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nowała czyn, przygotowała sobie narzędzie, wyczekała na sposobny moment i zabiła swojego męża, a potem ukryła 

ciało. "Najczęstszym stymulatorem wywołującym bezpośrednie agresywne zachowanie był bodziec fizyczny i wzroko-

wy. Opór ofiary czy też jej krzyk potęgowały czynności agresywne60. Zachowanie ofiary może mieć decydujący wpływ 

na decyzje sprawcy i popełnienie zabójstwa61. Większość badanych kobiet żałowała swojego czynu, często tuż po jego 

popełnieniu starały się one np. ratować ofiarę. Przeważnie po zabójstwie ujawniały przerażenie i szok. Badane najczę-

ściej w niedługim okresie po zabójstwie ujawniały obniżony nastrój, reakcje depresyjne. Sprawczynie z motywu eko-

nomicznego starały się zatrzeć ślady zbrodni, nie powiadamiały o przestępstwie, nie przyznawały się do jego popełnie-

nia. Powszechnie występującymi mechanizmami obronnymi były: wyparcie zdarzenia, tłumienie, fantazjowanie. Po-

twierdzało to ogólną niedojrzałość osobowości sprawczyń, małą odporność psychiczną, zmniejszone poczucie winy62. 

Ponieważ na zachowanie człowieka wpływa wiele czynników, ustalenie cech przestępcy jest mozolne i trudne. 

Analizując przestępstwo, jego rodzaj i charakter można wyciągnąć wnioski o cechach, nawykach, motywacji63. 

 

Podsumowanie 
Analizowane przypadki tzw. zbrodni kuchennych wskazują, że każda sprawczyni zbrodni zabójstwa partnera lub 

męża była wcześniej ofiarą przemocy. Nie można usprawiedliwiać ich czynu, a tym bardziej nie można twierdzić, że 

każda ofiara może sama wymierzać sprawiedliwość. Pozbawianie człowieka życia, nawet w celu ochrony siebie lub 

swoich dzieci, nie jest dla sądu wystarczającym argumentem aby mówić o usprawiedliwionym działaniu sprawczyni.  

W większości przypadków kobiety nie uzewnętrzniają zachowań agresywnych. Zazwyczaj są ofiarami przemocy 

przez lata zadawanej przez znane im, często bliskie osoby i biernie się z nią godzą. Wiele kobiet oswajało się z agresją od 

dzieciństwa, lub też pochodzi z tzw. dobrych, jednak zimnych domów, gdzie były rozpieszczane lecz nie uczone empa-

tii.  

Jak wskazują statystyki policyjne, około 20 procent kobiet odbywających karę pozbawienia wolności to zabójczy-

nie. Jest wśród nich tak proporcjonalnie dużo skazanych za zabójstwo, ponieważ decydują się one na popełnienie tego 

przestępstwa najczęściej w akcie desperacji. Wynika to z syndromu „battered woman” (bitej kobiety). Bardzo często jest 

to też akt samoobrony czy nieodwracalna w skutkach reakcja na stresogenną sytuację. Ofiary przemocy domowej za-

zwyczaj działają pod wpływem impulsu. Popełniają zbrodnię zabójstwa, bo bezskutecznie szukały wcześniej pomocy i 

nie widzą innego wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazły. Często zabijają, gdy mężczyzna śpi lub jest całkowicie pijany. 

Wykorzystują tym samym momenty, w których znika przewaga fizyczna.  

Jak wskazują badania polskie i zagraniczne, dom stał się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, a członkowie 

rodziny często stanowią dla siebie zagrożenie. Rodzina jest zatem komórką konfliktorodną. Według teorii w rodzinach 

patologicznych częściej spotykana jest tzw. przemoc gorąca, gdzie wyzwalaczem tragicznych zdarzeń jest alkohol. 

Stwierdzono nawet prawidłowość, że jeżeli mężczyzna zostaje zabity przez kobietę, najprawdopodobniej jest to jego 

żona. 

 

*** 

 

 

The purpose of the study is to present issue connected with legal and psychological aspects of kitchen crime. First 

of all will be characterized the story of crimes committed by women. Beyond this, author shows legal aspects of felony 

murder. Moreover, the author indicates the psychological aspects of kitchen crimes. On the next part of study, phe-

nomenon of kitchen crime will be analyzed and the issue of murder of passion. The study will analyze the reasons of 

the crimes as well. Then, attention will also be paid to the analysis of studies among the general public about committed 

crimes. To sum up, author will present conclusions of their own. 

  

                                                           
60 Zob. Z. Majchrzak, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009, s. 101. 
61 Zob. J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, Kraków 2003, 
s. 14. 
62 Z. Majchrzak, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009, s. 248-298. 
63 Zob. K. Rożnowska, Każdy może zabić. Wyznania zabójców, Kraków 2008, s. 56. 
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1. Rozdział 
Poprzedzając analizę norm dotyczących ochrony praw dziecka na tle międzynarodowym , należy wyjaśnić klu-

czowe pojęcia z tym związane, pojęcie dziecka na gruncie prawa międzynarodowego i krajowego, jak również ochronę 

praw dziecka. 

Art.1 Konwencji o prawach dziecka formułuje definicję dziecka następująco: każda istota ludzka w wieku poniżej 

osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.
1 Przytoczone określenie nie jest klarowne, lecz wieloznaczne. Budzi ono wiele sporów, pozostawiając liczne pyta-

nia bez odpowiedzi np. kiedy zaczyna się, a kiedy kończy ochrona dziecka bądź jaka jest jego dolna granica wieku.2 

Odpowiedni ustęp preambuły Deklaracji praw dziecka z 1959 roku3 wskazuje, że dziecko rozpoczyna swoje istnienie nie 

od narodzin, ale od momentu poczęcia. Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną i umysłową wymaga szcze-

gólnej opieki, w tym odpowiedniej ochrony prawnej, tak przed, jak i po urodzeniu.4 Podkreślania wymaga fakt, iż usta-

nowienie dolnej granicy ochrony dziecka nadal nie zostało sprecyzowane. Zatem występują dwa odmienne stanowiska. 

Odzwierciedlenia pierwszego z nich doszukać się można w Deklaracji Praw Dziecka, natomiast stanowisko drugie 

stwierdza, iż ochrona dziecka powinna nastąpić z chwilą jego narodzin.5 

Wskazane powyżej definicje poświadczają, że dotąd zrozumiałe pojęcie dziecko okazuje się jednak trudnym do 

sformułowania określeniem. Prawo międzynarodowe operuje pojęciem dziecko, zaś nie odnajdziemy jego w polskim 

kodeksie karnym.6 Pomimo to, polski system prawny stoi na stanowisku, że dzieckiem jest każda istota ludzka od po-

częcia do osiągnięcia pełnoletności.7 Jednakże słownik języka polskiego uwidacznia podstawowe znaczenia pojęcia 

dziecko. Eksponuje, że dzieckiem jest każdy człowiek od urodzenia, a także każdy (niezależnie od wieku) córka, syn 

czyli potomek w stosunku do rodziców.8 

Trafność określenia „ochrona dziecka” uwidacznia w swoje pracy Halina Górecka. Wskazuje ona, iż jest to problem 

niezwykle trudny i złożony. Połączony z różnorodnymi dziecinami życia społecznego które wpływają na prawidłowy 

tok funkcjonowania ochrony dziecka. Ponadto autorka podkreśla zbieżność pojęć pomiędzy „ochroną dziecka” a „opieką 

nad dzieckiem”.9 Zabezpieczenie, osłona przed zniszczeniem bądź szkodą określamy ochroną. W ujęciu prawnym poję-

cie to nabiera szerszego znaczenia. obejmując wówczas nie tylko czynności wymienione powyżej, lecz jednocześnie 

uwzględniając gwarancje ze strony władz publicznych wraz z uprawnieniem dochodzenia swoich praw przysługujących 

jednostce.10 

Child's protection (ang.), protection de l'enfant (fran.) w tłumaczeniu na język polski brzmią: ochrona dziecka. Jest 

to termin międzynarodowy, którego fundamentalnym działaniem okazuje się obowiązek zabezpieczania dziecka przed 

dyskryminacją, niewolnictwem bądź deprawacją. Uwagę przykuwa fakt, iż przytoczone działania, nie są jedynymi do 

których zaliczamy zagrożenia skierowane przeciwko dziecku. Inne formy niebezpieczeństw także wpisują się w katalog 

ochrony najmłodszych jednostek.11 

 

2. Rozdział 
Od zamierzchłych czasów to właśnie rodzice stawali się oprawcami swoich dzieci. Krzywdy jakim poddawano po-

ciechy dotyczyły porzucenia, zabijania i wykorzystywania do ciężkiej pracy. Nie wykluczono okaleczenia, zaniedbywa-

                                                           
1 Konwencja o prawach dziecka z dnia 20.11.1989r., (Dz.U. z 1991 Nr. 120, poz.526 oraz z 2000 r. Nr.2, poz.11). 
2 J. Nowakowska- Małusecka, „Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym, Studium prawnomiędzynarodowe”, wyd. Branta, Bydgoszcz- Katowice 2012, s.21. 
3 Deklaracja Praw Dziecka Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 roku. 
4 Trzeci ustęp preambuły Deklaracji praw dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959r. 
5 J. Nowakowska- Małusecka, „Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym, Studium prawnomiędzynarodowe”,op.cit.,s.21. 
6O. Sitarz, „Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka”, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2004, s.17. 
7Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, (Dz.U. 2000 nr 6 poz. 69), art.2 ust.1. 
8 M. Szymczak (red.), Słowik języka polskiego, Warszawa 1978, s.498. 
9 H. Górecka, M. Górecka, „Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce” wyd. Polska biała księga o dzieciach, red. A. 
Łopatki, L. Stadniczeńko, J. Śliwa., Olsztyn- Kraków 2001, s. 10. 
10 Ibidem. 
11 E. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1989, s. 145. 
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nia czy stosowania surowych dyscyplin.12 Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż funkcjonował pogląd, że natural-

nym środowiskiem a jednocześnie pierwszym jest rodzina. To od rodziców zależało zaspokojenie potrzeb dziecka. Na-

tomiast obyczaje i normy religijne kreśliły role ojca, a wiek różnicował pozycję pociechy. Usytuowanie dziecka zależne 

było także od pochodzenia (dziecko z małżeństwa, dziecko pozamałżeńskie) bądź majątku.13 Uwagę przykuwają rów-

nież wydarzenia z przeszłości kiedy to dziecko składane było jako ofiara bóstwu. Toteż zabicie dziecka było legalne u 

dawnych ludów. Zabite dziecko zamurowywano w fortyfikacjach obronnych miast. Tak postępowali Felicjanie oraz 

Kartagińczycy.14 

W czasach starożytnych nie występowała jakakolwiek ochrona dzieci. Słabe, upośledzone czy biedne stawały się 

włóczęgami, a ich życie skazane było na zagładę. Siłę traktowano jako wyznacznik przetrwania. Jej ubytek lub niedosyt 

oznaczał brak prawa do życia.15 Doskonałym przykładem okazuję się tryb funkcjonowania ludzi w Sparcie. 

Świat średniowiecza charakteryzował się demoralizacją i deprawacją. Dokonanie przez dziecko przewinienia rów-

noznaczne było z więzieniem. Nieludzkie traktowanie na równi z innymi więźniami, którymi byli dorośli. Pojawiły się 

organizacje charytatywne o charakterze religijnym, których celem była opieka nad dziećmi ulicy i sierotami. Impulsem 

do pomocy stała się głównie litość, nie zaś obowiązek.16 

Przełom wieku XVIII i XIX okazał się okresem o istotnych zmianach. Rok 1774 to data powstania zakładu dla 

dzieci włóczących się i żebrzących. Fundamentem istnienia okazała się praca wychowawcza. Pogląd, iż nawet najbar-

dziej „zdziczałe” i pozostawione dzieci mają prawo do nauki, a przede wszystkim, że również one są zdolne. Należyte 

warunki egzystencji wraz z równymi metodami zaprezentowały się bardzo dobrze. Pestalozzi twierdził, że pomoc dzie-

ciom nie powinna wynikać z litości, lecz z powszechnie obowiązującego obowiązku społecznego.17 

Połowa XIX wieku to czas prób uregulowania sytuacji prawnej dziecka. Stworzono ustawę, która zakazywała za-

trudniania najmłodszych w kopalniach, rolnictwie a nawet fabrykach. Dorośli zaś ponosili kary za zaniedbywanie 

dziecka czy złe wypełnianie obowiązków rodzicielskich. Zakładano szkółki dla dzieci biednych, w których kluczowym 

działaniem była opieka i przysposabianie do pracy.18 

Stuleciem dziecka ogłoszono wiek XX. Przyczyniła się do tego szwedzkiego pochodzenia pisarka Ellen Key, jak 

również wielu innych wybitnych myślicieli. Zainteresowano się nie tylko samym dzieckiem, tudzież jego naturą i po-

trzebami. Pozycja dziecka wzrosła. Postulowano aby wychowywanie dostosowywano do indywidualnych zdolności 

dziecka. Ponadto wspomniana Ellen Key dążyła do zrównania praw wszystkich dzieci bez względu na to, czy pochodzą 

ze związków nieślubnych czy są urodzone w małżeństwie. Aczkolwiek o działalności charytatywnej wypowiadała się 

krytycznie. Jej zdaniem była to wyłącznie zasłona dymna, która pełniła funkcję ukrywania rzeczywistego życia dziecka 

i jego wymagań. Opowiadała się za regulacjami prawnymi, ażeby nastąpiła ciągła opieka nie zaś epizodyczna pomoc. 

Ellen Key pragnęła dla dzieci radykalnych zmian ewoluujących ich los.19 

 

3. Rozdział 
Do 1924 roku brak było jakichkolwiek regulacji dotyczących praw dziecka na arenie międzynarodowej. W latach 

poprzedzających wspomnianą datę wszelkie ograniczenia  

i nakazy zapewniające bezpieczeństwo dziecku były wyłącznie przedmiotem troski rodziców. Zainteresowanie ochroną 

dziecka dostrzegane również było ze strony kościołów, związków wyznaniowych, różnorodnych organizacji bądź po-

szczególnych państw. Krzywdzenie najmłodszych czy patologia występująca w rodzinach skłoniła do zaciekawienia 

większe zbiorowości. Na przestrzeni czasów wraz z rozwojem cywilizacji, świadomość społeczeństwa rosła, a zagadnie-

niem związanym z dzieckiem zaczęły zajmować się organizację nie tylko państwowe, regionalne lecz światowe.20 

Zgromadzenie Ogólne Ligii Narodów przyjęło Deklaracje Prawa Dziecka (Deklaracja Genewska) w roku 192421. 

Państwa członkowskie zostały wezwane do inspirowania się zasadami owej Deklaracji. Myśl przewodnia brzmiała na-

stępująco: „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego”, i to właśnie na niej oparto podstawowe 

zasady Deklaracji:  

 dziecko powinno mieć możliwość rozwoju fizycznego i duchowego, 

 dziecko głodne powinno być nakarmione, 

                                                           
12 E. Jarosz, „Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci”, wyd. Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2008, s.8. 
13 H. Górecka, M. Górecka, „Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce” op.cit, s. 15. 
14 M. Balcerek, „Prawa dziecka”, wyd. PWN Warszawa 1986, s.33. 
15 M. Balcerek, „Międzynarodowa ochrona dziecka”, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, s.33 
16 I. Jundziłł, „Dziecko, ofiara przemocy”, Warszawa 1993, s. 10, 
17 H. Górecka, M. Górecka, „Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce” op.cit, s. 17, 
18 Ibidem, 
19 Ibidem, s.18, 

 20 M.J. Zajączkowska, „Prawa dziecka”, [w:] „Prawa człowieka, wybrane zagadnienia i problemy” red. L. Koba, W. Wacławczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska 
Sp. z.o.o., Warszawa 2009, s. 370. 
21 Deklaracja Praw Dziecka, Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligii Narodów w 1924 roku, zwana Deklaracją Genewską. 
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 dziecko chore – pielęgnowane, 

 dziecko wykolejone - skierowane na dobrą drogę, a dziecko opuszczone lub sierota wzięte pod 

opiekę,  

 dziecko powinno otrzymać pomoc w czasie szczególnego zagrożenia, 

 dziecko powinno być przygotowane do zarobkowania na życie i chronione przed wyzyskiem,  

 dziecko powinno być wychowywane w przeświadczeniu, że jego najlepsze cechy będą oddane 

w służbie bliźniemu22 

Pisząc o ochronie praw dziecka nie sposób nie wspomnieć o Funduszu UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych 

Pomocy Dzieciom), który został powołany 11 grudnia 1946 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 

Początkowo jego działania miały opierać się na pomocy dzieciom będącymi ofiarami II wojny światowej. Dziś organiza-

cja ta skupia się na wychowaniu, planowaniu rodziny, szkoleniu zawodowym oraz pomyślności we wszystkich krajach 

świata. Zatem trafnym jest stwierdzenie, iż działalność UNICEF aktualnie jest wielostronne.23 

Kolejną organizacją wspierającą najmłodszych jest UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury). Jej celem jest wzmocnienie aktywności wychowawczej. Ważnymi kwestiami są także pobu-

dzanie funkcjonowania szkolenia zawodowego i oświaty. UNESCO wyróżnia się zasługami przede wszystkim w zwal-

czaniu dyskryminacji. Warto podkreślić, iż to właśnie Polska jest jednym z członków założycielskich danej organiza-

cji.24 

Na płaszczyźnie międzynarodowej wyodrębnić należy pozostałe organizację które nie zostały wyżej wymienione. 

Są to :FAO ( Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) WHO ( Światowa Organizacja 

Zdrowia), ILO ( Międzynarodowa Organizacja Pracy). 

Konwencja o Prawach Dziecka jest najwyższym aktem prawnym dotyczącym ochrony dzieci. Znana jest również 

pod potoczną nazwą jako Konstytucja Praw Dziecka. Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

20 listopada 1989 roku. Polska ratyfikowała Konwencje w 1991 roku. Aktualnie dokument ten respektować 

i realizowować zobowiązało się 192 państwa. W myśl założeń Konwencji, iż najmłodsi ze względu na swój wiek nie są 

w pełni dojrzali, aby móc świadomie o siebie zadbać podnosi do wyższej rangi ich szczególną ochronę.25 Światowa Kon-

stytucja Dzieci klarownie wskazuje zasady traktowania dzieci jako osoby posiadającej osobiste prawa, jak również osoby 

której zdanie w sprawach jej dotyczących okazuje się niezbędne. 

Najważniejsze założenia : 

 traktowanie dzieci jako odrębnych jednostek, 

 szacunek do indywidualności dziecka,  

 rodzina jako najlepsze środkowo wychowania dziecka, 

 państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać w jej funkcjach 

Owe postanowienia odnoszą się do dziecka przed jego narodzeniem jak i po urodzeniu. Dzieciom upośledzonym, 

niepełnosprawnym lub pozbawionym rodziców zostały przypisane szczególne prawa. Bez względu na grupę etniczną i 

mniejszość narodową, Konwencja zobowiązuje do zachowania własnej religii, kultury oraz języka. Opiekunami praw-

nymi do uzyskania pełnoletności przez dziecko są jego rodzice. Nie oznacza to jednak, że mogą oni naruszać prawa 

gwarantowane jednostce. Odpowiedzialni za bezpieczeństwo i wychowanie nie mogą bić dziecka, gnębić psychicznie 

czy molestować seksualnie. Rodzicom zabrania się także czytania korespondencji adresowanej do ich pociech. Innymi 

prawami zawartymi  

w Konwencji są m.in.: prawo do życia, prawo do informacji, prawo do prywatności, prawo do nauki, prawo do odpo-

wiedniego poziomu życia, prawo do wypoczynku i wolnego czasu, prawo do wyrażania swoich poglądów, prawo do 

kontaktów z obojgiem rodziców i inne.26 

 Rada Europy to kolejna ważna organizacja. Tym razem o charakterze kontynentalnym, którym swoim działa-

niem wspiera ochronę praw dziecka. Wyszczególnienia wymagają liczne dokumenty tejże organizacji w kwestii ochro-

ny praw człowieka.  

 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, 

 Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci, 

 Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego, 

 Europejska Konwencja o Wykonaniu Praw Dziecka, 

                                                           
22H. Górecka, M. Górecka, „Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce” op.cit, s. 18-19. 
23Ibidem, s. 19. 
24 Ibidem. 
25 UNICEF, dostępny w Internecie : http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Geneza-praw-dziecka, dostęp 18.02.2015. 
26 Sfera młodych.pl, „ Międzynarodowa ochrona prawa dziecka”, dostęp w Internecie :http://strefamlodych.pl/miedzynarodowa-ochrona-praw-dziecka/ , 
dostęp 18.02.2015. 

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Geneza-praw-dziecka
http://strefamlodych.pl/miedzynarodowa-ochrona-praw-dziecka/
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 Unia Europejska w porównaniu do Rady Europy lub ONZ nie ma tak dobrze rozwiniętego systemu ochrony praw 

dziecka. Pomimo to dysponuje szeregiem licznych dokumentów, które ściśle związane są z poszczególnymi zagadnie-

niami praw człowieka. Wszystkie dokumenty nie tworzą całościowego systemu ochrony. Mają one charakter rezolucji, 

rekomendacji bądź deklaracji. Mogą one jedynie zachęcać do określonych działań. Występują również takie, które mają 

charakter wiążący, a mianowicie: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. 

 

4. Podsumowanie  
Pobieżna obserwacja sytuacji społecznej oraz politycznej ukazuję, iż współcześnie prawa dziecka należą do klu-

czowych zagadnień na płaszczyźnie prawa międzynarodowego. Pomimo licznych dokumentów, do których przestrze-

gania zobligowało się większość państw, widoczny jest nadal brak skutecznych metod oraz sposobów egzekwowania 

naruszeń prawa. XXI wiek charakteryzują krwawe wojny, ludobójstwa oraz terroryzm. W wielu rejonach świata dzieci 

biorą w tym udział, będąc zmuszane do wymienionych powyżej działań, gdzie ich prawa nie są przestrzegane. Wręcz 

przeciwnie, one nie istnieją. Zatem system ten poniósł klęskę, a prawa człowieka były i są nadal łamane. Uwzględniając 

inne kryteria można byłoby rzec, iż dokonał się ogromny postęp w staraniach poszanowania uniwersalnych praw, bio-

rąc pod uwagę lata sprzed 1924 roku. Niewątpliwie zainteresowanie ochroną dzieci rosło na przestrzeni nie tylko lat, 

lecz wieków. Początkiem gruntowych zmian zdaniem autorki uznać należy wiek XVIII – powstanie zakładu dla dzieci 

włóczących się i żebrzących. Mimo, iż polski kodeks karny nie operuje terminem dziecko, pojęcie to stosowane jest w 

polskim systemie prawnym. Zaś istniejące organizację działające na rzecz szeroko rozumianej pomocy najmłodszym, są 

kolejnym świadectwem poprawy sytuacji powszechnego obowiązku społecznego. Niechaj chęć troski o najmłodszych 

była jak wspominano powyżej obowiązkiem, nie rezultatem litości. 

 

*** 

 

 

The subject of discussion in this article is protection the child against international law. Article defines the term 

“child” and shows the relevance of determining child protection as a term international. Characterized protect a child 

over the ages. In addition, accented current regulation on children's rights in the international arena: Declaration of the 

Rights of the Child and Convention on the Rights of the Child. This article also provides organizations dealing with 

child protection against international: UNICEF, UNESCO, FAO, WHO, ILO, RE, UE, ONZ. 

  

                                                           
27 M. Klimek, „Ochrona praw dziecka w systemie prawa międzynarodowego XX wieku” brak wydania. 
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Na postawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa z kwietnia 2016 roku do rejestru zabytków wpisanych zo-

stało ok. 71 tys. zabytków nieruchomych, spośród których ok. 13 tys. zaliczanych jest do zabytków sakralnych (kościoły 

różnych wyznań, klasztory, dzwonnice, kaplice, kaplice cmentarne, kostnice, kapliczki przydrożne, figury1), 
1co stanowi ok. 18% tej kategorii obiektów2. Jednak, gdy zaliczmy do tej grupy także cmentarze, które zostały osobno 

wyodrębnione w zestawieniu to liczba ta wzrasta do 25%. 

Choć przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego nie odnoszą się wprost do zabytków sakralnych – 

nie są wyodrębnione jako osobna kategoria w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – ustawa ta bowiem 

w inny sposób kategoryzuje zabytki, dzieląc je na zabytki nieruchome, ruchome oraz archeologiczne, to zabytkowe 

obiekty sakralne oraz dzieła sztuki kościelnej stanowią istotną część dziedzictwa narodowego i przysługuje im ochrona. 

Potwierdza to dotychczasowa praktyka, polegająca na przyjęciu wspólnych zasad postępowania we wzajemnych sto-

sunkach uprawnionych organów władzy państwowej i diecezjalnej w celu ochrony zabytków sakralnych. 

Ponadto, z uwagi na wartość artystyczną, historyczną, a także kolekcjonerską, zabytki skarlane należą też do naj-

bardziej narażonych na rabunek oraz wandalizm, czego rezultatem są również pożary, wzniecane niejednokrotnie dla 

zatarcia śladów przestępstwa. Kradzieże sztuki sakralnej, głównie z miejsc kultu, ale i cmentarzy, stały się w obecnych 

czasach jednym z poważniejszych obszarów międzynarodowej działalności przestępczej. 

Poza tym, obiekty sakralne w przeważającej większości stanowią miejsce kultu, a zatem miejsce święte dla osób 

związanych z daną wiarą. Czynnik ten sprawia, że zabytki te są z reguły jednymi z najlepiej zachowanych, a ich ochro-

na ma podwójny wymiar. Wnika to nie tylko z obowiązku zachowania tej spuścizny dla następnych pokoleń, będącej 

naczelnym celem ochrony zabytków, ale także z kultu religijnego3. Z tego względu, w stosunku do zabytków sakral-

nych występuje wyraźne zróżnicowanie w regulacjach ochronnych, wynikające nie tylko z przepisów prawa kościelne-

go, ale także, a może przede wszystkim, przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Zabytek – problematyka terminologiczna 
W rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za zabytek, jako przed-

miot ochrony karnoprawnej, uznaje się ruchomość lub nieruchomość, spełniającą określone warunki. Przede wszyst-

kim, musi być to dzieło człowieka, bądź rzecz związana z jego działalnością, która stanowi świadectwo minionych cza-

sów lub też konkretnego zdarzenia. Warunkiem uznania za zabytek jest posiadanie choć jednej z trzech wartości: histo-

rycznej, artystycznej lub naukowej, dzięki której zachowanie tego obiektu dla przyszłych pokoleń leży w interesie spo-

łecznym4. 

Ponadto, choć ustawodawca bezpośrednio dokonuje podziału zabytków na ruchome i nieruchome, to niezależnie 

od tego ochroną zostały objęte zespoły i zgrupowania zabytków, jak np. historyczny układ urbanistyczny lub rurali-

styczny, zespół budowlany, a także krajobraz kulturowy, czy też otoczenie danego zabytku. 

Jednak w kontekście naszych rozważań najważniejsze będą dla nas zabytki sakralne – i choć w „Normach postę-
powania w sprawach sztuki kościelnej” nie dokonuje się podziału na zabytki ruchome i nieruchome to z treści poszcze-

gólnych paragrafów wynika, że należą one w oczywisty sposób do jednej z tych kategorii. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie „zabytek nieruchomy” to – „nieruchomość, jej część składowa lub zespół 

nieruchomości” „będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, arty-

styczną lub naukową”. Przytoczona definicja dotyczy także zabytków sakralnych, gdyż zawierają się one w kategorii 

                                                           
1 Patrz: Definicje pojęć użytych w zestawieniu różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: 
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/komentarz%20do%20tabelki.pdf, 
[dostęp: 6.04.2016]. 
2 Patrz: Narodowy Instytut Dziedzictwa: Tabelaryczne zestawienie różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w 
podziale na województwa: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/, [dostęp: 
6.04.2016]. 
3 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 148-149. 
4 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568) (dalej „ustawa o OZiOnZ”). 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/
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zabytków nieruchomych. Zatem przepisy dotyczące zabytków nieruchomych odnoszą się również do nieruchomych 

zabytków sakralnych, jeżeli zostały one za zabytki uznane na podstawie osobnych aktów oraz decyzji wyszczególnio-

nych w art. 9 - 16 ustawy, a będą to: dzieła architektury oraz budownictwa sakralnego, zespoły budownictwa kościel-

nego, a także cmentarze oraz miejsca uwieńczające wydarzenia historyczne, czy też działalność znamienitych osobisto-

ści i instytucji kościelnych5. 

Natomiast do kategorii sakralnych zabytków ruchomych, podlegających ochronie według ustawowych zasad – 

analogicznie do zabytków nieruchomych, powinno się zaliczać: kościelne wytwory sztuk plastycznych, rzemiosła arty-

stycznego oraz sztuki użytkowej, kolekcje będące zbiorami zgromadzonych i uporządkowanych przedmiotów, numi-

zmaty, czy też kościelne pamiątki historyczne lub instrumenty muzyczne6. 

 

Formy oraz sposoby ochrony zabytków sakralnych 
Kościół jest podmiotem, w którego posiadaniu znajduje się znaczna ilość dóbr kultury, częstokroć związanych 

wprost z kultem religijnym. Część z nich ma charakter zabytków, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością respekto-

wania konkretnych przepisów prawa powszechnego7. Dlatego też, niezwykle ważna jest świadomość parafii, jako wła-

ściciela oraz stojącego na jej czele proboszcza, pełniącego de facto funkcję administratora, w zakresie praw i obowiąz-

ków wobec zabytku8. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 7 przewiduje cztery formy ochrony zabytków, będące 

narzędziami prawnymi, mającymi na celu umożliwienie zachowania zabytków w jak najlepszym stanie, przede wszyst-

kim poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom mogącym doprowadzić do uszczerbku na ich wartości oraz zapobieganie 

niszczeniu i nieodpowiedniej eksploatacji. Zatem do zadań właściciela lub posiadacza zabytku zalicza się m.in. nadzór 

nad sposobem użytkowania oraz zagospodarowania budowli zabytkowych, przyznawania pozwoleń na przeprowadze-

nie prac konserwatorskich, badań oraz jakichkolwiek robót budowlanych przy zabytkach. Obowiązki te polegają nie 

tylko na stosownym postępowaniu w stosunku do zabytku, ale także na udostępnieniu innym osobom dostępu do niego, 

a w tym także i specjalistom, celem prowadzenia odpowiednich prac. 

Najbardziej powszechną formą ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, dokonywany przez Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków, który z urzędu lub na wniosek strony, będącej właścicielem lub użytkownikiem obiektu 

– w przypadku zabytku sakralnego będzie to parafia, której reprezentantem jest ksiądz proboszcz, rozpoczyna procedurę 

wpisu. Ponadto, analogiczną ewidencję przewidują także „Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej”, które w 

§ 5 stanowią, iż „Celem zabezpieczenia dzieł sztuki i zabytków kultury przed kradzieżami Diecezjalne i Zakonne Refe-

raty wypracowują formy i sposoby ich inwentaryzacji oraz podadzą wzory dokumentacyjne służące sporządzeniu ich 

ewidencji”. Osobami odpowiedzialnymi za określenie kondycji zasobu zabytków sakralnych oraz sporządzenia ich do-

kumentacji są administratorzy parafii i kościołów. Przepisy te mają wiele pokrewnych dyspozycji, a przede wszystkim 

są zgodne co do tego, że najcenniejsze zabytkowe obiekty sakralne oraz dzieła sztuki kościelnej, stanowiącą znaczącą 

część dziedzictwa narodowego, dlatego też należy je otaczać pieczołowitą ochroną9. 

Ponadto, wpis do rejestru zabytków stanowi - i to nie tylko z prawnego punktu widzenia, ale także i stosowanej 

praktyki, główny instrument kształtowania się polityki konserwatorskiej10. Wiedza w nim zawarta umożliwia podjęcie 

odpowiednich decyzji z zakresu planowania prac konserwatorskich, a także na kontrolowanie ich odpowiedniego wy-

konania11. Wojewódzki Konserwator Zabytków, na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, przedstawia zlecenia 

konserwatorskie, „określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a 

także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku”12. W odniesieniu do zabytków sa-

kralnych, szczególne znaczenie ma fragment dotyczący wprowadzania zmian, gdyż często są one podyktowane wzglę-

dami liturgicznymi. Niezwykle istotna jest także współpraca pomiędzy diecezjalnym oraz wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, niejednokrotnie ułatwiająca odkrywanie dotychczas nieznanych uchybień. 

                                                           
5 Polski Narodowy Komitet Błękitnej Traczy: http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/porady-na-wypadek-katastrofy-i-dobre-praktyki/rogram-
na-wypadek-katastrof---zabytki-sakralne.php, [dostęp: 10.04.2016]. 
6 Ibidem. 
7 P. Cejrowski, Wybrane aspekty prawa państwowego z zakresu zarządzania parafią rzymskokatolicką w Polsce, Studia Pelplińskie 2014, t. 47, s. 56. 
8 Konferencja Krajowa Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego, Zabytki sakralne w prawie kościelnym i 
państwowym i ich wzajemne relacje, Łódź, 9-10 grudnia 2005 r. 
9 Polski Narodowy Komitet Błękitnej Traczy: http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/porady-na-wypadek-katastrofy-i-dobre 
praktyki/rogram-na-wypadek-katastrof---zabytki-sakralne.php, [dostęp: 12.04.2016]. 
10 J. Brudnicki, Problem wyjaśniania i prostowania treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków w kontekście wad i uchybień tkwiących w tym 
rejestrze, Kurier Konserwatorski 2011, nr 10, s. 40. 
11 A. Rusak, Rejestr zabytków jako narzędzie ochrony i wyznacznik kierunków konserwacji zabytków sakralnych, Ochrona Zabytków 2010, nr 1-4, s. 
212. 
12 Art. 27 Pouczenia o skutkach wpisu do rejestru zabytków ruchomych. 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/porady-na-wypadek-katastrofy-i-dobre-
http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/porady-na-wypadek-katastrofy-i-dobre
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Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa również reguły finansowania opieki nad zabytkami i 

właśnie tej kwestii dotyczy znaczna część orzeczeń sądów administracyjnych odnoszących się do zabytków sakralnych. 

Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez sądy było pytanie, jaki stosunek zobowiązaniowy albo rzeczowy wynika z 

tytułu prawnego zobowiązującego do finansowania prac konserwatorskich oraz, czy w okolicznościach konkretnego 

stanu faktycznego, tytuł taki będzie stanowić zawarta pomiędzy gminą a parafią umowa użyczenia, na podstawie której 

parafia zobligowała się umożliwić gminie bezpłatne korzystanie z nieruchomości i zabytków ruchomych kościoła, w 

zamian za co gmina miała podjąć starania zmierzające do uzyskania środków koniecznych do przeprowadzenia renowa-

cji, konserwacji oraz robót budowlanych przy kościele, a także do utrzymywania przedmiotu umowy w zgodzie 

z przepisami ustawy o ochronie zabytków i innych ustaw. Dokonując wykładni art. 71 sądy uznały, iż bez znaczenia jest 

to z jakiej umowy wynika tytuł prawny do zabytku - istotne jest jedynie to, aby treść stosunku zobowiązaniowego do 

wykonywania opieki nad zabytkiem była zgodna z tym artykułem ustawy. Co za tym idzie, przyjęcie że jednostka sa-

morządu terytorialnego, w świetle art. 71 ust. 2 ustawy o OZiOnZ, jest stroną skutecznie zawartej umowy, której 

przedmiotem jest konkretny zabytek, nie tylko umożliwia jej, ale wręcz zobowiązuje do sprawowania opieki nad zabyt-

kiem, także poprzez finansowanie koniecznych prac, a w tym także prac konserwatorskich, w zakresie zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego13. 

Zatem przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakładają na parafię, podobnie jak na każdego 

innego właściciela lub posiadacza zabytków, rozliczne obowiązki, których niedopełnienie wiąże się nie tylko 

z odpowiedzialnością cywilną, czy administracyjną, a również i karną. 

 

Prawnokarna ochrona zabytków sakralnych  
Pierwszym polskim aktem prawnym, który odnosił się do zagadnienia zabytków był dekret Rady Regencyjnej z 31 

października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury14. Późniejszymi aktami regulującymi omawianą tematykę 

było rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie komi-

sji mieszanych dla ochrony zabytków sztuki i kultury znajdujących się w kościołach katolickich i lokalach kościelnych, 

a także rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami15. Akt wy-

mieniony jako ostatni, tj. rozporządzenie z mocą ustawy, miał szczególne znaczenie, ponieważ zastąpił dekret Rady 

Regencyjnej. Ponadto obowiązywał on aż do dnia 22 maja 1962 r., czyli do wejścia w życie ustawy z dnia 5 lutego 1962 

r. o ochronie dóbr kultury i muzeach16. Aktualnie obowiązującym aktem jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami17. 

Podstawą prawnokarnej ochrony zabytków są przede wszystkim przepisy zawarte w Kodeksie karnym18 oraz regu-

lacje pozakodeksowe ujęte głównie w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami19. Tego rodzaju sytuacja uzasadnia częste stosowanie określenia półkodeksowy model ochrony20. Wspomnia-

ny wcześniej rozdział 11 omawianej ustawy zawiera 4 artykuły dotyczące przestępstw oraz 12 artykułów dotyczących 

wykroczeń. Jednakże należy zauważyć, iż wykroczenia sensu stricte zostały scharakteryzowane w 11 artykułach (tj. art. 

110-119), a przepis artykułu 120 wskazuje jedynie, iż orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia21. Wśród spenalizowanych w przedmiotowym akcie przestępstw 

wymienić należy zniszczenie lub uszkodzenie zabytku. Przedmiotem ochrony jest nienaruszalność zabytków, czy też – 

jak podkreśla M. Gołda-Sobczak i W. Sobczak – mienie szczególnego rodzaju będące zabytkiem. Istotne jest również 

rozróżnienie znamion uszkadza i niszczy. W orzecznictwie słusznie podkreślono, iż „zniszczenie zabytku polega na 

takim uszkodzeniu, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego nie jest w ogóle możliwe”22. Utożsamiane jest często 

z unicestwieniem, które przejawiać się może zarówno całkowitym unicestwieniem rzeczy, jak również wartości histo-

rycznej, artystycznej, naukowej, która przyczyniała się do uznania obiektu jako zabytku. Natomiast uszkodzenie wyja-

                                                           
13 P. Cejrowski, Wybrane aspekty prawa państwowego z zakresu zarządzania parafią rzymskokatolicką w Polsce, op. cit., s. 57-58. 
14 D dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, Nr 16, poz. 36). 
15 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 1926 r., Nr 6, poz. 35 oraz Dz. U. z 
1928 r., Nr 29, poz. 265).  
16 Tekst jedn. Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150 ze zm.; od dnia 4 lutego 1997 r. ustawa o ochronie dóbr kultury – tytuł zmieniony przez art. 35 pkt. 
1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.); J. Kaczmarek, K. Zeidler, Karnoprawna ochrona zabytków, Prawo i 
Prokuratura 2014, Nr 2, s. 71.  
17Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568). 
18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm). 
19 Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.; zob. szerzej M. Bojarski, W Radecki, Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege 
ferenda, [w:] J. K a c z m a r e k (red.), Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, Kraków 2006, s. 13–19. 
20 M. Bojarski, W Radecki, Ochrona zabytków w polskim prawie karnym. Stan aktualny i propozycje de lege ferenda, [w:] J. Kaczmarek (red.), 
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, Kraków 2006, s. 22; B. Gadecki, Ustawa ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108-120 Przepisy 
karne. Komentarz, Warszawa 2014, s. VII.  
21 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001, Nr 106, poz. 1148); B. Gadecki, op. cit., s. VII.  
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.06.1993r. , III KRN, 98/93, OSNKW 1993, z. 9-10, poz. 64, s. 46.  
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śniane jest w orzecznictwie jako te „polegające na takiej zmianie właściwości lub stanu zabytku, która powoduje, iż 

zabytek na stałe lub czasowo nie może służyć celom, do których był przeznaczony”23. Wobec powyższego należy przy-

jąć, że uszkodzenie zabytku jest naruszeniem jego integralności, przy czym nie powoduje ono jego unicestwienia ani też 

naruszenia wartości, która powodowała uznanie go jako zabytku. Jeżeli idzie o wskazanie różnic między uszkodzeniem 

a zniszczeniem to istnieje w tym zakresie kilka poglądów. M. Gołda-Sobczak i W. Sobczak podkreślają, że zniszczenie to 

wyższy stopień uszkodzenia. Natomiast M. Kulik i A. Szczekała optują za przyjęciem tezy, iż różnica polega tylko na 

zachowaniu sprawcy, który może doprowadzić w obu przypadkach do różnych skutków24. 

Kolejnym przestępstwem, które należałoby omówić jest wywóz zabytku za granicę bez pozwolenia. Przedmiotem 

ochrony w tym przypadku jest wartość zabytku, jaką dla kultury stanowi jego posiadanie na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Przepis art. 109 omawianej ustawy wskazuje de facto na dwa czyny zabronione, mianowicie: nielegalny 

wywóz zabytku oraz niesprowadzenie zabytku. Ta kwestia wydaje się być bardzo istotna z punktu widzenia podmiotu, 

który popełnia dane przestępstwo. Czyn, który polega na nielegalnym wywozie zabytku jest przestępstwem powszech-

nym, natomiast czyn polegający na niesprowadzeniu zabytku to przestępstwo indywidualne. Oznacza to, że popełnić 

może je wyłącznie osoba, która posiadała pozwolenie na jego wywóz. W sytuacji, gdy pozwolenie uzyskała jednostka 

organizacyjna – odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za sprowadzenie zabytku (zgodnie z 

panującym w jednostce podziale zadań). 

Kolejne dwa przestępstwa, które zostały spenalizowane w przedmiotowej ustawie to fałszerstwo zabytku oraz 

wprowadzenie do obrotu falsyfikatu. W przypadku fałszerstwa należałoby wyróżnić dwie odmiany czynu zabronione-

go, tj. podrobienie zabytku w celu użycia go w obrocie zabytkami oraz przerobienie zabytku w celu użycia go w obrocie 

zabytkami. W przypadku podrobienia zabytku przedmiotem czynności wykonawczej jest przedmiot, któremu nadane 

zostały pozory zabytku, natomiast w odniesieniu do przerobienia- przedmiotem czynności wykonawczej jest zabytek. 

Należy zauważyć, że omawiane znamiona występują w kodeksie karnym, m.in. w art. 270, 306, 310. Analizując przepisy 

prawa oraz doktrynę można wywnioskować, iż „podrobieniem zabytku jest nadanie przedmiotowi, który nie jest zabyt-

kiem pozornie charakteru zabytku co w konsekwencji spowoduje, że powstanie imitacja zabytku, która ma uchodzić za 

zabytek”25. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy zabytek podrobiony jest wykonany na wzór istniejącego w rzeczywistości, 

czy też jest wymyślony przez sprawcę. Nie ma również znaczenia czy podrobienia dokonano za zgodą właściciela za-

bytku. Podobnie jest w przypadku przerobienia, jednakże jest ono definiowane jako takie przekształcenie zabytku, aby 

uchodził on za inny zabytek. W doktrynie podkreśla się również, że owe działanie ma na celu stworzenie pozorów 

większej wartości danego dzieła26 . 

Ostatnim z omawianych przestępstw będzie przestępstwo wprowadzenia falsyfikatu do obrotu, które zostało do-

dane ustawą z dnia 24 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami27. Przed wprowa-

dzeniem owego przepisu wykorzystywano art. 286 k.k., stanowiący o przestępstwie oszustwa. Zauważyć należy, że 

zachowanie sprawcy może polegać, zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem, na: zbyciu rzeczy ruchomej jako 

zabytku ruchomego, wiedząc, że jest on podrobiony lub na zbyciu zabytku jako innego zabytku, wiedząc, że jest on 

przerobiony. Znamię czasownikowe zbywa na gruncie omawianego przepisu wymaga przeanalizowania innych regula-

cji, które przewidują odpowiedzialność karną, a także orzecznictwa. Ponadto należy zaznaczyć, iż czynność nieodpłatna 

nie wchodzi w zakres zbycia. Wobec powyższego przepis art. 109b przedmiotowej ustawy nie obejmuje darowizny, 

zatem osoba, która dokonuje darowizny rzeczy ruchomej jako zabytku ruchomego albo dokonuje darowizny zabytku 

jako innego zabytku, nie popełnia omawianego przestępstwa28. 

Wśród wykroczeń spenalizowano w ustawie działania polegające m.in. na: niezabezpieczeniu zabytku przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą; poszukiwaniu ukrytych lub porzuconych zabytków bez po-

zwolenia albo wbrew jego warunkom; niepowiadamianiu wojewódzkiego konserwatora zabytków o uszkodzeniu, zagi-

nięciu lub kradzieży zabytków, zagrożeniu dla zabytków, zmianie miejsca przechowywania zabytków lub zmianach 

dotyczących stanu prawnego zabytku; uniemożliwianiu lub utrudnianiu dostępu do zabytków organowi ochrony za-

bytków, czy też niewykonaniu zaleceń pokontrolnych wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie przestrzega-

nia i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami29. 

Gwarantem efektywnego przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom jest przede wszystkim skuteczność 

prawa. W Polsce obowiązuje ponad 100 aktów prawnych, które odnoszą się do problematyki ochrony zabytków. Oma-

wiane przestępstwa w praktyce zaliczają się do przestępstw przeciwko mieniu. Wobec powyższego zazwyczaj organy 

                                                           
23 Ibidem. 
24 B. Gadecki, op. cit., s. 21-25.  
25 B. Gadecki, Przestępstwo fałszerstwa zabytku, OZ 2008, nr 1, s. 108. 
26 B. Gadecki, Ustawa…op. cit., s. 74-84. 
27 Dz. U. Nr 50, poz. 362. 
28 B. Gadecki, Ustawa… op. cit., s. 89-90.  
29 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568). 
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prokuratorskie oraz wymiar sprawiedliwości ograniczają się do korzystania z przepisów zawartych w Kodeksie karnym. 

Podstawowym kryterium ocennym w tego rodzaju przypadkach jest wartość materialna obiektu. Ogromne trudności 

wiązały się z wprowadzonym do k.k. art. 294 § 2, gdzie ustanowione zostały kwalifikowane typy przestępstw przeciwko 

mieniu, tj. kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie lub uszkodzenie oraz paserstwo. Zastosowanie w powyż-

szym przepisie pojęcia nieostrego, tzn. dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury było przyczyną problemów. Specjali-

ści podkreślali bowiem, iż brak odpowiedniej precyzji owego pojęcia uniemożliwia określenie przedmiotu ochrony 

prawnej30. 

 

Podsumowanie  
Przestępczość przeciwko zabytkom w Polsce nadal stanowi realne i poważne zagrożenie, a szkody wyrządzone substan-

cji zabytkowej zazwyczaj są nieodwracalne i godzą nie tylko we właściciela, ale również w ogólnie pojęte dziedzictwo 

kultury31. Mając na uwadze statystyki dotyczące obiektów sakralnych nie sposób nie zauważyć, iż dominują one na 

liście miejsc, gdzie najczęściej są popełniane przestępstwa przeciwko dobrom kultury, a jako główną przyczynę wskazu-

je się brak odpowiednich zabezpieczeń32. Wielość i złożoność istniejących problemów powoduje, że oprócz efektywne-

go prawa istnieje potrzeba posiadania odpowiednich narzędzi o charakterze taktyczno-technicznym. Nie ulega wątpli-

wości, że kryminalistyka służy zwalczaniu przestępczości. Metodyka oraz środki, które zostały wypracowane w ramach 

realizacji funkcji kryminalistyki pozwalają na skuteczne działania w aspekcie wykrywczym, dowodowym oraz zapobie-

gawczym33. Szybkość działania, zdecydowanie, ale przede wszystkim podjęcie odpowiednich czynności kryminalistycz-

nych w przypadku dewastacji i kradzieży części relikwiarza św. Wojciecha, która miała miejsce w nocy z 19 na 20 mar-

ca 1986 r. może stanowić dowód powyższej tezy. Wówczas w wyniku przeprowadzonych badań ustalono podejrzanych, 

a następnie zabezpieczono w ich mieszkaniach narzędzia. Najistotniejsze było jednak ujawnienie mikrośladów i śladów, 

które umożliwiły w sposób jednoznaczny powiązanie podejrzanych z kradzieżą34.  

 

*** 

 

Although the generally applicable national laws do not apply directly to the religious monuments, they are, to-

gether with the works of religious art, an important part of the national heritage and are entitled to protection. The 

multiplicity and complexity of existing problems shows that without the creation of common rules of conduct in rela-

tions between authorized bodies of state and diocesan authorities, their proper protection would not be possible. 

  

                                                           
30 R. Krawczyk, Problemy zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom [w:] J. Czapska, A. Okrasa (red.), Bezpieczeństwo-policja-kryminalistyka. W 
poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, Kraków 2015, s. 96-97. 
31 R. Krawczyk, op. cit., s. 96-97.  
32 http://www.targisakralia.pl [dostęp: 27.04.2016]. 
33 R. Krawczyk, op .cit., s. 96-97.  
34 http://clk.policja.pl/clk/badania-i-projekty/ciekawebadania/11034,KradziezizniszczeniesarkofaguswWojciecha.html [dostęp: 27.04.2016]. 
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1. Wstęp 
Choć stosunki pomiędzy państwami a związkami wyznaniowymi, kościołami kształtowane były przez stulecia, na-

dal charakteryzują się ogromną niestabilnością. Analiza uregulowań pozwala przypuszczać, że proces ten trwa nieprze-

rwanie. Stosunek ten jest wypadkową wielu dziedzin, w szczególności historii, filozofii, socjologii i nauk prawnych. 

Pochylając się nad rozwiązaniami tej relacji przez poszczególne państwa,  

zwłaszcza europejskie, można napotkać wiele odmiennych regulacji, niedających się łatwo zaklasyfikować. Wśród licz-

nych podziałów najbardziej adekwatny obecnie, choć uproszczony, wydaje się podział zaproponowany przez prof. Kru-

kowskiego, który wyróżnia trzy modele stosunków na linii państwo-kościół: państwo wyznaniowe, państwo świeckie - 

neutralne oraz państwo radykalnie świeckie1.

Państwo wyznaniowe gwarantuje uprzywilejowaną pozycję jednego kościoła w stosunkach z władzami publicz-

nymi. Ten charakter relacji, dający dominującą pozycję wobec innych związków wyznaniowych, wynika głównie z 

przesłanek historycznych i jest zakorzeniony  

w tożsamości niektórych społeczeństw. Istota stosunków państwo - kościół zazwyczaj wyrażana jest w tym przypadku 

w konstytucjach lub innych aktach normatywnych mających zasadniczy wpływ na system kraju. Obecnie wśród pań-

stw należących do Unii Europejskiej możemy wyróżnić sześć państw charakteryzujących się takim sposobem regulacji1. 

Najpopularniejszym unormowaniem jest neutralne państwo świeckie. Spośród dwudziestu ośmiu krajów będących 

członkami struktur europejskich, aż w dziewiętnastu ustawodawstwach zaznaczono, co prawda różne, ale gwarancje 

świeckości, neutralności bądź równouprawnienia. Przeciwstawną formą regulacji jest radykalny rozdział kościoła od 

państwa. W modelu tym nie przyznaje się osobowości prawnej kościołom, a traktuje się je raczej jak stowarzyszenia2. 

Charakterystyczna w tym przypadku staje się indyferencja państwa, a nie jak powszechnie się przyjmuje wrogość władz 

wobec wyznań3. W chwili obecnej do grona państw o takiej orientacji wchodzi m.in.: Republika Francuska, Królestwo 

Niderlandów, a także Republika Irlandii.  

W oczywisty sposób przyjęty model regulacji stosunków państwo - kościół, przekłada się na sposoby jego finanso-

wania, w tym na finansowanie ze środków publicznych, które jest przedmiotem tych badań. Doktryna wyróżnia finan-

sowanie pozytywne, negatywne oraz pośrednie4. Odpowiednio w przypadku pierwszego sposobu dotowania, wsparcie 

dla kościołów i związków wyznaniowych ze strony państwa jest bezpośrednie. Ponadto mogą brać w nim udział organy 

skarbowe państwa. Adekwatnym przykładem jest tzw. podatek kościelny. Modelowym państwem, w którym ta danina 

jest uiszczana jest Republika Federalna Niemiec. Podatek kościelny płaci każdy obywatel, który przy zameldowaniu 

deklaruje swoją przynależność m.in. do gminy żydowskiej czy kościoła ewangelickiego5. W państwach Unii Europej-

skiej występują również inne wzorce, np. wypłacanie przez państwo bezpośrednio wynagrodzeń duchownym, dotowa-

nie obiektów sakralnych czy też rekompensaty za utracone mienie w postaci funduszy kościelnych6.  

Natomiast jako finansowanie negatywne możemy określić uprzywilejowanie kościołów i związków wyznanio-

wych poprzez zaniechanie przez państwo poboru różnych danin publicznych na ich rzecz w porównaniu z innymi 

podmiotami o podobnym charakterze. W dużej mierze są to ulgi i zwolnienia, przede wszystkim zwolnienia  

z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości, 

zdarzają się też, choć dużo rzadziej, zwolnienia z podatków pośrednich tj. VAT-u i akcyzy7. Formę najbardziej neutralną 

                                                           
1 Według prof. Krukowskiego: Malta, Finlandia, Dania, Wielka Brytania, Grecja a także Cypr. 
2 A. Sawicki, Relacje między kościołami a państwem w obszarze nauczania religii oraz finansowania kościoła - opracowanie przypadków 14 europejskich 
krajów, Warszawa 2013, s. 1. 
3 A. Czochara, Stosunki państwo-kościół: Belgia – Francja – Hiszpania – Włochy, Warszawa 1994, s. 18 – 21. 
4 T. Stanisławski, Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Lublin 2011, s. 21. 
5 A. Macioł, Jak wygląda cennik niemieckich kościołów [online], dostęp dnia 31.01.2015 r., http://www.dw.de/jak-wygl%C4%85da-cennik-niemieckich-
ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w/a17117 860. 
6 A. Sawicki, op. cit., s. 2. 
7 A. Sawicki, op. cit., s. 3. 

http://www.dw.de/jak-wygl%C4%85da-cennik-
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stanowi finasowanie pośrednie. Charakteryzuje się ono tworzeniem regulacji podatkowych, które umożliwiają wspiera-

nia kościołów przez osoby trzecie.  

Problematyka finansowych relacji państwa i kościoła, zawsze gdy pojawia się w debacie publicznej jest kwestią 

wzbudzającą burzliwe dyskusje. Ażeby zrozumieć istotę problemu związanego z finansowaniem związków wyznanio-

wych w państwie neutralnym światopoglądowo, jakim jest Rzeczypospolita Polska, należy zestawić takowe regulacje z 

rozwiązaniami przyjętymi w państwie o charakterze wyznaniowym, za jaki uznaje się Cypr. 

 

2. Porównanie rozwiązań prawnych badanych państw 
Republikę Cypru powszechnie klasyfikuje się jako państwo wyznaniowe. Choć Konstytucja Cypru z 1960 r. nie 

wyraża takiego charakteru państwa expressis verbis, to w doktrynie panuje zgoda na taką właśnie klasyfikację systemo-

wą8. Konstytucja wprowadza podział na dwie wspólnoty wyznaniowe oraz ceduje na nie część uprawnień administra-

cyjnych. Wyróżniona została przynależność do wspólnoty greckiej i tureckiej. Pozostałe uznane religie9 tj. Maronici, 

Katolicy i Ormianie otrzymały prawo wyboru jednej z dwóch wyżej wymienionych wspólnot i jednogłośnie opowie-

działy się one za komuną grecką. Osoby wyznające inny światopogląd czy przekonania mogą zrzeszać się ramach stowa-

rzyszeń, jednakże władze nie wspomagają finansowo tych organizacji.  

Ze względu jednak na agresję Turcji i zajęcie przez jej wojsko tzw. Cypru Północnego, Rząd Republiki nie może wyko-

nywać swoich uprawnień nad tą częścią kraju10. Prowadzi to do obwiązywania anachronicznych przepisów. W związku 

z tym poniższa praca ogranicza się tylko do analizy sposobu finansowania na terenach kontrolowanych przez greckich 

Cypryjczyków i obejmie ona zasadniczo wspólnotę grecką, ponieważ tureccy Cypryjczycy będący muzułmanami w 98% 

zamieszkują teren okupowany.  

Rzeczypospolita Polska jest państwem neutralnym światopoglądowo. Potwierdzenie tej teorii można znaleźć za-

równo w konstytucji11, jak i ustawie o gwarancjach sumienia i wyznania12. W Polsce do 2011 r. zarejestrowanych zosta-

ło 191 wyznań13, co tworzy zupełnie inne problemy niż na Cyprze. Ponadto, duża część wyznań dąży do uchwalenia 

ustawy indywidualnej dającej jej równe prawo co piętnastu kościołom z takowymi14. Większość mieszkańców Polski to 

katolicy, zgodnie z danymi GUS, jest ich ponad 95%15. Kościołem posiadającym ponad 1% wyznawców jest Polski Au-

tokefaliczny Kościół Prawosławny. Mimo, iż zgodnie z materią ustawową16 państwo nie finansuje kościołów i związków 

wyznaniowych, szacuje się, że budżet ponosi w różnych formach (fundusz kościelny, wynagrodzenia kapelanów, dota-

cje na naukę religii i utrzymanie szkół teologicznych) wydatki rzędu prawie 2 mld złotych17.  

 

2.1. Finansowanie nauczania religii 
Porównując obydwa systemy finansowania warto rozpocząć od analizy systemu finansowania nauczania religii w 

szkołach. Najpierw jednak, trzeba określić sposób nauczania religii, co ułatwi powyższą diagnozę. Doktryna wyróżnia 

dwa modele: konfesyjny i niekonfesyjny1819. We współczesnej Europie nie występuje jednak ten drugi typ, dlatego zo-

staniemy przy pierwszym systemie20. Wewnątrz modelu konfesyjnego można zaobserwować dwie kategorie. Pierwsza 

to ujęcie katechetyczno-ewangelizacyjne, które jest ściśle konfesyjne. W tym wypadku podmiotem odpowiedzialnym za 

nauczanie religii, decydującym o treściach i metodach realizowania przedmiotu jest konkretna wspólnota wyznaniowa. 

                                                           
8 J. Krukowski, op. cit. 
9 Uznanymi grupami religijnymi są te, których liczba członków w momencie uchwalania konstytucji przekraczała 1000 osób, a 500 z nich było obywatelami 
Cypru. 
10 A. Emilianides, Państwo i kościół na Cyprze, [w:] G. Robbers, Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007, s. 52. 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
12 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155). 
13 Główny Urząd Statystyczny, Wyznania religijne stowarzyszenia narodowe i etniczne w Polsce 2009-2011, Warszawa 2013, dostęp dnia 14.12.2014 r., 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyznania_religijne_stow_nar_i_etn_w_pol_2009-2011.pdf. 
14 Tylko 15 związków wyznaniowych posiada uregulowany za pomocą ustawy stosunek z władzami Rzeczypospolitej, przykładem takiej regulacji 
jest np. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 23 
sierpnia 1995 r. Nr 97, poz. 481) czy też Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323). 
15 Główny Urząd Statystyczny, Wyznania religijne stowarzyszenia narodowe i etniczne w Polsce 2009-2011, Warszawa 2013, dostęp dnia 
14.12.2014 r., http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyznania_religijne_stow_nar_i_etn_w_pol_2009-2011.pdf. 
16 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155). 
17 Katolicka Agencja Informacyjna, Finanse Kościoła katolickiego w Polsce (analiza), dostęp dnia 14.12.2014 r. 
http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf . 
18 P. Mąkosa, Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym, Roczniki Pastoralno- Katechetyczne, t.3(58) 2011, KUL. 
19 Konfesyjny model nauczania występuję, gdy nauczanie religii jest realizowane przez konkretny kościół lub związek wyznaniowy, który ma prawo 
określać treści i formy nauczania. Koncepcja niekonfesyjna obejmuje, zaś nauczanie religii nie związane z żadnym wyznaniem, ponadto treści 
przekazywane obejmują zagadnienia ponad religijne. 
20 Najczęściej występującą praktyką w dziedzinie edukacji religijnej we współczesnej Europie jest nauczanie konfesyjne, realizowane przez 
 konkretny kościół (lub związek wyznaniowy), który ma prawo określać treści i formy nauczania religii. Opracowuje on założenia programowe i podręczniki, 
a następnie przedstawia je do zatwierdzenia organom oświatowym. Ma także wpływ na zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli. 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyznania_religijne_stow_nar_i_etn_w_pol_2009-2011.pdf
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyznania_religijne_stow_nar_i_etn_w_pol_2009-2011.pdf
http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf
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Drugą kategorią jest ujęcie informacyjno-wychowawcze, w którym ważną rolę odgrywają kwestie informacyjne i wy-

chowawcze.  

Charakter wykładania religii w szkołach cypryjskich jest konfesyjny ze względu na dominującą pozycję Autokefa-

licznego Greckiego Kościoła Prawosławnego. Nauczanie religii odbywa się w ramach oświaty publicznej. Uczniowie 

wyznający prawosławie uczęszczający do szkół podstawowych i średnich mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach 

religii w wymiarze od jednej do dwóch godzin tygodniowo21, w zależności od typu szkoły oraz klasy. I tak uczniowie 

szkół zawodowych uczęszczają na jedną lekcję religii w ciągu tygodnia, zaś młodzież licealna w klasie pierwszej i trze-

ciej po dwie godziny, a w drugim roku 1,5 godziny tygodniowo. W przypadku dzieci kształcących się w szkołach pod-

stawowych czas na naukę religii wynosi dwie godziny w ciągu tygodnia22. Lekcje te mają charakter wyznaniowy, zgod-

ny z nauką Wschodniego Kościoła Prawosławnego. Prowadzą je odpowiednio, w szkołach podstawowych nauczyciele 

klasowi, a w ponadpodstawowych absolwenci szkół teologicznych23,  

nie muszą być to tylko i wyłącznie duchowni. Duży wpływ na to ma fakt, iż na Cyprze nie ma żadnej szkoły wyższej 

mogącej kształcić teologów. Władze Republiki Cypryjskiej starają się jednak umożliwić chętnym wyjazd na studia teo-

logiczne do innych państw,  

większość obecnych duchownych zdobyła wykształcenie w Republice Grecji. Nauczyciele prowadzący zajęcia religii w 

publicznych szkołach średnich muszą zostać mianowani na stanowisko przez kompetentne władze państwowe i od tego 

czasu stają się oni członkami Służby Edukacyjnej kraju, a to wiąże się z tym, że państwo zobowiązuje się wypłacać im 

pensje oraz, w przyszłości, emerytury24. Natomiast uczniowie innych wyznań mogą jednak zrezygnować z uczęszczania 

na zajęcia religii. Wymagane w tym wypadku jest pisemne oświadczenie skierowanie do Ministra Edukacji przez rodzi-

ców lub dziecko, które ukończyło lat 1625. Treść podręczników opracowuje dla szkół podstawowych Ministerstwo Edu-

kacji i Kultury Cypru, zaś dla szkół średnich, co ciekawe, Ministerstwo Edukacji Grecji26. Materiały dydaktyczne opła-

cane są przez państwo. W Republice Cypru nie zapewnia się możliwości nauczania innych wyznań ze względu na pro-

blemy organizacyjne. Wyjątek od tej zasady stanowią Maronici.  

Dzieci wyznawców tej religii mają możliwość odbywania zajęć związanych ze swoim wyznaniem w ramach nauki reli-

gii w szkołach publicznych, a uposażenie księży prowadzących zajęcia pokrywa budżet państwa27. Uczniowie wyznań 

innych niż prawosławie zachęcani są do uczęszczania do szkół prywatnych, do których uczęszcza prawie 8% dzieci i 

młodzieży szkolnej. Szkoły te prowadzone są przez trzy pozostałe uznane konstytucyjnie wyznania – Maronitów, Kato-

lików i Ormian. Władze wspierają je finansowo, co odróżnia te instytucje od placówek prowadzonych przez inne wy-

znania28. Fundusze przeznaczone na finansowanie tych szkół w roku 2004 wyniosły 320,000 funtów cypryjskich, a w 

roku 2008 sięgnęły aż 845 tys. euro2930. Ormianie prowadzą trzy szkoły podstawowe, które w pełni finansowane są przez 

budżet państwa, a który pokrywa wynagrodzenia nauczycieli oraz koszty związane z zarządzaniem szkołami.  

Podobnie sytuacja kształtowała się kiedyś w przypadku Maronitów, jednakże stracili oni swoje placówki edukacyjne w 

wyniku aneksji dokonanej przez władze tureckie.  

Władze cypryjskie rozpoczęły starania dążące do założenie nowej szkoły kierowanej przez Maronitów na terenach nie-

okupowanych31.  

W Rzeczypospolitej sprawa finansowania nauki religii wygląda częściowo odmiennie. Odpowiednio w Polsce nau-

ka religii nie jest obowiązkowa. Rodzice lub pełnoletni uczeń winni zadeklarować chęć uczęszczania na zajęcia religii, 

w większości szkół, katolickiej. Alternatywnie mogą oni wybrać etykę lub też zrezygnować z takich zajęć32. Również 

sposób finansowania tych zajęć jest odmienny. Budżet Rzeczypospolitej ponosi ponad miliardowy wydatek na zatrud-

nienie katechetów33. W dużym stopniu przyczynia się do finansowania kościoła katolickiego, ponieważ aby zostać nau-

                                                           
21 A. Sawicki, op. cit., s. 9. 
22 Dane pochodzące ze strony Ministerstwa Edukacji i Kultury Cypru, dostęp dnia 6.02.2015 r., http://www.moec.gov.cy/odigos-
ekpaideusis/documents/english.pdf. 
23 A. Emilianides, Państwo i kościół…, s. 58. 
24 A. Emilianides, Religion and law in Cyprus, Alphen aan den Rijn 2011, s. 189. 
25 A. Emilianides, Państwo i kościół…, s. 61 – 63. 
26 A. Sawicki, op. cit., s. 9. 
27 Ibidem  
28 Ibidem 
29 1 stycznia 2008 r. na obszarze Republiki Cypru obowiązującą walutą stało się euro. Kurs wymiany z tego dnia wyniósł 1 euro = 0,585274 funta.  
30 A. Emilianides, Religion and..., s. 190. 
31 A. Emilianides, Religion and..., s. 190. 
32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 
publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155).  
33 Katolicka Agencja Informacyjna, Finanse Kościoła katolickiego w Polsce (analiza), dostęp dnia 14.12.2014 r. 

http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf . 

http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf
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czycielem religii trzeba uzyskać misję kanoniczną34, którą może nadać i cofnąć odpowiedni hierarcha katolicki. Dlatego 

też, w znacznej części, funkcje nauczycieli religii pełnią duchowni35.  

 

2.2. Zwolnienia i ulgi w ponoszeniu danin publicznych. 
Kolejnym, być może najważniejszym aspektem wpływającym na stan finansowania kościołów i związków wyzna-

niowych są stosowane wobec nich zwolnienia i ulgi w płaceniu danin publicznych. 

I tak, Republika Cypru nie finansuje bezpośrednio religii, jednakże nie nakłada na kościoły specjalnych podatków. 

Wszelkie instytucje religijne mogą liczyć na wyłączenie od podatku dochodowego oraz zwolnienia z ceł importowych i 

akcyzy w przypadku nabywania przedmiotów związanych z kultem, architekturą kościelną oraz wszystkich innych 

sprowadzanych w celach religijnych36. Ponadto w związku z działalnością charytatywną i dobroczynną, wszelkiego 

rodzaju towary mające służyć tym celom, mogą być importowane przez instytucje religijne i organizacje pożytku pu-

blicznego bez nakładania jakichkolwiek ceł. Wspomniana ulga nie dotyczy jednak wyrobów alkoholowych, tytoniu lub 

wyrobów tytoniowych, kawy i herbaty oraz pojazdów silnikowych innych niż ambulanse  37. W przypadku podatku od 

nieruchomości problem występuje w stopniu marginalnym, ze względu na ogromną samodzielność wspólnot wyzna-

niowych oraz fakt, iż Kościół Prawosławny zobowiązał się przekazać nieruchomości w zamian za utrzymanie duchow-

nych na obszarach wiejskich38, o tym jednak szerzej wspomniane zostanie w dalszej części.  

Przepisy określające sytuację kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej określają ustawy dotyczące 

poszczególnych podatków, a także regulacje zawarte w konkordacie, ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wy-

znania oraz w „indywidualnych ustawach”39, a także przepisy unijne. W aktach tych można spotkać liczne zwolnienia i 

ulgi. Przykładowo zwolnienie z dochodów z działalności niegospodarczej, zaś w przypadku dochodu z działalności go-

spodarczej, zwolnienie może być przyznane, jeśli zostanie on przeznaczony na określone cele. Ponadto występuje 

zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz z ceł importowych związanych  

z działalnością religijną4041.  

 

2.3. Bezpośrednie finansowanie działalności 
Analogiczną instytucję, jak polski Fundusz Kościelny, można spotkać w Republice Cypryjskiej w postaci wypłaca-

nia przez państwo na rzecz duchownych pensji, w kwocie połowy wynagrodzenia nowo mianowanego nauczyciela42.  

Rząd cypryjski zobowiązał się do tego w zamian za otrzymane od Kościoła Prawosławnego nieruchomości. Ponadto 

władze Cypru zdecydowały, że od 1 stycznia 199943 takie uposażenie winno być przyznane pozostałym trzem uznanym 

konstytucyjnie wyznaniom, mimo iż tylko Kościół Prawosławny zdecydował się przekazać swoje mienie. Pomoc z tego 

tytułu w roku 2003 wyniosła około 3 mln euro44, a roku 2008 ponad 5 mln euro45.  

Budżet wspomnianego powyżej Funduszu Kościelnego wyniósł w roku 2013 ponad 94 mln złotych46. Przy czym 

finansuje on 80% składek na ubezpieczenie społeczne księży oraz 100% składek w przypadku zakonników47, a także 

inne zadania, choć już w dużo mniejszym stopniu48. Fundusz utworzony został w roku 1950 na mocy ustawy  

„o przejęciu dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenia Funduszu Ko-

                                                           
34 Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318). 
35 Katolicka Agencja Informacyjna, Finanse Kościoła katolickiego w Polsce (analiza), dostęp dnia 14.12.2014 r. 
http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf. 
36 A. Emilianides, Państwo i kościół…, s. 61. 
37 Rozporządzenia Rady 918-83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych. 
38 A. Emilianides, Państwo i kościół…, s. 61. 
39 Ustawy regulujące w sposób indywidualny sytuację prawną poszczególnych związków wyznaniowych. W Rzeczypospolitej Polskiej w ten sposób stosu-
nek uregulowany mają: Wschodni Kościół Staroobrzędowy, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny, Kościół Katolicki, Polski Autokefa-
liczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokato-
licki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Zielo-
noświątkowy, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. 
40 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155). 
41 Rozporządzenia Rady 918-83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającej wspólnotowy system zwolnień celnych. 
42 Przemówienie Biskupa cypryjskiego Neapolis Porfyriosa, Relations between the Cypriot State and the Church of Cyprus. A historical and theological 
approach. A review of the positive aspects and the areas of conflict. dostęp dnia 14.12.2014 r., 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjE1tis_tvJAhWJ8RQKHcoZC-MQFggfMAA&url= http%3A%2 
F%2Fwww.ccee.ch%2Fressourcen%2Fdownload%2F20101022110910.doc&usg=AFQjCNFHqkMMal4LO2laY3sf4HfDQxLAbA&sig2=j6Ceq_f6o5VH3P6mxyyt
-w&cad=rja. 
43 A. Emilianides, Religion and..., s. 188. 
44 A. Emilianides, Państwo i kościół…, s. 62. 
45 A. Emilianides, Religion and..., s. 188. 
46 Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., (Dz.U. 2013 poz. 169). 
47 M. Rynkowski, Państwo i kościół w Polsce, [w:] G. Robbers, Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007, s. 301. 
48 Załącznik Nr 1 do Informacji w sprawie Funduszu Kościelnego z dnia 3 września 2004 r., dostęp dnia 14.12.2014 r., 
http://www.racjonalista.pl/xpliki/fundusz.pdf.  

http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000169
http://www.racjonalista.pl/xpliki/fundusz.pdf
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ścielnego”49 i miał wynagrodzić hierarchii kościelnej utracone na podstawie powyższego aktu prawnego prawa mająt-

kowe. Liczby utraconych dóbr w okresie PRL nie można zewidencjonować. Jednakże po zmianie ustroju w Polsce ko-

ściół rozpoczął drogę do rewindykacji majątku. Utworzono 5 Komisji Majątkowych, po jednej dla czterech wyznań, 

które posiadały największe zasoby nieruchomości (kościół katolicki, luterański, prawosławny, związek gmin żydow-

skich) oraz jedną komisję dla pozostałych wyznań50. Główne korzyści w tym wypadku odniosła komisja działająca na 

rzecz Kościoła Katolickiego przyznając kościelnym osobom prawnym prawie 144 mln złotych oraz nieruchomości war-

te ok. 5 mld zł51. Głównym poszkodowanym okazały jednostki sektora finansów publicznych w osobach Agencji Nieru-

chomości Rolnych oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.  

 

2.4. Finansowanie pracy duchownych w służbach mundurowych 
Kwestie finansowania pracy duchownych w służbach mundurowych uregulowano w obu systemach podobnie. I 

tak w Republice Cypru wynagrodzenia kapelanów pełniących służbę wojskową są pokrywane przez budżet państwa, a 

samych kapłanów uznaje się za członków Służby Publicznej Republiki. Należy jednak zauważyć, że tylko duchowni 

Greckiego Kościoła Prawosławnego są oddelegowywani do służby w armii52. Jednakże nie prowadzi to do tworzenia 

nowych etatów ze względu na fakt, iż duża część duchownych zatrudniona jest w Komitecie Służby Publicznej lub 

Służbie Edukacyjnej53.  

W przypadku Rzeczypospolitej kapelani stanowią wyodrębniony korpus osobowy54. Uposażenie uzależnione jest 

od posiadanego stopnia wojskowego. Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, iż w 2008 r. w jednostkach 

organizacyjnych duszpasterstwa zatrudnionych było 221 osób. W odróżnieniu jednak od Cypru w Rzeczypospolitej 

duchowni Ci reprezentują nie jedno, a trzy wyznania: rzymskokatolickie, prawosławne oraz augsbursko-ewangelickie. 

Ministerstwo Obrony Narodowej określiło budżet ordynariatu Polowego Wojska Polskiego na 19,676 tys. zł55. 

 

2.5. Dotowanie obiektów sakralnych. 
Także, w sprawach związanych z dotowaniem obiektów kultu, sytuacja w obu państwach kształtuje się podobnie. 

Republika Cypru zapewnia wsparcie finansowe miejsc kultu i dziedzictwa kulturowego. Pomoc ta przeznaczona jest 

tylko dla uznanych konstytucyjnie wyznań i obejmuje przekazywanie gruntów pod budowę świątyń, cmentarzy i klasz-

torów oraz dotacje na realizację tych celów, a także remonty kościołów i klasztorów. Ponadto Ministerstwo Edukacji 

finansuje działalność kulturalną kościoła prawosławnego oraz trzech uznanych konstytucyjnie wspólnot. Wsparcie to 

obejmuje ponoszenie kosztów: publikowania czasopism, organizacji spektakli teatralnych, utrzymania bibliotek, archi-

wów oraz muzeów56.  

W Rzeczypospolitej wyżej wymienione kwestie uregulowane są w dwojaki sposób, w zależności od przedmiotu. 

Wobec nowych inwestycji, takich jak budowa obiektów sakralnych czy utrzymanie budynków nie będących zabytka-

mi, stosuje się normy ogólne, jednakże w przypadku konstrukcji uznanych za zabytki architektury sakralnej stosuje się 

przepisy o ochronie dóbr kultury57. Ustawa nakłada na organy administracji obowiązek dbania o zachowanie stanu za-

bytków i dóbr kultury58, a w związku z tym i ponoszenia wszelkich ciężarów finansowych z tym związanych. Ponadto 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierając muzea i inne instytucje kulturalne finansuje także te, które 

prowadzone są przez kościelne osoby prawne.  

 

3. Vakf 
Na koniec warto wspomnieć również o niespotykanej instytucji, występującej tylko w niektórych państwach, jaką 

jest Vakf. Zgodnie z Konstytucją Republiki Cypru59 dochody uzyskane z nieruchomości położonych przy meczecie sta-

nowią dochód imama i tworzą instytucję wakufa. W artykule 110 ust. 2 ustawy zasadniczej podkreślono odrębność tej 

jednostki od powszechnego porządku prawnego panującego na Cyprze. Ustrojodawca pozwolił na to, aby wszelkie mie-

                                                           
49 Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i 
utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87).  
50 M. Rynkowski, op. cit., s. 281 – 283. 
51 Sprawozdanie z działalności Komisji Majątkowej w latach 1989-2011, Warszawa 2011 r., dostęp dnia 14.12.14 r., 
http://bip.msw.gov.pl/download.php?s=4&id=8388. 
52 A. Emilianides, Religion and..., s. 188. 
53 D. Campbell, Introduction to Cyprus Law, Limassol 2000, s. 63. 
54 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1989 Nr 29 poz. 154). 
55 Według informacji wynikającej odpowiedzi Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha na zapytanie nr 3139 posła Sławomira Kopycińskiego, dostęp 
dnia 9.02.2015 r. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5198315F. 
56 A. Emilianides, Religion and..., s. 190.  
57 M. Rynkowski, op. cit., s. 290. 
58 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568). 
59 Konstytucja Republiki Cypru. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/20_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1950
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_martwej_r%C4%99ki
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nie należące do wspólnoty muzułmańskiej podlegało zasadom wakufów (ahkamul ekvaf)60, ustawom i rozporządzeniom 

przyjętym lub uchwalonym przez Turecką Izbę Komunalną. Ponadto żaden akt prawny, czy to wykonawczy, prawo-

dawczy, czy też jakikolwiek inny nie powinien pozostawać  

w sprzeczności, nakładać się lub kolidować z prawami lub zasadami wakufów lub aktami prawnymi wydawanymi przez 

Turecką Izbę Komunalną61. Instytucja ta w tym opracowaniu przedstawiona została ze względu na swoją niespotykaną, 

w systemach prawnych państw europejskich, regulację. Na terytorium, którego problematyki dotyczy ta praca tj. nie 

okupowanym przez wojska tureckie, Vakf występuje stosunkowo rzadko, jednak nie można było pominąć takiego roz-

wiązania ze względu na jego umocowanie konstytucyjne.  

 

4. Podsumowanie 
Podsumowując należy zwrócić uwagę na różnice w materii ustrojowej, a także ustawowej obu państw, które okre-

ślają ich charakter oraz stosunek do religii. I tak jak już wyżej zostało napisane, bezspornie możemy zakwalifikować 

Republikę Cypru jako państwo wyznaniowe, gwarantujące uprzywilejowaną pozycję dwóm wspólnotom,  

a w ich łonie pięciu wyznaniom. Konstytucja Republiki Cypru nie daje realnej szansy na uznanie innych wyznań, przez 

co znacząco ogranicza wolność religijną. Zgodnie zaś z normami zawartymi w Konstytucji RP i ustawie o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania Rzeczypospolita Polska jest krajem neutralnym światopoglądowo. Jednakże powyższa 

analiza sposobu finansowania stawia pod znakiem zapytania tę bezstronność. Celem pracy nie było przedstawienie sum 

i kwot jakie obydwa państwa przeznaczają na wsparcie kościołów i związków wyznaniowych, a podkreślenie podo-

bieństw  

w stosowanych regulacjach prawnych wpływających na sposób finansowania przez obydwa państwa. Z powyższej ana-

lizy wynika, że różnice nie są tak wielkie jak można by sądzić po zaklasyfikowaniu Rzeczypospolitej Polskiej do grona 

państw neutralnych światopoglądowo. W obu systemach można znaleźć podobne formy wsparcia. Zgodnie  

z podziałem zaproponowanym na wstępie występuje zarówno finansowanie pozytywne, negatywne jak i pośrednie. 

Gdyby, jednak zestawić badane kraje z jakimś państwem uznawanym za wrogie wobec religii można by uznać, że Pol-

ska w tym przekroju jest krajem bardziej zbliżonym do państwa wyznaniowego niż neutralnego.  

Co ważne rozwiązania te wywołują dyskurs na temat adekwatności i celowości tych regulacji. W opinii społecznej 

badanych państw temat charakteru lekcji religii pojawia się wielokrotnie. Cypryjczycy postulują zmianę charakteru 

zajęć lub też przeniesienie ich do szkół niedzielnych62, zaś w Polsce, duża część społeczeństwa oczekuje rezygnacji z 

lekcji religii prowadzonej w szkolnych salach lub chociaż zmiany jej charakteru na niekonfesyjny, co popierają nawet 

reprezentanci konserwatywnej inteligencji63. Drugą równie ważną kwestią w przypadku polskich rozwiązań wydaje się 

być zniesienie Funduszu Kościelnego, czego oczekuje ponad połowa polskiego społeczeństwa64. Jest on znaczącym do-

datkiem do budżetu kościołów i związków wyznaniowych, a stworzony został w ramach rekompensaty za utracone 

dobra,  

która wobec rewindykacji dóbr kościelnych w ostatnich latach, wydaje się być bezcelowa i bezpodstawna. Jedyną moż-

liwością dalszego istnienia tejże instytucji mogłoby być dobrowolne przekazanie przez kościoły i związki wyznaniowe 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, tak jak uczyniono to na Cyprze. Recypowanie takiego rozwiązania mogłoby 

przynieść korzyści zarówno związkom wyznaniowym, jak i ogółowi społeczeństwa. Ponadto doprowadziłoby to do 

zwiększenia transparentności działalności instytucji religijnych w oczach społeczeństwa. Postulaty te wydają się być 

sensowne jako urzeczywistnienie gwarancji wolności sumienia i wyznania, a także umożliwiające Rzeczypospolitej 

pozostanie w gronie państw świeckich, tak jak określił to polski prawodawca. Określenie przyszłego charakteru stosun-

ków na linii państwo-kościół pozostaje jednak w gestii ustawodawcy i to właśnie te organy określą jaki kurs w przyszło-

ści obierze Rzeczypospolita Polska. Na szczęście w demokratycznym państwie prawa, jakim bez wątpienia jest Rzeczy-

pospolita Polska, wybraną przez przedstawicieli drogę oceni i osądzi społeczeństwo w akcie sprawowania władzy, jakim 

są demokratyczne wybory.  

 

*** 

 

 

 

                                                           
60 K. Dizdar, The Origin and Administration of the Cyprus Evkaf, [w:] Proceedings of the First International Cyprological Conference, v II (Society for Cypriot 
Studies, 1973 r.).  
61 Ibidem 
62 A. Emilianides, Religion and..., s. 204. 
63 A. Zoll, Państwo prawa jeszcze w budowie, Warszawa 2013, s. 289 – 296. 
64 Komunikat Badań Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o finansowaniu kościoła, nr BS/63/2012, Warszawa 2012 r. 
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The aim of this study is to analyze the regulation of the financing of churches and religious organizations in the 

Republic of Cyprus and the Republic of Polish. The work was characterized by means of funding of religious organiza-

tions, as well as the legal systems of the two above-mentioned countries, which has facilitated analysis of individual 

regulations. In addition, at the end of the text, the author presents postulates de lege ferenda and public opinion on the 

way to support churches and religious associations. 
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Wprowadzenie 
Tematem niniejszego opracowania jest szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Jednym z powodów wyboru 

powyższego tematu była chęć interpretacji w jakich sytuacjach pracodawca jest ograniczany w zakresie wypowiadania i 

rozwiązywania umowy o pracę. Wybór danego tematu został również podyktowany faktem, iż rozwiązywanie umów o 

prace, w sytuacji gdy przysługuje szczególna ochrona, staje się częstym powodem problemów pracowniczych. Zatrud-

nieni niejednokrotnie nie mają świadomości, kiedy przysługują im wynikające z w/w ochrony uprawnienia i jaki jest 

ich sens. Autorka skupiła się na szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z 

rodzicielstwem pracowników, gdyż jest to jeden z najbardziej palących problemów w praktyce. 

 

Uwagi ogólne 
Analizując ochronę prawa do pracy, nazwaną też często ochroną lub bezpieczeństwem zatrudnienia, jako jednego 

z praw pracowniczych zasadniczą przesłanką, która determinuje przedmiotowo problematykę ochrony jest pojęcie pra-

wa do pracy lub jego części jaką jest trwałość1. 

Prawo do pracy zatrudnienia urzeczywistnia się poprzez zatrudnienie. Zapewnienie zatrudnienia w określonym 

zakładzie pracy wyczerpuje zasadniczą treść prawa do pracy, stanowiąc conditio sine qua non tego prawa1. Do podsta-

wowych elementów prawa do pracy należą wolność do pracy, prawo do pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz ochro-

na zatrudnienia2. 

„Przez ochronę praw pracowniczych, w tym prawa do pracy, należy rozumieć przede wszystkim zabezpieczenie 

przed ich naruszeniem, w szczególności przez ograniczenie tych praw bądź odmowę ich przyznania, a w konsekwencji 

przez naruszenie stosowanych przepisów prawa pracy”3. Ochrona praw pracownika ma na celu przeciwdziałanie naru-

szania przepisów, ale także naprawianie skutków tych naruszeń chociażby poprzez przywrócenie pracownikowi jego 

praw. 

Ochrona trwałości stosunku pracy jest dla pracownika wartością samą w sobie. Polega na wprowadzeniu prawnych 

ograniczeń pełnej swobody pracodawcy w zakresie rozwiązywania umów o pracę4. Inaczej mówiąc, powoduje ograni-

czenie jego autonomii w swobodnym doborze pracowników5. Może być także określana jako: „ogół gwarancji prawnych 

zabezpieczających pracowników przed utratą pracy w określonych granicach”6. W konstrukcji trwałości stosunku pracy 

przejawia się przede wszystkim jako aspekt ochrony interesów pracownika, jako ekonomicznie słabszego partnera zo-

bowiązania. 

Od początku powstania prawa pracy jako odrębnej dyscypliny systemu prawa trwa polemika na temat potrzeby 

prawnego uregulowania ochrony trwałości stosunku pracy7. Od zawsze, utrata pracy była bardziej dotkliwa dla pra-

cownika jako słabszej ekonomicznie strony stosunku pracy. Mając to na względzie na początku XX w. poszczególne 

państwa zaczęły ograniczać wolność pracodawcy w zakresie możliwości rozwiązywania stosunku pracy. W literaturze 

podkreśla się, że ograniczenia wolności pracodawcy związane są właśnie z ochroną trwałości zatrudnienia. Wynikają 

bowiem z treści samego prawa do pracy, które polega nie tylko na wolności pracy, swobodnym do niej dostępie, ale 

również na gwarancjach utrzymania zatrudnienia8. Zgodnie z art. 24 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej9 praca znajdu-

                                                           
1 Zob. Cz. Jackowiak, Zagadnienie trwałości stosunku pracy, „Państwo i Prawo” 1957, nr 3, s. 508-509. 
2 Zob. Z. Góral, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994, s. 203-216. 
3 Zob. L. Florek, Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990, s. 71-72. 
4 Zob. L. Florek, Konstytucyjne i prawno międzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej 
gospodarce rynkowej, red. G. Goździelewicz, Warszawa 2010, s. 18. 
5 Zob. A. Rycak, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013, s. 19: „W ujęciu bardziej szczegółowym przyjmuje się, że jest to 
system instrumentów prawnych ograniczających pracodawcę w korzystaniu z prawa do wypowiedzenia, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy”. 
6 Zob. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2, Prawo stosunku pracy, Warszawa– Kraków 1986, s. 65.  
7 Pierwotnie obydwie strony stosunku pracy miały równe możliwości jego rozwiązania poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, bez konieczności 
jego uzasadnienia. 
8 Zob. A. Rycak, Powszechna ochrona..., s.20. 
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród 
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483), art. 24. Konstytucji RP: „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania 
pracy”. 
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je się pod ochroną państwa, które sprawuje nadzór nad warunkami jej wykonywania. Z przepisu tego można wyciągnąć 

wskazówki dla ustawodawcy zwykłego, by w unormowaniach z zakresu prawa pracy tworzył system gwarancji mający 

na celu zabezpieczenie pracownika przed bezprawnymi działaniami pracodawcy, w szczególności podważającymi trwa-

łość stosunku pracy10. 

 

Ochrona trwałości stosunku pracy 
Wśród ochrony trwałości stosunku pracy wyróżnić można powszechną ochronę trwałości stosunku pracy oraz 

szczególną ochronę trwałości stosunku pracy, której przedstawienie będzie przedmiotem dalszych rozważań. 

Jeżeli chodzi o ochronę powszechną trwałości stosunku pracy to należy przez nią rozumieć zespół środków praw-

nych odnoszący się do pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony, które ograniczają pod-

miotowe prawo pracodawcy do wypowiedzenia takiej umowy, oraz zapewniają pracownikowi prawo odwołania się od 

wypowiedzenia do bezstronnego organu, w celu weryfikacji zasadności i zgodności z prawem wypowiedzenia przez 

pracodawcę umowy o pracę11. Ochrona ta pozostaje niezależna, bez względu na jakiekolwiek wyjątkowe zdarzenia za-

chodzące w czasie trwania stosunku pracy12. 

Do środków prawnych przedmiotowej ochrony zalicza się przede wszystkim obowiązek pracodawcy uzasadnienia 

wypowiedzenia, zachowania formy pisemnej oświadczenia woli o wypowiedzeniu oraz wymaganej treści tego oświad-

czenia, jak również obowiązek pracodawcy zachowania wymaganego okresu wypowiedzenia. Pracodawcy zobowiązany 

jest także do przeprowadzenia konsultacji związkowej przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. 

Jest ona obowiązkowa w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony, 

ale tylko tych którzy są reprezentowani przez zakładową organizację związkową. Ponadto, pracownikowi przysługują 

roszczenia w razie wadliwego wypowiedzenia, w tym uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy 

i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jak również odszkodowanie.  

Konstrukcja szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem jest zróżnicowana. Można wyróżnić bezwzględny zakaz 

uniemożliwiający wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ochronnym, jak i rozwiązanie w tym okresie uprzednio 

wypowiedzianej umowy. Ochrona szczególna dotyczy pracownika, który znajduje się w wyjątkowej sytuacji spowodo-

wanej indywidualną sytuacją życiową, bądź też w związku z pełnieniem funkcji społeczno - zawodowych.  

Zasadniczo chroni ona stosunki pracy przed wypowiedzeniem13. Tutaj przepisy prawne całkowicie zakazują roz-

wiązania stosunku pracy lub wyłącznie wypowiedzenia umowy o pracę, albo uzależniają dopuszczalność rozwiązania od 

zgody określonych podmiotów14. Charakter ochronny przejawia się również tym, że niektórym kategoriom pracowni-

ków przyznaje się dodatkowe uprawnienia, co dotyczy m.in. pracownicy w okresie ciąży. W związku z występującą 

wówczas szczególną sytuację życiową konieczne jest korzystniejsze ukształtowanie położenia pracownicy w ciąży niż 

ogółu zatrudnionych15. Zgodnie z art. 178 kodeksu pracy16 (dalej: k.p.) pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w 

godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie wolno jej także delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w 

systemie przerywanego czasu pracy. Ponadto, w myśl art. 185 k.p. pracodawca ma także obowiązek udzielać pracowni-

cy zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badanie lekarskie w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być 

przeprowadzone poza godzinami pracy.  

 

 Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem  
 W zależności od charakteru ochrony szczególnej można wyróżnić jej poszczególne stopnie. Ochrona pierwsze-

go stopnia (względna) jest ochroną polegającą na obowiązku uzyskania zgody przez pracodawcę na wypowiedzenie. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej 

nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z 

innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowa-

nia tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakre-

su prawa pracy, oraz zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika. Art. 25 ust. 2 ustawy 

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy radnych. Rozwią-

zanie stosunku pracy radnego wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Uprawnienie to ma zapew-

nić radnemu swobodne wykonywanie obowiązków wobec wyborców bez obawy zwolnienia z pracy.  

                                                           
10 Zob. L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12, s. 197–198. 
11 Zob. A. Rycak, Powszechna ochrona..., s.312-314. 
12 Zob. H. Szewczyk, Szczególna ochrona..., s. 35. 
13 Por. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003, s. 125-129. 
14 Zob. G. Goździelewicz, Przemiany w zakresie trwałości stosunku pracy w Polsce- wybrane zagadnienia [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w 
społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździelewicz, Warszawa 2010, s.19.  
15 Zob. H. Szewczyk, Szczególna ochrona..., s. 35. 
16 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz .U. 1974 Nr 24 poz. 141). 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                    S t r o n a  | 168 

 

 

Ochrona drugiego stopnia (bezwzględna) zakłada całkowity zakaz złożenia oświadczenie woli o wypowiedzeniu 

zmierzające do rozwiązania stosunku pracy w okresie ochronnym. Jeżeli pracodawca złoży oświadczenie wcześniej, a 

termin wypowiedzenia upływa w okresie ochronnym, to okres ten nie przekreśli skuteczności wypowiedzenia. Zgodnie 

z art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej 

usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania 

umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

 Ochrona trzeciego stopnia (bezwzględna wzmożona) oznacza, iż pracodawca nie ma możliwości ani złożenia wy-

powiedzenia ani dokonania rozwiązania stosunku pracy w okresie ochronnym, nawet jeśli samo oświadczenie zostało 

złożone przed okresem ochronnym. Przykładem takiej ochrony jest art. 177 k.p. 

Zakazy wyżej przedstawione mają na celu ochronę pracownika przed utratą miejsca pracy. Ochrona trzeciego 

stopnia jest ochroną najbardziej skuteczną i jednocześnie najdalej idącą, gdyż pozbawia w ogóle pracodawcę możliwości 

rozwiązania umów o pracę z pracownikiem w tzw. okresach ochronnych17.  

 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 
 Zgodnie z art. 177 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a 

także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Szczególna ochrona zatrudnienia związana z ciążą i rodziciel-

stwem ogranicza swobodę pracodawcy, natomiast pracownik ma pełne prawo do rozwiązania stosunku pracy18.  

Zakres ochrony związanej z rodzicielstwem jest szeroki. Przysługuje on zarówno kobiecie w okresie ciąży i urlopu 

macierzyńskiego jak również mężczyźnie uprawnionemu do urlopu macierzyńskiego. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 

dnia 25 kwietnia 2012 r.19 wyjaśnił, że ochrona polega nie tylko na tym, że wypowiedzenie umowy o pracę nie może 

być zgodnie z prawem złożone w okresie, w którym kobieta jest w ciąży, ale także na tym, że zajście w ciąże w okresie 

wypowiedzenia czyni wcześniej złożone wypowiedzenie wadliwym. „Dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwią-

zaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wskazania powyższej okoliczności, lecz wyłącz-

nie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę”20. W związku z po-

wyższym, w przypadku powzięcia wiedzy o stanie ciąży w trakcie biegnącego terminu wypowiedzenia, a nawet po jego 

upływie, kobiecie przysługuje prawo do przywrócenia terminu do złożenia odwołania od wcześniej wręczonego wypo-

wiedzenia21. Aczkolwiek powiadomienie zakładu pracy o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę ma wpływ jedynie 

na roszczenie o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy22.  

 Zakaz ten dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony oraz umów terminowych, z wyjątkiem umowy w 

okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca23. Pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieo-

kreślony przysługuje ochrona przed zwolnieniem do końca urlopu macierzyńskiego. Warto dodać, że gdy podstawą 

stosunku pracy jest umowa o pracę na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która miałaby 

się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży umowa ta ulega przedłużeniu do dnia porodu24. Nie ma to jednakże, 

zgodnie z art. 177 § 31 k.p., zastosowania przy umowie na zastępstwo. Na mocy art. 177 § 4 k.p. w przypadku upadłości 

lub likwidacji pracodawcy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę zostaje uchylony. Przypadek ten uzasadniony jest 

obiektywną przesłanką - podmiot zatrudniający przestaje funkcjonować, co uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracow-

ników. Pracodawca w takim przypadku jest zobowiązany do uzgodnienia terminu rozwiązania umowy z reprezentującą 

pracownika organizacją związkową25. Warto również dodać, że kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca 

może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracowni-

cy, jeżeli zakładowa organizacja pracy wyrazi na to zgodę. Jeżeli nie działa u pracodawcy organizacja związkowa, wów-

czas w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, pracodawca może rozwiązać z pracownicą umowę o pracę26. 

 Pracownica, której wypowiedziano umowę o pracę na czas określony po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 

ale na skutek decyzji podjętej w okresie ochronnym z powodu jej macierzyństwa, ma roszczenie o przywrócenie do 

pracy na podstawie art. 50 § 5 k.p.. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 maja 2012 r.27 wskazał, że art. 177 § 1 k.p. jedno-

znacznie ustala okres ochronny na czas ciąży i urlopu macierzyńskiego. 

                                                           
17 Zob. J. Iwulski, Rozwiązanie stosunku pracy, Warszawa 1995, s. 29-37. 
18 Zob. Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014, s. 663. 
19 Wyrok Sądu Najwyższego z 25.04.2012 r., II PK 209/11, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 9, s. 450. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z 15.01.1988 r., I PRN 74/87, „Służba Pracownicza” 1988, nr 5, s. 28. 
21 Zob. Kodeks pracy..., s. 664. 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z 02.06.1995 r., I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995, poz.276. 
23 Art. 177 § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. 
24 Zob. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2013, s. 251. 
25 Zob. L. Paroń, K. Sprutta, Uprawnienia rodzicielskie pracowników, Wrocław 2013, s. 20 i nn. 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z 18.03.2008 r., II PZP 2/08, OSPN 2008, nr 15-16, poz. 211.  
27 Wyrok Sądu Najwyższego z 22.05.2012 r., II PK 245/11, baza orzeczeń SN. 
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 W skutek naruszenia szczególnej ochrony zasadą powinno być przywrócenie pracownika do pracy jak również 

zasądzenie wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku zwolnienia 

pracownicy w ciąży, przy ocenie, iż w wyniku przywrócenia do pracy czy przyznania odszkodowania może dojść do 

kolizji takiego rozstrzygnięcia z zasadami współżycia społecznego, należy także uwzględnić, że stosunek pracy takiej 

pracodawcy z woli ustawodawcy podlega ochronie28. 

 Kolejnym przykładem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy jest ochrona pracowników w okresie 

urlopu wychowawczego. Obejmuje ona okres od dnia złożenia przez pracownika wniosku z terminem rozpoczęcia 

urlopu przypadającego w okresie trwania stosunku pracy do końca urlopu wychowawczego. Aczkolwiek jeżeli wniosek 

złożony został po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę to wypowiedzenie jest skuteczne29. Gwarancja w 

zakresie ochrony stosunku pracy dotyczy także urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Sprowadza się do zasady, 

że pracownik po powrocie do pracy ma prawo powrócić na dotychczasowe stanowisko lub na stanowisko równorzędne, 

odpowiadające jego kwalifikacjom, oraz wynagrodzeniu za pracę30.  

 

Inne rodzaje szczególnej trwałości stosunku pracy 
Innym przykładem szczególnej ochrony trwałości stosunku są pracownicy w okresie między powołaniem do 

czynnej służby wojskowej a jej odbyciem, żony żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, oraz pracownicy 

służby zdrowia powołani do zwalczania epidemii przez czas trwania obowiązku wynikającego z tego tytułu31. 

Zgodnie z art. 41 k.p. urlop wypoczynkowy pracownika uznawany jako okres ochronny. Wówczas obowiązuje za-

kaz złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Zgodnie zaś z regulacją art. 163 § 3 k.p. i odsyłający-

mi do niej przepisami pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi, na jego wniosek, urlopu wypoczynkowego 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.  

Wymieniając kolejne regulacje funkcjonalnie powiązane ze szczególną ochroną trwałości stosunku pracy należy 

również wskazać na odroczenie rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w związku z rozpoczęciem urlopu macierzyń-

skiego, oraz przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego (art. 166 pkt 4 k.p.)32. 

 Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia pracownikowi, któremu m.in. brakuje nie 

więcej niż cztery lata do osiągnięcia: - powszechnego wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia pracow-

nikowi nabycie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek emerytalny zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn wynosi 67 lat. 

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku eme-

rytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego ustawowo 

niższego wieku emerytalnego33. Jednakże zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1991 r. zakaz ten nie doty-

czy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę34. Spod 

ochrony trwałości stosunku pracy i wyłączone są osoby przechodzące na tzw. wcześniejszą emeryturę35. 

 Jak już zostało wspomniane wypowiedzenie umowy o pracę wówczas kiedy obowiązuje szczególna ochrona 

trwałości stosunku pracy stanowi naruszenie prawa.  

 

Podsumowanie 
Podsumowując, przedstawione rozważania pokazują, że polskie prawo zapewnia pracownikowi należytą ochronę 

trwałości stosunku pracy. Ochrona ta przysługuje wybranym kategoriom pracowników w określonych sytuacjach. W 

szczególności, specjalna ochrona niezbędna jest pracownikowi podczas pełnienia funkcji macierzyńskich czy wycho-

wawczych. Jak wynika z powyższej analizy zmierza ona do stworzenia odpowiednich warunków pozwalających na 

łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi. Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem przyczynia 

się również do zwiększenia liczby matek powracających na rynek pracy. Jest istotna, gdyż zapewniając stabilność za-

trudnienia jednocześnie zmniejsza ryzyko potencjalnej utraty pracy w związku z macierzyństwem, o co niejednokrotnie 

obawia się pracownica w ciąży. Nie ulega wątpliwości, że pracownik jest ekonomicznie słabszą stroną stosunku pracy i 

powinna mu przysługiwać wzmożona ochrona ze względu na określone życiowe sytuacje.  

                                                           
28 Wyrok Sądu Najwyższego z 15.04.1993 r., I PRN 23/93, OSNCP 1994, nr 2, poz.40. 
29 Zob. L. Florek, Prawo pracy..., s. 252. 
30 Zob. P. Nowik, Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej 
gospodarce rynkowej, red. G. Goździelewicz, Warszawa 2010, s. 218. 
31 Zob. H. Szewczyk, Szczególna ochrona..., s. 38. 
32 Zob. P. Nowik, Szczególna ochrona trwałości..., s. 220. 
33 Wyrok Sądu Najwyższego z 9.03.2009, I PK 180/08, baza orzeczeń SN. 
34 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1991 r., I PZP 19/91, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1991, nr 8-9, s.64. 
35 Wyrok Sądu Najwyższego z 16.07.2008, I PK 11/08, baza orzeczeń SN. 
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Należy jednak pamiętać, że zbyt rozbudowane przepisy chroniące pracowników doprowadzają do sytuacji, w któ-

rej pracodawcy unikają zatrudniania pracownika, któremu przysługuje szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. 

Zatrudnianie kobiety w wieku rozrodczym bywa nawet określane jako „niebezpieczne”. Spowodowane jest to brakiem 

zaufania do pracowników ze względu na występujące problemy z powrotami pracownic do pracy, czyli nadużywaniem 

przyznanej szczególnej ochrony. 

Reasumując jak ważne znaczenie wywiera problematyka powszechnej i szczególnej ochrony trwałości stosunku 

pracy świadczy również fakt, że ma one swoje stałe, zarezerwowane miejsce zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie 

Sądu Najwyższego. 

 

*** 

 

The subject of the article is particular protection of employment relationship stability. The article is divided into 

several parts. At the beginning of the article will be defined basic concepts such as right to work or employee rights, 

also will be described the history of the particular protection of employment relationship stability. In the next parts, 

will be characterized some groups of employees which should be granted a special protection. According to the author 

for special attention deserves the protection of pregnant women and during the maternity leave. To sum up, the article 

presented that there exist a group of employees who enjoy a particular stability protection of the by-appointment em-

ployment as compared with employees in general, such as employees at the pre-retirement age or women employees 

during pregnancy. 
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Pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku były i są organizowane według ogólnie przyję-

tych przepisów i zgodnie z prawem obowiązującym w danym okresie czasu. Najczęściej organizatorem jest parafia, w 

której od wielu lat istnieje tradycja takiej corocznej pielgrzymki. Tradycja ta żyje w rodzinach i kultywowana jest z 

pokolenia na pokolenie. Najczęściej pobliskie sanktuarium parafie, organizują pielgrzymki piesze. Często pielgrzymi 

przyjeżdżają autokarem, a rzadziej pociągiem. Zdarzają się pielgrzymki rowerowe. Każdej parafialnej pielgrzymce towa-

rzyszy kapłan. Z pielgrzymowaniem wiąże się charakter pokutny i przebłagalny, dziękczynny lub błagalny. Nie sposób 

zakończyć pielgrzymki bez spowiedzi, Komunii świętej i odpustu zupełnego. 

Niniejsze opracowanie porusza tradycję pielgrzymowania i zwyczaje związane z pielgrzymowaniem, przywołuje 

normy prawne zapewniające bezpieczeństwo i porządek na drogach publicznych oraz omawia specyfikę miejsca piel-

grzymkowego jakim jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. 

 

Tradycje pielgrzymowania 
Za pielgrzymkę uważa się podróż do miejsca świętego, celem podziękowania, przebłagania, pokuty lub prośby1.

Pielgrzymowanie chrześcijan ma korzenie biblijne i czerpie wzory z kart Pisma świętego. W pierwszych wiekach Ko-

ścioła pielgrzymowano do grobów męczenników. Kult relikwii zachęcał pielgrzymów do ruszania w drogę. Liczne piel-

grzymki miały miejsce w okresie średniowiecza. Nawiedzano miejsca uświęcone przez Chrystusa i Maryję. Renesans 

pielgrzymek nastąpił po Soborze Trydenckim, który przyznał prawo odpustu za odbycie pielgrzymki1. W czasach 

współczesnych nastąpił kolejny etap rozwoju pielgrzymowania, który najczęściej jest wyrazem pobożności ludowej2.  

Wierni udają się na wielkie celebracje liturgiczne w ramach spotkań Kościołów lokalnych czy regionalnych. W 

ostatnich latach często na czele uroczystości stawał papież lub jego specjalny wysłannik. Niektóre pielgrzymki uświęco-

ne tradycją gromadziły ogromne rzesze pielgrzymów. Od pontyfikatu Jana Pawła II formą pielgrzymki są także Świato-

we Dni Młodzieży. Niejednokrotnie papieże zachęcali do pielgrzymowania. Jan Paweł II z racji Roku Jubileuszowego 

mówił: „Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak zaprosić serdecznie całą chrześcijańską wspólnotę, aby w duchu wyru-

szyła na szlak jubileuszowej pielgrzymki. Będzie ją można odbyć w wielu różnych formach (...). Z pewnością jednak 

wielu przeżyje ją, wyruszając naprawdę w drogę do miejsc, które odegrały szczególnie doniosłą rolę w dziejach zbawie-

nia. Wszyscy natomiast musimy podjąć ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego – 

w nas i wokół nas – co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyzna-

jąc naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia. (...) Mówię to do wszystkich: wyruszmy w drogę śla-

dami Chrystusa”3. 
 

Zwyczaje związane z pielgrzymowaniem 
Osobę pielgrzyma zawsze charakteryzował określony rytuał. Przed wyruszeniem w drogę zabierało się skromny 

ubiór i określone przedmioty, prosiło się kapłana o poświęcenie rzeczy i błogosławieństwo pielgrzymie. Na przestrzeni 

dziejów pielgrzym był osobą nietykalną i cieszył się ochroną państwa i Kościoła. Na pielgrzymów nie można było napa-

dać, bezprawnie zatrzymać czy wyzyskać ekonomicznie. Najczęściej pielgrzymowano w grupach, co ułatwiało modli-

twę i śpiew, a także zapewniało większe bezpieczeństwo4. 

Dziś najczęściej grupa duszpasterska, parafia lub diecezja organizują grupowe pielgrzymki, które określane są reko-

lekcjami w drodze. Wówczas organizatorzy korzystają z domów pielgrzyma, zamawiają posiłki, dbają o zaplecze sani-

tarne i medyczne. Przemierzanie trasy pielgrzymkowej odbywa się pieszo, rowerem, motorem, konno, samochodem, 

                                                           
1 Historię i tradycję pielgrzymek opisałem w publikacji: L. Krzyżak, M. Krzywkowska, Historyczno-prawne uwarunkowania pielgrzymowania, „Kortowski 
Przegląd Prawniczy” 2 (2015), s. 131-134. 
2 M. Ostrowski, Kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich wokół pielgrzymowania jako formy pobożności, [w:] Gospodarka i przestrzeń, prace 
dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, B. Domańskiego i W. Kurka (red.), Wydawnictwo IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, 
s. 215-226. 
3 Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, „LʼOsservatore Romano” wydanie 
polskie 1999, nr 9-10, s. 12. 
4 L. Krzyżak, M. Krzywkowska, Historyczno-prawne uwarunkowania pielgrzymowania, dz. cyt., s. 135. 
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autokarem, pociągiem, a także samolotem. Trudno wyobrazić sobie pielgrzymkę bez duszpasterza i praktyk religijnych5. 

Początek i zakończenie pielgrzymki związane są z Eucharystią i specjalnym błogosławieństwem. Rytuały przewidują 

specjalne nabożeństwa, modlitwy i błogosławieństwa6. 

 

Normy prawa państwowego 
Szlak pielgrzymi wytyczają ścieżki i drogi, dlatego każdy pielgrzym zobowiązany jest przemieszczać się na trasie 

według określonych zasad ruchu drogowego. Przepisy reguluje Kodeks drogowy, w artykule dotyczącym przemarszu 

kolumn. Pielgrzymka przemieszczając się po drodze tworzy kolumnę nie dłuższą niż 50 metrów. Rzędy w kolumnie 

składają się z czterech osób. Kolumna prowadzona przez kierownika idzie po prawej stronie jezdni. Nad bezpieczeń-

stwem przemarszu czuwają porządkowi. W pielgrzymkach złożonych z kilku kolumn, odległość między kolumnami nie 

może być mniejsza niż 100 metrów7. Kierownik pielgrzymki i porządkowi zobowiązani są znać przepisy kierowania 

ruchem drogowym8. 

Organizacja procesji i imprezy o charakterze religijnym, a zatem także pielgrzymki, ze względów bezpieczeństwa 

użytkowników drogi wymaga uzgodnień z właściwymi organami administracji samorządowej lub rządowej9. Ustawa 

zachęca, by w sprawach państwa i religii stosować porozumienie i kompromis. Pomimo upływu lat przepis ten jest cią-

gle aktualny, a nawet znajduje coraz większe zastosowanie praktyczne. W normę zawartą w ustawie wpisuje się także 

Konkordat regulujący obustronne relacje między państwem a Kościołem katolickim10. Artykuł 8 Konkordatu gwarantu-

je wolność stosowania kultu, organizowanego przez Kościół zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, a także przepi-

sami państwowymi, normującymi bezpieczeństwo i porządek publiczny11. Regulacje swobody organizowania pielgrzy-

mek gwarantuje również Konstytucja12. Bartosz Rakoczy pisze13, że w przypadku pielgrzymek organizowanych przez 

biura podróży należy zachować przepisy ustaw o usługach turystycznych14, prawie przewozowym15, a także o transpor-

cie drogowym16. Sprawa pielgrzymek organizowanych dla dzieci i młodzieży wymaga przestrzegania rozporządzenia 

ministra szkolnictwa17. 

 

Specyfika pielgrzymowania do sanktuarium w Leżajsku 
Polska jest ziemią pielgrzymek18. Corocznie wiele z nich zdąża do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżaj-

sku, które jest najstarszym w archidiecezji przemyskiej. Argumentem na potwierdzenie prawdziwości tego miejsca jest 

kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. Informacje o tym mieście pojawiły się już w 

wieku XIV. Wtedy Leżajsk uzyskał prawa miejskie. Wkrótce powstało w nim starostwo. Dziś jest to miasto powiatowe 

w województwie podkarpackim, w diecezji przemyskiej, usytuowane w Kotlinie Sandomierskiej, w odległości 46 km od 

Rzeszowa19. 

                                                           
5 L. Krzyżak, Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła, „Teologia i człowiek”, 2014, nr 28, s. 117-133. 
6 Agenda Liturgiczna Diecezji Opolskiej. Wydanie studyjne. Opracowanie zbiorowe Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1981, 
s. 500-503; Agenda liturgiczna. Opracowanie zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Księgarnia św. 
Jacka, Katowice 2005, s. 464-466; D. Synowiec, Na dróżkach Kalwarii Pacławskiej, Nakładem OO. Franciszkanów, Kalwaria Pacławska 1983, s. 18-26; J. 
Wysocki, Rytuał rodzinny, Wydanie XI poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2000, s. 549-552; W. Głowa, Służba 
Boża, Wydanie I, Kuria Arcybiskupia Lubaczów, Lubaczów 1986, s. 787-789. 
7 Ustawa z dnia 20 czerwca 19997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). 
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2008, Nr 132, poz. 
839); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2010, Nr 123, 
poz. 840); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogo-
wym (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1140). 
9 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154), art. 16. 
10 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r., ratyfikowany 23 lutego 1998 r. (Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318). 
11 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt., art. 15 ust. 23 – 16; 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 lipca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. 1999, Nr 59, 
poz. 631). 
12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta 
przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., art. 53, 
(Dz. U. 1997, Nr 78, poz.483 ze zm.). Kwestie te opisałem w opracowaniu: L. Krzyżak, M. Krzywkowska, Historyczno-prawne uwarunkowania 
pielgrzymowania, dz. cyt., s. 135-136. 
13 B. Rakoczy, Prawne aspekty organizacji autokarowej pielgrzymki parafialnej, „Monitor Prawny Proboszcza” 2011, nr 2, 
http://www.pastoralis.pl/biuro-parafialne/prawo-w-parafii/prawne-aspekty-organizacji-autokarowej-pielgrzymki-parafialnej, (dostęp 16.06. 2016). 
14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.).  
15 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. 2000, Nr 50, poz. 601 ze zm.). 
16 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007, Nr 125, poz.874 ze zm.). 
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001, Nr 135, poz. 1516). 
18 J. Chelini, H. Branthomme, Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich, dz. cyt., s. 276. 
19 Z. Kazanowska, Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2013, s. 5. 
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Objawienia Matki Bożej na przełomie XVI i XVII wieku rozsławiły tę cichą miejscowość. Pierwsze objawienie 

miało miejsce w 1560 roku. Miejscowy młynarz Rychta, na śródleśnym pagórku zobaczył milczącą Matkę Bożą. Zasko-

czony, strwożony i dziwnie skupiony, po powrocie do domu opowiedział o tym sąsiadom. Wiadomość przyjęli z niedo-

wierzaniem i wkrótce o niej zapomnieli. Pastuszkowie opowiadali jednak, że w tym samym miejscu kilkakrotnie uka-

zywały się im jakieś ruchome światła, jakby płonące wielkie gromnice. Miejscowa ludność i temu nie dała wiary. 

W 1590 roku Tomasz Michałek z Giedlarowej w leżajskim lesie „zobaczył wielką promienną światłość”20. W gru-

bym pniu drzewa dostrzegł jaśniejące postaci Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Matka Boża zwróciła się do 

niego słowami: „Nie trwóż się, Michałku, tu Boga swego a Syna mego chwałę i pomoc moją poznacie. Tom sobie miejsce 

obrała, abym na nim ludzi ratowała i przed Synaczkiem zastępowała. Idźże tedy do starszego, co jest dozorcą tego mia-

sta, powiedz mu, iż Syna mojego jest ta wola, aby imieniem moim kościół mi tu zbudowali, w którym by ludzie modląc 

się, mogli otrzymać przeze mnie to, czego by potrzebowali”21. Michałek się przeraził. Zwątpił w możliwość skutecznego 

wypełnienia woli Pani Niebios. Prosił, aby ktoś inny wykonał prośbę Maryi, jednak ona ponowiła swoje polecenie. 

Wtedy mężczyzna opowiedział o tym proboszczowi leżajskiej parafii, Wojciechowi Wyszogradowi. Ten mu nie uwie-

rzył, a nawet za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, kazał go wtrącić do więzienia. W udowodnieniu winy, nie 

pomogło bicie go i dręczenie. Mężczyzna stał się gorliwym orędownikiem sprawy Matki Najświętszej. Starał się o fun-

dusze na zbudowanie kościoła w miejscu dwukrotnych objawień. Ponieważ mu się to nie udało, postawił tam krzyż 

Męki Pańskiej. 

Licznie zaczęły do niego napływać pielgrzymki. Miejsce uznano za cudowne i święte, tym bardziej, że kiedy pod-

starości leżajski Rzeszotarski przejeżdżał w pobliżu, jego konie padły na kolana i mimo ponaglania batem, nie ruszyły z 

miejsca. Zareagowały, kiedy mężczyzna podszedł do krzyża i poprosił o pomoc Matkę Bożą. Podstarości w drodze na 

Żmudź opowiadał o tym zdarzeniu, rozsławiając miejsce święte pod Leżajskiem22. Dawano mu wiarę, ponieważ „był 

człowiekiem wrażliwym i bardzo religijnym”23. W tym samym czasie w okolicy chorowało bydło. Przypędzone do 

krzyża i przeprowadzone dookoła niego, odzyskiwało zdrowie. 

Ksiądz Wojciech Wyszograd, bojąc się szerzenia herezji i zabobonów, zabronił parafianom chodzić pod Mękę Pań-

ską. Kiedy nie posłuchali, chciał krzyż spalić. Ogień strawił gałęzie i chrust, a stojący pośród nich krzyż pozostał nie-

tknięty. Kapłan nie odczytał „znaków czasu i rozpoczął walkę, która skończyła się dla niego tragedią”24. Ocalenie krzyża 

uznano za kolejny cud. Skłoniło to mieszkankę Leżajska, Reginę Pisarską, do postawienia w tym miejscu, w 1592 roku, 

krzyża z kapliczką. Przy akceptacji kolejnego proboszcza, wierni powiększyli kapliczkę i poświęcili ją świętej Annie 

Samotrzeciej. 

Modlił się przy niej także Tomasz Michałek. Tam, po raz trzeci objawiła mu się Matka Boża i poprosiła o wysta-

wienie jej wielkiego kościoła, oddanego pod opiekę franciszkanom. Michałek zwrócił się do innowiercy, bogatego kupca 

Kacpra Głuchowskiego, by udzielił pomocy materialnej na budowę kościoła. Ten najpierw odmówił, ale złożony choro-

bą nawrócił się. Na miejscu objawień obiecał, że jeżeli odzyska zdrowie, wystawi tam świątynię. Słowa dotrzymał. W 

1598 roku ukończono budowę drewnianego kościoła, poświęconego Najświętszej Maryi Pannie. Obsługiwali go księża z 

zakonu bożogrobców. Kościół został konsekrowany przez arcybiskupa lwowskiego, Dymitra Solikowskiego. 

Od 1603 roku opiekę nad kościołem przejęli ojcowie bernardyni z przeworskiego klasztoru. W dniu ich uroczyste-

go wprowadzenia, 4 kwietnia 1608 roku, została cudownie uzdrowiona nieuleczalnie chora szlachcianka. Zakonnicy 

przy pomocy leżajskiego starosty, Łukasza Opalińskiego, w latach 1618 -1628 wybudowali murowane sanktuarium w 

stylu barokowym. Konsekracji kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w 1630 roku dokonał 

biskup Adam Nowodworski. 

W drewnianym kościele, wybudowanym przez Kacpra Głuchowskiego, były trzy ołtarze, zlokalizowane w miejscu 

trzech objawień Matki Bożej. Brak było wizerunku Maryi w miejscu trzeciego objawienia. Namalował go ksiądz Erazm 

z zakonu bożogrobców. Wzorował się na obrazie Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Mniejszej w Rzymie. Maryję przed-

stawił nie z Józefem, lecz z Dzieciątkiem na ręku. Obraz umieszczono w ołtarzu kaplicy Matki Bożej. Od samego po-

czątku przyciągał on ogromne rzesze pielgrzymów. Przy nim ludzie doznawali łask i doświadczali cudów. Po zatwier-

dzeniu ich prawdziwości w 1634 roku, obraz i miejsce ogłoszono cudownymi. 

Inicjatorem koronacji obrazu był starosta leżajski, Józef Potocki. Korony w Rzymie poświęcił papież Benedykt 

XIV. Stanisław Potocki (syn inicjatora) przyozdobił je drogimi, rodowymi klejnotami. Obraz ukoronowano 8 września 

1752 roku. Przez całą oktawę nieprzebrane rzesze wiernych zdążały do Matki Bożej Leżajskiej, by złożyć jej hołd 

uwielbienia. 

                                                           
20 Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1985, s. 13. 
21 A. Szykuła- Żygawska, S. Kłosowski, Matki Bożej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu, Wydawnictwo Calvarianum, Kraków 2011, s. 64. 
22 Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, dz. cyt., s. 15. 
23 A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, Matki Bożej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu, dz. cyt., s. 80. 
24 Tamże, s. 72. 
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W leżajskim sanktuarium uroczyście świętowano jubileusze:  

 stulecia koronacji obrazu w 1852 roku, w którym uczestniczyło 70 tys. pielgrzymów,  

 trzechsetlecia sanktuarium w 1928 roku. Te uroczystości zostały poprzedzone dekretami papieskimi: o 

udzieleniu specjalnych odpustów i o podniesieniu leżajskiej świątyni do godności bazyliki mniejszej. W dwu-

dniowych obchodach wzięło udział ponad 200 tys. ludzi, 

 dwóchsetlecia koronacji w 1952 roku. W założeniu cicha uroczystość, wypadła jednak okazale. Dnia 8 

września rozdano 20 tys. Komunii świętych, 

 powtórnej koronacji ekspiacyjnej, 10 czerwca 1984 roku. Wzięło w niej udział 15 tys. wiernych. Wcze-

śniej w nocy z 5 na 6 października 1981 roku skradziono koronę znad głowy Dzieciątka. Usiłowano też znisz-

czyć cudowny obraz. Nowe korony poświęcił papież, Jan Paweł II, w Częstochowie, 19 czerwca 1983 roku. 

 Uroczyście świętowano też oddanie kaplic wybudowanych dla pielgrzymów przy leżajskim sanktua-

rium: Kaplice Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny (pierwsze nabożeństwo odprawiono w 1981 roku), 

Droga Krzyżowa w lesie przyległym do sanktuarium, Kaplice Modlitewne w lesie przyklasztornym, poświęco-

ne zmarłym (zbudowane w 1983 roku)25. 

Za przyczyną Matki Boskiej Pocieszenia w Leżajsku miały miejsce liczne cuda. Zanotowano je w księdze Cudowne 
dobrodziejstwa przez Najświętszą Pannę w tym świętym miejscu pokazane, znajdującej się w posiadaniu klasztoru. Wie-

lu pielgrzymów doznało tam bowiem rozlicznych i różnorodnych łask. 

Dynamika kultu Matki Bożej w tym miejscu była bardzo duża. Leżajskie zapiski informują o 1002 pielgrzymkach w 

latach 1594 – 1766. Szczególne ich natężenie miało miejsce w latach 1616 – 1637. Cudownych wydarzeń w sanktuarium 

było jeszcze więcej. Do Leżajska pielgrzymowano przez cały rok Zauważa się jednak nasilenie ruchu pielgrzymkowego 

w miesiącach późnowiosennych i letnich. Pielgrzymi przybywali zwłaszcza z diecezji: przemyskiej, krakowskiej, 

chełmskiej, lwowskiej, kamienieckiej, łuckiej i gnieźnieńskiej. Największe liczby pielgrzymek zanotowano z woje-

wództw: ruskiego, sandomierskiego, lubelskiego, krakowskiego, bełskiego, podolskiego i wołyńskiego. Wyszczególnio-

no miejscowości szczególnie aktywne w ruchu pątniczym. Były to: Przemyśl, Sambor, Jarosław, Leżajsk, Mościska, 

Przeworsk, Lwów i Sandomierz26. 

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium maryjnego z roku na rok wzrastał. Leżajskie - było jednym z bardziej zna-

czących na terenie Rzeczypospolitej. Stało się centrum kultu o znaczeniu ponadregionalnym. Po rozbiorach Polski, w 

czasach obydwu wojen oraz w roku 1956 ruch pielgrzymkowy czasowo się zmniejszył. W okresie PRL - u, organy wła-

dzy administracyjnej, pod pozorem ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, ograniczały wolność religijną w 

wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym, zwłaszcza w zakresie uzewnętrzniania przekonań religijnych, m.in. 

przez utrudnianie odbywania pielgrzymek i procesji. 

Większy napływ ruchu pielgrzymkowego do Leżajska notowano w ustalone wcześniej odpusty: na Zesłanie Ducha 

Świętego (np. w 1896 roku – 50 tys. wiernych), Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (w 1900 roku – 30 tys.) czy w 

święto Matki Bożej Siewnej. W 1881 roku w Leżajsku odbyły się misje ludowe, głoszone przez jezuitów. Z zagranicy 

przybyło na nie 40 tys. pielgrzymów. Podobne zdarzenia miały miejsce w 1928 roku. Oprócz pielgrzymek z innych 

diecezji, do sanktuarium stale przybywały liczne procesje z sąsiednich parafii. Na stałe weszły one do programów kul-

towych Matki Bożej Pocieszenia. Do nich należą też zgromadzenia w leżajskim sanktuarium różnych grup zawodowych 

i przykościelnych.  

Pielgrzymki zmieniały swój charakter, przed wojną były one przede wszystkim piesze. Nierzadko grupa pokony-

wała bardzo długą drogę (ponad 60 km). Oprócz nawiedzenia sanktuarium i uczestniczenia w uroczystościach odpusto-

wych, regenerowała siły na powrót do domu. Jej pobyt w Leżajsku trwał wtedy kilka dni. Do sanktuarium pielgrzymo-

wali też kapłani, dlatego też pojawił się dekret kardynała Stefana Wyszyńskiego, zezwalający na odprawianie mszy 

wotywnej o Matce Bożej Pocieszenia prawie we wszystkie dni roku, poza tzw. dniami uprzywilejowanymi. W sanktua-

rium zaczęto też uroczyście obchodzić pierwszą sobotę miesiąca i nabożeństwo franciszkańskie do Matki Bożej tzw. 

Ave. Na prośbę kustosza Stolica Apostolska, dekretem Kongregacji do Spraw Sakramentów i Kultu Bożego, dzień 7 maja 

ustanowiła świętem Leżajskiej Matki Bożej Pocieszenia i zatwierdziła stosowny tekst Mszy świętej. 

W bazylice leżajskiej świętuje się obecnie 9 dni odpustowych w roku. Są to: Zwiastowanie Najświętszej Maryi 

Panny – 25 marca, Matki Bożej Pocieszenia – 7 maja, Zesłanie Ducha Świętego oraz poniedziałek – Najświętszej Maryi 

Panny Matki Kościoła (święto ruchome), Świętego Antoniego – 13 czerwca, Matki Boskiej Anielskiej – 2 sierpnia, 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 8 września, Świętego 

Franciszka z Asyżu – 4 października i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia27. 

                                                           
25 Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, dz. cyt., s. 44-46. 
26 P. Paluch, Cudowne miejsce leżajskie. Kult pątniczy XVI – XVII wieku w świetle ksiąg cudów, Wydawnictwo Calvarianum, Kraków 2011, s. 103-125. 
27 Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, dz. cyt., s. 56. 
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Podsumowanie 
Przywołane prawne przepisy mają za zadanie zabezpieczyć religijny charakter pielgrzymki oraz bezpieczeństwo 

uczestników. Lekceważenie tych przepisów jest brakiem odpowiedzialności i nie ma nic wspólnego z duchem oraz cha-

rakterem pielgrzymki. Nie można nazwać pielgrzymowaniem wycieczek i turystyki religijnej. Najstarsze w archidiece-

zji przemyskiej sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej jest dobrym miejscem na odbycie pielgrzymki indywidualnej i zbio-

rowej. Infrastruktura drogowa umożliwia wędrówkę pieszą, rowerową i motocyklową, samochodową lub autokarową. 

 

*** 

 

 

 

The article "Pilgrimage to the sanctuary of Our Lady in Leżajsk in the light of law norms" shows regional juridical 

pilgrimage to the oldest in the Archdiocese of Przemyśl Marian sanctuary. The tradition of this pilgrimage is multigen-

erational and popular piety. The article discusses the Christian tradition of pilgrimage and habits of "retreat on the 

way," recalls pilgrimage norms of Church and emphasizes the regulations for safety and order on public roads. The main 

part of the analysis was devoted to the specifics of the sanctuary of Our Lady of Solace in Leżajsk. 
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 Wyznawana wiara i reprezentowany światopogląd stanowią część własnej identyfikacji i tożsamości społecznej 

większości ludzi. Religia bywa źródłem wartości najwyższych, fundamentalnych dla kształtowania ich moralnych po-

staw. Nie powinien więc dziwić postulat odzwierciedlenia własnych przekonań przez prawo państwa. Państwo to, jako 

swoisty konglomerat tych jednostkowych przekonań jest naturalnym miejscem ścierania się sfer wewnętrznych wła-

snych obywateli. Konstytucja, najwyższy akt prawny regulujący podstawy ustroju i stosunków społecznych w państwie 

nie może więc pozostawać obojętna na kwestie, tak kluczowe, dla społeczeństwa. Jednak konieczne jest także uwzględ-

nienie przekonań przeciwstawnych, części obywateli niepodzielających przeświadczenia większości. Regulację relacji 

państwa i religii należy uznać za szczególnie wrażliwą. Uznanie przekonań, czasem przyznanie pewnych przywilejów 

może prowadzić do napięć i konfliktów na tym tle. Determinantami uregulowania tej relacji są z jednej strony tradycja i 

światopogląd dominujący, a z drugiej standardy demokratycznego państwa prawa wymagające poszanowania praw 

mniejszości wyznających wartości odrębne. Regulacja ta winna być zatem próbą osiągnięcia kompromisu, a jego donio-

słość podkreśla umiejscowienie wypracowanego rozwiązania w akcie najwyższym rangą.  

 Mówiąc o samej relacji na linii państwo – religia wyróżnić należy dwa poziomy tego stosunku wymagające 

konstytucyjnego unormowania. Pierwszy, który dotyczy konieczności zagwarantowania wolności i swobody wyznawa-

nia religii przez jednostkę i drugi, którego przedmiotem jest relacja między państwem, a związkami konfesyjnymi, jako 

kolektywami reprezentującymi religijne przekonania utożsamiających się z nimi obywateli.2 W doktrynie pojawia się 

także trzeci aspekt uznający Invocatio Dei wyrażone w preambule za odrębny od poprzednich poziom relacji określają-

cy nie tyle charakter związku państwa z konkretnym kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, a manifestujący 

głębokie poszanowanie tradycji i historii narodu niejednokrotnie immanentnie związanej z daną religią3. Tematem 

niniejszego tekstu będzie tylko drugi poziom tego stosunku obejmujący bogactwo konstytucyjnych rozwiązań stosun-

ków państwo – związek konfesyjny.  

 Według najpopularniejszego w polskiej nauce podziału, proponowanego m.in. przez prof. J. Krukowskiego, bio-

rąc pod uwagę ten obszar relacji wyróżniamy państwa świeckie oparte na zasadzie separacji Kościoła od państwa, pań-

stwa totalitarne, w których religię zastąpiono ideologią państwową oraz państwa wyznaniowe. W ramach tych grup 

przeprowadza się dalszy podział. I tak wśród państw świeckich, w oparciu o kryterium modelu ustrojowego przeprowa-

dzenia podziału, wyodrębniamy modele separacji czystej (Stany Zjednoczone), separacji przyjaznej (Niemcy) oraz sepa-

racji wrogiej (Francja), a wśród państw wyznaniowych linia podziału poprowadzona została stosownie do religii uznanej 

za państwową, na państwa wyznaniowe katolickie i państwo wyznaniowe niekatolickie4. W tekstach tego autora poja-

wia się również podział państw wyznaniowych na państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej (konfesyjność zamknięta) 

oraz państwa wyznaniowe w wersji zmodernizowanej (konfesyjność otwarta) ze względu na charakter powiązania pań-

stwa i religii uznanej za państwową, odpowiednio monizm religijno - polityczny w kategorii wyznaniowości tradycyjnej 

i dualizm religijno - polityczny w wyznaniowości zmodernizowanej5. 

 Oczywiście w doktrynie występują także inne podziały. I. Kienzler na potrzeby systematyki modeli stosunków 

państwowo - kościelnych w Unii Europejskiej wyróżnia modele ostrej separacji, przyjaznego rozdziału i unifikacji6. 

Podobnie dr hab. K. Orzeszyna dzieli państwa członkowskie Unii Europejskiej na państwa wyznaniowe, państwa 

                                                           
1 Wszystkie cytowane artykuły konstytucji pochodzą ze źródeł https://www.constituteproject.org/search?lang=en (dostęp: 20.12.2015). Przekład własny z 
języka angielskiego. W przypadku cytatu z polskiego tłumaczenia źródło w przypisie. 
2 K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktach Unii Europejskiej, Lublin 2007, s. 
50. 
3 Zob. podział przyjęty przez W. Bara; W. Bar, Kwestie wyznaniowe w konstytucjach krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w: Prawo wyznaniowe 
w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 143-191. 
4 J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013, s. 46. 
5 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 25. 
6 I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 324. 
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świeckie z radykalnym rozdziałem, państwa świeckie z rozdziałem przyjaznym z wyraźnym uznaniem pozycji prawnej 

kościoła i państwa świeckie z rozdziałem przyjaznym bez wyraźnego uznania7. 

 Wszystkie wymienione podziały, oczywiście trafne i poprawnie oddające ideę danej relacji zdają się jednak nie 

spełniać swojej roli jeśli pod uwagę weźmiemy także państwa pozaeuropejskie i całe spektrum rozwiązań konstytucyj-

nych na świecie. A i nawet w Europie procesy ustrojowych przekształceń i związana z tym dynamiczna ewolucja pra-

wodawstwa konstytucyjnego prowadzą do kształtowania się całkiem nowych konstrukcji budowania relacji na linii 

państwo – kościół, które wpisując się w popularne podziały formują przy tym szkielet tego stosunku w różny sposób. 

Dlatego też tworząc ten wielopoziomowy podział, należy wziąć pod uwagę zarówno dotychczasowy dorobek doktryny, 

jak i w sposób szczególny uwzględnić całokształt bogactwa metod normowania związku państwa i kościoła w konstytu-

cjach państw na świecie. 

  

1. Brak regulacji konstytucyjnej 
Rozpoczynając omawianie charakterystyki konstytucyjnych unormowań należy na samym początku zwrócić uwa-

gę na konstytucję, których autorzy zdecydowali się na milczenie o omawianym poziomie relacji, pozostawiając te kwe-

stie bądź to regulacjom pozakonstytucyjnym, bądź indywidualnym sądom wyposażonych w wolność religijną obywate-

li. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć destabilizacji prac nad konstytucją w przypadku konieczności jej szybkiego 

uchwalenia lub też jest środkiem podkreślenia antagonistycznego stosunku przyjętego ustroju państwowego do zjawiska 

religijności w ogóle. Wśród tych systemów możemy wyróżnić konstytucje, które pomijając ten poziom relacji w swoim 

tekście nie opowiadają się za żadnym surogatem religii i konstytucje państw, najczęściej totalitarnych, które wywyższają 

ponad zjawisko religii oficjalną ideologię państwową, która de facto wkracza na pozycję tradycyjnie przyjętą dla związ-

ków konfesyjnych. W pierwszej grupie państw w ramach tego poziomu podziału, jako przykład możemy wskazać mię-

dzy innymi konstytucje Sierra Leone z 1991 roku (znowelizowana w 1996) i Surinamu z 1987 roku8. Obie gwarantują 

obywatelom wolność religijną, ale nie zajmują się w ogóle związkiem pomiędzy państwem, a kościołem, czy innym 

związkiem konfesyjnym. Natomiast w grupie państw totalitarnych najbardziej wyrazistym przykładem jest Konstytucja 

Korei Północnej z 1972 roku. Dokument wśród swoich utopijnych postanowień zawiera między innymi gwarancję 

swobody religijnej, jednakże nie zajmuje się w ogóle omawianą przez nas relacją, wysuwając w państwie na pierwszy 

plan ideologię Dżucze, doktrynę polityczną sformułowaną przez Kim Ir Sena. Art. 3 Konstytucji głosi, że „KRLD kieruje 

się w swoich działaniach ideą Dżucze, jako światopoglądzie skoncentrowanym na ludzi i rewolucyjnej ideologii dla 

osiągnięcia niezależności mas”9. Dalsze artykuły przedstawiają Dżucze jako podstawę rozwoju gospodarki, nauki, a także 

inspirację dla kultury i sztuki. 

 

2. Regulacja konstytucyjna 
 Zanim przedstawione zostaną modele występujące w państwach, których konstytucje zawierają regulację 

omawianej relacji należy słów kilka powiedzieć o tych państwach, które konstytucji pisanej nie posiadają. Normy kon-

stytucyjne są w tych systemach rozproszone nie tylko w wielu aktach prawnych, ale także w przyjętych zwyczajach, 

precedensach i konwenansach konstytucyjnych10. Jako najoczywistszy przykład nasuwają się konstytucje brytyjska i 

izraelska. Zazwyczaj jeden wielu aktów prawnych zawiera unormowania omawianej przez nas relacji, ale zdarza się, że 

taka regulacja nie jest zawarta w żadnym z nich. Może prowadzić to do mylnych wniosków, dlatego należy się odwołać 

do pozostałych źródeł konstytucyjnych11. 

                                                           
7 K. Orzeszyna, op. cit., s. 63-222. 
8 Raport IDEA „Religion – State Relations”, http://www.constitutionnet.org/files/religion-state_relations.pdf (20.12.2015). W dalszych przypisach jako 
“Raport IDEA”. 
9 Art. 3 Konstytucji Koreańskiej Republiki Ludowo –Demokratycznej z 1972.  
10 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012, s. 46. 
11 Przykładem takich wątpliwości jest kwestia relacji jest związku San Marino z Kościołem Katolickim. Ustawodawca w żadnym akcie ustrojowym nie 
zdecydował się na zawarcie charakterystyki związku państwowo – kościelnego. W praktyce ustrojowej San Marino występują pewne elementy, przez 
które państwo bywa klasyfikowane jako katolickie państwo wyznaniowe. Zdanie takie nie znajduje jednak potwierdzenia ani w obowiązujących aktach 
prawnych, ani państwowej interpretacji własnych tradycji. Rząd San Marino podnosi, że pierwotnie religijne elementy ustroju straciły współcześnie taki 
charakter, a nabrały znaczenia historycznego i społecznego opartego w dużej mierze na tradycji - elementu niezwykle istotnego dla własnej identyfikacji 
tak niewielkiego narodu. Takie wnioski zdaje się również potwierdzać konkordat zawarty ze Stolicą Apostolską, w którym państwo reguluje zasady 
wypożyczenia Katedry na czas świąt państwowych. San Marino należy więc uznać za państwo świeckie opierające się na rozdziale przyjaznym z uznaniem 
roli Kościoła we własnej historii. Zob. P. Sobczyk, Katolickie państwo wyznaniowe – nie katolicka koncepcja relacji państwo – kościół w: J. Szymanek (red.), 
Doktryna, prawo i praktyka, Warszawa 2011, s. 106-121; Konkordat Republiki San Marino [online], dostęp: 20.12.2015, 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19920402_santa-sede-rep-s-marino_it.html.; V. Parlato, Alcune 
considerazioni sulla laicita della Repubblica di San Marino [online], dostęp: 20.12.2015, http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/viewFile/65/59.; 
wyrok ETPC z 18.01.1999 w sprawie Buscarini i inni p. San Marino, nr skargi 24645/94. 
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 Państwa, których konstytucje regulują omawianą relację, zgodnie z podstawowym podziałem należy rozróżnić 

na państwa wyznaniowe i państwa świeckie oraz takie, które przekazują kompetencję regulacji omawianego związków 

częściom składowym federacji . 

 

 

 

2.1. Państwa wyznaniowe 
Państwa wyznaniowe w swoich konstytucjach decydują się na ustanowienie kościoła państwowego lub uznanie 

jednej z religii za oficjalną. Jest to historycznie pierwszy i dominujący przez znaczną część historii sposób regulowania 

tej relacji. Władza świecka pokrywała się w dużym stopniu, z władza duchową, a kościół i państwo pozostawały w ści-

słym związku. Wiele państw decyduje się nadal na utrzymywanie tego związku, ze względu na historyczne związki z 

danym wyznaniem będące podstawą tożsamości własnego narodu lub na charakter religii, która w swojej istocie wykra-

cza poza tradycyjne rozumienie tego pojęcia stając się bardziej ustrojem społecznym. Wśród państw wyznaniowych pod 

względem religii wyróżnić możemy państwa katolickie (np. Kostaryka, Liechtenstein, Monako), islamskie (np. Afgani-

stan, Irak, Arabia Saudyjska), prawosławne (np. Grecja), protestanckie (np. Dania, Islandia), a także takie, które za reli-

gię państwową uznają buddyzm (Kambodża) lub judaizm (Izrael). Biorąc po uwagę status religii oficjalnej doktryna 

wyróżnia wyznaniowość otwartą i wyznaniowość zamkniętą. 

  

2.1.1. Wyznaniowość otwarta 
Ta pierwsza, czyli wyznaniowość w wersji zmodernizowanej, jest współcześnie przyjęta w państwach akcentują-

cych ideę demokratycznego państwa prawa. Religia oficjalna nie jest uznawana za jedyną prawdziwą, a raczej religię 

narodu ze względów historycznych, bądź socjologicznych. Występuje dualizm religijno – polityczny. Państwo i religia 

to dwa oddzielne organizmy, które spotykają się na tylko w konkretnych punktach. Z reguły religia oficjalna może 

liczyć na specjalne traktowanie w postaci na przykład finansowania organizmu kościelnego ze środków publicznych. 

Uznanie religii za oficjalną nie narusza przy tym praw obywateli o wyznaniu odmiennym, mają oni zagwarantowaną 

wolność wyznania w takim samym zakresie12. System taki przyjmuje większość współczesnych państw wyznaniowych, 

wszystkie państwa chrześcijańskie, Kambodża, Izrael i niektóre z państw islamskich, które zdecydowały się na demo-

kratyzację życia społecznego. W konstytucjach tych państw, z reguły znajduje się zazwyczaj artykuł, który wyraża ich 

wyznaniowość, ale nie narzuca on przy tym określonego światopoglądu jako jedynego prawdziwego i nie ustanawia 

supremacji prawa kościoła nad prawem państwa. Konstytucja Liechtensteinu z 1921 roku mówi, że „Kościół Rzymsko-

katolicki jest kościołem państwowym i cieszy się pełną ochroną państwa”13, Konstytucja Kambodży z 1993 gwarantuje, 

że „buddyzm będzie religią państwa”14, a Konstytucja Tunezji z 2014 roku ustanawia Tunezję „wolnym, niepodległym, 

suwerennym państwem; jej religią jest islam; jej językiem arabski, a jej system jest republikański.”15 Niekiedy przepis jest 

rozbudowany o bardziej szczegółową regulację stosunku państwo-kościół. Konstytucja Grecji z 1975 roku głosi, że „do-

minującą religią Grecji jest religia wschodnioprawosławnego kościoła chrześcijańskiego. Prawosławny kościół Grecji, 

uznający Pana Naszego Jezusa Chrystusa za głowę kościoła, jest nierozerwalnie związany w swoich dogmatach z Wiel-

kim Kościołem w Konstantynopolu, ze wszystkimi kościołami chrześcijańskimi i z każdym kościołem chrześcijańskim 

skupiającym współwyznawców, przestrzegającym niezmiennie, podobnie jak inne kościoły, świętych kanonów apostol-

skich i synodalnych oraz świętych tradycji”16. 

 

2.1.2. Wyznaniowość zamknięta 
 Konfesyjność zamknięta, czyli ujęcie tradycyjne państwa wyznaniowego wiąże się z monizmem religijno-

politycznym. W tym systemie sfery państwowe i religijne nachodzą na siebie w ten sposób, że są praktycznie ze sobą 

utożsamiane. Dogmaty religii stają się także dogmatami, na których opiera się państwo, a prawo religijne prawem pań-

stwowym. Nawet jeśli nie ma formalnego zakazu wyznawania innych religii to radykalnie zostaje ograniczone prawo 

obywateli do wyboru własnej wiary poprzez poddanie ich prawu religii oficjalnej. 

 Taki system przyjęło wiele ze współczesnych państw islamskich, które jako podstawę swojego ustroju i źródło 

prawa traktują Koran, świętą księgę islamu. Konstytucja Iraku mówi „że nie ma prawa sprzecznego z islamem”17. Kon-

                                                           
12 J. Krukowski, Kościelne…, s. 83. 
13 Art. 37 ust. 2 Konstytucji Liechtensteinu z 1921 roku. 
14 Art. 43 Konstytucji Kambodży z 1993 roku. 
15 Art. 1 Konstytucji Tunezji z 2014 roku. 
16 Art. 3 Konstytucji Grecji z 1975 roku; tłumaczenie za: A. Bielawska, J. Wiśniewski, Wartości i stosunek do religii i kościołów Wspólnot Europejskich, Unii 
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, Poznań 2009, s. 320. 
17 Art., 2 Konstytucji Iraku z 2005 roku. 
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stytucja Jemenu z kolei głosi, że „Szariat jest źródłem wszelkiego prawodawstwa”18. Konstytucja Iranu przyznaje orga-

nowi islamskiemu, Radzie Strażników, prawo badania zgodności ustawodawstwa z Koranem i Sunną. W najskrajniejszej 

formie monizm religijno-polityczny przyjęty został w Arabii Saudyjskiej, która w art. 1 swojego aktu konstytucyjnego, 

Prawa Podstawowego, ustanowiła Koran i Sunnę konstytucją państwa19. Należy jednak zauważyć, że określone ustawo-

dawstwa inkorporują do swoich systemów różne elementy prawa szariatu i w różny sposób kształtują jego relację z 

prawem świeckim. 

 

2.1.3. Rozwiązanie pośrednie 
 Wśród państw islamskich, które jako źródło prawa przyjęły Koran wyróżnić można państwa, których ta „wy-

znaniowość” doznaje pewnej limitacji. Państwa te w różny sposób ograniczają obowiązywanie prawa islamskiego. Egipt 

w Konstytucji z 2014 r. wspólnotom innym niż muzułmańska daje możliwość decydowania o określonych kategoriach 

spraw, ograniczając powszechnie obowiązujące prawo islamskie. „Zasady prawa egipskich chrześcijan i Żydów są głów-

nym źródłem ustaw regulujących ich status osobowy, sprawy religijne i wybór religijnych przywódców”20. Konstytucja 

Sudanu z 2005 roku wyłącza spod obowiązywania prawa islamskiego określone terytorium regulując, że „krajowe prze-

pisy odnoszące się do Sudanu Południowego lub stanów Sudanu Południowego mają za swoje źródło zgodę ludową, 

wartości i zwyczajów mieszkańców, w tym ich tradycję i przekonania religijne z uwzględnieniem różnorodności Suda-

nu.”21. Konstytucja Gambii z 1996 roku wprowadza prawo islamskie tylko określonych sprawach, tj. „w odniesieniu do 

kwestii małżeństwa, rozwodu i dziedziczenia wśród członków społeczności, do których ma zastosowanie.”22. Najdalej w 

ograniczeniach idzie Konstytucja Jordanii z 1952 uzależniając stosowanie prawa szariatu od zgody stron danego stosun-

ku w przypadku zaistnienia ściśle określonych okoliczności, jeśli „jedna ze stron nie jest muzułmaninem, ale obie strony 

wyrażają zgodę na jurysdykcję Sądu Szariatu.”23 

  

2.2. Państwa świeckie 
Państwa świeckie wykształciły się w opozycji do systemu powiązania państwa z religią. Źródeł oderwania tych 

dwóch sfer należy poszukiwać w przemianach politycznych i społecznych danego państwa. Twórcy zdobywających 

popularność doktryn takich jak liberalizm, czy socjalizm widzieli w świeckości sposób na zaakcentowanie zerwania z 

dotychczasowym ustrojem politycznym i społecznym oraz gwarancje dla wyznawanych przez siebie ideałów24. Państwa 

nie przyjęły jednego modelu świeckości ani sposobu jego wyrażania w konstytucjach. Stosowały i stosują całe spektrum 

rozwiązań w zależności od historii, tradycji, przyjętego ustroju, czy tendencji społecznych. Jak wskazuje prof. Małajny 

formuły konstytucyjne mogą odzwierciedlać zasadę świeckości państwa implicite, bądź explicite. Implicite przez wpro-

wadzenie zakazu wprowadzania kościoła państwowego, explicite przez wyrażenie laickości expressis verbis w przepisie 

Konstytucji25. Zaś prof. Pietrzak dzieli metody formułowania laickości na 3 grupy: zakaz wprowadzania kościoła pań-

stwowego, podkreślenie rozdziału kościoła od państwa i wyrażenie laickości wprost26. Przyjęcie konkretnego modelu 

zależy w dużej mierze od sytuacji politycznej i społecznej. Regulacja rozdziału kościoła od państwa, niezwykle wrażli-

wego elementu zasad ustrojowych wymaga adaptacji do konstytucji w sposób najlepiej oddający wszelkie tendencje 

społeczne i oczekiwania obywateli. Złożoność tych czynników w państwach na świecie, opierających się na różnych 

kulturach i tradycjach historycznych doprowadziła do wypracowania wielu metod takiej regulacji. 

 

2.2.1. Separacja czysta 
Pierwszy historycznie model regulowania świeckości państwa to wspomniany już zakaz ustanawiania religii pań-

stwowej nazywany także separacją czystą. Pojawił się on w I poprawcę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1791 

roku, według której „żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, 

ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom 

petycji o naprawienie krzywd”27. Państwa w tej grupie wyrażają separację również poprzez nie tyle zakaz, a nieustana-

wianie religii państwowej de iure, jak w przypadku Konstytucji Palau z 1981 roku, która reguluje, że „rząd nie uznaje i 

                                                           
18 Art. 3 Konstytucji Jemenu z 1991 roku. 
19 Art. 1 Prawa Podstawowego Arabii Saudyjskiej z 1992 roku. 
20 Art. 3 Konstytucji Egiptu z 2014 roku. 
21 Art. 5 rozdziału I Konstytucji Sudanu z 2005 roku.  
22 Art. 6 Konstytucji Gambii z 1996 roku. 
23 Art. 105 Konstytucji Jordanii z 1952 roku. 
24 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013, s. 80-81. 
25 Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R. Małajny, Warszawa 2013, s. 189. 
26 M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 131. 
27 I poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku [online], dostęp: 20.12.2015,  http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html 
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nie ustanawia religii państwowej, ale na równych zasadach zapewnia pomoc szkołom prywatnym i parafialnym dla 

celów niereligijnych.”28 

  

 

 

 

2.2.2. Separacja przyjazna z uznaniem 
Państwa określające rozdział kościoła od państwa, a których historia jest ściśle związana z daną religią, w których 

religia pełni także rolę unifikującą społeczeństwo i która w trudnych historycznych momentach była fundamentem 

narodowej tożsamości często decydują się na wyrażenie w Konstytucji wkładu Kościoła lub religii w swoją narodową 

tradycję. Dzieje się to przez uznanie dziejowej roli danego Kościoła jak w Konstytucji Armenii z 1995 roku, która uzna-

je, że „Kościół jest oddzielony od państwa w Republice Armenii. Republika Armenii uznaje szczególną misję Świętego 

Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w życiu duchowym, rozwoju kultury narodowej i zachowania tożsamości naro-

dowej ludności Armenii, jako kościoła narodowego.”29 i Konstytucji Bułgarii z 1991 roku, w której „wschodnie prawo-

sławne chrześcijaństwo uznaje się za tradycyjną religię”30, a także przez przyznanie imienne jednemu Kościołowi okre-

ślonych praw jak w Konstytucji Urugwaju z 1966 roku (znowelizowana 1985), gdzie „wszystkie związki religijne są 

wolne (…). Państwo nie wspiera żadnej religii. Uznaje jednak prawo własności Kościoła Katolickiego do wszystkich 

świątyń, które zostały zbudowane w całości lub częściowo ze środków Skarbu Państwa, z wyjątkiem kaplic przeznaczo-

nych do użytku w szpitalach, więzieniach i innych instytucjach publicznych. Deklaruje również zwolnienie z wszel-

kich form podatku świątyń poświęconych przez inne związki religijne.”31 

 

2.2.3.   Separacja przyjazna bez uznania 
Separacja przyjazna może występować także w formie pozbawionej uznania roli Kościoła. Można wyróżnić co 

najmniej trzy sposoby wyrażania w konstytucji tak ujętej separacji przyjaznej. Po pierwsze poprzez określenie „nieza-

leżności” państwa od Kościoła jak w Konstytucji Boliwii z 2009 roku, która głosi, że „respektuje i gwarantuje wolność 

religii i przekonań duchowych obywateli, zgodnie z własnym światopoglądem. Państwo jest niezależne od religii.”32. Po 

drugie przez ustanowienie rozdziału expressis verbis jak w Konstytucji Słowenii z 1991 roku zgodnie z którą „państwo i 

wspólnoty religijne są rozdzielone”33. Trzecią metodą jest ustanowienie rozdziału nie wprost, a za pomocą określeń 

nieostrych, które pozwalają uniknąć destabilizujących sporów na etapie prac konstytucyjnych, a których rzeczywista 

treść może zostać ustalona w procesie interpretacji już przyjętego tekstu. Przykładem takiego rozwiązania jest użycie 

terminu „bezstronność” w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 roku34. 

  

2.2.4.  Separacja ostra 
Najradykalniejszym sposobem regulacji jest separacja ostra. W tym systemie państwa wyrażają swoją laickość 

expressis verbis w przepisie Konstytucji, jak w dokumencie francuskim z 1958 roku zgodnie, z którym „Francja jest 

Republiką niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną”35. Sekularyzm może być także wyrażony w Konstytucji 

poprzez zakaz uczestnictwa organów państwowych w praktykach religijnych. Konstytucja Mongolii z 1992 zastrzega, 

że „organy państwa nie biorą udziału w praktykach religijnych, a organizacje religijne i zakony nie mogą prowadzić 

działalności politycznej.”36 Niekiedy twórcy Konstytucji formułując rozdział kościoła od państwa decydują się na jego 

wzmocnienie za pomocą dodatkowych gwarancji. Bądź to przez zakaz pełnienia funkcji publicznych przez duchownych 

jak w ustawie zasadniczej Kirgistanu z 2010 roku zgodnie, z którą „zaangażowanie wspólnot religijnych i duchownych 

w działalność organów państwa jest zabroniona”37, bądź przez wyłączenie opieki państwa nad związkami konfesyjnymi, 

jak w dokumencie senegalskim z 2001 roku stanowiącym, że „instytucje i wspólnoty religijne mają prawo do nienaru-

szalnego rozwoju. Są one wyłączone spod ochrony państwa. Regulują i zarządzają swoimi sprawami w sposób autono-

                                                           
28 Art. 4 Konstytucji Palau z 1981 roku. 
29 Art. 8 Konstytucji Armenii z 1995 roku. 
30 Art. 13 ust. 3 Konstytucji Bułgarii z 1991 roku. 
31 Art. 5 Konstytucji Urugwaju z 1966 (now. 1985). 
32 Art. 4 Konstytucji Boliwii z 2009 roku. 
33 Art. 7 Konstytucji Słowenii z 1991 roku. 
34 Raport IDEA, s. 9. 
35 Art. 1 Konstytucji Francji z 1958 roku; Za przykładem francuskim taki model przyjęło wiele frankofońskich państw afrykańskich, między innymi Czad, 
Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej. 
36 Art. 9 ust. 2 Konstytucji Mongolii z 1992 roku. 
37 Art. 7 ust. 3 Konstytucji Kirgistanu z 2010 roku. 
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miczny”38, a także nadanie przepisowi Konstytucji regulującemu świeckość, charakteru niezmienialnego jak w Konsty-

tucji Filipin z 1987 roku, zgodnie z którą „rozdział kościoła i państwa jest nienaruszalny.”39 

 

 

 

3. Delegacja kompetencji 
Państwem, które przekazuje kompetencje do decydowania o relacjach z kościołem członom federacji jest Szwajca-

ria. Na mocy art. 72 ust. 1 Konstytucji kantony same decydują o uregulowaniu tej relacji. Modele przez nie przyjmowa-

ne wpisują się w wiele zaprezentowanych modeli. Niektóre z kantonów ustanowiły kościół lub nawet kilka kościołów 

państwowych, jak Argowia, gdzie zgodnie z Konstytucją kantonalną z 1980 roku „Kościół ewangelicki reformowany, 

Kościół katolicki rzymski i Kościół starokatolicki są uznawane za kościoły państwowe, z gwarancją autonomii od prawa 

publicznego i własnej osobowości prawnej.”40 Inne kantony zdecydowały się na rozdział państwa od kościoła. Za przy-

kład może posłużyć Konstytucja Genewy z 2012 roku głosząca, że „państwo (kanton) jest świeckie.”41 

  

Zakończenie 
Prezentowany podział, choć bardzo obszerny jest tylko niewielkim wycinkiem bogactwa konstytucyjnych unor-

mowań na świecie. Obrazuje on kilkanaście rozwiązań, zdaniem autora najbardziej reprezentatywnych, które stanowią 

owoc starań twórców ustaw zasadniczych o najwłaściwsze dla danego społeczeństwa odzwierciedlenie przekonań reli-

gijnych obywateli lub, przeciwnie, ich brak. Społeczeństwa, które w swoich konstytucjach dokonują swego rodzaju 

samookreślenia, w zakresie relacji państwa i kościoła wykazują się niezwykłą wręcz kreatywnością, poszukując jak naj-

bardziej indywidualnych form, podczas gdy w pozostałych częściach swojej konstytucji nierzadko uciekają się do prostej 

adaptacji rozwiązań obcych. Zdaniem autora, stanowi to największy dowód na znaczenie tego rodzaju regulacji dla 

ustroju państw. W czasie, gdy relacja państwa i religii staje się punktem zapalnym kolejnych konfliktów, badanie i oce-

na skuteczności tych modeli powinno mieć znaczenie nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne jako 

gotowy katalog dla współczesnych ustawodawców zmagających się z potrzebą redefinicji własnego podejścia do kościo-

łów i związków wyznaniowych. 

 

*** 

 

Regulation of institutional relationship between state and churches is a standard element of most of the contempo-

rary constitutions. Only in few constitutions this problem is not mentioned. This article presents the regulation models 

of this relationship in the basic law of contemporary states. The author attempts to classify the legal solutions consider-

ing the nature of the established relationships. Traditional division between secular state and religious state is supple-

mented on the basis of the texts of selected constitutions. 

  

                                                           
38 Art. 24 Konstytucji Senegalu z 2001 roku. 
39 Art. 6 Konstytucji Filipin z 1987 roku. 
40 Art. 109 ust. 1 Konstytucji Argowii z 1980 roku [online], dostęp: 20.12.2015,  http://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19800162/index.html. 
41 Art. 2 Konstytucji Genewy z 2012 roku [online], dostęp 20.12.2015, http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_00.html. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-
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WPROWADZENIE 
We współczesnym świecie zagadnienie ochrony życia to temat bardzo popularny. Problematyka ta poruszana jest 

w wielu dziedzinach, m.in. w dziedzinie praw człowieka, etyki. Wiele konkretnych regulacji prawnych na temat 

ochrony życia zawarto w prawie karnym. Powszechnie akceptowany jest pogląd określający życie ludzkie jako najważ-

niejsze w hierarchii prawnie chronionych dóbr1.

W prawie karnym znana jest zasada in dubio pro vita humana, stanowiąca, że wszelkie wątpliwości co do ochrony 

życia ludzkiego powinno się rozstrzygać na rzecz tej ochrony1. W obecnie obowiązującej ustawie Kodeks Karny z dnia 6 

czerwca 1997, kwestie ochrony życia uregulowano przede wszystkim w rozdziale XIX, dotyczącym przestępstw prze-

ciwko życiu i zdrowiu. Najczęściej omawianymi przestępstwami godzącymi w życie człowieka są różne rodzaje zabój-

stwa w typie podstawowym i kwalifikowanym, a także aborcja i eutanazja. Również z zagadnieniem ochrony życia ma 

związek kwestia kary śmierci, z której ustawodawca w obecnie obowiązującym Kodeksie Karnym zrezygnował, a mimo 

to temat wciąż budzi wiele kontrowersji. Uogólniając w Kodeksie Karnym z 1997 roku życie ludzkie objęto szeroką 

ochroną. Dotyczy to nie tylko samego działania, którego skutkiem jest pozbawienie życia człowieka, ale także karalne 

jest narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia.  

 

ŻYCIE JAKO WARTOŚĆ 
 Prawo do życia jest podstawowym prawem przysługującym każdemu człowiekowi. Stanowi niezbędny waru-

nek do korzystania ze wszystkich innych wolności i praw2. Trybunał Konstytucyjny potwierdza wartość życia człowie-

ka w jednym z wydanych orzeczeń określając, że demokratyczne państwo prawne stawia człowieka i jego dobra jako 

naczelną wartość3. Jednym z takich dóbr jest właśnie życie, któremu państwo ma obowiązek przyznać ochronę prawną. 

Życie ludzkie znajduje się pod jednakową ochroną prawa karnego, niezależnie od jego stadium, zarówno życie rozpo-

czynające się, trwające, ale też dobiegające ku końcowi4. Oznacza to równość wobec prawa, więc na przykład w sytuacji 

zabójstwa, niezależnie od fazy życia człowieka, nie podlega ono stopniowaniu.  

Z problematyką ochrony życia wiąże się wiele zagadnień. Najwięcej kontrowersji budzą kwestie granic temporal-

nych ludzkiego życia. Nie ma wątpliwości, że początkiem życia człowieka jest moment urodzenia, a końcem jego 

śmierć. Jednak kwestie sporne dotyczą tego, jak prawo powinno odnosić się do okresów np. przed narodzinami dziecka 

czy okresu prenatalnego itp. W literaturze podawane są cztery momenty graniczne, od kiedy płód staje się noworod-

kiem: moment oddzielenia dziecka od organizmu matki, podjęcie czynności oddychania przez dziecko, moment rozpo-

częcia porodu, uzyskanie zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki5. Sąd Najwyższy w wyroku z 

30.10.2008 roku postanowił, że: „Pełna prawnokarna ochrona zdrowia i życia przysługuje dziecku nienarodzonemu od:  

a) rozpoczęcia porodu,  

b) w wypadku operacyjnego zabiegu cięcia cesarskiego kończącego ciążę na żądanie kobiety ciężarnej- od podjęcia 

pierwszej czynności medycznej przeprowadzenia zabiegu cięcia cesarskiego lun innego alternatywnego zakończenia 

ciąży- od zaistnienia medycznych przesłanek takiej konieczności”6.”  

Natomiast zgodnie ze wspomnianym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepisy powinny gwaranto-

wać ochronę dziecka poczętego, gdyż „z przepisów tych można wywnioskować obowiązek ustawodawcy wprowadzenia 

zakazu naruszania zdrowia dziecka poczętego oraz ustanowienia środków prawnych gwarantujących w sposób dosta-

teczny przestrzeganie tego zakazu”7. Z przedstawionych przykładów wynika, że orzeczenia sądów nie są zgodne, co 

oznacza, że cały czas zagadnienie chwili, od której ochrona życia przysługuje jest problematyczne. 

                                                           
1 K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s.14. 
2 A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny, Komentarz, Warszawa 2015, s.839. 
3 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r, Sygn. akt K. 26/9625.5.1997 K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz.19. 
4 S. Pikulski, [w:] System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, tom 10, red. J. Warylewski, Warszawa 2012, s.22. 
5 T. Dukiet- Nagórska, red., Prawo karne, część ogólna, szczególna, wojskowa, Warszawa 2014, s.315. 
6 Wyrok SN z 30.10.2008 roku, I KZP 13/08 OSNKW 2008, nr 11, poz 90. 
7 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r, Sygn. akt K. 26/9625.5.1997 K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz.19. 



183 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

Z kolei koniec życia ludzkiego następuje wraz ze śmiercią człowieka. Z punktu widzenia prawa karnego wyznacza 

ją śmierć biologiczna, następująca w wyniku trwałego, nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu8. Taką definicję 

śmierci mózgowej zawiera również ustawa z dnia 26 października 1995 roku o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów9. Śmierć biologiczna mózgu oznacza trwałe zatrzymanie wszystkich jego czynności psychicznych, 

regulujących i koordynujących10. Dlatego też śmierć kliniczna powodująca ustanie oddychania i krążenia krwi, nie jest 

jeszcze śmiercią w rozumieniu prawa karnego.  

 

OCHRONA ŻYCIA W PRAWIE KARNYM I KONSTYTUCJI 
Biorąc pod uwagę obowiązujący obecnie katalog źródeł prawa, problematykę ochrony życia człowieka reguluje 

przede wszystkim najważniejszy akt prawny, a mianowicie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 38 Konsty-

tucji stanowi, o gwarancji prawnej ochrony życia człowieka11. Kodeks Karny jak każda ustawa musi być zgodny z akta-

mi nadrzędnymi w tym z Konstytucją, jako aktem najwyższej rangi. Prawo karne realizuje ochronę życia człowieka na 

dwóch płaszczyznach, statycznej poprzez stanowienie norm ustanawiających zakazy karne, oraz dynamicznej, co wyra-

ża się w stosowaniu norm prawa karnego. Jak już wspomniano podstawowe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w 

polskim Kodeksie Karnym znajdują się w rozdziale XIX, a są to: zabójstwo, dzieciobójstwo, zabójstwo eutanatyczne, 

namowa i pomoc do samobójstwa, aborcja, nieumyślne spowodowanie śmierci.12 Oprócz tego w innych rozdziałach 

Kodeksu Karnego znajdują się przepisy dotyczące przestępstw, skierowanych przeciwko życiu człowieka. Przestępstwa 

te, których następstwem może być śmierć człowieka to między innymi: zamach na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej(art.140), przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163), gwałt (art. 166), katastrofa 

komunikacyjna (art.173), niewypełnianie obowiązku troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę niepo-

radną (art.210) i inne.13  

 

ZABÓJSTWO 
 W związku z wysoką wartością przyznaną ludzkiemu życiu przestępstwo zabójstwa jest jedną z najcięższych 

zbrodni. Przedmiotem ochrony jest właśnie życie człowieka w aspekcie egzystencjonalnym, biologicznym, od chwili 

narodzin do chwili śmierci14. Artykuł 148 § 1 Kodeksu Karnego reguluje przestępstwo zabójstwa w typie podstawowym. 

Kolejne paragrafy dotyczą przestępstwa zabójstwa w typie kwalifikowanym. Zabójstwo jest przestępstwem skutkowym 

i polega na umyślnym pozbawieniu życia człowieka w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Podmiot występuje tu 

jako podmiot powszechny. Co do formy czynu należy pamiętać, że zabójstwa można dokonać przez działanie, ale także 

przez zaniechanie, w sytuacji gdy sprawca był zobowiązany do podejmowania działań mających na celu zachowanie 

życia drugiego człowieka (np. lekarz).  

 Kodeks Karny wyróżnia kilka typów kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa, które związane są z okoliczno-

ściami takimi jak: szczególne okrucieństwo wobec ofiary, związek z wzięciem zakładnika, z rozbojem, ze zgwałceniem, 

motywacja sprawcy zasługująca na szczególne potępienie, użycie materiałów wybuchowych przez sprawcę oraz zabój-

stwo funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków związanych z ochroną 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego15.  

Warto wspomnieć o zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem, czyli związanym z zadawaniem ofierze cierpienia. 

Szczególne okrucieństwo można definiować z punktu widzenia skutków w postaci znacznej dolegliwości fizycznej i 

innej, sposobów i rodzaju działań sprawcy, stopnia nasilenia przemocy, szczególnie zabarwionego zamiaru sprawcy16. 

Wątpliwości budzi często pojęcie motywacji zasługującej na szczególne potępienie, będące elementem innego kwalifi-

kowanego typu zabójstwa. Definiuje się je jako motywację która w odbiorze powszechnym jest oceniana wyjątkowo 

negatywnie17. Z kolei motywacja na gruncie prawa karnego rozumiana jest jako splot przeżyć psychicznych, który wa-

runkuje decyzję popełnienia przestępstwa18. Przykładem takiej motywacji może być zabójstwo popełnione w celu osią-

gnięcia jakiejś korzyści majątkowej, zysku, w wyniku żądzy zemsty19. 

                                                           
8 K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu…, op.cit., s.15. 
9 Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554, Nr 104, poz. 661, z 2000 r. Nr 120, poz.1268. 
10 S. Pikulski [w:] System Prawa Karnego…, op.cit., s.20. 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 
12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm. 
13 Ibidem. 
14 J. Giezek, Kodeks karny część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 154. 
15 A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks…, op.cit., s. 851. 
16 M. Budyn- Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2014, s.378. 
17 T. Dukiet- Nagórska, red., Prawo karne, część ogólna…, op.cit., s.319. 
18 R. Kokot, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w: (red.) R. A. Stefański, Kodeks karny, Komentarz, Warszawa 2015, s.833. 
19 Ibidem. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                    S t r o n a  | 184 

 

 

Życie rodzącego się czy nowonarodzonego dziecka chroni artykuł 149 Kodeksu Karnego. Pod ten artykuł kwalifi-

kuje się przestępstwo dzieciobójstwa pod wpływem porodu. Jest to uprzywilejowany typ zabójstwa. Istota uprzywilejo-

wania tkwi w związku przyczynowym jaki istnieje między szczególnym stanem psychicznym kobiety a jej czynem, 

który jest sprzeczny z naturalnymi macierzyńskimi uczuciami20. Przepis ten ma więc na celu ochronę życia nowonaro-

dzonych czy też rodzących się dzieci. Należy podkreślić, że sprawcą może być tylko matka- podmiot indywidualny. 

Przestępstwo to może być popełnione tylko umyślnie i jak potwierdza wyrok sądu zarówno w zamiarze bezpośrednim, 

jak i ewentualnym21. 

Warto zaznaczyć, że właśnie to życie człowieka (w jego aspekcie egzystencjonalnym) jest przedmiotem ochrony 

wszystkich rodzajów przestępstwa zabójstwa, co potwierdza, że prawo karne tworzy się w celu m.in. ochrony życia 

człowieka. 

 

ABORCJA 
 Aborcja to inaczej przerwanie ciąży.22 Na ten temat istnieje wiele poglądów, nawet bardzo radykalne zdania, 

uznające aborcję za zabójstwo, a płód za człowieka23. Na tej podstawie wnioskuje się, że aborcja prowadzi do śmierci 

człowieka. Przerwanie ciąży definiuje się jako gwałtowną ingerencję w proces rozwoju dziecka, prowadzący do pozba-

wienia życia dziecka w fazie prenatalnej24.  

Sięgając do czasów starożytnych już Platon i Arystoteles postulowali, aby prawo zmuszało do aborcji kobiety, które 

urodzą określoną prawem ilość dzieci, by zapobiegać nadmiernej liczebności rodzin25. Z czasem poglądy ludzkie ewolu-

owały, nakładając kolejne zakazy, czego efektem było uznanie aborcji za przestępstwo. Zgodnie z obecnie obowiązują-

cym prawem polskim aborcja w wyjątkowych sytuacjach jest możliwa w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mat-

ki, dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub choroby zagrażającej jego życiu 

oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego26. Sytuacje te wyznaczają 

w pewnym sensie granice ochrony życia dziecka poczętego. Obowiązująca ustawa karna penalizuje tylko dwa typy 

aborcji, nielegalną aborcję za zgodą matki oraz nielegalną aborcję bez zgody matki, a nawet z zastosowaniem przemocy. 

Kwalifikowanym typem przez okoliczności jest dokonanie przerwania ciąży, w momencie kiedy dziecko poczęte osią-

gnęło już zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki27. Z kolei w artykule 154 Kodeksu Karnego typ 

kwalifikowany polega na wystąpieniu dodatkowego następstwa w postaci śmierci kobiety ciężarnej. Podmiotem prze-

stępstwa może być każdy, np. lekarz bądź inna osoba wykonująca zabieg, z wyjątkiem kobiety ciężarnej28. Przestępstwo 

to jest skutkowe (skutek w postaci unicestwienia płodu) i charakteryzuje się podmiotem powszechnym. Zarówno przy 

aborcji za zgodą kobiety, jak i aborcji wymuszonej, przedmiotem ochrony jest życie dziecka w fazie prenatalnej29.  

 

EUTANAZJA 
 Eutanazja to zabicie człowieka pod wpływem współczucia, spowodowanego głównie ciężką i nieuleczalną cho-

robą oraz związanymi z nią cierpieniami30. W prawie polskim przyjęto definicję stanowiącą, że jest to świadome pozba-

wienie życia lub przyśpieszenie śmierci osoby ciężko chorej, mające na celu wyzwolenie jej z cierpień fizycznych31. 

Eutanazja uregulowana jest w artykule 150 Kodeksu Karnego. Przestępstwa może dopuścić się każdy (bez względu na 

relacje rodzinne czy społeczne wiążące osobę pokrzywdzoną ze sprawcą), przez działalnie, ale też przez zaniechanie. 

Aby zakwalifikować dany czyn do kategorii zabójstwa eutanatycznego konieczne jest wystąpienie kumulatywnie 

dwóch przesłanek, a konkretnie zaistnienie żądania ofiary oraz współczucia ze strony sprawcy32. Należy pamiętać, że 

wyrażenie woli przez ofiarę powinno być wolne od wad oświadczenia woli. Strona podmiotowa tego przestępstwa 

obejmuje tylko winę umyślną. Jeśli chodzi o sankcję jest ona stosunkowo niska. Uprzywilejowanie zostało właśnie wy-

rażone przez ustawodawcę w postaci obniżenia granic ustawowego zagrożenia karą w porównaniu do zabójstwa w typie 

                                                           
20 Wyrok SN z 11.06.1974 roku, IV KR 89/74, OSP 1975/6/148. 
21 Wyrok SA w Poznaniu z 25.04.1992 roku, II A.Kr 181/92, OSA 1993/2/6. 
22 Encyklopedia „Białych plam”, Tom I, Radom 2000, s.14-15. 
23 M. Safjan, O ochronie życia poczętego, Ład 1989, nr.16, s.13.  
24 M. Gałązka, A. Kalisz, Prawo karne materialne, Wybrane przepisy części szczególnej, tablice poglądowe, Szczytno 2013, s.94. 
25 G. Williams, Świętość życia a prawo karne, Warszawa 1960, s. 143. 
26 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993 nr 17 poz. 
78, z późn. zm. 
27 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, op.cit. 
28 J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne, zarys problematyki, Warszawa 2013, s.254. 
29 M. Gałązka, A. Kalisz, Prawo karne materialne, Wybrane przepisy części szczególnej, Szczytno 2013, s.92-95. 
30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, op.cit. 
31 S. Glaser, Zabójstwo na żądanie, Warszawa 1936, s.58, w: R. Krajewski, Przestępstwo eutanazji w kodeksie karnym z 1997 r., Prokuratura i Prawo 2, 
Kraków, 2005, s.65. 
32 Ibidem, s.67. 
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podstawowym. Jako uzasadnienie wysuwa się pogląd, że nie godzi to w zasadę prawa do życia, a przeciwnie skrócenie 

cierpień osoby nieuleczalnie chorej realizuje prawo człowieka do godnej śmierci33. Przy eutanazji poglądy postulujące o 

ochronę życia człowieka, ścierają się z argumentacją zwolenników eutanazji, utrzymujących, że jest to wyraz wolności 

człowieka, który ma prawo decydować o końcu swojego życia34. Jednak prawo karne przychyla się w tematyce eutanazji 

do poglądów uznających życie człowieka za najwyższe dobro i przyznaje mu ochronę. Jednak przy tym typie przestęp-

stwa zgodnie z Kodeksem Karnym sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymie-

rzenia35. 

 

KARA ŚMIERCI 
 Kolejnym zagadnieniem wiążącym prawo karne z ochroną życia człowieka jest kara śmierci. W obecnie obo-

wiązującym Kodeksie Karnym nie przewidziano w katalogu kar kary śmierci. Jest to swoistym wyrazem dużej wartości 

życia człowieka dla prawa karnego. Zgodnie z poprzednimi kodeksami orzekano najwyższy wymiar kary, w związku z 

tym wielu ludzi zostało skazanych na karę śmierci (ostatni raz wykonano w Polsce wyrok w 1988 roku36). Poprzednio 

obowiązujący Kodeks Karny z 1969 roku stanowił o karze śmierci jako karze zasadniczej37. Sankcję tą przewidziano za 

najcięższe zbrodnie, między innymi za przestępstwa przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zamach na funkcjo-

nariusza lub działacza politycznego, zabójstwo, rozbój i inne. Twórcy aktualnego kodeksu odeszli od stosowania tej 

kary, wskazując na jej niezgodność z zasadą godności człowieka oraz obowiązującym systemem wartości. Stanęli na 

stanowisku, że wystarczającym zabezpieczeniem życia innych przed najgroźniejszymi przestępcami jest kara dożywot-

niego pozbawienia wolności38. W doktrynie odnaleźć można wiele argumentów za i przeciw karze śmierci39. Ustawo-

dawca przychylił się jednak do poglądów uznających karę śmierci za niezgodną z zasadą prawnej ochrony życia ludz-

kiego i poszanowania tego życia przez prawo40.  

 

PODSUMOWANIE 
 Ochrona życia ludzkiego w kontekście obecnie obowiązującego prawa jest bardzo obszernym zagadnieniem. 

Prawo karne daje wiele możliwości ochrony ludzkiego życia. Są to nie tylko przepisy z rozdziału o przestępstwach 

przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, ale także umieszczone w innych rozdziałach Kodeksu Karnego. Mogą pojawiać 

się głosy, że jest to ochrona pośrednia, bo przecież z reguły jako przestępstwa skutkowe wymagają do poniesienia od-

powiedzialności karnej wystąpienia skutku w postaci śmierci człowieka. Jednakże również formy usiłowania są karalne, 

dlatego też przepisy te można traktować jako bezpośrednio chroniące życie człowieka. Ważne znaczenie dla ochrony 

życia przez prawo karne ma także funkcja prewencyjna prawa. Wskazywane przepisy uznawane są za formę prewencji 

ogólnej, polegającą na odstraszaniu od popełniania przestępstw, m.in. ze względu na sankcje, jakimi zagrożone są prze-

stępstwa. Również przepisy w kontekście prewencji ogólnej chronią ludzkie życie, gdyż skazując sprawcę przykładowo 

na karę pozbawienia wolności zapobiega się popełnieniu przez niego kolejnych przestępstw, mogłyby być ponownie 

skierowane przeciwko życiu innych osób. Wskazane w artykule przepisy dotyczące takich przestępstw jak zabójstwo w 

typie podstawowym oraz typach kwalifikowanych, dzieciobójstwo, aborcja i eutanazja a także nieumieszczenie kary 

śmierci w katalogu kar Kodeksu Karnego są instrumentem prawa karnego w dziedzinie ochrony życia człowieka. Prawo 

karne między innymi właśnie za pomocą Kodeksu Karnego jest swego rodzaju gwarancją ochrony życia człowieka. 

 

*** 

 

  The aim of the article is to show the relation between polish criminal law and the protection of human 

life. The first part presents the right to live in a hierarchy of fundamental human rights and the controversy about the 

time of the beginning and end of life. In the next part of this article the authors point to regulations from the Constitu-

tion and Criminal Code Act, which are relating to protection of the human life, especially murder, abortion, euthanasia. 

The authors describe various forms of murder, for example murder with special cruelty, killing of an unborn child and 

euthanasia. The last part presents the issue of the death penalty. Polish Penal Code does not provide this capital pun-

ishment, but this topic still stirs controversy. Finally, it can be said that criminal law is designed to protect human life. 

                                                           
33 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s.432. 
34 R. Krajewski, Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka, Płock 2004, s.144-145. 
35 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, op.cit. 
36 A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2012, s.210. 
37 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks Karny, Dz. U. 1969, nr 13, poz.94.  
38 A. Marek, Prawo karne, op.cit., s.249-250. 
39 T. Ślipko, Kara śmierci za czy przeciw, Kraków 2010. 
40 T. Tabaszewski, Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo, Warszawa 2012.  
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 I Uwagi wstępne 
 Wyroki z klauzulą odraczającą pojawiły się w polskim konstytucjonalizmie wraz z obowiązującą Konstytucją 

Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1 (dalej: Konstytucja). Nie jest to autorski wymysł polskiego ustrojodawcy, 

gdyż kompetencja do wydawania wyroków z odroczeniem przez normę prawną mocy obowiązującej została zaczerp-

nięta z systemu prawnego Austrii1.
1. Pierwszy wyrok wykorzystujący nowe uprawnienie Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) został wydany 19 

maja 1998 r.2, a do końca 2014 roku wydanych zostało 156 wyroków tego typu3. 

 Wskazuje się, że ten typ wyroków budzi niezrozumienie społeczne, gdyż TK wprawdzie stwierdza niezgodność 

przepisu z normami konstytucyjnymi, ale nakazuje jego dalsze stosowanie4. Problemy rodzi też kwestia kolizji norm, 

gdyż nie jest jasne czy organy stosujące prawo powinny bezwzględnie stosować się do wyroku TK, i w efekcie stosować 

przepis uznany za niekonstytucyjny w okresie odroczenia, czy uznać, że przepis ten nie może być podstawą rozstrzy-

gnięć w okresie jego odroczenia z uwagi na obalenie domniemania jego konstytucyjności. 

 TK ma prawo wydawać wyroki z klauzulą odraczającą na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, 

że orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia orzeczenia, jednak TK może określić inny termin utraty mocy 

obowiązującej aktu normatywnego. W tym samym ustępie znajdują się jedyne w całej Konstytucji regulacje dotyczące 

wydawania wyroku z klauzulą odraczającą. Po pierwsze, ustawodawca wprowadził maksymalny czas odroczenia utraty 

mocy obowiązującej normy prawnej – 18 miesięcy dla ustaw i 12 miesięcy dla innych aktów normatywnych. Po drugie, 

jeśli wykonanie orzeczenia wiąże się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej, TK określa 

termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów. Trzeba zatem 

stwierdzić, iż Konstytucja nie wprowadza szczególnych przesłanek ani wymogów wydania orzeczenia z klauzulą odra-

czającą. TK może wydać takie orzeczenie kiedy uzna to za stosowne, a ograniczony jest w zasadzie jedynie dwoma wy-

mienionymi wcześniej zastrzeżeniami5. 

 Celem wyroku z klauzulą odraczającą jest utrzymanie normy, co prawda uznanej za niekonstytucyjną, tak by 

dać ustawodawcy czas na dostosowanie przepisów prawnych, by w efekcie usunąć niekonstytucyjną normę z systemu 

prawa. Innymi słowy – uchylenie danej normy z dniem ogłoszenia orzeczenia mogłoby doprowadzić do postania luki w 

prawie, co mogłoby być sytuacją gorszą niż czasowe „podtrzymanie” wadliwej normy6. Wskazać należy na jeszcze jeden 

cel istnienia klauzuli odraczającej, pojawiający się w przypadku nieprzewidzianych w ustawie budżetowej wydatków – 

ustawodawcy chodziło o to, by dać organom stanowiącym prawo czas na wprowadzenie nowych regulacji, tak by dążyć 

do minimalizacji kosztów, które zostałyby poniesione w przypadku natychmiastowej derogacji aktu prawnego, a pod-

czas prac nad Konstytucją początkowo zakładano, że TK mógłby odroczyć utratę mocy obowiązującej przepisu właśnie 

tylko ze względu na nieprzewidziane wydatki dla budżetu państwa, jednak ostatecznie stwierdzono, że TK powinien 

mieć taką kompetencję w stosunku do każdego przepisu, niezależnie od skutków finansowych7. Na 156 wyroków z 

klauzulą odraczającą w latach 1998-2014, TK zaledwie w uzasadnieniach 9 wyroków uzasadnił odroczenie względami 

finansowymi8. 

 

 

 

                                                           
1 O genezie art. 190 ust. 3 Konstytucji zob. M. Florczak-Wątor, Skutki prawne odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej 
aktu normatywnego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2, s. 45-46. 
2 Wyrok TK z 19 maja 1998 r. (sygn. akt U 5/97). 
3 M. Dąbrowski, Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności prawa, Olsztyn 2015, s. 121. 
4 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006, s. 119. 
5 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt P 1/05). 
6 Odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny jest bardzo często uzasadniane ze względu na możliwość powstania luki w prawie. 
Do końca 2014 roku TK uzasadnił tak 90 wyroków z klauzulą odraczającą (na 156 tego rodzaju wyroków). Zob. M. Dąbrowski, op. cit., 
 s. 122. 
7 M. Dąbrowski, op. cit., s. 121. 
8 Ibidem. 
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 II Cechy formalne systemu prawa 
 Według A. Redelbacha system prawa to „określony i odpowiednio uporządkowany zbiór norm nakazujących i 

zakazujących jakiegoś zachowania wprost oraz norm udzielających podmiotom kompetencji normodawczej do wyzna-

czania konkretnych zachowań podmiotom podległym systemowi i nakazujących dawać posłuch normom w rezultacie 

stanowionym”9. W literaturze wskazuje się na dwie cechy systemu prawa, czyli na jego spójność i zupełność. Spójność 

oznacza, że w systemie nie występuje niezgodność norm, czyli nie ma mają miejsca dwie sytuacje: 

1. sprzeczności norm – jedna norma zakazuje czynienia tego, co pozwala czynić druga norma; 

2. przeciwieństwa norm – realizacja jednej normy powoduje niemożliwość zastosowania się do drugiej normy10. 

 Sprzeczność norm i przeciwieństwo norm są sytuacjami, które odnoszą się do pojęcia niezgodności formalnej11. 

Jak wskazują S. Wronkowska i Z. Ziembiński: „system zawierający normy formalnie niezgodne byłby niezdolny do 

kierowania ludzkimi zachowaniami i z tego względu byłby uważany za rażąco nieracjonalny”12. Do usuwania niezgod-

ności formalnej służą reguły kolizyjne: 

1. lex posterior derogat legi priori (dotyczy norm wydanych w różnym czasie); 

2. lex superior derogat legi inferiori (kiedy jedna norma ma większą moc prawną niż druga); 

3. lex specialis derogat legi generali (w przypadku, gdy między normami zachodzi stosunek specjalności)13. 

 Wyróżnia się także niezgodność prakseologiczną, czyli sytuację taką, kiedy to realizując jedną normę nie postę-

pujemy niezgodnie z treścią drugiej normy, jednakże realizując tę normę doprowadzamy do całkowitego lub częściowe-

go zniweczenia skutków realizacji drugiej normy14. W przypadku tego typu niezgodności jedyną możliwością usunięcia 

niezgodności, które powodują normy prakseologicznie niezgodne, jest zmiana niezgodnych norm przez prawodawcę15. 

 Zupełność systemu prawa znaczy – najkrócej – tyle, że w systemie nie występują „luki prawne”16. Niekiedy jako 

cechę systemu prawa wymienia się także otwartość bądź zamkniętość systemu norm17. 

 W kontekście istoty rozważań nad tematem pracy należy odnieść się do tej części definicji systemu prawa, któ-

ra stwierdza, że „system prawa to określony i odpowiednio uporządkowany zbiór norm”. To system źródeł prawa, ze 

względu na określenie hierarchii źródeł prawa, pozwala uporządkować normy w systemie prawa. System prawa składa 

się z gałęzi, a daną gałąź prawa tworzą poszczególne instytucje prawne. W obrębie gałęzi prawa konstytucyjnego unor-

mowany został system źródeł prawa, który składa się ze źródeł prawa i ich grup18. Konstytucja dokonała podziału źródeł 

prawa na źródła prawa powszechnie obowiązującego i na źródła prawa wewnętrznie obowiązującego.  

 W art. 8 ust. 1 Konstytucji została wyrażona zasada konstytucjonalizmu, która oznacza, że Konstytucja jest nad-

rzędnym aktem prawnym – posiada najwyższą moc prawną, a pozostałe źródła prawa powszechnie obowiązującego, 

wymienione w art. 87 Konstytucji, muszą być z nią zgodne tj. ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozpo-

rządzenia i akty prawa miejscowego (wymienione w kolejności hierarchicznej – od najwyższej mocy prawnej). 

 W literaturze wskazuje się, że Konstytucja przyjęła zasadę tzw. zamkniętego systemu źródeł prawa19, jednak TK 

w uzasadnieniu do wyroku z dnia 1 grudnia 1998 r.20 stwierdził: „art. 87 nie ustanowił zamkniętego katalogu aktów 

będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego, choć uzupełnienie tego katalogu możliwe jest tylko na podsta-

wie szczególnych przepisów konstytucyjnych”. Takim źródłem prawa, niewymienionym w art. 87 Konstytucji, jest w 

praktyce rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z mocą ustawy21. 

 System źródeł prawa wewnętrznie obowiązującego został unormowany w art. 93 Konstytucji. System ten, jest 

otwarty podmiotowo i przedmiotowo. Oznacza to, że konstytucja nie wymienia wszystkich organów, które mogą wy-

dawać akty prawa wewnętrznie obowiązującego, ani nie wymienia wszystkich rodzajów aktów, które składają się na ten 

system źródeł prawa22. 

 

 

 

                                                           
9 A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002, s. 200. 
10 Ibidem., s. 200-201. 
11 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 181. 
12 Ibidem., s. 182. 
13 A. Redelbach, op. cit., s. 201. 
14 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op. cit., s. 182. 
15 Ibidem., s. 183. 
16 Ibidem. 
17 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, op. cit., s. 181. 
18 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz, Warszawa 2012, s. 496. 
19 A. Łopatka, Prawoznawstwo. Wprowadzenie, Warszawa 2002, s. 107. 
20 Zob. wyrok TK z 1 grudnia 1998r. (sygn. akt K 21/98). 
21 P. Sarnecki, Konstytucyjny system źródeł prawa o charakterze powszechnym [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, red. Ewa Gdulewicz, 
Halina Zięba-Załucka, Rzeszów 2007, s. 257. 
22 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 1 grudnia 1998 r. (sygn. akt. K 21/98). 
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 III Skutki prawne wyroku z klauzulą odraczającą 
 TK nie ma kompetencji prawotwórczych, niemniej przyjmuje się, że jest on „prawodawcą negatywnym” (po-

przez stwierdzenie niekonstytucyjności normy i w rezultacie jej derogację, TK wykonuje funkcję ustawodawczą)23. O ile 

w przypadku wyroku prostego24 TK derogacja normy następuje z dniem opublikowania wyroku w dzienniku urzędo-

wym, o tyle w przypadku wyroków odraczających, derogacja ta nastąpi po upływie określonego czasu, po bezskutecz-

nym upływie terminu wyznaczonego przez TK ustawodawcy. 

 Należy także zwrócić uwagę na to, że wyrok z klauzulą odraczającą ma sens tylko wtedy, gdy prawodawca po-

dejmie działania w celu nowelizacji przepisu, tak by dostosować go do norm konstytucyjnych. W innym przypadku 

utrzymywanie w mocy przepisu uznanego za niekonstytucyjny jest całkowicie bezzasadne i prowadziłoby do niepo-

trzebnego przedłużania trwania okresu patologii w systemie prawa. Budzić wątpliwości może też sytuacja, kiedy to 

ustawodawca dokona tylko „kosmetycznej” zmiany, która zmieni brzmienie przepisu, ale norma z niego rekonstruowa-

na nadal będzie niekonstytucyjna25. Wprawdzie w okresie odroczenia został zmieniony przepis, a co za tym idzie, usta-

wodawca formalnie spełnił swój obowiązek, a znowelizowany przepis korzysta z domniemania konstytucyjności, które 

może obalić tylko TK. Jak wskazuje się w literaturze, przy wyrokach z klauzulą odraczającą ustawodawca dostaje od TK 

duży kredyt zaufania26. 

 Wyrok z klauzulą odraczającą, choć nie usuwa niezwłocznie wadliwej normy z systemu prawa, uchyla do-

mniemanie konstytucyjności normy prawnej27. Pozbawienie normy tego domniemania jest potwierdzeniem, że naru-

szenie spójności systemu prawa istnieje od dnia obowiązywania normy sprzecznej z normą konstytucyjną28. TK formal-

nie stwierdza, że norma jest niezgodna z konstytucją, jednak nielogicznym byłoby stwierdzenie, że norma stała się nie-

konstytucyjna dopiero w momencie stwierdzenia tego przez TK, dlatego należy rozróżnić niekonstytucyjność formalną 

od niekonstytucyjności faktycznej, z podkreśleniem, że TK jest jedynym organem zdolnym do potwierdzenia owej nie-

konstytucyjności faktycznej, a za pośrednictwem wyroku uchyla domniemanie konstytucyjności normy, formalnie 

ogłaszając jej niekonstytucyjność. 

 Polski ustrojodawca kształtując treść art. 190 Konstytucji musiał wybrać pomiędzy teorią nieważności (Nich-
tigkeitslehre) a teorią unieważnialności (Vernichtsbarkeitslehre)29. Według pierwszej teorii ustawa, niezgodna z konsty-

tucją, jest nieważna od samego początku (ex tunc), a orzeczenie sądu konstytucyjnego ma charakter deklaratoryjny (sąd 

konstytucyjny nie dokonuje derogacji tej ustawy – stwierdza tylko obiektywny fakt nieważności ustawy ex tunc, a co za 

tym idzie, nie dokonuje zmiany stanu istniejącego stanu normatywnego)30. Druga teoria zakłada, że ustawa uznana za 

niekonstytucyjną, mimo swojej wadliwości, przynależy do systemu prawa, a dopiero sąd konstytucyjny poprzez orze-

czenie o niezgodności tej ustawy z konstytucją powoduje jej wyeliminowanie z systemu prawnego31. Jest to zatem orze-

czenie konstytutywne (wywołuje zmianę stanu normatywnego), które stwierdza nieważność ustawy ex nunc32. W żad-

nym państwie nie wprowadzono żadnej z tych koncepcji w czystej postaci, aczkolwiek jako system najbardziej realizu-

jący teorię nieważności można wskazać system prawny Niemiec, a teorię unieważnialności system prawny Austrii33. 

Art. 190 ust. 3 Konstytucji wyraźnie nawiązuje do koncepcji unieważnialności, gdyż wskazuje, że orzeczenie TK wcho-

dzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak TK może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. 

Skoro TK pozbawia akt normatywny mocy obowiązującej, to nie można stwierdzić niczego innego jak to, że do momen-

tu pozbawienia aktu normatywnego mocy obowiązującej, akt ten jest częścią systemu prawa.  

 

 IV Moc powszechnie obowiązująca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
 TK nie jest organem władzy ustawodawczej (choć jak wspomniane zostało wcześniej pełni rolę „prawodawcy 

negatywnego”). Konstytucja w swoim zamkniętym katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego nie wymienia 

orzeczeń TK, ani orzeczeń sądów. Polski system prawa jest systemem prawa stanowionego, nie przewiduje zatem moż-

liwości stanowienia prawa przez sądy. W kontekście orzeczeń TK wskazuje się, że nie są one samoistnymi źródłami 

prawa, a wtórnymi (są pochodną badanych regulacji, a więc wpływają na stan prawny w takim zakresie, jaki zakreśliła 

                                                           
23 M. Dąbrowski, op. cit., s. 266 
24 W tym przypadku sentencja wyroku brzmi „przepis x jest niezgodny z…”. Zob. M. Dąbrowski, op. cit., s. 47. 
25 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia…, op. cit., Poznań 2006, s. 161. 
26 Ibidem. 
27 Wraz z momentem publicznego ogłoszenia wyroku (co jest zawsze wcześniejsze niż moment derogacji niekonstytucyjnego przepisu przez promulgację 
wyroku) następuje uchylenie domniemania konstytucyjności kontrolowanego przepisu. Zob. uzasadnienie wyroku TK z 13 marca 2007 r. (sygn. akt K 8/07). 
28 Por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 23 stycznia 2007 roku (sygn. akt III PK 96/06) oraz. por. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia…, op. cit., s. 70. 
29 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia…, op. cit., s. 67. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Szersza charakterystyka realizacji teorii unieważnialności i nieważności w systemie prawa Niemiec i Austrii zob. Ibidem, s. 67- 68. 
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kontrolowana norma prawna), zarazem zwraca się uwagę na to, iż orzeczenia TK nie są typowymi rozstrzygnięciami 

sądowymi34. M. Safjan twierdzi zatem, że w przypadku rozstrzygnięć TK mamy do czynienia z decyzjami prawotwór-

czymi35. 

 Samo pojęcie „mocy powszechnie obowiązującej” orzeczeń TK nie zostało dostatecznie wyjaśnione ani na grun-

cie orzeczeń TK, ani przez doktrynę prawa36. M. Florczak-Wątor powołując się na jurysprudencję wskazała, że pojęcie 

„mocy powszechnie wiążącej” znaczy to samo co „moc powszechnie wiążąca”, a następnie powiązała to z pojęciem „mo-

cy powszechnie wiążącej orzeczeń”, które występuje na gruncie nauki postępowania cywilnego i odnosi się do prawo-

mocności materialnej37. W sensie pozytywnym prawomocność polega na „związaniu tych osób dyspozycją zawartej w 

sentencji wyroku skonkretyzowanej, zindywidualizowanej i trwałej normy prawnej wywiedzionej przez sąd z norm 

generalnych i abstrakcyjnych zawartych w przepisach prawnych. Inne sądy, organy państwowe oraz organy admini-

stracji publicznej (…) są związane prejudycjalnie, czyli nie mogą dokonać odmiennej oceny prawnej roszczenia niż 

zawarta w prejudykacie, ale także nie mogą dokonać odmiennych ustaleń faktycznych”38. W znaczeniu negatywnym, 

prawomocność, oznacza odwołanie się do powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) – wykluczone jest ponowne rozpatrze-

nie sprawy. Choć nie można bezpośrednio zaimportować prawomocności materialnej do wyjaśnienia „mocy powszech-

nie obowiązującej” orzeczeń TK, to M. Florczak-Wątor zauważa, iż dla wyjaśnienia pojęcia „mocy powszechnie obo-

wiązującej” można wykorzystać elementy składające się na prawomocność materialną39. Jak wskazuje, pogląd taki znaj-

duje potwierdzenie w orzecznictwie TK, który próbując wyjaśnić pojęcie „mocy powszechnie obowiązującej” nawiązuje 

do pojęcia prawomocności materialnej, czyli na skuteczność erga omnes (aspekt pozytywny) i res iudicata (aspekt nega-

tywny)40. 

 

 V Kolizja normy konstytucyjnej z normą uznaną za niekonstytucyjną 
 O kolizji normy konstytucyjnej z normą wynikającą z aktu normatywnego można mówić już od momentu za-

istnienia w systemie prawa normy, która jest sprzeczna z inną normą. Materia regulowana na gruncie Konstytucji jest 

jednak na tyle ogólna, że rzadko zdarzają się sytuacje takie, w których widać ewidentną kolizję norm. Choć Konstytucja 

nie przyznała TK instytucji powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, to koniec końców w razie wątpliwości, zgło-

szonej przez uprawniony podmiot, TK dokonuje oceny zgodności przepisu z Konstytucją (lub wskazuje na to jak należy 

wykładać dany przepis, by norma z niego rekonstruowana była zgodna z Konstytucją – tzw. wyroki interpretacyjne). 

Niezwykle ciekawą kwestią wydaje się jednak pytanie: co zrobić w przypadku, gdy TK stwierdzi niezgodność przepisu z 

Konstytucją i odroczy utratę mocy obowiązującej przez ten przepis? Nie sposób dokonać w tym momencie wykładni 

zgodnej z konstytucją, zatem trzeba odwołać się do reguł kolizyjnych. 

 Gdyby stosować ogólne reguły kolizyjne, wymienione wcześniej w niniejszym artykule, do usunięcia powstałej 

niezgodności norm bezsprzecznie należałoby wybrać regułę „lex superior derogat legi inferiori”, gdyż w przypadku 

kolizji reguł kolizyjnych reguła hierarchiczności ma pierwszeństwo przed regułą chronologiczności i merytoryczną41. 

Gdyby przyjąć taki tok rozumowania, należałoby zastanowić się po co ustrojodawca wprowadził możliwość wydania 

przez TK wyroku z klauzulą odraczającą, a skoro odwołanie się do reguł kolizyjnych daje wynik, iż nie należałoby sto-

sować się do przepisów uznanych za niekonstytucyjne w okresie odroczenia, to należałoby przyjąć, iż ta kompetencja 

TK jest bezsensowna.  

 Podstawową kompetencją TK jako „sądu prawa” jest realizacja postulatów niesprzeczności i zupełności (choć w 

bardziej ograniczonym zakresie) systemu prawnego42. W doktrynie wskazuje się, że TK traktuje zasadę zupełności sys-

temu prawa priorytetowo, co jest błędem, gdyż podstawowym zadaniem sądu konstytucyjnego jest usuwanie kolizji z 

systemu43. Wskazuje się, że TK powinien wyczerpująco uzasadnić dlaczego zdecydował się odroczyć utratę mocy obo-

                                                           
34 Tekst wystąpienia wygłoszonego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. M. Safjana w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 6 
stycznia 2003 roku, dostęp [online]: 12.12.2015, http://trybunal.gov.pl/wiadomosci-trybunalskie/wystapienia-publiczne-prezesa-i-wiceprezesa-
trybunalu/marek-safjan-2/. 
35 Ibidem. Pogląd ten podzielany jest w doktrynie - por. M.J. Golecki, Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec 
prawotwórczego stosowania prawa, Warszawa 2011, str. 42-43. 
36 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia…, op. cit, s. 58. 
37 Ibidem. S. 59. 
38 P. Telenga, Art. 365 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. V, red. Andrzej Jakubecki, LEX 2012. 
39 M. Florczak-Wątor, Orzeczenia…, op. cit, s. 59. 
40 Ibidem. 
41 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 256. 
42 J. Sułkowski, Skutki określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej dla postępowania ze skargi konstytucyjnej [w:] Skutki wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013, s. 159. 
43 M. Dąbrowski, op. cit., s. 123. 
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wiązującej przez przepis i jaką wartość konstytucyjną chce tym chronić, także po to by ułatwić podjęcie decyzji sądom 

podjęcie decyzji o stosowaniu lub pominięciu odroczonego przepisu44. 

 Wprawdzie orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą, jednak jak to się ma do systemu źródeł prawa 

i art. 178 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, iż sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 

Konstytucji i ustawom? Zwrócił na to uwagę TK w wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r. stwierdzając: „Zakresem tej mocy 

objęte są również wszystkie sądy, Konstytucja nie przewiduje bowiem żadnego wyjątku w stosunku do zasady wyrażo-

nej w art. 190 ust. 1. Uczynienie wyjątku w tym względzie nie uzasadnia art. 178 ust. 1 Konstytucji, wskazujący akty 

normatywne, którym podlegają sędziowie sądów wyliczonych w art. 175 Konstytucji. Podleganie sędziów Konstytucji 

oraz ustawom dotyczy innego zagadnienia niż oparta na art. 190 ust. 1 Konstytucji powszechnie obowiązująca moc 

orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wydawanych w następstwie kontroli aktów normatywnych”45. 

 Często wydawane są wyroki, w których TK nakazał stosowanie przepisu w okresie odroczenia np. wyrok z dnia 

22 września 2015 r., w uzasadnieniu którego TK stwierdził: „W okresie między ogłoszeniem niniejszego wyroku a utra-

tą mocy obowiązującej przez normę oznaczoną w jego sentencji, sądy powszechne zobowiązane są stosować art. 408 

k.p.c. Normy wywodzone z zaskarżonego przepisu wyznaczają powinności swym adresatom do momentu upływu ter-

minu wskazanego w sentencji niniejszego wyroku”46, czy przywołany wcześniej wyrok z 27 kwietnia 2005r., w uzasad-

nieniu którego TK zawarł: „Skutkiem wyroku jest niemożność odwołania się przez sądy powszechne do zasady bezpo-

średniego stosowania Konstytucji w taki sposób, który prowadziłby do pominięcia wyroku TK (…) TK orzekł nie tylko 

o tym, że przepis będący przedmiotem pytania prawnego jest niezgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji, ale także o tym, że 

mimo stwierdzenia niekonstytucyjności powinien być stosowany przez sądy w terminie określonym w wyroku. Oby-

dwie części orzeczenia korzystają w tym samym stopniu z waloru ostateczności i mocy powszechnie obowiązującej”47.  

 W literaturze pojawił się przeciwstawny pogląd, iż TK orzekając o odroczeniu nie wskazuje jednoznacznie co 

mają zrobić organy stosujące prawo, gdyż nie ma takiej kompetencji48. Potwierdził to TK w wyroku z dnia 16 lutego 

2010 r. stwierdzając: „Nie jest sprawą Trybunału Konstytucyjnego wkraczanie w sferę stosowania prawa ani sugerowa-

nie sądom, co mają czynić po orzeczeniu Trybunału albo w okresie odroczenia. Przypomnieć należy, że organy stosują-

ce prawo (sądy) podległe są Konstytucji i ustawom”49. Często właśnie TK w ostatnich latach w ogóle nie odnosi się do 

sposobu wykonania orzeczenia, niekiedy podkreślając, że nie jest to jego kompetencją50. 

 Sam TK w wyrokach z 18 maja 2004 r. i 27 października 2004 r. wskazał na konieczność dokonywania wykład-

ni prawo w taki sposób, by urzeczywistnić gwarancje konstytucyjne – na gruncie stanu prawnego, w którym obowiązu-

je niekonstytucyjna norma wskazał na możliwość odejścia stosowania od przepisu w takim zakresie, jakim naruszał 

prawa pokrzywdzonego51. Nie jest jednak jasne, czy TK wskazał na konieczność wykładni przepisów w zgodzie z kon-

stytucją, czy też chciał przyznać sądom kompetencję do odmowy zastosowania przepisu w okresie odroczenia52. 

 Orzecznictwo TK jest zatem w tym względzie niejednolite, jednak nurt nakazujący stosowanie przepisu w 

okresie odroczenia wydawał się przeważać, również w doktrynie, z tendencją do porzucenia tego poglądu i pozostawie-

nia swobody w ocenie tej kwestii sądom w ostatnich latach53. Przywołany wyrok z 22 września 2015 r. wskazuje na to, 

iż w dalszym ciągu jest to problem niewyjaśniony. 

 Dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego (dalej: SN) jest bardzo bogaty w tej dziedzinie, jednak jest niespójny. 

Na samym początku SN uznał, że „wadliwe przepisy nie powinny być podstawą rozstrzygnięcia stanów faktycznych, 

które miały miejsce przed wydaniem wyroku z klauzulą odraczającą”54. Następnie SN stwierdzał bezwzględny obowią-

zek stosowania przepisu w okresie odroczenia55, potem jednak nastąpiła „liberalizacja” tego stanowiska56. W ostatnim 

czasie przeważa pogląd, który najlepiej oddaje teza postanowienia SN z 27 sierpnia 2015 r. – „uznanie przepisu za nie-

                                                           
44 M. Smolak, Uzasadnienie przez Trybunał Konstytucyjny odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 
Socjologiczny” 2010, ROK LXXII – zeszyt 3, str. 6. 
45 Wyrok TK z 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt P 1/05). 
46 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt SK 21/14). 
47 Wyrok TK z 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt P 1/05). 
48 K. Gonera, E. Łętowska, Odroczenie utraty mocy niekonstytucyjnej normy i wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i 
Prawo” 2008, nr 6, s. 5. 
49 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 16 lutego 2010 r. (sygn. akt P 16/09). 
50 Zob. M. Florczak-Wątor, Względny czy bezwzględny obowiązek stosowania normy prawnej w okresie odroczenia? [w:] Skutki wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013, s. 117. 
51 Por. wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r. (sygn. akt SK 38/03); wyrok TK z dnia 27 października 2004 r. (sygn. akt 1/04). 
52 L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne. Komentarz praktyczny dla sędziów i 
pełnomocników procesowych. Wzory pism procesowych, Warszawa 2014, s. 214. 
53 M. Florczak-Wątor, Względny…, op. cit., s. 116. 
54 Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 10 listopada 1999 r. (sygn. Akt. I CKN 204/98). 
55 Por. wyrok SN z dnia 28 marca 2000 r. (sygn. akt III RN 96/98); wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV CSK 28/06). 
56 Por. wyrok SN z dnia 23 stycznia 2007 r. (sygn. akt III PK 96/06); wyrok SN z dnia 5 czerwca 2007 r. (sygn. akt I PK 6/07). 
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konstytucyjny i odroczenie utraty jego mocy obowiązującej nie prowadzi do automatycznego zakazu lub nakazu jego 

stosowania w okresie odroczenia, lecz każdorazowo wymaga to indywidualnego rozstrzygnięcia”57. 

 Zwrócić należy uwagę na kwestię odroczonego przepisu rangi podustawowej w orzecznictwie SN, który wska-

zał, że w takim przypadku sądy nie mają kompetencji do oceny konstytucyjności przepisu rozporządzenia, gdyż podwa-

żyłoby to sens nadania przez TK wyrokowi klauzuli odraczającej58. Poglądu tego konsekwentnie trzyma się Izba Cywil-

na SN, natomiast Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN wskazuje na kompetencję do odmowy 

zastosowania niekonstytucyjnego przepisu (w tym rangi ustawowej) w okresie jego odroczenia, wskazując na to, iż 

przepis ten utracił domniemanie konstytucyjności, pogląd ten przyjął Naczelny Sąd Administracyjny59. 

 

 VI Podsumowanie 
 Konstytucja przyznała TK kompetencję do wydania wyroków z klauzulą odraczającą. Przyjęta teoria unieważ-

nialności, badanych przez TK, aktów prawnych implikuje wiele problemów, głownie przez brak kompleksowej regula-

cji na gruncie przepisów Konstytucji. Skutkiem tego są wątpliwości co do celów, które przyświecały ustrojodawcy i jak 

wykładać zredagowane przez niego przepisy. Brakuje bowiem jakichkolwiek dyrektyw postępowania skierowanych do 

organów stosujących prawo odnośnie tego, czy stosować niekonstytucyjny przepis w okresie odroczenia do spraw będą-

cych w toku, a także spraw, które powstaną w okresie odroczenia. Nie wiadomo także, czy sądy są związane rozstrzy-

gnięciem TK, gdyż podlegają „tylko Konstytucji i ustawom”. Konsekwencją niedostatków regulacji wyroków z klauzulą 

odraczającą jest niejednolite orzecznictwo zarówno samego TK, jak i SN, a przede wszystkim problem ten uwidacznia 

się podczas stosowania prawa przez sądy powszechne i inne organy stosujące prawo, co prowadzi do niezadowolenia 

społecznego. 

 Pytań takich jest o wiele więcej, niemniej jednak w kontekście relacji tego typu wyroków na system prawa po-

jawia się pytanie skierowane, głownie do TK, dlaczego preferuje zasadę zupełności systemu prawa, a nie zasadę spójno-

ści prawa. Wszak skoro dochodzi do kolizji norm, to usunięcie jednej z nich nie może doprowadzić do luki w prawie. W 

końcu, dlaczego ustrojodawca tak nieprecyzyjnie zredagował przepis art. 190 ust. 3 Konstytucji? M. Safjan – ówczesny 

prezes TK – ujął to tak: „odnosi się wrażenie, że twórcom Konstytucji zabrakło wyobraźni”60. 

 

*** 

 

The aim of the work is present a problem which appears with Constitutional Tribunal judgments with „postpone 

clause” – affirmation that certain provision is unconstitutional, but it still (temporary) has binding force. Article ex-

plains what rules should rational legislator respect in process of creating law and in effect the author presents an impact 

of judgment with postpone clause on legal system cohension, shows how Constitutional Tribunal warrants judgments 

with postpone clause and how Supreme Court of Poland (and Supreme Administrative Court of Poland) interprents 

formed situation in legal system and asks if Constitutional Tribunal competence to sentencing judgments with postpone 

clause should be changed. 

  

                                                           
57 Postanowienie SN z 27 sierpnia 2015 r., (sygn. akt III KO 32/15). 
58 Uchwała SN z dnia 28 lutego 2008 r. (sygn. akt. III CZP 151/2007). 
59 L. Bosek, M. Wild, op. cit., s. 33. 
60 Zob. tekst wystąpienia wygłoszonego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. M. Safjana w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 6 
stycznia 2003 roku, dostęp [online]: 12.12.2015, http://trybunal.gov.pl/wiadomosci-trybunalskie/wystapienia-publiczne-prezesa-i-wiceprezesa-
trybunalu/marek-safjan-2/. 
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Rodzina do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje środków materialnych, zaspokojenie potrzeb materialnych 

stanowi istotny wyznacznik jej harmonijnego rozwoju. Rodzina nie może bowiem właściwie funkcjonować i pełnić 

swoich funkcji, gdy brakuje środków na zaspokojenie przynajmniej postawnych potrzeb życiowych1.
1. Celem mojej pracy badawczej jest opracowanie aspektów prawno – karnych przestępstwa niealimentacji, jak rów-

nież zwrócenie uwagi na aspekt ekonomiczny ww. przestępstwa. W pacy zostanie podniesiony problem wysokiej liczby 

sprawców przestępstwa niealimentacji, ponieważ przestępstwo to obok znęcania się należy do najczęściej popełnianych 

przestępstw z grupy przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.  

Ustawodawca w celu ochrony realizacji obowiązków prawnorodzinnych oraz innych uprawnień o charakterze 

majątkowym w obrębie rodziny wprowadził specjalne przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego2. Artykuł ten 

penalizuje uporczywe uchylanie się od obowiązku opieki, ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego, przez 

niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby.  

Na gruncie przepisu art. 209 k.k. mamy do czynienia z normą blankietową, ponieważ norma postępowania zawarta 

jest w przepisach innych gałęzi prawa. Do ustalenia pełnego zakresu kryminalizacji niealimentacji niezbędne jest 

uwzględnienie innych przepisów prawa, zwłaszcza prawa rodzinnego3. Zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opie-

kuńczego4 obowiązek alimentacji to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków 

wychowania. Przepis art. 209 k.k. zabezpiecza wyłącznie realizację obowiązków alimentacyjnych o charakterze mająt-

kowym w postaci łożenia na utrzymanie uprawnionej osoby, nie zabezpiecza natomiast wykonania obowiązku alimen-

tacyjnego, który polega na dokładaniu osobistych starań o utrzymanie lub wychowanie dziecka5. Przestępstwo nieali-

mentcji jest przestępstwem indywidualnym właściwym. Najczęściej pokrzywdzonymi przestępstwem niealimentacji są 

dzieci sprawców tego przestępstwa. 

 

Przedmiot ochrony  
W literaturze odnotować można różnorodne podejście do kwestii przedmiotu ochrony przestępstwa niealimenta-

cji. W dominującym poglądzie wyrażanym przez doktrynę słusznie przyjmuje się, że dobrem chronionym przestęp-

stwem z art. 209 k.k. jest rodzina i obowiązek opieki6.  

Na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazuję się także, że przedmiotem ochrony przestępstwa nieali-

mentacji jest prawo do opieki, np. alimentacyjnej. Korelatem uprawnienia jednej strony jest wystąpienie po drugiej 

stronie prawnego obowiązku opieki.  Wydaje się jednak, że bardziej odpowiednim określeniem dobra prawnego na tle 

art. 209 k.k. jest ochrona obowiązku opieki, a nie uprawnienia do niej. Sprawca karany jest bowiem bezpośrednio za 

uporczywe uchylanie się od ciążącego na nim obowiązku świadczenia, a dopiero pośrednio za to że osoba uprawniona 

do opieki nie mogła jej otrzymać. Samo roszczenie prawa do opieki nie podlega ochronie, gdyż jest ograniczone zna-

mionami zakreślonymi przez ustawodawcę w art. 209 k.k.7  

 

Strona przedmiotowa 
Przestępstwo z art. 209 k.k. jest przestępstwem skutkowym z zaniechania. Dla pociągnięcia do odpowiedzialności 

karnej za przestępstwo niealimentacji konieczne jest stwierdzenia, że sprawca: był zobowiązany do obowiązku opieki 

bądź z mocy ustawy, bądź też orzeczenia sądowego. Ustawodawca wskazał więc 2 źródła obowiązku alimentacyjnego : 

ustawę i orzecznictwo sądowe. Zgodnie z uchwała SN z 17 czerwca 1993 r. orzeczeniem stwierdzającym obowiązek 

łożenia na utrzymanie, w rozumieniu omawianego artykułu, jest każde orzeczenie zobowiązujące do świadczeń polega-

jących na dostarczeniu osobie uprawnionej środków utrzymania. Przestępstwa niealimentacji dopuszcza się wobec tego 

                                                           
1 A. Grześkowiak, K. Wiak,  (red.), Kodeks karny. Komentarz,  Warszawa 2015, s. 825. 
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1137) – dalej jako k.k. 
3 D, J. Sosnowska, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 29. 
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59) - dalej jako k.r.o. 
5 V. Konarska- Wrzostek, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń 1999, s. 142. 
6Zob. M. Szewczyk, Przestępstwa przeciwko rodzinie [w:] Kodeks karny, część szczególna,  red. A. Zoll, Warszawa 2012,  s. 735.  
7 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), op. cit., s. 826. 
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tylko taka osoba, która może wykonać ciążący na niej obowiązek, ale tego nie czyni mimo realnych możliwości. Można 

więc powiedzieć, że zobowiązany ze złej woli nie dopełnia wykonania swych obowiązków8.  

Kolejnym znamieniem strony przedmiotowej jest uporczywość w działaniu sprawcy. Jest to znamię niezbędne dla 

bytu przestępstwa niealimentacji. Na tle większościowego poglądu przyjętego w doktrynie i orzecznictwie uporczywo-

ści łączy w sobie dwa elementy. Pierwszy z nich charakteryzuje postępowanie sprawcy od strony subiektywnej i polega 

na szczególnym nastawieniu psychicznym, wyrażającym się w nieustępliwości co do zmiany decyzji o niewykonywaniu 

ciążącego na sprawcy obowiązku; drugi element natomiast ma charakter obiektywny i polega na trwaniu takiego stanu 

rzeczy przez pewien dłuższy czas- np. na wstrzymaniu się z zapłatą kolejnych rat alimentacyjnych przez co najmniej 3 

miesiące lub płaceniu ich nieregularnie albo w kwotach znacznie niższych od należnych9. 

 Co do zasady uznano w orzecznictwie, ze przesyłanie przez sprawce kwot niższych od zasądzonych, z uwagi na 

konieczność równoczesnego zapewnienia utrzymania siebie i dziecka pochodzącego z innego związku nie może być 

uznanie za uchylanie się od spełnienia obowiązku alimentacyjnego10. Zgodzić się jednak należy z poglądem Andrzeja 

Wąska, który uważa, że gdy częściowe spełnianie obowiązku nie jest uzasadnione żadną obiektywną przyczyną i nace-

chowane jest złą wolą wypełnia znamiona z art. 209 k.k.11. Jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa nieali-

mentacji, należy zbadać przede wszystkim przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez do-

mniemanego sprawcę. Czasami niespełnianie obowiązków, może zdarzać się z powodów obiektywnych np. ciężkiej 

choroby i pobytu w szpitalu12.  

Znacznym ograniczeniem zakresu odpowiedzialności za przestępstwo uporczywej niealimentacji jest wprowadze-

nie przez ustawodawcę wymogu, aby z czynu sprawcy wynikał skutek w postaci narażenia osoby uprawnionej do opieki 

na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Przyjmując bowiem, że celem zakazu karnego jest 

przeciwdziałanie zjawisku niepodejmowania opieki materialnej wobec własnej rodziny, ustawodawca niejako zwalnia 

niektórych sprawców z odpowiedzialności karnej za nierealizowanie wskazanego obowiązku. Należy zwrócić uwagę, że 

ojciec, który uchyla się od płacenia alimentów na rzecz dziecka, którego matka znajduje się w tak dobrej sytuacji mate-

rialnej, że świadczenie przez niego alimenty nie miałyby wpływu na poziom życia, nie będzie odpowiadał za przestęp-

stwo uporczywej niealimentacji. Jak już wspomniałam przestępstwo niealimentacji ma charakter materialny, stąd też 

samo uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia, bez powstania skutku, nie wyczerpuje znamion art. 209 k.k.  

Z tego powodu, posiadanie majątku własnego przez dziecko w stopniu pozwalającym mu zaspokoić swoje podsta-

wowe potrzeby życiowe zwalnia rodziców z kary za uporczywe uchylanie się od jej świadczenia13. Brak jest w tych 

okolicznościach znamienia w postaci narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Oczy-

wiście sytuacja taka nie zwalnia zobowiązanego z obowiązku alimentowania w sensie cywilnoprawnym, wyłączona 

zostanie jedynie odpowiedzialność karna14.  

W doktrynie15 i orzecznictwie16 przyjmuje się, że przestępstwo niealimentacji jest przestępstwem trwałym. Czas 

przestępstwa niealimentacji kończy się dopiero z data wdania nieprawomocnego wyroku przez sąd pierwszej instancji17.  

 

Podstawowe potrzeby  
Zakres podstawowych potrzeb życiowych osób uprawnionych do alimentacji nie ma charakteru stałego. Zmienia 

się w zależności od warunków społeczno - ekonomicznych i stanu świadomości społecznej. Zaspokojenie podstawo-

wych potrzeb życiowych oznacza dostarczenie środków materialnych koniecznych nie tylko do zapewnienia podsta-

wowych warunków egzystencji, takich jak żywności, odzież, mieszkanie, środki higieniczne itp., lecz także zaspokoje-

nie potrzeb wyższego rzędu, w szczególności zagwarantowanie uzyskania niezbędnego wykształcenia, zawodu, korzy-

stania z dóbr kultury czy tez rozwijanie zainteresowań. Zapewnienie potrzeb wyższego rzędu ma przede wszystkim 

znaczenie dla prawidłowe rozwoju dziecka. Powyższy poglądy zasługuje na aprobatę, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

każdorazowo zakres podstawowych potrzeb dziecka powinien odpowiadać rzeczywistym możliwościom zarobkowym 

sprawcy.  

                                                           
8 Wyrok SN z 27.02.1996 r. II KRN 200/95, wyrok SN z 9.05.1995 r. III KRN 29/95, OSNKW 1995, nr 9-10, poz. 64. 
9 Zob. A. Grzeskowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, s. 829; R. A. Stefański (red.), Kodeks karny komentarz,  Warszawa 2015, s. 1316; Wyrok SN z 
9.06.1976 r. VI KZP 3/75, OANKW 1976, Nr 7, poz. 86; Wyrok SN z 3.7.2007 r. III KK 144/07 [Lex online].  
10 Wyrok SA w Katowicach z 13.01.2005 r., II AKa 455/04, KZS 2005, Nr 8, poz. 118. 
11 Zob. A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Komentarz ,Warszawa 2010, s. 1026.  
12 Uchwała SN z 9.6.1976 r. VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86. 
13 Zob. A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 831; M. Szewczyk, Przestępstwa przeciwko rodzinie [w:] Kodeks karny, część 
szczególna, red. A .Zoll, Warszawa 2012, s. 741. 
14 R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1318. 
15 Zob. Ibidem, s. 1318. 
16 Zob. Uchwała SN z 3.05.1967 r., VI KO 54/64 OSNPG 1967, nr 8-9, poz. 71. 
17 D. J. Sosnowska, op. cit., s.135. 
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Ważny wydaje się również pogląd Sądu Apelacyjny w Katowicach, który postanowieniu z 12 stycznia 2005 r. 

przyjął stanowisko, że dla realizacji występku, o jakim mowa w przepisie 209 k.k., niezbędne jest m.in. niebudzące wąt-

pliwości wykazanie, że w wyniku zaniechania, rozumianego jako uporczywe uchylanie się, przez sprawcę z obowiązku 

łożenia na utrzymanie osoby najbliższej pokrzywdzony narażony został na niemożności zaspokojenia podstawowych, a 

nie wszystkich potrzeb życiowych.18 

 

Strona podmiotowa  
W doktrynie zdania na temat strony podmiotowej niealimentacji są podzielone. Niektórzy z przedstawicieli dok-

tryny uważają, ze przestępstwo to może być popełnione jedynie w zamiarze bezpośrednim19. Inni twierdzą natomiast, 

ze zamiar bezpośredni dotyczy jedynie uporczywego uchylania się od obowiązku, natomiast samo znamię skutku może 

być objęte zamiarem bezpośrednim jak też zamiarem ewentualnym20.  

 

Tryb ścigania  
Celowość skutecznego ścigania sprawców przestępstwa niealimentacji wynika zarówno ze wysokiego stopnia spo-

łecznego szkodliwości czynu, jak również z konieczności kształtowania prewencji generalnej w świadomości obywateli. 

Zgodnie z art. 209 § 2 i 3 k.k. przestępstwo niealimentacji jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy 

społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzony pobierał odpo-

wiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimen-

tów, ściganie następuje z urzędu. Jeżeli w myśl art. 209 § 3 k.k. odpowiednia instytucja przyznała pokrzywdzonemu 

świadczenia rodzinne, nie zmienia to oceny sytuacji, w której niespełnianie świadczenia alimentacyjnego przez zobo-

wiązanego wypełnia znamię narażenia pokrzywdzonych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życio-

wych. Pomoc odpowiednich instytucji państwowych czy społecznych (charytatywnych) działa tak samo jak każda inna 

pomoc od osób niezobowiązanych, które z pobudek humanitarnych umożliwiały egzystencję osób pokrzywdzonych, 

narażonych bez takiej pomocy na stan, jaki ma na względzie art. 209 § 1 21.  

 W polskim systemie procesowym zasadą jest to, że wniosek pochodzi od pokrzywdzonego, natomiast ustawodaw-

ca wyjątkowo dopuszcza, aby wniosek pochodził od innego podmiotu. Niealimentacja jest jednak przestępstwem pu-

bliczno skargowym, ponieważ z chwila złożenia przez uprawniony podmiot wniosku o ściganie postępowanie toczy się 

z urzędu22. Wniosek o ściganie może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgoda prokuratora, a w postę-

powaniu sadowym za zgoda sądu do rozpoczęcia przewodu na pierwszej rozprawie.  

W imieniu pokrzywdzonego, będącego małoletnim albo ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowe, prawa 

w postępowaniu karnym wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której pieczą taki pokrzywdzony pozostaje 

(art. 51 § 2 k.p.k.). W obecnym stanie prawnym legitymację do złożenia wniosku o ściganie tego przestępstwa mają: 

pokrzywdzony, organ pomoc społecznej lub organ podejmujący działanie wobec dłużnika alimentacyjnego23.  

Wniosek o ściganie może zastąpić zarządzenie wdane przez sąd rodzinny na podstawie przepisów Kodeksu rodzin-

nego i opiekuńczego w sytuacji, gdy przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, z naruszeniem dobra dziecka, nie 

składa takiego wniosku.  

 

Zagrożenie karą 
Przestępstwo niealimentacji zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wol-

ności do lat 2. Orzekanie kar majątkowych wobec sprawców tegoż przestępstwa, jest słusznie krytykowane w literatu-

rze przedmiotu, ponieważ skutki dolegliwości ekonomicznej tych kar odbijać się będzie zwłaszcza na pokrzywdzonym 

niealimentacją. Nałożenie kary grzywny przyniesie wręcz odwrotny skutek24. Dane statystyczne pokazują, że w 2008 

roku średni wymiar prawomocnie skazanych za przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. wynosił 10,3 miesiąca, w tym 9 miesię-

cy bezwzględnej kary pozbawienia wolności i 10,4 miesiąca z warunkowym zawieszeniem jej wykonania25.   

 

 

 
                                                           

18 Postanowienie SA w Katowicach z 12 stycznia 2005, II Aka sygn. II AKa 1/05. 
19 M. Szewczyk, Przestępstwa przeciwko rodzinie, [w:] Kodeks karny, część szczególna, red. A. Zoll, Warszawa 2012, s. 743. 
20 J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna [Lex online]. 
21 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1996 r., II AKa 407/96, OSA 1997, z. 4, poz. 18. 
22 D. J. Sosnowska, op. cit., s. 214.  
23 D. J. Sosnowska, op. cit., s. 216.  
24 R. A. Stefański  (red)., op. cit., s. 1322. 
25 http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/statystyki/0350_002_20_sredni_wymiar_kary.pdf (dostęp: 12.03.2016). 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28209%29par%283%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28209%29par%281%29
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Dane statystyczne  
Przestępstwo niealimentacji obok znęcania się należy do najczęściej popełnianych przestępstw z grupy przestępstw 

przeciwko rodzinie i opiece. Corocznie liczba skazań za niealimentację wynos kilkanaście tysięcy i stanowi jedno z 

najczęściej popełnianych typów przestępstw.  

Korzystając ze statystyk zawartych w zestawieniach Komendy Głównej Policji, dotyczących przestępstwa nieali-

mentacji, można stwierdzić iż liczba postępowań wszczętych  w stosunku do liczby przestępstw stwierdzonych w Pol-

sce jest niewielka. Nie jest to jednoznaczna z nieefektywnym podejmowanie czynności procesowych przez organy po-

stępowania karnego, lecz jest to spowodowane prawnokarnym uregulowaniem wynikającym z  art. 209 k.k. Ustawo-

dawca penalizując te zachowanie określa dodatkowe warunki karalności, które charakteryzują zachowanie sprawcy 

oraz określają rezultat jego zachowania .Warto także zwrócić uwagę na panujące przyzwolenie społeczne w kwestii 

niepłacenia alimentów. Matka, która domaga się alimentów na dziecko, często w opinii społecznej uważana jest za pa-

zerną, z chęcią wyłudzenia pieniędzy na własne potrzeby. 

Art. 209 k.k.26 

Rok 
liczba postępo-

wań wszczętych 

liczba przestępstw 

stwierdzonych 

2014 31276 16664 

2013 33882 18249 

2012 25335 14262 

2011 32976 18775 

2010 32928 19304 

2009 38357 18718 

2008 16283 11133 

2007 22532 11814 

2006 16539 9982 

2005 15100 10994 

2004 24177 16728 

2003 35651 22061 

2002 33747 23280 

2001 40593 28264 

2000 41944 29967 

 

Niepłacenie alimentów jako forma przemocy ekonomicznej  
Przemoc ekonomiczna to zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki/partnera do nabywania, utrzy-

mywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Zachowania te zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu i nieza-

leżności tych osób. Przemoc ekonomiczna ma również miejsce po rozwiązaniu związku, jej przejawem jest wówczas 

m.in. niepłacenie alimentów. 

Sprawca przemocy ekonomicznej używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia swojej po-

trzeby władzy i kontroli. W ten sposób podporządkowuje sobie drugą osobę27. Sprawca wykorzystuje uzależnienie part-

nerki/byłej partnerki od swoich dochodów lub majątku do znęcania się nad nią, często też utwierdzają swoje ofiary w 

przekonaniu, że nie są nic warte, że bez nich nie dadzą sobie rady. 

                                                           
26 http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63509,Uchylanie-sie-od-alimentacji-art-209.html  (dostęp: 13.03.2016). 
27 http://www.finanse.cpk.org.pl/163,przemoc-ekonomiczna.html (dostęp: 11.03.2016). 
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Przemoc ekonomiczna ma poważne i długotrwałe skutki dla kobiet i dzieci, które jej doświadczyły. Jej skutkiem 

mogą być ciężkie nerwice, depresja oraz obniżenie poczucia własnej wartości28. Dzieci są szczególnym rodzajem osób 

pokrzywdzonych z powodu uchylania się od alimentacji, ponieważ nie są wstanie same zaspokoić własnych potrzeb 

życiowych. W przypadku dzieci ogranicza to znacznie ich możliwości rozwojowe, w szczególności związane z edukacją 

i przyszłą pozycją życiową. 

 

Wnioski końcowe 
Jak wynika z informacji Krajowego Rejestru Długów, dłużnicy alimentacyjni zalegają na ponad 4,6 mld zł. Średnio 

jedna osoba z powodu niepłacenia alimentów ma do spłaty 27,7 tys. zł. zaległości. Co roku do kancelarii komorników 

trafia około 60 tys. nowych wniosków o egzekucję długów alimentacyjnych29. W doktrynie prawa karnego wskazuje 

się, że rezygnacja z prawnokarnej ochrony opieki materialnej rodziny zagrożonej czynem uporczywej niealimentacji i 

pozostawienie tej kwestii wyłącznie prawu rodzinnemu i cywilnemu prowadziłaby do rażącego pogorszenia sytuacji 

osób uprawnionych do alimentacji i w rzeczywistości jeszcze bardziej pogłębiłoby patologię tego zjawiska30. Należy 

pamiętać że prawidłowy rozwój dziecka jest zabezpieczony wtedy, gdy realizowane są jego potrzeby. Prawo karne 

wkracza gdy niezabezpieczenie potrzeb materialnych dziecka przybiera szczególną postać przestępstwa niealimentacji.  

 

*** 

 

Polish legislator constitute crime of persistently no pay alimony in criminal code. The crime no pay alimony and 

abuse are the most popular crime from the group of crime againts the family. Several thousand criminals were con-

demned for this crime each year.  No pay alimony as a form of economic violence against former partner and children. 

Children are special type of victims due to evasion of alimentation, because they are not able to appease their neces-

saries. Non-support by person obligated leads to povert, which trespass the right to good life. 

  

                                                           
28 http://www.finanse.cpk.org.pl/163,przemoc-ekonomiczna.html (dostęp: 10.03.2016). 
29 http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,17760652,Miliardy_niezaplaconych_alimentow_to_przemoc.html (dostęp: 11.03.2016). 
30 S. Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym, Lublin 2012, s. 262. 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=legislator
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=persistently
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=non-support
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Uwagi wstępne 
Pogląd, że przemoc to wyłączna domena mężczyzn jest stereotypowy i błędny. Choć schematy społeczne jedno-

znacznie opisują kobietę jako stronę słabszą, a mężczyznę jako napastnika, czasem to właśnie kobiety są inicjatorkami, a 

niekiedy również sprawczyniami przemocy1.
1. Narastająca fala brutalizacji obyczajów oraz przemocy i agresji budzą zrozumiały niepokój i pytania o źródła zła2. 

Biologiczną podstawą przemocy jest agresywność rozumiana jako cecha osobowości nabyta i utrwalona w procesie jej 

rozwoju na podstawie uczenia społecznego, a polegająca na częstych, nieadekwatnych do bodźca, reakcjach agresyw-

nych o znacznym nasileniu, występujących w stosunku do szerokiego zakresu obiektów społecznych3. Nie należy jed-

nak mylić pojęcia agresywności z agresją. Agresja będąca zjawiskiem wielowymiarowym4 – w przeciwieństwie do agre-

sywności – nie jest cechą, lecz czynnością jednostki, jej wszelkim działaniem (fizycznym lub słownym), które ma na 

celu wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej (w sposób rzeczywisty lub symboliczny) jakiejś osobie lub czemuś, 

co ją zastępuje5. Kobiety bywają agresywne podobnie jak mężczyźni. Nie należy jednak w pełni podążać za twierdze-

niami większości przedstawicieli doktryny, którzy aktywność kobiet w tym zakresie utożsamiają z przeobrażeniem ich 

pozycji w rodzinie6. Wprawdzie na przestrzeni ostatnich lat, dzięki masowemu wejściu kobiet na rynek pracy, uzyskały 

one niezależność finansową od swoich mężów7, a wskutek oddzielenia funkcji prokreacyjnej od funkcji seksualnej na-

stąpiło silne związanie sfery seksualnej z jakością oraz trwałością związku, z kolei ruchy feministyczne przyczyniły się 

do zerwania z patriarchalną wizją rodziny8, to jednak nie da się podważyć faktu, iż w ciągu milionów lat ewolucji popęd 

do agresji – zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej – był zdeterminowany zabezpieczeniem swojej pozycji, wymuszaniem 

posłuszeństwa i chęcią zapewnienia sobie możliwości przetrwania9. Przez tysiące lat wielowiekowa tradycja podziału 

ról społecznych kobiet i mężczyzn sprawiała, że mężczyzna pracując utrzymywał rodzinę, podczas gdy kobieta prowa-

dziła gospodarstwo domowe i zajmowała się dziećmi. Proces emancypacji jest jedynie efektem ukrywanych przez wieki 

pragnień kobiet, zmierzających do wyjścia kobiet ze sfery prywatnej do sfery publicznej10. 

 

Przemoc w rodzinie i jej rodzaje 
Bliskie związki interpersonalne należą do najważniejszych rodzajów relacji społecznych. W wielu przypadkach 

bywają źródłem satysfakcji i radości ich uczestników, gdyż nadają ludzkim zachowaniom moralną wartość i wewnętrz-

ne uporządkowanie. Jednocześnie te same związki mogą przyczyniać się do olbrzymich tragedii, przyjmując postać 

jednych z najbardziej traumatycznych doświadczeń11. 

Przez pojęcie przemocy w rozumieniu ogólnym rozumie się siłę i przewagę wykorzystywaną do czynów bezpraw-

nych dokonywanych na konkretnej osobie12. Z kolei zwężając to pojęcie do przemocy w rodzinie, zwanej również 

                                                           
1 M. Cabalski, Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne, Kraków 2004, s. 11. 
2 R. Borkowski, Agresja i przemoc, Kraków 2001, s. 9. 
3 J.M. Wolińska, Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny, Lublin 2010, s. 13. 
4 Zob. I. Pafal-Struzik, Agresywność młodzieży. Źródła, mechanizmy, oblicza. Studium empiryczne, Kielce 2014, s. 13-14.; J.M. Wolińska, Agresywność… op. 
cit., s. 13; D. Sołdek, J. Bielan, Agresja – Przemoc – Asertywność, Nadarzyn 2010, s. 5-6; K. Chełmecka, Agresja oraz przemoc wśród dzieci i młodzieży – 
charakterystyka zjawiska [w:] Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania (red.) S. Florek, M. 
Grygielski, Nowy Sącz 2013, s. 13-14; P. Passowicz, M. Wysocka-Pleczyk, Przemoc – problemy definicyjne [w:] Agresja i przemoc we współczesnych świecie, 
Kraków 1998, s. 32; J. Zagrodzka, Skąd w nas tyle zła? Neuronalne korelaty agresji [w:] Agresja. Socjalizacja. Edukacja (red.) H. Grzegołowska-Klarkowska, 
s. 21-22; M. Hraciarek, Agresja jako mechanizm obrony [w:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne (red.) M. Binczycka-Anholcer, Warszawa 2003, s. 
112-113. 
5 Zob. J.M. Wolińska, Agresywność…, op. cit., s. 13. 
6 Patrz M. Dębski, Przemiany współczesnej rodziny polskiej w ponowoczesnym świecie [w:] Przemoc w rodzinie. Między teorią a praktyką (red.). M. Dębski, 
Nowy Staw 2008, s. 16; M. Grzesiak, Psychologia relacji, Warszawa 2016, s. 24; M. Gordon, Ciemna strona kobiety – wybrane aspekty kryminologiczne i 
psychologiczne przestępczości kobiet [w:] Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne (red.) A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska, Kraków 2009, 
s. 171. 
7 Zob. S. Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2007, s. 457. 
8 Zob. S. Walczewska, Damy, rycerze, feministki, Kraków 2006, s. 105. 
9 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., s. 23. 
10 Zob. J. Mizielińska, (De)konstrukcje kobiecości, Warszawa 2004, s. 67 i nast. 
11 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., s. 58. 
12 Por. J. Bryk, Pojęcie przemocy w prawie karnym [w:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne (red.) M. Binczycka-Anholcer, Warszawa 2003, s. 93-94; 
W. Walc, Przemoc w relacjach międzyludzkich – opinie młodzieży, Rzeszów 2006, s. 11-13;  E. Kędra, Wybrane aspekty i formy przemocy [w:] Przemoc w 
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przemocą domową, zgodnie z definicją legalną13 jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zanie-

chanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeń-

stwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 

szkody na ich zdrowiu fizycznym, lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotknię-

tych przemocą14. 

Przemoc ze strony kobiet ma często bardzo wyrafinowaną formę. W literaturze przyjmuje się cztery rodzaje prze-

mocy stosowanej przez kobiety: 

1. Najłatwiej rozpoznawalna jest przemoc fizyczna15. Uderzanie, rzucanie przedmiotami, popychanie czy zranie-

nie to zachowania ewidentnie wskazujące na agresję. 

2. Dużo trudniejsze do zdiagnozowania, lecz nie mniej bolesne bywają działania, które trudno jednoznacznie na-

zwać przemocą, choć wyrządzają krzywdę osobie, wobec której są skierowane. Jest to przemoc psychiczna16. Do tej 

grupy należy wyśmiewanie, publiczne kompromitowanie, okazywanie pogardy, obwinianie. Z zachowaniami tego ro-

dzaju trudno walczyć, ponieważ ich ładunek emocjonalny jest ukryty, a siła ranienia zależy od kontekstu, w jakim są 

przejawiane17. 

3. Najbardziej drastycznym przejawem przemocy jest przemoc seksualna18, która polega między innymi na lekce-

ważeniu i ośmieszaniu męża w trakcie kontaktów seksualnych, jawnym nawiązywaniu romansów z innymi mężczy-

znami, czy też wyśmiewaniu potencji seksualnej męża wobec osób trzecich. 

4. Z kolei przemoc ekonomiczna wyraża się zazwyczaj w odbieraniu zarobionych przez męża pieniędzy, unie-

możliwiania mu podjęcia lub wykonywania pracy zarobkowej, utrudnianie mu kariery zawodowej19. 

Część kobiet przejawia rodzinną przemoc wzajemną, w której trudno ustalić, kto stanowi ofiarę, a kto jest agreso-

rem, ponieważ oboje małżonkowie naprzemiennie przejawiają te role. Niektóre z kobiet okazują przemoc gorącą, która 

przychodzi w sposób impulsywny i jest efektem wybuchu złości, gniewu, furii czy frustracji20. Na przeciwstawnej pozy-

cji występuje w tym kontekście przemoc chłodna, tj. dokonywana z premedytacją, bez afektów wywołanych poprze-

dzającym ją zdarzeniem, najczęściej spowodowanych czynnikami osobowościowymi, ale również wpojonymi autory-

tarnymi wzorcami życia rodzinnego i społecznego21.  

W literaturze funkcjonuje określenie tzw. koła przemocy22, które odnosi się do dynamiki przemocy w rodzinie i 

ukształtowane jest w następujący sposób: 

1. faza narastającego napięcia – agresor jest poirytowany, a wszczynając awantury jest nieprzewidywalny i spra-

wia wrażenie niebezpiecznego, z kolei ofiara podejmując próby uspokojenia sprawcy, odczuwa napięcie, lęk i dolegli-

wości psychosomatyczne23, 

2.  faza gwałtownej przemocy – gdy agresor wpada w niekontrolowany szał i stosuje przemoc. Ofiara jest w tym 

czasie bezradna, czuje nienawiść i złość, 

3. faza „miodowego miesiąca” – agresor przeprasza, okazuje skruchę, wzbudza litość i obiecuje poprawę, w ten 

sposób ofiara czuje się kochana i wierzy w zapewnienia o przemianie partnera24. 

Powyższe cykle stają się podstawowymi mechanizmami utrzymywania władzy przez sprawcę, a pozbywania się 

poczucia kontroli nad sobą i swoim życiem przez ofiarę25. Poszczególne fazy mogą trwać bardzo długo i wywołują głę-

boki wpływ na psychikę ofiary. 

                                                                                                                                                                                                         
społeczeństwie. Diagnoza, sposoby przeciwdziałania (red.) J. Cichla, R. M. Ilnicka, Polkowice 2008, s. 44; I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1997; 
A. Witkowska-Paleń, Przemoc w ujęciu kryminologicznym. Zarys problematyki [w:] Przemoc jako przedmiot rozważań i badań (red.) W. Sajdek, J. T. Mróz, 
Lublin 2013, s. 147. 
13 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390). 
14 Por. G. Olszewska-Baka, L. Pytka, Przemoc w rodzinie, Białystok 1999, s. 73; B. Bykowska, Wybrane problemy współczesnej rodziny polskiej (red.) M. 
Dębski, Nowy Staw 2008, s. 39; S. Spurek, Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013, s. 24; B. 
Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007, s. 20; B. Gruszczyńska, Zjawisko przemocy w rodzinie w 
świetle statystyk kryminalnych i badań wiktymizacyjnych [w:] Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie (red.) L. Mazowiecka, Warszawa 2013, s. 
103; J. Weis, Zjawisko przemocy w rodzinie [szkolaspecjalna.elomza.pl/publikacje/zjawiskoprze.doc] (dostęp: 13.03.2016). 
15 Zob. J. Katz, Paradoks macho, Warszawa 2012, s. 151. 
16 Zob. R. Durda, Przemoc psychiczna – zjawisko i skala [w:] Przemoc w społeczeństwie – diagnoza, sposoby przeciwdziałania (red.) J. Cichla, R. M. Ilnicka, s. 
113. 
17 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., . 13. 
18 Szerzej o przemocy seksualnej: W. Wieczorek, Przemoc w małżeństwie i rodzinie [w:] Przemoc seksualna w małżeństwie w perspektywie 
teologicznomoralnej (red.) M. Chuchra, J. Jęczeń, Lublin 2012, s. 11 i nast.; A. Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc, Warszawa 2014, s. 60 i nast. 
19 Por. A. Kowalewska, Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne [w:] Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób 
pokrzywdzonych (red.) E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2012, s. 28. 
20 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., s. 59. 
21 Zob. E. Mandal, Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe, Warszawa 2003. 
22 Zob. A. Kubicka, Koło przemocy, ulgi i cierpienia, „Niebieska linia” 2002, Nr 6 [http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/448-kolo-
przemocy-ulgi-i-cierpienia.html].  
23 Zob. A. Kowalewska, Przemoc…, op. cit., s. 29. 
24 Zob. J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2008, s. 90. 
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Trudności w ujawnianiu przemocy stosowanej przez żony wobec mężów 
Obserwując badania empiryczne26 dotyczące przemocy, należy sformułować wniosek, iż ogólnoświatowa skala te-

go problemu jest zatrważająca. Najczęściej przemoc w rodzinie przyjmuje formę przemocy mężów wobec żon27, a także 

dorosłych członków rodziny (zwykle rodziców) wobec dzieci. Coraz bardziej jednak zauważalna jest – również w Pol-

sce – przemoc żon wobec mężów28. Szacuje się, że proporcje przemocy wobec mężów do przemocy wobec żon wynoszą 

1:1429. Z reguły jednak wykrycie stosowanej przez żony przemocy jest trudniejsze niż wtedy, kiedy sprawcą przemocy 

w rodzinie jest mężczyzna. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że kobiety posługują się szerszym i bardziej uroz-

maiconym repertuarem przemocy psychicznej niż mężczyźni. Większość kobiet stosuje przemoc o charakterze werbal-

nym, tj. wyzwiska, epitety i krzyki. Ich treścią są często groźby wyrzucenia z domu, oblania kwasem bądź pozbawienia 

życia. Ponadto częsty jest także szantaż emocjonalny, np. odebraniem sobie życia. Zachowania te zmierzają do poniże-

nia i upokorzenia ofiar. Często przejawami przemocy psychicznej są również prowokowane i inicjowane kłótnie, wybu-

chy gniewu oraz systematyczne szydzenie z ofiary. Wszystkie powyższe symptomy nie pozostawiają widocznych zna-

ków. Ślady tych zachowań zostawiają jednak spustoszenie w psychice mężczyzny. Jeśli nie uczestniczą w tym procede-

rze osoby trzecie, to wiele trudności może nastręczać problem natury dowodowej. Podobnie sytuacja przedstawia się w 

kwestii przemocy fizycznej, gdyż bicie otwartą dłonią lub pięścią, drapanie, szarpanie, kopanie i popychanie przez żony 

nie wywołuje tak ciężkich obrażeń ciała, jak przemoc stosowana przez mężczyzn. 

W istocie ogół problemu jest trudny do ujawnienia nie tylko dla bliskich rodziny, w której żona stosuje przemoc 

wobec męża. Trudności te mają przede wszystkim policjanci, prokuratorzy, sędziowie, którzy podejmują interwencję z 

zewnątrz, a nawet biegli, którzy do sprawy zostają włączeni już w późniejszym etapie postępowania30. 

 

Profil osobowości i motywacja kobiety stosującej przemoc 
Stworzenie uniwersalnego portretu psychologicznego kobiety dręczącej męża jest ryzykowne, gdyż uważne przy-

glądanie się życiu damsko-męskich par dostarcza bogatej mozaiki różnorodnych i zaskakujących przykładów31. Charak-

terystyczne jest w tym przypadku także to, że znaczenie mają tu nie tylko właściwości sprawczyni przemocy, ale i ce-

chy charakteryzujące jej męża. Istotne jest zatem wskazanie również zachowań ofiary, gdyż obie strony łączą codzienne 

oddziaływania wzajemne. 

Napastowani mężowie zachowują się podobnie jak kobiety będące ofiarami przemocy. Tracą poczucie własnej war-

tości i wiarę w możliwość dokonania zmiany własnej sytuacji. Jest jednak jedna zasadnicza różnica, która również wiąże 

się z brakiem perspektyw na położenie kresu przemocy w wielu rodzinach. Według niektórych psychoterapeutów, 

mężom, którzy są ofiarami przemocy, brakuje odwagi i determinacji, by przeciwstawić się temu zjawisku. Strach przed 

etykietą „pantoflarza” bywa dla nich źródłem kolejnej frustracji i stresu. Za wszelką cenę – nawet kosztem dalszego 

funkcjonowania w patologicznej rodzinie – pragną uniknąć kompromitacji. Zdarza się, że dopiero skrajne zachowania 

sprawczyń przemocy ujawniają rzeczywisty charakter takiej relacji. 

Ponadto, w codziennych relacjach złośliwe wypowiedzi żony pod adresem męża mogą być traktowane jako pew-

nego rodzaju nietakt, lekceważenie dobrych obyczajów. Normy tolerowania przemocy o niewielkim natężeniu płynącej 

ze strony kobiet są wpajane społeczeństwu na różne sposoby32, zaledwie pobieżna obserwacja środków masowego prze-

kazu33 pozwala zauważyć, że niemal codziennie pojawiają się w nich sceny przedstawiające kobietę rzucającą obraźliwe 

słowa wobec swojego mężczyzny, niejednokrotnie też są to akty przemocy fizycznej. W rzeczywistości jednak treść 

wskazanych powyżej wypowiedzi i gestów dotkliwie wpływa na samopoczucie partnera, a w konsekwencji na jego 

odczucia. Frazy: „mój mąż do niczego się nie nadaje”, „mój mąż beze mnie jest nikim” czy nawet „mój mąż nawet herba-

ty nie potrafi ugotować”, powodują destrukcję poczucia własnej wartości tego męża. Systematycznie obrażany mąż nie-

postrzeżenie dla samego siebie wrasta w rolę tzw. „kozła ofiarnego”, wobec którego żona okazuje w obecności osób 

                                                                                                                                                                                                         
25 E. Mandal, Miłość, władza, manipulacja w bliskich związkach, Warszawa 2008, s. 220. 
26 Zob. Ibidem. 
27 Zob. B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009, s. 941 i nast.; E. Wojtych, Agresja mężczyzn wobec kobiet: perspektywa ewolucyjna [w:] 
Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (red.) B. Wojciszke, Gdańsk 2004, s. 195. 
28 W Stanach Zjednoczonych w latach 70. ruch kobiet, reprezentujących różne zawody i organizacje, zwrócił uwagę społeczną na maltretowanie kobiet 
przez mężczyzn szczegółowo analizując to zjawisko, z kolei w latach późniejszych  coraz więcej badaczy zaczęło przedstawiać tezy, zgodnie z którymi 
mężczyźni równie często jak kobiety padają ofiarą przemocy.  
29 Z.L. Starowicz, Zespół maltretowanej żony, „Problemy Rodziny” 1992, 4 (184), s. 45-48. 
30 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., s. 322. 
31 Ibidem, s. 338. 
32 Zob. M.A. Straus, Przemoc fizyczna kobiet wobec partnerów: poważny problem społeczny [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku (red.) M.R. 
Walsh, Warszawa 2003, s. 262. 
33 Zob. K. Arcimowicz, Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku, Warszawa 
2013, s. 359. 
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trzecich mniej lub bardziej ostentacyjne lekceważenie34. Każde zdarzenie traumatyczne, nawet jednorazowe, a tym 

bardziej powtarzające się, skutkować może poważnymi następstwami, takimi jak zespół ostrego stresu, depresja, uzależ-

nienia, zaburzenia osobowości, zachowania autoagresywne, a nawet psychoza35.  

W obrębie psychologii i seksuologii36 została wypracowana definicja pojęcia „maltretowanie w małżeństwie”, za 

którą uznaje się wszelkie zachowania, które prowadzą do zdominowania i objęcia pełną kontrolą życia partnera w celu 

pozbawienia go swobody działania i podejmowania decyzji, czyli faktycznego ubezwłasnowolnienia37, a także „syndrom 

maltretowanego męża”38. Wielu badaczy bez wahania odrzuciło jednak to zjawisko, wskazując, że skoro mężczyźni 

zasadniczo nie mają problemów z uzewnętrznianiem się, dziwny wydaje się fakt, iż nie ujawnili się jako ofiary39. 

Poszukiwanie motywów wśród konkretnych przypadków, dostarczyło wniosków, iż kobiety stosujące przemoc 

wobec mężów nie darzyły ich miłością, już nawet w momencie zawierania małżeństwa40. Często w takich przypadkach 

małżeństwo było zemstą na innym mężczyźnie lub wyrazem chęci wyjścia za mąż w ogóle. W charakterystyce żony 

posługującej się przemocą można przede wszystkim dostrzec żądzę rywalizacji. Kobiety te demonstrują otoczeniu swoją 

szczególną pozycję41, pragną być decydentami we wszystkich sprawach dotyczących związku i rodziny, a nawet uzależ-

nić męża od siebie42, stosując techniki manipulacyjne, polegające na wpływaniu na emocje i uczucia męża, zręcznie 

maskując manipulacyjny charakter tychże zachowań43. Dominującą cechą jest również skłonność do prowokowania 

konfliktów małżeńskich i tendencja do silnych afektów. Wrogi stosunek do męża może być także ściśle związany z 

chorobliwą zazdrością44. Do ekscesów z użyciem przemocy dochodzi również pod wpływem nadmiernie wysokiej sa-

mooceny kobiet, które świadome swej atrakcyjności, manipulują mężczyznami również w sferze seksualnej. W ten 

sposób chcą wzbudzić przekonanie otoczenia o własnej sile, domagają się poważnego traktowania, a niekiedy naśladują 

zachowania swoich matek, które pozostawały w konfliktach z mężczyznami45. 

 

Zakończenie 
Zjawisko przemocy domowej – bez znaczenia kto jest jej sprawcą – jest bardzo niebezpieczne, gdyż może być źró-

dłem dysfunkcji społecznych. Skutki przemocy dotykają nie tylko jej bezpośrednich „ofiar”, ale także jej świadków, 

którymi najczęściej są dzieci46. Traumatyczne przeżycia znacznie wpływają na dziecięcą psychikę, co staje się bezpo-

średnią przyczyną nie tylko utworzenia równie nieudanego związku, ale również przyczyną działań dewiacyjnych i 

przestępczych w przyszłości47. 

 

*** 

 

 

Society describes women as the weaker party and the man as the perpetrator of violence, but sometimes it is wom-

en who are the perpetrators of violence. The article describes the types of violence, the causes and motives of violence 

and reaction husbands to violence. 

  

                                                           
34 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., s. 326. 
35 Zob. J. Polanowski, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 88. 
36 Zob. E. Mandel, Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, Warszawa 2008, s. 211-220. 
37http://psychologia.wieszjak.polki.pl/jak-rozpoznac-syndrom-maltretowanego-meza,abc-psychologii-artykul,10410828.html (dostęp: 12.03.2016). 
38 Pojęcia „syndrom bitego męża” jako pierwsza użyła pod koniec lat 70. Susane Steinmetz, amerykańska badaczka przemocy w rodzinie. 
39 J.C. Straton, Thy myth of the „battered husband syndrome”, „Masculinities” 1994, 2 (4), s. 79-82. 
40 E. Mandal, Miłość…, op. cit., s. 213. 
41 Por. ze stereotypem kobiecości: S. Dillon, M.C. Benson, Kobieta i poczucie własnej wartości, Gdańsk 2003, s. 12; L. Chylewska-Barakat, Przemoc i agresja 
małżeńska w kontekście ról i stereotypów [w:] Studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (red.) A. Hulewska, A. Jasielska, M. 
Ziarko, Poznań 2002, s. 86. 
42 Zob. D. Field, Osobowości małżeńskie, Warszawa 1995, s. 142-143. 
43 E. Mandal, Miłość…, op. cit., s. 176. 
44 Zob. N. Brown, Zazdrosny partner, Poznań 2006; D.M. Buss, Zazdrość. Niebezpieczna namiętność, Sopot 2014, s. 52 i nast. 
45 M. Cabalski, Przemoc…, op. cit., s. 364. 
46 Zob. A. Gromska, J. Szkurłat, Przemoc domowa jako problem społeczny [w:] (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy (red.) M. Orłowska, 
M. Gościniewicz, G. Pisarczyk, Toruń 2015, s. 193; A. Cichy, C. Szyjko, Nieletni jako przestępca w XXI wieku – studium uwarunkowań społeczno-prawnych, 
Warszawa 2014, s. 62. 
47 C. R. Hollin, D. Browne, E. J. Palmer, Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańsk 2004, s. 17; W. Wawro, 
Rodzina a zachowania agresywne dzieci i młodzieży [w:] Przestępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki zaradcze (red.) M. Filipak, Lublin 1997, s. 188; E. 
Mielniczuk-Staniaszek, Uwarunkowania rodzinne nieletnich przestępców badanych w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Lublinie w 
latach 1994-1995 [w:] Przestępczość nieletnich. Źródła, przejawy, środki zaradcze (red.) M. Filipak, Lublin 1997, s. 80 i nast.; A. Latoś, Rodzinne 
uwarunkowania stosowania przemocy przez rodziców (opiekunów) wobec dzieci [w:] Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów 
zabronionych (red.) T. Wach, Lublin 2009, s. 39. 

http://psychologia.wieszjak.polki.pl/jak-rozpoznac-syndrom-maltretowanego-meza,abc-psychologii-artykul,10410828.html
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Wstęp 
Obserwując młode małżeństwa i ich zmagania się z codzienną rzeczywistością zauważa się, iż coraz więcej mał-

żeństw z coraz krótszym stażem małżeńskim kończy się rozstaniem. Nupturienci konstytuując związek małżeński pod 

wpływem emocji, nieprzemyślanych decyzji nie wytrzymują próby zmierzenia się z rzeczywistością. Zatem i szybkie 

decyzje o rozstaniu stają się niemal obligatoryjne. Osoby o zasadach chrześcijańskich mając nadzieję na uzdrowienie 

związku występują o orzeczenie separacji. Jednak nie jest to często spotykane. Najczęstszą formą rozstania jest rozwód. 

O tę formę rozłączenia małżonków występują osoby u których bezpowrotnie wygasły wszelkie więzi międzyosobowe 

lub w ogóle tych elementów nie było z różnych przyczyn. Zarówno separacja jak i rozwód niosą za sobą skutki prawne. 

Więcej takich skutków wynika z rozwodu, który sprawia, iż w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, 

tzn. że między małżonkami powstała bezpowrotna: wrogość, nienawiść i brak przesłanek na powrót do siebie, czyli 

bezpowrotnie zanikły trzy podstawowe więzi małżeństwa: fizyczna, duchowa, gospodarcza. 

Celem owego artykułu jest przedstawienie różnych form rozłączenia małżonków, ich przyczyn i skutków. Są to: 

rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, śmierć, uznanie za zmarłego, sądowe stwierdzenie zgonu. 

 

Małżeństwo i rodzina 
Człowiek w swej istocie należy „do natury stadnej”. Już ludzie pierwotni żyli w większych skupiskach, potem w 

mniejszych grupach. Stopniowo doszedł podział ról między mężczyzną a kobietą. Po wielu latach związek mężczyzny i 

kobiety stawał się usankcjonowany prawem kościelnym później cywilnym, co wiązało się ze skutkami cywilno-

prawnymi. 

Z prawa cywilnego wynikają formalności natury prawnej (np. m. in. wspólnota mieszkaniowa, majątkowa, alimen-

ty, dziedziczenie). Skutki prawa cywilnego następują wówczas gdy miał miejsce ślub konkordatowy lub małżonkowie 

zawarli tylko ślub cywilny1. 

Maria Braun-Gałkowska uważa, że to typ osobowości jest głównym uwarunkowaniem powodzenia małżeństwa.
1.  Małżeństwo jako postać współżycia pary ludzkiej, jest zjawiskiem społecznym zatem pozostaje w zainteresowaniu: 

socjologów, teologów, psychologów a zwłaszcza etyków. Natomiast prawo nadaje mu kształt sformalizowany a także 

zapewnia mu ochronę. Dla państwa i ustawodawcy instytucja małżeństwa ma niezmiernie doniosłe znaczenie, jako 

czynnik stabilizujący ład prawny w społeczeństwie. Chodzi bowiem o to, że: 

1. małżeństwo ułatwia ustalenie pochodzenia człowieka tym samym porządkuje stan cywilny jednostki, 

2. kształtuje stosunki rodzinne w szerszym zakresie np. powoduje powstanie powinowactwa, 

3. tworzy grupę rodzinną, jako trwały element struktury społecznej, względem której państwo prowadzi określo-

ną politykę społeczno – gospodarczą2. 

Rodzina w prawie polskim od początku jej istnienia jako najmniejsza komórka społeczna miała charakter bardziej 

patriarchalny. Obecnie to związek partnerski nie uwieńczony zasadami zależności (oczywiście nie można tego generali-

zować), jednak obserwując masowo wnoszone pozwy do sądów cywilnych o orzeczenie „rozkładu pożycia małżeńskie-

go”, wydaje się być to słusznym stwierdzeniem. Najczęstszymi przyczynami rozkładu pożycia są: niezgodność charakte-

rów, zdrady, przemoc w rodzinie, alkoholizm. Wniesienie pozwu rozwodowego stanowi przez małżonków jedyną 

słuszną decyzję. Zatem sąd rozstrzyga, czy faktycznie w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżon-

ków. Dla osób rozstających się nie liczą się wspólnie przeżyte lata, czy dobro wspólnych małoletnich dzieci, dla których 

takie sytuacje oznaczają osobiste tragedie. 

 

Rozwód 
Możliwość rozwiązania małżeństwa istniała już w czasach starożytnych na mocy Kodeksu Hammurabiego. Odby-

wało się ono na żądanie męża i w zawężonym zakresie żony. Monogamiczne małżeństwo rzymskie z zasady było roz-

wiązywalne, a możliwość rozwodu była niewzruszalna i uważana za ważny element prawa. Mimo wszystko rozwody 

                                                           
1 M. Braun, Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, „Rocznik Nauk Społecznych” 4 (1976), s. 235. 
2 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. VI, Warszawa 2012, s. 23 – 24. 
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były rzadkim zjawiskiem społecznym. Rozwód następował przez porozumienie stron divortium lub jednostronne 

oświadczenie woli o odrzuceniu małżonka repudium3. 

Instytucja rozwodu jako elementu definitywnie kończącego ustanie wspólnoty małżeńskiej na przestrzeni dziejów 

przechodziła ewolucje. Najpierw wpływ doktryny chrześcijańskiej zmienił zasady rozwodu, uznając małżeństwo za 

związek sakramentalny czyli nierozerwalny. Rozwód w zasadzie stał się niedopuszczalny. 

Reformacja w XVI w. zakwestionowała sakramentalny charakter małżeństwa, tym samym władza świecka nabyła 

prawa do rozwiązania małżeństwa. Instytucja rozwodu stała się elementem państwowego porządku prawnego4. 

Od 1918 r. podobnie jak w przypadku separacji obowiązywały różne systemy prawne w zależności od przynależ-

ności do obszaru na terenie Polski. Określenie „Prawo małżeńskie” pojawiło się w dekrecie z 25.09.1945 r. który wszedł 

w życie 01.01.1946 r. Dekret ten znacząco zreformował rozwód. W art. 24 Kodeksu Rodzinnego zawarto klauzulę jako 

pozytywną przesłankę do orzeczenia rozwodu „stały rozkład pożycia małżonków”, podając 11 przyczyn rozkładu. Nega-

tywną przesłanką był „wzgląd na dobro niepełnoletnich dzieci”. KR z 1950 r. utrzymał klauzulę w mocy, uzupełniając ją 

jednak zwrotem „trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków”, znosząc katalog przyczyn (art. 29 KR). Utrzymano 

negatywną przesłankę „dobra dzieci”, oraz żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego, dopuszczając jednak 

jego orzeczenie za zgodą drugiego małżonka albo w razie długotrwałego rozłączenia stron (art. 30 KR). W Kodeksie 

Rodzinnym i Opiekuńczym z 1964 r. jako negatywną przesłankę dodano „wzgląd na zasady współżycia społecznego” 

(art. 56 § 2 KRO)5. 

Zgodnie z art. 56 § 1. KRO, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżon-

ków może żądać sądowego rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Ustawodawca nie sprecyzował co kryje się pod poję-

ciami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, pozostawiając szczegóły praktyce stosowania prawa – orzecznic-

twu sądowemu i wypowiedziom doktryny prawniczej. Polskie prawo rodzinne jest wyjątkowo stabilne. Powszechnie 

przyjęto, że pożycie małżeńskie realizowane jest na trzech płaszczyznach, tj. w sferze emocjonalnej jako pozytywnej 

więzi uczuciowej między małżonkami, sferze fizycznej czyli w relacjach partnerskich o charakterze seksualnym, in-

tymnym i sferze gospodarczej czyli wspólnocie ekonomicznej małżonków, którzy co do zasady po zawarciu związku 

małżeńskiego prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, razem gromadzą majątek i przyczyniają się do powodzenia 

ekonomicznego założonej rodziny. Tę zasadę ogłosił Sąd Najwyższy w jednym z wyroków z dnia 22.10.1999 r. (III CKN 

386/98, LEX nr 1217913), stwierdzając, że „wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 KRO polega na duchowej, fizycznej 

oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. 

Rozkład pożycia jest zupełny wtedy gdy zerwaniu uległy wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków”6. W 

tej kwestii Sąd Najwyższy jednoznacznie orzekł: „stwierdzenie, że proces rozkładu osiągnął już stan pozwalający okre-

ślić go mianem trwałego i zupełnego, jest sam w sobie konieczną przesłanką do orzeczenia rozwodu” (art. 56 § 1 KRO). 

Zatem dla rozwodu konieczne jest, aby małżonkowie odstąpili od zbliżeń intymnych nawet nieczęstych. Zwykle bo-

wiem zbliżenia cielesne mają miejsce między osobami pozostającymi w relacjach osobistych o charakterze partnerstwa, 

co przekłada się również na sferę emocjonalną7. Nie powinna także istnieć jakakolwiek inna więź. 

Warto zwrócić uwagę, że KRO nie podaje jak długo powinien trwać rozpad by uznać ten stan za trwały. Sąd Naj-

wyższy potwierdził pogląd, że również w toku postępowania, trwałość rozkładu pożycia może pogłębiać się i wpływać 

na ocenę przesłanek uzasadniających rozwód8. Zatem czym dłużej trwa rozpad pożycia tym przesłanki stają się bardziej 

zasadne. 

Przy absolutnym rozkładzie małżeństwa w orzeczeniu dotyczącym kwestii stosunków: majątkowych, gospodar-

czych, prawo i organy je stosujące mogą skutecznie działać. Natomiast w sferze emocjonalnej, prawo jest bezsilne. Rola 

sądu jest tylko perswazyjna i mediacyjna, zaś rola sankcjonująca występuje w czasie orzeczenia rozwodu małżonków9. 

Roszczenia dochodzone w postępowaniach odrębnych, bo do takich należą sprawy małżeńskie, wynikają z prawa 

rodzinnego i opiekuńczego i zasadniczo mają charakter niemajątkowy, wiążący się z ustaleniem lub ukształtowaniem 

prawa lub stosunku prawnego, jednak w wielu sprawach dochodzone są jednocześnie roszczenia majątkowe np. koszty 

utrzymania i wychowania dziecka, dostarczanie środków małżonkowi rozwiedzionemu, eksmisja jednego z małżonków 

czy podział majątku wspólnego. W trybie postępowań odrębnych rozpoznawane są sprawy o: ustalenie istnienia lub 

nieistnienia małżeństwa, o rozwód, o separację na żądanie jednego z małżonków – art. 425 KPC10. 

                                                           
3 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, System prawa prywatnego, t. II, Warszawa 2009, s. 48. 
4 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 142. 
5 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, System prawa prywatnego, t. II, s. 553. 
6 J. Pasieka, M. Olszyński, B. Bronowicz -Pasieka, M. Wojdała, Rozwód cywilny i „rozwód kościelny”, Wrocław 2014, s. 12-13. 
7 Tamże, s. 14. 
8 Tamże, s. 16. 
9 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s.143. 
10 P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, wyd. III, Warszawa 2014, s. 324. 
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Gdy istnieją przesłanki na utrzymanie małżeństwa sąd może kierować strony do mediacji. O tym wspomina art. 

440 KPC dotyczący nakłaniania stron do pojednania w każdym stadium sprawy a nawet zawieszenie postępowania z 

urzędu w razie widoków na utrzymanie pożycia małżeńskiego. Chodzi o to by małżonkowie mieli czas na przemyślenie 

decyzji o rozwodzie11. 

Mediacja to nowoczesne i skuteczne postępowanie, w którym strony dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w roz-

wiązywaniu sporu przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora. Mediacja może być prowadzona przed 

wszczęciem postępowania (mediacja przedprocesowa) oraz w toku postępowania sądowego za zgodą stron. Najistotniej-

szą cechą mediacji jest jej dobrowolność (art. 183 § 4 KPC)12. 

Jako, że małżeństwo powinno być trwałe i chronione prawem, KRO wyznacza przesłanki do zasadności orzeczenia 

rozwodu małżonków. Podstawową przesłanką rozpadu małżeństwa jest zaistnienie trwałego i zupełnego rozkładu poży-

cia małżeńskiego, jednakże uzupełnioną o tzw. negatywne przesłanki weryfikujące żądanie rozwodu. Chodzi o winę 

małżonka żądającego rozwodu, o dobro małoletnich dzieci oraz o sprzeczność żądania z zasadami współżycia społeczne-

go. 

Polskie prawo rodzinne nie zna bezwzględnych przyczyn rozwodowych jak np. cudzołóstwo, impotencja. Prawo 

dąży do „reanimacji” związku wnikając w przyczyny rozpadu. Prawo nie traktuje rozwodu jako środka represji lecz w 

przypadku związków już nie istniejących, do ich całkowitej likwidacji. Artykuł 56 § 1 KRO, stanowi o możliwości roz-

wiązania małżeństwa, jeżeli nastąpił jego trwały i zupełny rozpad, niezależnie od przyczyn powodujących ten rozpad13. 

By orzec absolutne ustanie wszelkich więzi, musi być pewność, że małżonkowie nie przejawiają jakichkolwiek 

przesłanek do wznowienia związku. Jeżeli występują wątpliwości, a rozwodzący się mają nieletnie dzieci, sąd kieruje 

rodzinę do Ośrodka Diagnostyczno-Psychologicznego. 

Sąd ma za zadanie zbadać przyczyny przesłanek, bądź ich braku do orzeczenia rozwodu w kwestii: 

1. czy rozkład pożycia nastąpił rzeczywiście, trudno bowiem założyć, że skutek ten nie ma związku z przyczyną, 

2. czy rozkład ma cechy trwałości i zupełności, gdyż rodzaj przyczyny pozwala na wnioskowanie co do szans po-

wrotu małżonków do wspólnego pożycia, 

3. zupełności i trwałości rozkładu pożycia w sytuacji, kiedy obie strony wnoszą o rozwód bez orzekania winy, 

gdyż i w tym przypadku sąd nie jest zwolniony z ustaleń w zakresie zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeń-

skiego, 

4. który z małżonków ponosi winę, że dalsze kontynuowanie związku mija się z celami, dla których został on za-

warty, co z kolei stanowi podstawę do konstruowania zasad i zakresu obowiązku alimentacyjnego między osobami roz-

wodzącymi się, 

5. czy żądanie rozwodu albo odmowa zgody na rozwód w danych okolicznościach nie są sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego, 

6. kto ostatecznie ponosi koszty procesu14. 

Należy zwrócić uwagę na zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, jak i niezawinione. Zawinione 

przyczyny to: groźby, nieetyczne postępowanie, nieróbstwo, odmowa współżycia płciowego, odmowa wzajemnej po-

mocy, jeżeli wywołała stały rozkład pożycia małżeńskiego, może być uznana za wystarczającą podstawę do orzeczenia 

rozpadu, opuszczenie współmałżonka, pijaństwo, agresja, zaniedbywanie rodziny, niewierność, zły stosunek do rodziny 

małżonka, denuncjacja (tajne oskarżanie przed władzą)15. 

Niezawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego to: choroba, choroba psychiczna, niedobór seksualny, 

różnica charakteru i umysłowości. Istnieją też przyczyny rozpadu należące do jednych jak i drugich klasyfikacji, są to: 

bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądowa, rażąca różnica wieku, 

odbiegająca od ogólnie przyjętych norm społecznych, wady oświadczenia woli16. 

Orzeczenie rozwodu dokonuje się za życia małżonków. W przypadku śmierci jednego z małżonków w trakcie 

trwania procesu rozwodowego, postępowanie ulega umorzeniu (art. 446 KPC). 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 143. 
12 P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, s. 166. 
13 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 144. 
14 J. Ignaczewski, Rozwód po nowelizacji art. 56 – 61 KRO Komentarz, Warszawa 2009, s. 36. 
15 Por. Z. Krzemiński, Rozwód. Praktyczny komentarz orzecznictwo piśmiennictwo wzory pism, wyd. VI s. 26-38. 
16 Por. Tamże, s. 38-47. 
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Separacja małżonków 
Separację jako jedną z form rozłączenia małżonków określały systemy prawne pochodzące z zaborów, a utrzymane 

w mocy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Dla katolików rozwód był niedopuszczalny a mogła zaist-

nieć tylko separacja. W przypadku małżeństw niekatolików, ci mogli ubiegać się o rozwiązanie małżeństwa przez roz-

wód. Wyjątkiem były też małżeństwa nie spełnione fizycznie, gdy jeden z małżonków wstąpił do zakonu i złożył śluby 

czystości. Według prawa kanonicznego katolicy mogli korzystać z separacji (rozłączenie co do stołu i łoża) orzekanej na 

żądanie obojga małżonków tylko „dla przyczyn godziwych”, albo na żądanie jednego z nich z powodu cudzołóstwa, 

ciężkich obelg doznanych od współmałżonka, popełnienia przez niego zbrodni lub występków albo nakłaniania mał-

żonka do ich popełnienia. Jurysdykcja w sprawach małżeńskich należała do sądów kościelnych. Te rozbieżności w sto-

sowaniu prawa próbowano ujednolicić, stąd zastosowano projekt zmian w 1929 r., który jednak nie zmienił unifikacji 

prawa małżeńskiego, to jednak odegrał znaczącą rolę w procesie tworzenia jednolitego polskiego prawa kontynuowane-

go po zakończeniu II wojny światowej17. W tym czasie separacje nazwano rozłączeniem małżonków. Stanowiła ona 

instytucję prawną, unormowaną w dekrecie z 25.09.1945 r. „Prawo małżeńskie”. W krótkim czasie jednak usunięto 

kontrowersyjną „separację”. W 1992 r. ponownie przywrócono jej rangę z myślą o tych małżeństwach, którzy z przy-

czyn religijnych nie akceptowali rozwodu. Dlatego 21.05.1999 r. (Dz. U. Nr 52 poz. 532), wprowadzono do Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego (tytuł I, dział V) instytucję separacji18. 

Separacja to mniej restrykcyjna instytucja służąca na jakiś sposób ochronie małżeństwa przed jego trwałym i zu-

pełnym rozpadem. Daje bowiem szansę na przywrócenie i pojednanie małżonków do kontynuowania prawidłowego 

funkcjonowania ich pożycia w sensie: duchowym, fizycznym, materialnym. To też jakieś wyjście dla małżeństw, którzy 

przestrzegają zasad chrześcijaństwa, a małżeństwo przeżywa trudny czas, ale jeszcze nie nastąpił trwały i zupełny roz-

kład pożycia małżeńskiego. Dlatego separacja może stanowić choćby czasowe rozwiązanie problemu, dając tym samym 

czas na próbę i przemyślenia decyzji. 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy umożliwia legalizację „separacji faktycznej”, czyli pozostawania małżonków w fak-

tycznym rozłączeniu. Przed datą wejścia w życie tych przepisów (1999 r.), do małżonków pomiędzy którymi nastąpił 

trwały i zupełny rozkład pożycia i w związku z tym pozostających w faktycznej separacji nie było odrębnych uregulo-

wań. Miały do nich zastosowania przepisy dotyczące związków małżeńskich19. 

Z separacją wiążą się także zawierane umowy między małżonkami, dotyczącymi np. umów o: wykonywanie wła-

dzy rodzicielskiej, alimentów, rozdzielności majątkowej20. 

Pozytywną przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Inną przesłanką w pew-

nych sytuacjach może być zgodne żądanie małżonków. Zgodnie z treścią art. 61 § 3 KRO, sąd może orzec separacje na 

zgodne żądanie małżonków jeżeli nie mają wspólnych dzieci, lecz nie musi. 

Negatywnymi przesłankami separacji są natomiast: 

1. sprzeczność orzeczenia separacji z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków, 

2. sprzeczność orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego21. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.03.1968 r. (sygn. akt III CZP 70/66), podkre-

ślił, że w przypadku omawianych negatywnych przesłanek rozwodu (separacji), mimo to, że związek małżeński jest 

„martwy”, należy zachować go ze względu na pewne doniosłe okoliczności. Sąd wskazał, że takie sytuacje mogą wcho-

dzić w grę zwłaszcza, gdy orzeczenie rozwodu nie dałoby się pogodzić z rażącą krzywdą jakiej doznałby małżonek, 

który sprzeciwia się żądaniu rozwodu, albo gdy przeciw temu przemawiają poważne względy natury społeczno – wy-

chowawczej. Sąd Najwyższy podkreślił, że sprzeczność z zasadami współżycia społecznego z reguły nie zachodzi, gdy 

małżonek sprzeciwiający się ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia albo gdy przy wspólnej winie brak jest podstaw do 

przyjęcia, że wina małżonka, który żąda rozwodu (separacji) jest znacznie cięższa. Zdaniem Sądu Najwyższego, sądy 

orzekające mają obowiązek na podstawie szczegółowo ustalonych okoliczności uzasadnić swój pogląd co do tego, czy w 

ogóle, a jeśli tak to jaki wpływ będzie miało orzeczenie rozwodu na sytuację wspólnych małoletnich dzieci (analogicz-

nie separacji)22. Ogólna zasada skutków separacji, stwierdza w art. 61 p. 4 KRO, że: 

1. orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba, że ustawa stanowi ina-

czej, 

2. małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, 

                                                           
17 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. System prawa prywatnego, t. II, s. 809-813. 
18 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 164-165. 
19 J. Grzelińska, Rozwód i separacja między małżonkami, Warszawa 2010, s. 13. 
20 Tamże, s. 21. 
21 Tamże, s. 17-18. 
22 Tamże, s. 17-18. 
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3. jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej 

pomocy, 

4. do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji dru-

giemu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3 KRO23. 

W zakresie rozstrzygnięć podejmowanych przez sąd mieszczą się wytyczne dotyczące: 

1. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, 

2. kontaktów rodziców z dzieckiem, 

3. wysokości kosztów ponoszonych przez każdego z małżonków na utrzymanie i wychowanie dziecka24. 

Przy separacji należy zwrócić uwagę na kilka cech charakteryzujących tę instytucję: 

1. separacja jest przewidziana jako instytucja prawna w ustawodawstwie, 

2. powstaje na mocy orzeczenia właściwego organu w razie spełnienia określonych przesłanek (może też być za-

twierdzona przez właściwy organ), 

3. zostaje zachowany węzeł małżeński mimo, że w szeregu kwestii wywołuje ona skutki co najmniej zbliżone do 

rozwodu25. 

Stosownie do art. 54 KRO orzeczenie separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. 

Z chwilą zniesienia separacji między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Jednak na zgodny wniosek 

małżonków sąd orzeka o utrzymaniu rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że rzeczy nabyte po orzeczeniu separacji 

będą stanowić osobisty majątek każdego z małżonków. Artykuł 58 § 2 KRO w związku z artykułem 61 § 1 KRO stano-

wi, iż sąd orzekający separację zobowiązany jest do rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. 

Ustawodawca pozostawił swobodę w zakresie orzekania o eksmisji, zatem orzeczenie eksmisji nie jest obligatoryjne, 

dlatego ustawodawca użył słowa „sąd może”. W przypadku orzeczonej separacji sąd również może na wniosek jednego z 

małżonków dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej 

zwłoki w postępowaniu. 

Stosownie do treści art. 935 Kodeksu Cywilnego przepisów o powołaniu do dziedziczenia, nie stosuje się tego zapi-

su wobec małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji, zatem małżonek pozostający w separacji zostaje wyłączony 

z kręgu spadkobierców ustawowych. Nadto stosownie do art. 940 § 1 KC małżonek jest wyłączony z dziedziczenia, 

jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie było uzasadnione26. 

Co do statusu małżonków będących w separacji, po śmierci jednego z nich pozostaje wdową lub wdowcem i na-

bywa prawo do renty rodzinnej, jeżeli do dnia śmierci pozostawali we wspólnocie małżeńskiej. Jednak stanowisko Sądu 

Najwyższego wskazało, że taka sytuacja byłaby oderwana od znaczenia separacji stąd negowałaby prawną doniosłość tej 

instytucji27. 

 

Unieważnienie małżeństwa 
Przyczynami unieważnienia małżeństwa jest wystąpienie (przy jego zawarciu) następujących okoliczności: 

1. przeszkód małżeńskich (art. 10 – 15 KRO): 

 przeszkoda wieku, 

 przeszkoda ubezwłasnowolnienia, 

 przeszkoda choroby psychicznej, 

 przeszkoda bigamii, 

 przeszkoda pokrewieństwa, 

 przeszkoda powinowactwa, 

 przeszkoda przysposobienia, 

2. wad oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie, o którym mowa w art. 1§2 KRO: 

 brak świadomości wyrażenia woli, 

 błąd co do tożsamości drugiej strony, 

 groźby bezprawnej, 

3. przeszkód dotyczących pełnomocnictwa (art. 16 KRO)28. 

                                                           
23 J. Gajda, I. Ignatowicz, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2010, s. 606. 
24 J. Grzelińska, Rozwód i separacja między małżonkami, s. 23. 
25 J. Gajda, I. Ignatowicz, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, s. 591. 
26 Por. J. Grzelińska, Rozwód i separacja między małżonkami, s. 49. 
27 Tamże, s. 52. 
28 http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/4dd05c5c-71c8-4375-aa30-a227e9c4c239 (dostęp: 19.08.2016). 
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Wyrok unieważniający małżeństwo ma charakter konstytutywny, czyli kształtuje nowy stan prawny, lecz niweczy 

małżeństwo z mocą wsteczną. Wyrok ten jest skuteczny i tworzy taki stan prawny jakby małżeństwa nie zawarto. 

Oznacza to, że: przywraca się małżonkom ich poprzedni stan cywilny, ustaje powinowactwo, małżonek, który zmienił 

nazwisko, powraca do poprzedniego nazwiska. Wyjątkiem jest zachowanie uzyskanej przez zawarcie małżeństwa peł-

noletniości mimo jego unieważnienia. W zakresie stosunków między małżonkami a ich wspólnymi dziećmi oraz sto-

sunków majątkowych między małżonkami stosuje się przepisy o rozwodzie29. 

 

Śmierć małżonka 
Naturalnym rozłączeniem małżonków jest w kolejności śmierć jednego z nich. W świetle zasad na których opiera 

się KRO, małżeństwo jest związkiem dwojga osób, trwałym i w zasadzie dozgonnym. Co oznacza, że śmierć jednego z 

małżonków jest naturalną przyczyną ustania ich związku. W skutek śmierci człowiek przestaje być podmiotem prawa, 

wygasają jego uprawnienia i obowiązki związane z jego osobą (np. obowiązek alimentacyjny), zatem oczywistym na-

stępstwem jest ustanie małżeństwa. A więc w wypadku niepewności faktu śmierci musi nastąpić unormowanie ustania 

małżeństwa. O ustaniu małżeństwa wskutek śmierci stanowi art. 55 ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” stwier-

dzając, że dowodem ustania małżeństwa jest m. in. odpis aktu zgonu. Innym dowodem jest także postanowienie sądu o 

stwierdzeniu zgonu (art. 535 KPC). 

Ustalenie faktu śmierci (np. w przypadku zaginięcia osoby) ma znaczenie dla stanu prawnego (cywilnego) drugiego 

z małżonków np. dla potrzeb zawarcia drugiego związku. Zarówno postanowienie o stwierdzeniu zgonu jak i akt zgonu 

mają charakter deklaratywny, czyli rozstrzyganie o stanie prawnym do czasu gdy nie ustali się, że osoba żyje lub zmarła 

w innej chwili niż określano ją w określonych aktach i nie nastąpi ich zmiana lub uchylenie. Stwierdzenie zgonu przez 

sąd ma miejsce wtedy gdy śmierć przyjmuje się za fakt niewątpliwy, jednak nie można tego ustalić i sporządzić aktu 

zgonu w trybie zwykłym (art. 66 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)30. 

 

Uznanie za zmarłego 
Artykuł 31 KC, stanowi, „domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za 

zmarłego”. Konsekwencją domniemania śmierci osoby jest ustanie małżeństwa. Skutek ten normuje art. 55 § 1 KRO 

kreując domniemanie, że małżeństwo ustało z chwilą, którą w orzeczeniu sądowym wskazano jako chwilę śmierci. 

Nadrzędnym skutkiem domniemania z art. 55 § 1 KRO jest zniesienie względem drugiego małżonka zakazu zawarcia 

nowego małżeństwa (art. 13 § 1 KRO). Dopóki domniemanie śmierci nie jest obalone, uważa się, że małżeństwo ustało 

w chwili oznaczonej w orzeczeniu sądowym jako chwili śmierci osoby uznanej za zmarłą. Domniemanie dotyczące 

ustania małżeństwa, chociaż jest ono wzruszalne, nie można jednak uchylić, jeżeli pozostający przy życiu małżonek 

zawarł nowe małżeństwo mniemając, że współmałżonek nie żyje, i chodzi o zapewnienie ochrony małżeństwu zakłada-

jąc, że było zawarte w dobrej wierze, przy koniecznej wiedzy choćby jednej ze stron, że nie wiedziała o fakcie pozosta-

wania przy życiu osoby uznanej za zmarłą. Gdyby jednak okazało się, że małżonek uznany za zmarłego żyje albo, że 

zmarł w innej chwili niż oznaczona w orzeczeniu, nowe małżeństwo nie podlega unieważnieniu. Jeżeli natomiast obie 

strony nowego małżeństwa wiedziały, że osoba uznana za zmarłą, żyje, wówczas pierwsze małżeństwo nie ustaje a dru-

gie, nowe uchodzi za bigamiczne31. 

 

Podsumowanie 
W artykule stanowiącym o różnych formach rozstania małżonków przedstawiono małżeństwo jako instytucję spo-

łeczną, stabilizującą ład prawny w społeczeństwie. Rozpad małżeństwa zaburza tę instytucję, przynosząc negatywne 

skutki dla wychowujących się dzieci rozwodzących się małżonków i dla ładu społecznego czyli gdy rozwód jest 

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, wówczas sąd z uwagi na te dobra może oddalić żądania małżonków. By 

orzec ustanie małżeństwa ze względu na trwały i zupełny rozpad pożycia małżonków, musi nastąpić bezwzględne usta-

nie więzi: fizycznych, duchowych i gospodarczych. 

Proces rozwodowy, co stwierdzono, to nie tylko ustanie małżeństwa, co wiąże się z ustaniem wszelkich więzi, ale 

także orzeczenia w kwestiach dotyczących m. in. dzieci tj. ustalania ich prawa do kontaktów z rodzicem w zależności u 

którego zostanie, alimentów, podziału dóbr materialnych wspólnie zdobytych, sposobu zamieszkania. Ustaje zatem 

prawo małżonków do m.in. dziedziczenia i praw do siebie. Nadmieniono o obligatoryjnym korzystaniu rozwodzących 

się małżonków z mediacji jako środka pojednawczego. Najczęstszymi skutkami rozwodu to: niezgodność charakterolo-

giczna, zdrady, przemoc. 

                                                           
29 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 52. 
30 Por. tamże, s. 123. 
31 Por. tamże, s. 123-125. 
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Uwzględniono drugą formę rozstania małżonków – separację. Zauważono, że ta ma większe znaczenie dla osób 

przestrzegających zasady chrześcijańskie oraz dla tych którzy nie są zdecydowani co do rozwodu. Dlatego separacja jest 

mniej restrykcyjnym sposobem rozstania małżonków. Wiąże się z umowami prawnymi, a nie z zerwaniem wszelkich 

praw. Mimo wszystko jest rzadziej stosowana. Prześledzono wszelkie kryteria dotyczące kwestii rozwodu i separacji. 

Kolejną formę rozłączenia małżonków opisano jako -unieważnienie małżeństwa. Przyczyny unieważnienia ogól-

nie przyjmując, wynikają z pewnych braków kwalifikacji osobowych dotyczących samej osoby lub stosunku między 

określonymi osobami, biorąc pod uwagę jedynie stan istniejący w chwili zawarcia małżeństwa. 

Do pozostałych form ustania małżeństwa zaliczono prawdopodobną śmierć jednego z małżonków, gdy nie jest ona 

udokumentowana aktem zgonu. Wówczas sąd musi stwierdzić, ustalić i sporządzić ewentualny akt zgonu. To dotyczy 

śmierci małżonka jak i uznania go za zmarłego. Tu chodzi o zasadę domniemanej śmierci i ewentualne jej obalenie. Ma 

to znaczenie prawne dla małżonka żyjącego i zawierającego drugi związek przy domniemaniu, że jej status to wdowa 

lub wdowiec. Problem ustania małżeństwa jest o tyle istotny, gdyż każdego roku coraz większa ilość pozwów trafia na 

wokandy sądowe a orzeczenia rozwodowe są niemal „od ręki”. Wystarczy, że oboje zgodnie zdeklarują chęć rozstania 

się i odstępują od orzekania winy. 

 

*** 

 

 

At the beginning of the article refers to the topic explaining the motives and methods of writing "disconnect 

spouses," or divorce, which is the result of stable and complete dissolution of marriage. The separation, which is the 

result of a complete breakdown of the marriage and trash as a natural factor in the cessation of the community and 

recognition of death when it is ambiguous.The first section explains the essence of the "institution" of marriage, family 

and causes decay. The second point is about the most serious way of parting spouses, ie. The divorce, stating that this 

already existed in ancient times, moving in stages evolution. It quoted the ruling of the Supreme Court, relying atten-

tion of Family and Guardianship Code, the Code of Civil Procedure, the Civil Code. It was pointed out that the process 

of divorce and related judgments in matters of minor children of the spouses, property issues, housing, claimed in the 

so-called. separate processes under Article. 425 KPC. Mentioned a necessary element, that is an alternative to the in-

tending spouses to part or mediation. It was emphasized that the only prerequisite for the divorce is final, lasting and 

complete breakdown of the marriage, which is to explain the lawsuit. The second section describes the essence of sepa-

ration, specifying the differences between divorce. The separation is a temporary cessation of the marriage bond im-

portant for the undecided and those adhering to Christian principles. Legal effects are more or less the same, but in the 

case of separation may involve agreements between spouses. The grounds for divorce is permanent and complete break-

down of the spouses. The premise of separation in terms of time or complete disintegration of ties: physical, economic, 

spiritual. Both proceedings are based on the same code, ie. KPC, KRO, KC. It shows the negative circumstances of di-

vorce and separation. In the following sections it was indicated by the natural parting ways, ie. The death of one of the 

spouses and the judicial declaration of death when there is no death certificate for example. in case of loss, which is an 

art. 55 Pr. ASC art. 535 Code of Civil Procedure, art. KC 31 and 55 § 1 of the KRO. The whole closed summary. 
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Wprowadzenie 
Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „małżeństwo” warto zacząć od definicji słownikowej. Zgodnie z definicją zawartą w 

Słowniku Języka Polskiego PWN jest to „związek kobiety i mężczyzny usankcjonowany prawnie”1.
1. Inną definicję małżeństwa zawiera słownik Witolda Doroszewskiego, określa małżeństwo jako ”związek prawny 

mężczyzny i kobiety mający na celu założenie rodziny”2. Obszerniejszą definicję małżeństwa podaje Jan Winiarz i Ja-

nusz Gajda, opisują małżeństwo jako „trwały stosunek prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy 

z zachowaniem konstytutywnych przesłanek przewidzianych w przepisach KRO dokonali czynności prawnej zawarcia 

małżeństwa i w następstwie jej dokonania stali się równouprawnionymi podmiotami kompleksu praw i obowiązków 

małżeńskich w celu optymalnej realizacji funkcji społecznych założonej przez ich związek rodziny”3. Powyższe defini-

cje zawierają konstytutywną cechę małżeństwa w postaci heteroseksualności, zważając przy tym na jego formalno-

prawny charakter. Instytucja małżeństwa funkcjonuje we wszystkich kulturach prawnych. Model małżeństwa (skład 

osobowy), prawa i obowiązki małżonków, przesłanki i sposób zawarcia małżeństwa oraz sposób jego rozwiązania. 

Wszystko to zależy od wielu czynników takich jak uwarunkowania kulturalno-prawne, dominująca religia czy położe-

nie geograficzne4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obejmuje szereg przepisów regulujących małżeństwo, jednak nie po-

sługuje się jedną, bezpośrednio wyrażoną definicją tej instytucji. Można jednak stworzyć taką definicję, na podstawie 

przepisów odnoszących się do małżeństwa. 

W rozumieniu polskiego prawa, małżeństwo możemy scharakteryzować jako trwały związek kobiety i mężczyzny 

uregulowany przepisami prawa, powstały z ich woli, w celu urzeczywistnienia praw i obowiązków małżeńskich, w 

którym oboje małżonkowie są równi. Małżeństwo stanowi legalny związek kobiety i mężczyzny, oznacza to, że małżeń-

stwo powstaje w chwili dokonania czynności prawnej, jaką jest zawarcie małżeństwa przez zainteresowane strony. 

Elementy, które składają się na zawarcie małżeństwa, są szczegółowo uregulowane przepisami obowiązującego prawa. 

Skutki zawarcia małżeństwa oraz wzajemne prawa i obowiązki małżonków również określone są postanowieniami ob-

owiązującego prawa. Związek małżeński prawidłowo zawarty, określany jest jako trwały, ale nie nierozerwalny. Niero-

zerwalność jest elementem, który charakteryzuje pojęcie małżeństwa w prawie kanoniczym, albowiem wyklucza moż-

liwość rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Trwałość małżeństwa, oznacza istnienie związku małżeńskiego, który 

powinien łączyć żonę i męża aż do śmierci jednego z małżonków5. Zawarcie małżeństwa w Polsce regulowane jest przez 

dwa porządki prawne, świecki i kościelny. „Treść instytucji małżeństwa stanowią określone stosunki prawne o charak-

terze prawno-małżeńskim, prawnorodzinnym, w zakresie poszczególnych gałęzi prawa prywatnego i publicznego”6. 

Zawarte małżeństwo tworzy nowy stan cywilny żony (zamężna) i męża (żonaty) oraz stanowi podstawę rodziny, którą 

tworzą małżonkowie i dzieci (potomkowie), których sytuację prawną regulują przepisy o pokrewieństwie7. 

Encyklopedia PWN rozróżnia trzy znaczenia pojęcia małżeństwa: socjologiczne – „kulturowo akceptowany zwią-

zek między osobami przeciwnej płci, w którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i z którym jest 

związane oczekiwanie, że narodzą się w nim dzieci.”, prawne – „regulowany przez prawo trwały związek kobiety i 

mężczyzny zawarty w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra założonej rodziny, a 

zwłaszcza wychowania dzieci.” oraz religioznawcze – „w Kościołach katolickim i prawosławnym sakrament, którego 

udzielają sobie nowożeńcy w obecności kapłana i dwóch świadków”8. 

Prawo polskie odróżnia konkubinat od małżeństwa. Terminem tym określa się nieformalny związek kobiety i 

mężczyzny, którzy nie wstąpili ze sobą w związek małżeński w żadnej formie dopuszczalnej przez prawo rodzinne, a 

                                                           
1 Małżeństwo, Słownik Języka Polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo;2481015, (dostęp: 29.02.2016). 
2 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, http://doroszewski.pwn.pl/haslo/ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo/, (dostęp: 29.02.2016). 
3 J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 37. 
4 K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 11-13. 
5 M. Maraszek, Związek małżeński na gruncie prawa polskiego oraz prawa kanonicznego, Warszawa 2010, s. 7-8. 
6 K. Piasecki, Prawo małżeński…, op. cit., s. 148. 
7 Ibidem. 
8 Małżeństwo, Słownik języka polskiego, PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo.html, (dostęp: 29.02.2016). 
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mimo to trwają w stałym wspólnym pożyciu, które jest identyczne z pożyciem małżeńskim, to znaczy dotyczy sfery 

gospodarczej, psychicznej i fizycznej9.  

Na podstawie przytoczonych definicji małżeństwa, można wyprowadzić kilka wspólnych cech małżeństwa: jest 

związkiem heteroseksualnym (różnopłciowym), powstaje z wolnej woli małżonków w sposób sformalizowany10. Tade-

usz Smyczyński wskazuje, że małżeństwo jest pojęciem zastanym, oznacza to, że znaczenie pojęcia małżeństwa nie bu-

dzi wątpliwości, ponieważ zostało ukształtowane przez lata rozwoju ludzkości. 

 

Konstytucyjny model małżeństwa (art. 18 Konstytucji RP) 
Artykuł 18 obowiązującej Konstytucji jest przepisem, powszechnie znanym i komentowanym nie tylko w środowi-

sku prawników. Szczególne zainteresowanie tym artykułem, związane jest z kwestią prawnej instytucjonalizacji związ-

ków partnerskich oraz form wspólnego życia osób tej samej płci. W czasach szybkiego i swobodnego przemieszczania 

ludzi, idei oraz informacji nie dziwi fakt, iż w Polsce dąży się również do zaszczepienia nowych standardów11. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest model małżeństwa wynikający z konstytucji. Podczas analizowania norma-

tywnej treści art. 18 Konstytucji nasuwa się zasadnicze pytanie, czy zawarta jest definicja legalna małżeństwa w tymże 

artykule. Tadeusz Smyczyński uważa, że w art. 18 Konstytucji „dookreślono definicję – pojęcie małżeństwa”12. Nato-

miast Piotr Winczorek uznaje, iż w omawianym artykule zawarto „konstytucyjną definicję małżeństwa”13. Omawiany 

wyżej artykuł pełni dwie funkcję: – jest elementem aksjologii konstytucyjnej, wyrażając podstawowe wartości dotyczą-

ce instytucji rodziny i jej roli w społeczeństwie; – jest elementem wytyczanych celów i zadań władzy publicznej, po-

nieważ nakłada na władzę obowiązek „ochrony i opieki” wartości wymienionych w tym przepisie14. 

Zgodnie z sentencją nullum matrimonium extra legem, „nie ma małżeństw niezinstytucjonalizowanych prawnie”. 

W art. 18 Konstytucja gwarantuje obecność w ustawodawstwie zwykłym instytucji małżeństwa. Istnieją normy prawne 

odnoszące się do powstania, treści i ustania stosunku małżeństwa a także praw i obowiązków małżonków wynikających 

bezpośrednio z ich pozostawania w związku małżeńskim. Istnieje kilka zasad instytucji małżeństwa gwarantowanych w 

art. 18 Konstytucji RP, na podkreślenie zasługuje iż mamy do czynienia z instytucją małżeństwa sankcjonowaną i sta-

nowioną przez państwo oraz korzystającą z jego opieki i ochrony. Małżeństwo jest związkiem monogamicznym. Wy-

kluczony jest związek złożony z więcej niż dwojga partnerów, a także niedopuszczalne jest jednoczesne pozostawanie 

któregoś z małżonków w różnych związkach małżeńskich. To państwo stoi na straży trwałości związku, utrzymując w 

swoich rękach kompetencję do jego ewentualnego rozwiązania, które może nastąpić tylko i wyłącznie z ważnych przy-

czyn. Dzięki konstytucyjnej gwarancji trwałości związku małżeńskiego, do ustawodawcy należy decyzja, czy prawo 

dopuszcza możliwość rozwodu15. 

Na początku zajmiemy się wykładnią językową art. 18. „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny…” słowa 

te uznawane są jako zwrot definicyjny, lub poświadczenie samoistnej cechy heteroseksualności małżeństwa. Taka wy-

kładnia małżeństwa, ukształtowana jest od czasów antycznego Rzymu. Ewa Łętowska i Jan Woleński zaproponowali 

odmienną interpretację, uznają że małżeństwo heteroseksualne korzysta ze szczególnej ochrony „niejako kwalifikowa-

nej”, która wcale nie wyznacza zakazu istnienia innych rodzajów małżeństw. Stanowisko swoje oprali na tym, iż przepis 

art. 18 nie rozstrzyga wprost „że jedynym związkiem pozostającym pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej jest 

małżeństwo kobiety i mężczyzny”16. 

Kolejnym etapem jest wykładnia semantyczna. Artykuł 18 znajduje się w I rozdziale Konstytucji zatytułowanym 

„Rzeczpospolita” z tego względu Andrzej Mączyński wyprowadza wniosek, że jedną z zasad ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej jest ochrona i opieka, jaką państwo polskie przyznaje heteroseksualnemu małżeństwu. Autor uważa także, że 

małżeństwo zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości przyjętej przez ustrojodawcę, o czym świadczy w jego ocenie 

umiejscowienie art. 18 w Konstytucji17. E. Łętowska i J. Woleński kwestionują powyżej prezentowany pogląd, uznając 

że „zróżnicowanie wagi poszczególnych przepisów Konstytucji w zależności od umiejscowienia w ustawie zasadniczej, 

może prowadzić do paradoksalnych niekonsekwencji”18. 

Kolejnym krokiem jest wykładnia systemowa. Bartosz Banaszkiewicz, trafnie stwierdza, że nazwy użyte w art. 18 

są pojęciami konstytucyjnymi, czyli przy realizowaniu ich wykładni nie wiążą definicje legalne zawarte w przepisach 

                                                           
9 M. Maraszek, Związek małżeński…, op. cit., s. 8. 
10 J. Kozyra, Konstytucyjny model małżeństwa ( Art. 18 Konstytucji RP), „Studenckie Zeszyty Naukowe” 24 (2014), s. 20. 
11 B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 3 
(2013), s. 592. 
12 T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze,  red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 46. 
13 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 54. 
14 K. Działocha, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 2. 
15 B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”…, op. cit., s. 600-606. 
16 E. Łętowska, J. Woleński, Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „Państwo i Prawo” 6 (2013), s. 22-29. 
17 J. Kozyra, Konstytucyjny model małżeństwa…, op. cit., s. 21. 
18 E. Łętowska, J. Woleński, Instytucjonalizacja związków partnerskich…, op. cit., s. 36. 
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ustawowych. Z art. 8 ustawy zasadniczej wynika, że Konstytucja jest aktem nadrzędnym w stosunku do pozostałych 

aktów normatywnych i całego systemu prawa w Polsce, dlatego normy ustawowe oraz normy niższego rzędu muszą być 

zgodne z Konstytucją, a nie odwrotnie. Wyższość ustawy zasadniczej w hierarchii dotyczy również aktów prawa mię-

dzynarodowego, co zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny: „Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej 

szczególnej mocy – prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych (…) korzysta ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowią-

zywania i stosowania” (Wyrok TK z 18 maja 2005r., K 16/04, OTK-A z 2005r., po. 51, LEX nr 155506)19. Mając na uwa-

dze powyższe, należy stwierdzić, że pojęcie małżeństwa zawarte w Konstytucji, ma charakter niezależny i autonomicz-

ny w stosunku do innych aktów normatywnych, krajowych czy międzynarodowych. Zgodnie z wykładnią funkcjonal-

ną art. 18 Konstytucja RP dopuszcza istnienie związku kobiety i mężczyzny jako jednego typu małżeństwa20. 

Kończąc rozważania dotyczące modelu małżeństwa wynikającego z art. 18 warto zwrócić uwagę i wspomnieć o 

innych cechach małżeństwa, na które składają się: odmienność płci małżonków, jeden spójny powszechny dla wszyst-

kich typ małżeństwa21. W polskim systemie prawnym małżeństwo opiera się na paru podstawowych zasadach, do któ-

rych należą: zasada heteroseksualności małżeństwa, zasada trwałości małżeństwa, zasada monogamii, zasada równości 

(egalitaryzmu) małżonków, zasada świeckości (sekularyzacji) małżeństwa22. Poza odmiennością płci, rangę normy kon-

stytucyjnej ma równość małżonków zawarta w art. 33 ust. 1 Konstytucji RP : „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej 

Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”. Pozostałe zasady dotyczące 

małżeństwa, swoje podłoże znajdują w unormowaniach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz w przepisach prawa 

międzynarodowego. 

 

Konkubinat i związki jednopłciowe 
W obecnym stanie prawnym niedopuszczalne jest zawieranie małżeństw homoseksualnych (jednopłciowych). W 

dalszym ciągu istnieje nierozwiązana kwestia, możliwości instytucjonalizacji konkubinatu i związków jednopłciowych, 

które swoją konstrukcją nie odpowiadałyby instytucji małżeństwa. W doktrynie prawa pod tym względem powstaje 

spór. Skrajne stanowisko zabrania tworzenia małżeństw homoseksualnych, oraz zabrania instytucjonalizacji innych niż 

małżeństwo form kohabitacji23. Takie stanowisko prezentuje B. Banaszkiewicz, który przypisuje instytucji małżeństwa 

„swoista ekskluzywność” wynikającą z norm Konstytucji. Swoje zdanie uzasadnia, iż wyłączną formą pożycia, które 

może być usankcjonowane prawnie, jest małżeństwo, natomiast ustawodawca nie ma konstytucyjnej zgody (upoważ-

nienia) do instytucjonalizacji związków pozamałżeńskich24. Podobne zdanie zaprezentowało Biuro Studiów i Analiz 

Sądu Najwyższego, ale tylko w kwestii dotyczącej związków heteroseksualnych. Ich zdaniem nie jest potrzebne wyod-

rębnianie niezależnych instytucji  dla osób, które w aktualnym stanie prawnym mogą zawrzeć związek małżeński, zaś 

trwanie w konkubinacie jest ich wolnym wyborem, wynikającym z wolności w zakresie życia prywatnego Sąd Najwyż-

szy dokonał oceny, opiniując projekty dotyczące związków partnerskich, zdaniem Sądu Najwyższego, konstytucja pre-

feruje heteroseksualne małżeństwa. W opinii Sądu Najwyższego art. 18 Konstytucji „jest normą nadrzędną i wiążącą dla 

ustawodawcy zwykłego oraz dla wszystkich podmiotów stosujących prawo w procesie jego wykładni (…), ustawodawca 

konstytucyjny zagwarantował „tradycyjny” normatywny model małżeństwa i rodziny25. Powszechnie panuje jednak 

stanowisko umiarkowane, zgodnie z którym instytucjonalizacja związków nie będących małżeństwami jest dopuszczal-

na. Przedstawicielem takiego poglądu jest Mirosław Nazar, który twierdzi, że Konstytucja nie zabrania istnienia innych 

rodzajów pożycia, oraz ochrona małżeństwa wynikająca z art. 18 nie ma charakteru bezwzględnego. Andrzej Mączyń-

ski, aprobuje poddanie konkubinatów i związków homoseksualnych unormowaniom ustawowym, kierując się przydat-

nością takich regulacji np. w przedmiocie rozliczeń majątkowych partnerów po ustaniu związku26. 

 

Podsumowanie 
Wyjątkowy status prawny małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny jest konstytucyjną racją. Jest funkcjonal-

nie i ściśle powiązany z innymi dobrami, które w myśl art. 18 Konstytucji są chronione: rodzina, małżeństwo i macie-

rzyństwo. Konstytucja RP zapewnia opiekę i ochronę małżeństwom heteroseksualnym. Konstytucyjna ochrona i opieka 

nad małżeństwem oznacza, że żadna inna forma związku nie może być objęta takimi gwarancjami i uprawnieniami, 

                                                           
19 J. Kozyra, Konstytucyjny model małżeństwa…, op. cit., s. 22. 
20 J. Kozyra, Konstytucyjny model małżeństwa…, op. cit., s. 23. 
21 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, op. cit., s. 83-84. 
22 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 103-105. 
23 Ibidem. 
24 B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”…, op. cit., s. 619-620. 
25 Opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego do druku sejmowego nr 825 (VII kadencja), 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/313EBB097F909446C1257AA8004A5EF0/%24File/825-001.pdf, (dostęp: 29.02.2016), s. 3-5. 
26 J. Kozyra, Konstytucyjny model małżeństwa…, op. cit., s. 24. 
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jakie przysługują małżeństwu. Obecny stan prawny nie dopuszcza zawierania małżeństw homoseksualnych oraz utwo-

rzenia instytucji, która odpowiadałaby małżeństwu zakresem uprawnień i obowiązków. Taki pogląd podzielany jest 

przez Trybunał Konstytucyjny oraz w doktrynie prawa konstytucyjnego i prawa cywilnego. 

 

*** 

 

 

This article deals with the Polish model of marriage. The Constitution forbids existing of the homosexual marriag-

es and doesn’t regulate the institutions of cohabitation. According to the Article 18 of the Constitution of the Republic 

of Poland, marriage is a union of a man and a woman that is placed under the protection and care of the Republic of 

Poland. The special protection and care should be reserved only for the marriage. Man and woman living in the cohabi-

tation could be treated similar or better than married couple. 
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Wstęp 
Życie ludzkie jest bez wątpienia największą wartością i dobrem chronionym prawnie, tak w odniesieniu do poje-

dynczej osoby, jak i całych społeczeństw. Ochrona życia jest niezależna od systemu prawnego, wyznawanej religii, 

światopoglądu ani różnic kulturowych: prawo do życia przysługuje każdej istocie ludzkiej, z samej uwagi na fakt, że jest 

ona człowiekiem. Życie jest jedynym, niepowtarzalnym i niemożliwym do odtworzenia. Bez życia nie można mówić o 

człowieku, bez człowieka z kolei wszystko, co ludzkie traci znaczenie1.
1. Prawna ochrona życia poczętego stanowi jedno z ważniejszych zagadnień życia społecznego, a także znaczący problem 

stojący przed ustawodawcą. Wdrożenie określonych standardów życia powoduje odrzucenie dotychczas funkcjonują-

cych idei i koncepcji oraz wiąże się z akceptacją pierwotnych i podstawowych praw człowieka, wynikających z jego 

niezbywalnej godności. Zachodzące w ostatnich latach zmiany przyczyniły się do tego, że koniecznym stało się zapew-

nienie ochrony praw, które przysługują osobie, w szczególności zaś prawa do życia, aż do momentu naturalnej śmierci. 

Wiele państw (również Polska) wprowadziło regulacje prawne, zgodnie z którymi dziecko poczęte jest chronione 

porządkiem prawnym. W Polsce kwestie te reguluje przede wszystkim: 

1) Konstytucja RP2, 

2) prawo cywilne3, 

3) prawo karne4. 

Przepisy prawne obowiązujące obecnie na obszarze Polski posiadają zapis, zgodnie z którym prawo do życia oraz 

zdrowia uwarunkowane jest sposobem powstania zarodka5. Oznacza to np. że w przypadku zapłodnienia in vitro, zaro-

dek chroniony jest przepisami prawa od chwili jego zagnieżdżenia się w łonie matki. 

Jak wynika z analizy obowiązujących przepisów prawa oraz literatury przedmiotu, tylko w wybranych przypad-

kach przedkłada się interes matki nad życie dziecka poczętego. Są to przypadki przewidziane prawem, które zezwalają 

na dokonanie aborcji. 

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie polskich regulacji prawnych (i zmian zachodzących w ich za-

kresie), dotyczących ochrony życia poczętego. Metodologia pracy opiera się na analizie wybranych aktów prawnych 

(Konstytucji RP, kodeksu cywilnego i karnego, a także rozporządzeń ministerialnych) oraz wybranych pozycji literatu-

ry zwartej oraz artykułów z czasopism. 

 

Geneza prawa do życia 
Zasadniczym przymiotem człowieka jest jego życie. Pozbawienie go tego przymiotu niszczy jednocześnie człowie-

ka, podmiot określonych praw i obowiązków6. Biorąc pod uwagę, że w demokratycznym państwie największą wartością 

jest życie, musi ono znajdować się pod ochroną konstytucyjną, na każdym etapie rozwoju7. 

Umieszczenie w Konstytucji przepisów dotyczących ochrony życia poczętego eliminuje konieczność poszukiwania 

tego prawa w innych aktach prawnych, swobodnej (subiektywnej) ich interpretacji, która mogłaby wywoływać różno-

rodne wątpliwości. Podkreślenie wprost prawa do życia skutkuje tym, że regulacje w tym zakresie są przejrzyste i kom-

pleksowe. Beneficjenci tego prawa mogą się domagać od odpowiednich organów prawnej ochrony życia, dzięki czemu 

prawo to służy minimalizowaniu zagrożeń dla trwałości życia człowieka8. 

Prawo do życia od samego początku charakteryzuje się dwoma cechami9: 

                                                           
1 M. Cieślak, Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu [w:] System prawa karnego, tom IV, O przestępstwach w szczególności, część I, Wrocław 1985, s. 228. 
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483. 
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93. 
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553. 
5 J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 2010, s. 43-50. 
6 Orzeczenie TK z 28.5.1997 r., K 26/96, OTK ZU 1997/2/19. 
7 Tamże. 
8 P. Sarnecki, Art. 38 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, Warszawa 2003, s. 3. 
9 A. Preisner, Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej człowieka [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jed-
nostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 135. 



213 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 pierwotności – prawo to przysługuje jednostce, bez względu na wolę ustawodawcy, jest ono prawem natural-

nym. Uprawnienie to ma zapewniać ochronę prawa do życia oraz wskazywać jego granice. Ustawodawca nie może 

zatem podejmować decyzji o słuszności/braku słuszności tego prawa, ani warunkować intensywności jego ochrony od 

tzw. jakości życia; 

 niezbywalności – wyklucza ona możliwość powierzenia jakimkolwiek osobom prawa do podejmowania decyzji 

o życiu danego człowieka, choćby osoba ta wyrażała na to zgodę. Zniszczenie wartości, jaką stanowi życie ludzkie może 

mieć miejsce tylko i wyłącznie w oznaczonych prawnie sytuacjach, bądź być efektem własnego działania. 

Pierwszy polski kodeks karny z dnia z 11 lipca 1932 roku10 obejmował regulacje, w myśl których chronione było 

życie i prawidłowy rozwój dziecka poczętego, a tzw. „spędzanie” płodu było zakazane. Kara obejmowała wszelkie prze-

jawy postępowania, które miałyby odnosić skutek w postaci śmierci dziecka poczętego, ochrona ta jednak nie była peł-

na, zalegalizowano bowiem wówczas spędzanie płodu, gdy zabieg taki przeprowadzany byłby przez lekarza w sytuacji, 

gdy ciąża była efektem przestępstwa lub gdy stanowiła zagrożenie dla zdrowia kobiety. 

Aktem prawnym, który zawierał zapis regulujący prawo do życia, była również Konstytucja marcowa z 1921 roku. 

Zgodnie z art. 95 tej ustawy zasadniczej, Rzeczpospolita Polska gwarantowała na swoim terytorium całkowitą ochronę 

życia, wolności i mienia, wszystkim osobom bez względu na pochodzenie, narodowość, język, rasę czy wyznawana 

religię. W kolejnych ustawach zasadniczych nie sformułowano tego prawa wprost, a większą wagę przywiązano do 

interesu państwa, narodu oraz grup społecznych11. Konstytucja PRL z 1952 roku przewidywała prawa II generacji, a 

pomijała te, które współcześnie uznaje się za podstawę systemu praw człowieka (prawo do życia, prawo do wolności, 

godność). 

Regulacja omawianego prawa uległa zmianie po wprowadzeniu zmian ustrojowych oraz rozpoczęciu prac nad 

uchwaleniem nowej konstytucji. Komisja Konstytucyjna Sejmu RP opracowała na początku lat pięćdziesiątych projekt 

ustawy zawierający przepisy dotyczące prawa do życia. Prace nad nową konstytucją zostały powierzone Zgromadzeniu 

Narodowemu, a każdy przepis ówczesnych projektów zawierał zapisy dotyczące ochrony prawa do życia. Były one 

uzupełniane np. poprzez ustalenie cech szczególnych powyższego prawa, nakładanie na państwo konkretnych obo-

wiązków, które wiązały się z tym prawem, a także określeniem początku i końca tego prawa12. 

W 1956 roku Sejm PRL uchwalił ustawę dotyczącą warunków dopuszczalności przerywania ciąży13. W myśl po-

wyższych przepisów, dziecko poczęte nie posiadało bezpośredniego prawa do ochrony życia. Przepisy te uzasadniano 

koniecznością ochrony zdrowia kobiety (przez zaprzestanie przeprowadzania zabiegów aborcji w nieodpowiednich, 

niedostatecznych warunkach) oraz liberalizacją omawianego zagadnienia na obszarze ZSRR. 

Powyższa ustawa wprowadziła określone wskazania do dokonywania zabiegu przerywania ciąży: trudne warunki 

życiowe ciężarnej (bez względu na stopień rozwoju płodu), jak również bezkarność kobiety, która takiemu zabiegowi 

się poddała. 

Zdefiniowanie trudnych warunków życia miało miejsce w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1956 

roku14. Akt ten umożliwiał przeprowadzenie weryfikacji oświadczenia kobiety ciężarnej o jej warunkach życiowych, co 

następowało w drodze wywiadu domowego. Ponadto zabieg nie mógł być wykonany przez lekarza, który wydał orze-

czenie o możliwości przeprowadzenia zabiegu (jego dopuszczalności). Sprecyzowano tryb wydawania orzeczeń oraz 

kwalifikacje lekarzy, które odtąd stały się konieczne do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. 

Kolejne rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 roku15 przewidywało wykonanie zabiegu aborcji 

przez lekarza, które wcześniej orzekł jego dopuszczalność, zmianie uległ również zapis dotyczący weryfikacji oświad-

czenia kobiety ciężarnej o trudnych warunkach bytowych (weryfikacja taka nie musiała być wykonywana). W efekcie 

to kobieta podejmowała decyzję o wykonaniu zabiegu, a zasada traktująca o ochronie dziecka poczętego została zastą-

piona aborcją na żądanie16. 

Pierwsze prace o charakterze legislacyjnym, które przewidywały przywrócenie prawa ochrony życia poczętego 

pojawiły się w okresie 1980-81. Propozycje miały gwarantować pełną prawno-karną ochronę życia oraz zdrowia dziec-

ka poczętego, były znaczącymi elementami ówczesnych reform polskiego prawa karnego. Prace nad dalszymi zmianami 

przerwał stan wojenny, następne inicjatywy wystąpiły dopiero kilka później, na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Pod-

kreślano w nich przede wszystkim zasadę świętości oraz nienaruszalności życia ludzkiego, bez względu na etap życia, 

od momentu poczęcia do chwili naturalnej śmierci. 

                                                           
10 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 60, poz. 571. 
11 Grabowski R., Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów 2006, s. 92. 
12 Grabowski R., Spory wokół modelu ochrony życia [w:] „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, nr LXVIII, s. 83. 
13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1956 nr 12 poz. 61. 
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 maja 1956 roku w sprawie przerywania ciąży, Dz. U. 1956 nr 13 poz. 68. 
15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 1959 roku w sprawie przerywania ciąży, Dz. U. Nr 2/1960, poz. 15. 
16 A. Grześkowiak, O potrzebie prawnokarnej ochrony płodu [w:] W obronie poczętego, Pelplin 1991, s. 214-215. 
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Jak wskazuje analiza poszczególnych aktów prawnych, wprowadzanych w Polsce, a także literatury przedmiotu, 

na przestrzeni pięciu dekad dokonano wielu zmian przepisów prawnych. Nadal jednak nie były one doskonałe, więc 

konieczne były dalsze prace legislacyjne. 

 

Ewolucja prawa w latach 1990-2000 
W 1990 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wprowadził rozporządzenie17, które regulowało kwalifikacje 

zawodowe lekarzy, mających wykonywać zabieg usunięcia ciąży, jak również zasady wydawania orzeczeń lekarskich o 

jej ewentualnej dopuszczalności. Regulacje te potwierdziły dotychczas ustalone wymagania w omawianym zakresie, 

zostały jednak zaostrzone wymagania, które dotyczyły samego zabiegu aborcji. Konieczna stała się bowiem podczas 

takiego zabiegu asysta lekarza, posiadającego takie kwalifikacje jak18: 

1) pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa, 

2) specjalizowanie się na pierwszy stopień w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jeżeli wykonywany zabieg miał 

być przeprowadzany w szpitalu pod kierunkiem lekarza posiadającego już taką specjalizację. 

Powyższy akt prawny wskazywał, że dany zabieg aborcyjny mógł zostać przeprowadzony jedynie przez lekarza z 

odpowiednimi kwalifikacjami. Lekarz był zobligowany do informowania ciężarnych o skutkach zabiegu oraz do pozna-

nia motywów, które nimi kierowały. Konieczne było przeprowadzenie właściwych badań lekarskich. Jeśli ciężarna 

nadal pozostawała przy swoim zdaniu (chęci przerwania ciąży), lekarz ten miał obowiązek ustalenia ewentualnych 

przeciwwskazań o medycznym charakterze, które uniemożliwiłyby wykonanie aborcji. Mógł w tym celu skonsultować 

się z innymi lekarzami, specjalistami ginekologii. Kobieta z kolei musiała uczestniczyć w konsultacjach psychologicz-

nych, co stanowiło znaczne utrudnienie w procedurze przeprowadzenia zabiegu. 

Ówczesny brak regulacji ochrony prawa do życia wynikał także ze sposobu pojmowania współczesnego państwa, 

jako struktury, przeznaczonej do trwania oraz rozwijania się w oparciu o żyjące społeczeństwo19. Ochrona oraz szacu-

nek do życia są zatem niejako wkomponowane w koncepcję państwowości, o czym przekonuje orzeczenie polskiego 

Trybunału Konstytucyjnego, z okresu obowiązywania Małej Konstytucji z 1992 roku, która nie zawierała zapisu pod-

kreślającego prawo do życia, ale również mówiącej, że zasadniczym przepisem prawnym, z którego wyprowadzona 

powinna zostać konstytucyjna ochrona życia poczętego jest zasada demokratycznego państwa prawnego. Państwo 

wówczas realizowane jest jako wspólnota ludzi, którzy jako jedyni mogą być podmiotami praw oraz obowiązków, usta-

nawianych w takim państwie. 

Zagadnienie prawnej ochrony życia poczętego zostało uregulowane ostatecznie ustawą z 7 stycznia 1993 r. o pla-

nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży20. Zadeklarowano w niej, 

że życie stanowi podstawowe dobro człowieka, troska o zdrowie i życie jest z kolei fundamentalnym obowiązkiem pań-

stwa. Zapisano w tej ustawie również to, iż wszystkie istoty ludzkie mają od momentu poczęcia przyrodzone prawo do 

życia, a także, że życie oraz zdrowie dziecka od momentu poczęcia znajduje się pod ochroną prawa. Wprowadzono 

jednocześnie do kodeksu karnego następujące typy przestępstw: 

1) spowodowanie śmierci dziecka poczętego21, 

2) spowodowania uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu22. 

Zabronione dokonywania badań oraz eksperymentów na poczętym dziecku, chyba że miały one chronić jego 

zdrowie i życie23. Tak sformułowana ochrona nie była kompletna z uwagi na jej wyłączenie (a więc wyłączono bez-

prawność pozbawienia życia dziecka) w następujących przypadkach, gdy24: 

1) ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu matki, 

2) śmierć dziecka poczętego była efektem działań podejmowanych dla ratowania życia matki lub zapobiegania 

poważnym uszczerbkom na jej zdrowiu, 

3) badania prenatalne wykazały ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu, 

4) zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego. 

                                                           
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać lekarze 
dokonujący zabiegu przerywania ciąży, oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu, Dz. U. 1990 nr 29 poz. 
178. 
18 Tamże, § 1 ust. 1. 
19 P. Sarnecki, Art. 38, op. cit., s. 2. 
20 Dz. U. Nr 17, poz. 78. 
21 Art. 149a k.k. 
22 Art. 156a k.k. 
23 Art. 23b k.k. 
24 Art. 149a §3 k.k. 
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Istotnym aktem prawnym w omawianym zakresie jest ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży25. Zgodnie z nią, lekarze przeprowadzający zabieg usunięcia ciąży nie 

mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności, w przypadku gdy: 

1) ciąża zagrażała zdrowiu bądź życiu ciężarnej (wymagane było orzeczenia dwóch lekarzy, innych niż lekarz 

wykonujący ten zabieg), 

2) jeżeli śmierć ciężarnej była wynikiem działań podejmowanych w celu ratowania jej życia bądź dla zapobieżenia 

poważnego uszczerbku jej zdrowia, 

3) jeśli badania prenatalne (które zostały potwierdzone orzeczeniami dwóch lekarzy) potwierdziły nieodwracalne 

oraz ciężkie uszkodzenie płodu, 

4) jeżeli dana ciąża była wynikiem czynu zabronionego. 

Powyższymi przepisami uchylono dotychczasową odpowiedzialność karną sprawcy, w zakresie uszkodzenia ciała i 

dokonanie rozstroju zdrowia dziecka, jeżeli podejmowane przez sprawcę działania miały na celu ratowanie zdrowia i 

życia tego dziecka bądź jego matki26. 

Prawna ochrona życia poczętego została finalnie ustalona ustawą z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży27. Zadeklarowano w niej, że życie ludzkie 

stanowi zasadnicze i podstawowe dobro człowieka, podczas gdy troska o to zdrowie i życie jest obowiązkiem państwa. 

Zgodnie z powyższą ustawą, każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia, a zdrowie i życie 

dziecka od tego momentu jest pod ochroną prawną28. Regulacje te wprowadziły również do kodeksu karnego poniższe 

przestępstwa: 

1) spowodowania śmierci dziecka poczętego29, 

2) spowodowania uszkodzenia ciała dziecka poczętego bądź rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu30. 

Przepisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 

wprowadziły zakaz dotyczący realizowania badań i eksperymentów na zarodkach oraz płodach ludzkich (wyjątkiem 

były te, które miały na celu ochronę zdrowia i życia dzieci poczętych).  

Pomimo powyższych regulacji, ochrona prawna życia poczętego nadal nie była kompletna, wyłączono bowiem 

bezprawność spowodowania śmierci dziecka poczętego w następujących sytuacjach31: 

1) ciąży, która stanowiła zagrożenie dla zdrowia lub życia ciężarnej, 

2) gdy była wynikiem działań podejmowanych dla ratowania zdrowia lub życia ciężarnej, 

3) uzyskania wyników badań prenatalnych, które potwierdzały ciężkie oraz nieodwracalne uszkodzenia płodu, 

4) ciąży, która była skutkiem czynu zabronionego. 

W 1996 roku dokonano kolejnej zmiany polskiego prawa karnego. Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu rodzi-

ny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw32 wprowadziła zapis, który potwierdzał ochronę prawa do życia, ale tylko w ramach określonych w tej ustawie. 

Zniesiono zatem dotychczasowe uznanie prawa do życia jako fundamentalnego prawa każdej jednostki, a zakres należą-

cej mu się ochrony determinowany był odtąd zapisami w ustawie zwykłej. Z kodeksu karnego wykreślono ponadto 

termin „dziecko poczęte” oraz wszelkie zapisy, które bezpośrednio chroniły jego zdrowie i życie. Ustawę tę zanegował 

Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że życie ludzkie jest wartością zasadniczą, a obowiązek prawnej ochrony życia 

człowieka jest efektem przeprowadzonej wcześniej demokratyzacji państwa (stanowi również zasadniczy standard)33. 

Powyższe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało opracowanie pewnych dyrektyw, które stanowiły 

fundament kolejnych zmian. Powoływali się na nie projektodawcy ustawy z 1999 roku34, wprowadzającej po raz wtóry 

do porządku prawnego zakaz powodowania uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju jego zdrowia, zagrażają-

cego jego życiu, jak również zakaz przeprowadzania eksperymentów medycznych na dzieciach poczętych. 

                                                           
25 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993, nr 17, poz. 
78. 
26 J. Lachowski, Legalna aborcja [w:] L. Paprzycki (red.) System Prawa Karnego, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności 
karnej, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2013, s. 444. 
27 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. Nr 17, poz. 78. 
28 Tamże, Art. 1. 
29 Art. 149a k.k. 
30 Art. 156a k.k. 
31 Art. 149a §3 k.k. 
32 Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 139, poz. 646. 
33 Orzeczenie TK z dnia 27 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19. 
34 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza, Dz. U. 1999 nr 64 poz. 729. 
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Powyższe orzeczenie uwzględnione zostało również w ustawie o rzeczniku praw dziecka35, w myśl której dziecko 

jest istotą ludzką od chwili poczęcia do momentu uzyskania przez nie wieku pełnoletności. Dziecku należy się odpo-

wiedni szacunek, który jest rezultatem (wynikiem) jego przyrodzonej godności. 

Omawiane zmiany znacznie skomplikowały status prawny dziecka poczętego. Szczególnego znaczenia nabiera tu 

ówczesny kodeks karny, regulujący wykonanie zabiegi aborcji36, umieszczając go w rozdziale: „Przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu”. 

 

Aktualny stan prawny 
Współcześnie wydaje się, że prawodawca traktuje obowiązek ochrony prawa do życia poczętego jako coś całkowi-

cie oczywistego i naturalnego, co wiązało się z postrzeganiem jego formułowania jako zbędnej czynności. Ustawodawcy 

uwzględniają ogólny, dzisiejszy poziom rozwoju cywilizacyjnego oraz kulturowego społeczeństw, co przyczynia się do 

uznania tego prawa jako prawa podstawowego, oczywistego oraz powszechnie akceptowanego, stanowiącego element 

treści życia społeczeństwa, będącego poza wszelkimi sporami37. 

Polskie uregulowania prawne dotyczące zabiegu przerwania ciąży wynikają obecnie z tzw. modelu wskazań. Za-

bieg ten może być wykonany jedynie przez lekarza (oraz w placówce szpitalnej ze względów medycznych, w gabinecie 

lekarskim ze względów kryminalnych oraz po potwierdzeniu czynu zabronionego przez prokuratora), wyłącznie po 

uzyskaniu zgody kobiety ciężarnej oraz w przypadkach, które wskazuje ustawa z 7 stycznia 1993 roku. Zabieg ten może 

być przeprowadzony wyłącznie do 12 tygodnia ciąży, po tym okresie staje się bowiem przestępstwem. 

Współczesna wersja Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku przewiduje prawną ochronę życia każdej jednostki 

(art. 38). Zapis ten stanowi efekt długiej debaty, podczas której odrzucono propozycję stwierdzenia, iż gwarancja ochro-

ny prawnej życia przysługuje od chwili poczęcia38. 

Lekarz może obecnie odmówić przeprowadzenia zabiegu aborcji i powołać się na tzw. klauzulę sumienia. Umożli-

wia mu to obowiązująca ustawa o zawodzie lekarza39, zawierająca zapis o możliwości powstrzymania się przed wykona-

niem takiego zabiegu, jeśli jest ono niezgodne z sumieniem lekarza (art. 39). Musi on w takim przypadku wskazać cię-

żarnej realne alternatywy uzyskania takiego świadczenia w innej placówce medycznej (u innego lekarza). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, kobieta (lub jej przedstawiciel prawny) musi wyrazić zgodę na 

zabieg usunięcia ciąży w firmie pisemnej, nie wolno również poddawać kobiety temu zabiegowi podstępem lub w wy-

niku zastraszenia (przewidziano w takim przypadku karę pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat).  

Obecny porządek prawny przewiduje również sytuacje, w których przewidziano konkretne sankcje karne za pod-

jęcie działań (umyślne lub nieumyślne) zagrażających ludzkiemu życiu lub zdrowiu40. 

 

Zakończenie 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w ostatnich latach dokonano znaczących zmian w zakresie polskiego usta-

wodawstwa, dotyczącego zagadnienia ochrony życia poczętego. Społeczeństwu przywrócono świadomość faktu, iż prze-

rwanie ciąży nie stanowi zwykłego zabiegu lekarskiego, ale jest czynem pozbawiającym życia istotę ludzką. Jak wynika 

z dotychczasowych doświadczeń, ważny element systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego stanowi odpo-

wiednio przygotowana i wdrożona ochrona prawna. Obowiązujące obecnie w Polsce standardy ochrony życia poczęte-

go są dość wysokie i opierają się na mocnych podstawach – demokratycznym państwie prawa, chroniącym zasadnicze i 

niezbywalne prawo człowieka do życia i rozwoju, od momentu poczęcia do chwili naturalnej śmierci. 

Regulacje prawne dotyczące prawnej ochrony życia poczętego stanowią od wielu lat istotną rolę, przyczyniają się 

bowiem do wzbudzenia i umocnienia przekonania społeczeństwa o negatywnym charakterze zabiegów przerywania 

ciąży. Zadbanie o przepisy prawne w tym zakresie jest szczególnie ważne, jest podstawą społeczeństwa oraz państwa 

rozumianego jako całokształt. Chronią one również obywateli na wszystkich etapach rozwoju i życia. 

Najistotniejszym problemem współczesnych uregulowań w zakresie ochrony życia poczętego jest brak dokładnego 

i jednoznacznego ustalenia statusu embrionu, a także brak spójności w zakresie określenia statusu płodu ludzkiego. Bra-

ki te mogą powodować pojawianie się sytuacji konfliktowych, które pozbawione będą słusznych, merytorycznych ar-

gumentów41. 

                                                           
35 Ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. Nr 6, poz. 69. 
36 Art. 152-154 k.k. 
37 A. Łopatka, Pojęcie podstawowych praw i obowiązków obywatelskich w PRL [w:] A. Łopatka (red.), Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL, War-
szawa 1979, s. 19. 
38 J. Kondratiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 
2009, s. 235. 
39 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152. 
40 Art. 148-164 Kodeksu karnego. 
41 J. Paradowska, Rzecznik własnej sprawy [w:] „Polityka” 2008, nr 3 (2637), s. 20-22. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jednostka może korzystać z dóbr osobistych, dziecko poczęte zaś 

posiada warunkową zdolność prawną, która oznacza, że posiada możliwości dochodzenia własnych praw za szkody, 

które wyrządzono mu w okresie prenatalnym42. 

Bez wątpienia prawo do życia poczętego związane jest z uprawnieniami matki (ciężarnej kobiety), która jest zobo-

wiązana do dbania o własne dziecko, a jednocześnie ma prawo do zadbania o własne zdrowie i życie. Nie jest jednak 

oczywiste, czy słusznym jest pozostawienie tylko kobiecie prawa do decydowania o życiu i zdrowiu dziecka poczętego. 

 

*** 

 

 

This study aims to present Polish legal regulations (and changes in their range) for the protection of unborn life. 

Methodology is based on the analysis of some legal acts (Polish Constitution, the Civil and the Criminal Code and the 

ministerial decrees), and selected items of literature compact and magazine articles. The laws currently standing in 

Poland have a provision, according to which the right to life and health is conditioned by way of the creation of the 

embryo. This means, for example in the case of in vitro fertilization, the embryo is protected by law since its implanta-

tion in the womb. The analysis of the applicable law and literature, only in selected cases submitted to the interests of 

the mother over the life of the fetus. These are the cases provided for by law, which shall authorize the abortion. 

  

                                                           
42 Art. 23, 24, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93. 
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Wstęp 
Instytucja małżeństwa oraz rodziny stanowi przedmiot zainteresowania ustawodawcy zarówno w kraju jak i in-

nych światowych legislatorów. Z samego faktu zawarcia związku małżeńskiego wiążą się pewne skutki prawne dla 

pozycji prawnej nupturientów, ich obowiązków oraz uprawnień. W przypadku wstąpienia w związek małżeński osób, 

które reprezentują odmienne porządki oraz systemy prawne zaistniała konieczność przyjęcia odpowiednich rozwiązań 

legislacyjnych. Dotyczy to zarówno regulacji prawa administracyjnego, prawa cywilnego czy też prawa pracy. Jednym z 

kluczowych zagadnień wymagających uregulowania jest jak chociażby sam fakt ważności małżeństwa. Celem niniejszej 

pracy jest ukazanie wybranych, prawnych rozwiązań przyjętych przez światowych legislatorów i ukazania ich na tle 

ustawodawstwa Polski. Badaniu podlega aktualny stan prawny w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjedno-

czonych Ameryki. Analizie objęte zostały także kluczowe sentencje orzeczeń sądowych oraz prawne precedensy. 

 

Prawo międzynarodowe i wybranych krajów wobec małżeństw zawieranych z cudzoziemcami 
Prawa do małżeństwa i zawierana rodziny są szczególnie wyróżnione w prawie międzynarodowym. Europejska 

Konwencja Praw Człowieka w przepisie art. 12 statuuje prawo do zawierania małżeństw i zakładania rodziny. Ta pod-

stawowa jednostka społeczna podlega szczególnej ochronie prawnej na co wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznic-

twie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Analogiczne regulacje można spostrzec w Międzynarodowym Pakcie Praw 

Politycznych i Obywatelskich tudzież w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka co powoduje, że oba te prawa nabie-

rają charakteru uniwersalnego i powszechnego. Na gruncie prawa międzynarodowego została zapewniona gwarancja 

swobody zawierana związku małżeńskiego, wolnej od jakiegokolwiek przymusu czy też nieuzasadnionych ograniczeń1.
1.Globalne ujęcie prawa do małżeństwa wywarło wpływ na krajowe porządki prawne. W Wielkiej Brytanii na pod-

stawie sprawy Hyde przeciwko Hyde2 została wykreowana definicja małżeństwa jako związku monogamicznego mię-

dzy kobietą i mężczyzną opartego na swobodzie oświadczeń nupturientów. Wskazany precedens pod wpływem brytyj-

skiego ustawodawcy uległ zdezaktualizowaniu poprzez usunięcia przesłanki heteroseksualności obu partnerów3. Fran-

cuski legislator wykazuje, że prawo do zawierana małżeństwa jest nierozwiązalnie połączone z wolnością jednostki. 

Paryski Sąd Apelacyjny w swoim bogatym orzecznictwie wywodził, że prawo to stanowi podstawę porządku publiczne-

go i nie może być ono ograniczone żadnymi klauzulami, które by naruszały jego fundament4. 

W prawie niemieckim małżeństwo jak i prawo do jego zawierania stanowi instytucję o charakterze konstytucyj-

nym. Wolność do zawierania związku małżeńskiego w myśl Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec ma pod-

legać specjalnemu zabezpieczeniu i być wyraźnie oderwana od jej religijnego wymiaru. Niemiecki legislator kreując 

prawo podmiotowe do zawierania małżeństwa jednoznacznie rozdzielił je na małżeństwa zawierane w sposób świecki i 

na te zgodnie z regułami danego wyznania. W tym ostatnim przypadku związki wyznaniowe oraz kościoły zachowały 

szeroką swobodę przy kreowaniu własnych zasad zawierania małżeństw5. Wskazani prawodawcy w sposób jednoznacz-

nie wiążą to prawo z indywidualną wolnością jednostki. 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki koncepcja małżeństwa jako prawa fundamentalnego pojawiła się w 1965 roku 

w sprawie Griswold kontra stan Connecticut przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych Ameryki6. Sąd w sen-

tencji wyroku wykazał, że relacje małżeńskie są prawem podlegającym ochronie przed nieuzasadnioną ingerencją ze 

strony państwa. Decyzja o wstąpieniu w związek małżeński ma podlegać prawu do prywatności. Wspomniany prece-

dens stanowił, że ograniczenia tego prawa mogą być podyktowane jedynie szczególnymi przesłankami. Powyższa spra-

                                                           
1 B. Banaszak, Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia małżeństwa [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w 
polskim porządku prawnym, (red.) M. Jabłoński, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014, s. 79-80. 
2 Wyrok Angielskiego Sądu Spadku i Rozwodów z 20 marca 1866 roku przed Lordem Penzance, [L.R.] 1 P. & D. 130, 
http://www.uniset.ca/other/ths/LR1PD130.html (dostęp: 19.08.2016). 
3 N. Lowe, G. Douglas, Bromley’s family law, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 38-40. 
4 M. A. Glendon, The Transformation of Family Law State, Law, and Family in the United States and Western Europe, University of Chicago Press, Chicago 
1989, s. 79. 
5 G. Robbers, Religion and Law in Germany, Wolters Kluwer, Aplhen ann den Rijn 2010, s. 249. 
6 Wyrok Sądu Najwyższej Stanów Zjednoczonych Ameryki z 7 czerwca 1965 roku, 381 U.S. 479; 85 S. Ct. 1678; 14 L. Ed. 2d 510; 1965 U.S., LEXIS 2282. 
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wa zbiegła się w czasie z licznymi, stanowymi zakazami zawierania małżeństw międzyrasowych. Konstytucyjny wy-

miar tego prawa i jego ochrona ma zapewnić możliwość wyboru partnera bez względu na jego rasę czy pochodzenie7. 

Wraz z postępującą migracją ludności pojawił się problem uregulowania kwestii małżeństw zawieranych między 

miejscowymi obywatelami a obcokrajowcami. Przykładowo w Wielkiej Brytanii w XIX wieku kobiety, które wyszły za 

mąż za cudzoziemca traciły swoje obywatelstwo i wszystkie prawa z tym związane8. Obecnie Wielka Brytania na mocy 

Foreign Marriage Act wprowadziła szeroką uznaniowość małżeństw zawartych na terenach z nią związanych. W przy-

padku pozostałych obszarach legislator odwołał się do zasad kolizyjnych (lex loci celebrationis)9. Foreign Marriage Act z 

1970, który dokonał znaczącej liberalizacji brytyjskiego prawa małżeńskiego stanowi, że małżeństwo zawarte poza gra-

nicami kraju przez obywatela brytyjskiego jest ważne, jeżeli jest zgodne z prawem miejsca jego zawarcia i nie narusza 

prawa międzynarodowego10. 

Uznanie małżeństwa za zgodnego z prawem wewnętrznym otwiera przed małżonkami szereg uprawnień związa-

nych z prawem rzeczowym (nabywania własności, podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd, pobiera-

nia pożytków) lub też prawem ubezpieczeń społecznych. Niemniej jednak zawarcie związku małżeńskiego lub związku 

cywilnego nie powoduje automatycznego nabycia obywatelstwa tylko otwiera możliwość wszczęcia procedury natura-

lizacji. Prawo brytyjskie wprowadza szereg obostrzeń ograniczając możliwość swobodnej naturalizacji i nabywania 

obywatelstwa. Dotyczy to przede wszystkim okresu przebywania na terytorium kraju, przestrzeganie prawa imigranc-

kiego oraz znajomości języka11. 

We Francji problematyka prawa małżeńskiego i rodzinnego została ujęta w przepisach kodeksu cywilnego. Francu-

ski ustawodawca w przeciwieństwie do swojego brytyjskiego odpowiednika nie stworzył skomplikowanych norm koli-

zyjnych. W przypadku pojawienia się w danej sprawie czynnika międzynarodowego prymat otrzymują przepisy prawa 

międzynarodowego. Dotyczy to w szczególności materii władzy rodzicielskiej i dobra dziecka. Jeżeli jednak normy te 

nie znajdują zastosowania ze względu na brak obowiązywania danej konwencji należy się odwołać do prawa kraju oj-

czystego12. Prawo Francuskie gwarantuje szeroką swobodę w realizacji uprawnień przez małżonków oraz nupturientów. 

Przewidziane jednak zostały restrykcje zapewniające przestrzeganie francuskiego prawa imigracyjnego13. Możliwość 

przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przez urzędników służb imigracyjnych z młodymi małżonkami ma na 

celu przeciwdziałanie zawierania małżeństw pod przymusem. Prawo przewiduje rozmaity katalog sankcji karnych i 

administracyjnych za naruszenie prawa imigranckiego jak chociażby odmowa wydania wizy14. 

Prawo niemieckie nakłada na nupturientów obowiązek wykazania, że zgodnie z ich prawem ojczystym nie istnieją 

przesłanki negatywne do zawarcia małżeństwa. Szczegółowe regulacje zostały ujęte w ustawie zwykłej. Duży nacisk 

legislator położył na unormowanie skutków małżeństw zawartych wbrew obowiązującemu prawu i które zostały praw-

nie unieważnione. Jedną z przesłanek uznania małżeństwa za niebyłe jest naruszenie porządku publicznego15. Dość 

interesującym rozwiązaniem jest przyjęcie prymatu prawa niemieckiego w przypadku, kiedy prawo ojczyste jednego z 

nupturientów ogranicza swobodę zawierania związku małżeńskiego16. 

 

Skutki zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich 
Polski ustawodawca normując kwestię zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich nie ograniczył się wyłącznie 

do jednego aktu prawnego. Problematyka ta została ujęta w szerokiej ilości ustaw zwykłych jak chociażby w kodeksie 

rodzinno-opiekuńczym, ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o cudzoziemcach i o obywatelstwie. Do pol-

skiego porządku prawnego zostały inkorporowane rozwiązania przyjęte w prawie europejskim, które w swoich założe-

niach mają przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Za taki przykład można podać treść przepisu art. 55 ustawy o cudzo-

ziemcach, który umożliwia organom administracji kontrolę czy w rzeczywistości doszło do zawarcia małżeństwa z ro-

dzimym obywatelem oraz czy istnieją przesłanki do udzielenia zgody na osiedlenie17. Innym kluczowym aktem praw-

                                                           
7 M.B. Sussman, S.K. Steinmetz, G.W. Peterson, Handbook of marriage and the family, Springer Science+Business Media, New York 1999, s. 555. 
8 H. Irving, Citizenship , Alienage and the Modern Constitutional State A Gendered History, Cambridge University Press, Cambridge 2016, s. 79. 
9 D.A. Nelson, The Foreing Marriage Act (UK) and the Civil Marriage Act (Canada) Implications for equal marriage in the United Kingdom, The Law Cham-
bers, Toronto 2000, s. 3-4. 
10 J. O’Brien, Conflict of laws, Cavendish Publishing Limited, London 1999, s. 429. 
11 R. Probert, Family Law in England and Wales, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rikn 2011, s. 111. 
12 V. Chauveau, C. Butrille-Cardew, A. Bolche, France [w:] Family Law, Jurisdictional comparisons, (red.) J. Stewart, Sweet & Maxwell, London 2011, s. 117. 
13 G.A Bermann, E. Picard, Introduction to french law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2008, s. 459. 
14 Official report of debates Council of Europe Ordinary Session, t. 4, European Council, Strasbourg 2005, s. 1114. 
15 R. Frank, Parentage Law Reformed [w:] The International Survey of Family Law, (red.) A. Bainham, Martinus Nuhoff Publishers, London 1997, s. 178. 
16 S.C. Symeonides, Codifying Choice of Law Around the world an international comparative analysis, Oxford University Press, New York 2014, s. 318. 
17 K. Iglicka, K. Gmaj, I. Bąbiak, Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich-wymiar Genderowy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 
2011, s. 9. 
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nym, który według zamierzeń ustawodawcy ma godzić odmienne systemy prawne w zakresie zawierania małżeństw i 

skutków z tym związanych jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe18. 

Istotną instytucją prawa administracyjnego mającą niebagatelny wpływ na sytuację materialnoprawną cudzoziem-

cy jest zezwolenie na pobyt stały. Wydawane jest w drodze decyzji administracyjnego przez wojewodę właściwego ze 

względu na miejsce przebywania cudzoziemca. Podmiot wnioskujący otrzymuje stosowny akt po przeprowadzeniu 

przez organy administracji publicznej stosownego postępowania, w którym swoje stanowisko wyrażają organy bezpie-

czeństwa publicznego. Zezwolenie wygasa w momencie otrzymania zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej. W myśl przepisów prawa unijnego i prawa polskiego obywatela Unii Europejskiej oraz członek rodziny 

niebędący obywatel Unii może przebywać na terytorium Polski bez prawnego obowiązku rejestracji takiego pobytu 

przez okres trzech miesięcy19. 

Zawarcie małżeństwa polsko-cudzoziemskiego powoduje skutki prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 

zdrowotnych oraz społecznych. Polski legislator zwolnił cudzoziemców będących małżonkami polskiego obywatela z 

obowiązku posiadania i ubiegania się o zezwolenia na pracę. W takim wypadku jedyną przesłanką konieczną do sku-

tecznego zawarcia umów o pracę oraz podjęcia zatrudnienia jest otrzymanie zgody na pobyt stały. Otrzymanie takiego 

zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej świadczy o tym, że obcokrajowiec pragnie nadać swojej obecności na 

terytorium Polski stałego charakteru i związać z aktualnym miejscem zamieszkania swoje centrum życiowe. W kontek-

ście podlegania ubezpieczeniom społecznym jest to niezwykle istotne, ze względu na fakt, iż zgodnie z treścią przepisu 

art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polskim przepisom nie podlegają obywatele państw obcych, 

których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego lub są zatrudnieni w przedstawicielstwach dyplomatycz-

nych albo konsularnych. Cudzoziemiec, małżonek obywatela polskiego, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasa-

dach ogólnych. Podstawowym kryterium jest to, żeby małżonek będący Polakiem pracował i odprowadzał składki na 

ubezpieczenie zdrowotne20. 

Zawarcie binacjonalnego małżeństwa niesie ze sobą skutki w kontekście prawa spadkowego. Obecnie ustawodaw-

ca przyjął, że do spraw z zakresu dziedziczenia zastosowanie mają przepisy prawa europejskiego tj. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 

uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedzi-

czenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego21. Przepisy tegoż aktu znajdują zastoso-

wanie w przypadku majątku spadkowego należącego do obywateli państwa członkowskiego. Niemniej jednak w przy-

padkach, w których dotyczy to jednostek, które nie są obywatelami Unii stosowane są normy odpowiednich konwencji 

międzynarodowych. Inkorporacja przepisów rozporządzenia miała na celu ujednolicenie systemu poświadczenia dzie-

dziczenia wprowadzając jeden dokument tj. europejskie poświadczenie dziedziczenia. Odnosząc się do samego postę-

powania spadkowego należy wskazać, że jeżeli w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość to wyłączną jurys-

dykcję mają sądy powszechne w Polsce. 

W ocenie autora rozporządzenie wprowadza rozsądne rozwiązania prawne w przypadku , kiedy zostały dokonane 

rozrządzenia na wypadek śmierci inne niż umowy dotyczące spadku. Nie powoduje ona bezwzględnej nieważności 

czynności prawnych, ale umożliwia zgodnie z przepisem art. 22 w zw. z art. 24 rozporządzenia wybór prawa tego kraju, 

którego obywatelstwo posiada spadkodawca i które dopuszcza dokonywanie takich czynności prawnych. W sytuacji 

kiedy obcokrajowiec został powołany do spadku na podstawie testamentu, w którego skład wchodzi nieruchomość jest 

zobligowany do uzyskania stosownego dokumentu urzędowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Od mo-

mentu otwarcia spadku zaczyna biec termin dwuletni na złożenie wniosku do ministra o zezwolenie na nabycie nieru-

chomości. Brak akceptu ze strony ministra uniemożliwia de facto nabycie spadku. 

Małżeństwo z cudzoziemcem powoduje również skutki prawne w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. 

Problematyka została ujęta w dwóch niezwykle istotnych umowach międzynarodowych: konwencji o jurydsykcji i 

wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano w dniu 16 września 

1988 r. oraz konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych, spo-

rządzona w Hadze w dniu 2 października 1973 r. Zgodnie z przepisami tych traktatów podmiotom dochodzącym rosz-

czeń alimentacyjnych przyznano możliwość wyboru sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce 

zwykłego pobytu w państwie, które jest sygnatariuszem wspomnianych umów międzynarodowych. Konwencja lugań-

ska umożliwia również stronom dokonanie pisemnego wyboru sądu właściwego państwa, którego wiążą postanowienia 

                                                           
18 tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792.  
19 A. Krakala, Cudzoziemcy [w:] Prawo Administracyjne Materialne, (red.) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 
96. 
20 A. Wróblewska-Zgórzak, Prawne aspekty zawierania małżeństw polsko-cudzoziemskich, Stowarzyszenie Interwencji prawnej, Analizy Raporty 
Ekspertyzy, nr 1, 2010, s. 24. 
21 Dz.Urz.UE.L 2012 Nr 201, s. 107. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tknbsg4ytkltqmfyc4mrqg4ytsnbwgy


221 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

traktatu. Oba porozumienia maja gwarantować sprawniejsze egzekwowanie roszczeń alimentacyjnych bez obaw, że 

kwestie obywatelstwa doprowadzą do paraliżu całej procedury22. 

 

Podsumowanie 
Prawo do zawierania małżeństwa i zakładania rodziny w dobie globalizacji oraz postępującej migracji stały się wy-

zwaniem dla krajowych ustawodawców. Dotyczy to, w szczególności uregulowania kwestii nabywania obywatelstwa, 

przeciwdziałania nielegalnej imigracji tudzież rozstrzygania kolizji różnych porządków prawnych. Nabiera to kluczo-

wego znaczenia w przypadku zajścia rozmaitych zdarzeń jak chociażby śmierć małżonka nie będącego obywatelem 

danego kraju, w którym znajduje się jego centrum życiowe. Prawo europejskie w sposób różnorodny podeszło do kwe-

stii unormowania tych zagadnień począwszy, od jednolitego, spójnego modelu brytyjskiego umiejscowionego w jednym 

akcie prawnym a kończąc na zróżnicowanym, polskim systemie prawnym. Widoczny jest również znaczny wpływ 

prawa międzynarodowego. Polskie rozwiązania prawne w zakresie małżeństw polsko-cudzoziemskich są rozłożone na 

znaczną ilość aktów prawnych powodując, że rzeczywisty obraz uprawnień przysługujący nupturientom jest rozmyty i 

skomplikowany. 

 

*** 

 

 

Progressing through the years of globalization, development of transport networks, economic migration has led to 

a mass movement of individuals of different citizenships and nationalities. Concluding their marriages with native citi-

zens forced the national legislators to seek and find solutions, which were compliant with the different legal systems 

both in terms of marriages and momentous consequences connected with this event. This paper aims to show the se-

lected schemes adopted by the European legislators and an analysis of the effects of Polish-foreign marriages in terms of 

national law. 

  

                                                           
22https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-z-lugano/dochodzenie-roszczen-alimentacyjnych-za-granica-na-
podstawie-konwencji-luganskiej-i-konwencji-haskiej (dostęp: 13.03.2016). 
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Znaczenie terminu „separacja” 
Termin „separacja” wywodzi się z łacińskiego separatio, czyli rozłączenie, rozdzielenie1.

1.  Należy zauważyć, że separacja nie jest sama w sobie przyczyną rozluźnienia związku małżeńskiego. Może mieć ona 

miejsce, jeżeli zostanie poprzedzona konfliktem zaistniałym między małżonkami. Dopiero wówczas, gdy niemożliwym 

okaże się zneutralizować go – dojść może do rozłamu istniejącej więzi, a przez to do orzeczenia separacji. 

Mówiąc o separacji, należy mieć świadomość, że separacja w rozumieniu prawa polskiego oraz Kodeksu rodzinne-

go i opiekuńczego2 jest instytucją regulowaną ustawą i należy odróżnić ją od powszechnie znanej separacji faktycznej. 

Do zaistnienia separacji faktycznej nie jest konieczne wystąpienie na drogę prawną, gdyż jest to jedynie stan faktyczny 

mający miejsce po podjęciu decyzji przez małżonków o życiu w rozłące, w pojedynkę3. 

 

Historia instytucji separacji na gruncie prawa cywilnego oraz prawa kanonicznego 
Instytucja separacji na gruncie polskiego prawa rodzinnego jest stosunkowo nową regulacją, ponieważ do Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego została wprowadzona dopiero ustawą z dnia 21 maja 1999r. o zmianie ustaw Kodeks rodzin-

ny i opiekuńczy, Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw4. Jej wprowadzeniu 

do świeckich regulacji małżeńskich przyświecał główny cel, jaki stanowiło rozwiązanie sporów ideologicznych osób, 

które ze względu na przyjętą wiarę, nie mogły pozwolić sobie na rozwiązanie małżeństwa na skutek rozwodu, ale jed-

nocześnie z uwagi na zaistniały stan faktyczny, nie chciały dłużej trwać w związku małżeńskim5. 

Ustawodawca, po podjęciu decyzji o wprowadzeniu na grunt prawa polskiego instytucji separacji, w uzasadnieniu 

do projektu z 1998 roku postulował, że separacja „może być użyteczna jako alternatywa wobec rozwodu, co ma znacze-

nie dla osób negatywnie odnoszących się do rozwodu, zwłaszcza z przyczyn natury religijnej…”6. W tym samym do-

kumencie wykłada, że istnieje możliwość odgrywania przez separację „różnych funkcji pożytecznych i pożądanych ze 

społecznego punktu widzenia”7. 

W prawie kościelnym separacja była już znana jeszcze w okresie przedkodeksowym, czyli przed rokiem 1917. 

Wtenczas określana była mianem rozłączenia. Wyróżniano dwie formy rozłączenia: obowiązkową, która zachodziła w 

ściśle określonych przypadkach (gdy małżeństwo było nieważne, a do jego konwalidacji nie doszło, gdy złożone zostały 

śluby czystości) oraz dobrowolną, która mogła mieć miejsce we wszelkich pozostałych sytuacjach8. Ze względu na inne 

kryteria wyróżniało się rozłączenie od łoża oraz zarówno od łoża jak i stołu (kryterium skutku), jak również rozłączenie 

czasowe i dozgonne (kryterium czasu)9. Warto zauważyć, że bez względu na formę, rozłączenie nigdy nie mogło wyłą-

czać nałożonego na małżonków obowiązku wierności10. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku11, który obowiązuje obecnie normuje separację w kanonach 1151-1155. 

W kanonach tych wymienione zostały przesłanki separacji, jakie określić można wspólnym mianem niewywiązywania 

się z węzłowych obowiązków małżeńskich, które to negatywnie wpływa na interes rodziny”12. Instytucja separacji na 

tle prawa kanonicznego w znacznym stopniu odnosi się do pojęcia odpowiedzialności jednego z małżonków za zaistnia-

łą sytuację, która dodatkowo stanowi uzasadnienie dla przerwania trwałości małżeństwa13. Z uwagi na powyższe, wska-

                                                           
1 Zob. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 875. 
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). 
3 P. Kasprzyk, op. cit., s. 30. 
4 Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532). 
5 P. Szukalski, Separacje w Polsce, s. 75 
6 T. Dyrga, P. Baranowski, op.cit., s. 52. 
7 Ibidem. 
8 A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, Kraków 2007, el. LEX. 
9 J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem, Kraków 1882, s. 
599-617. 
10 J. Pelczar, op. cit., s. 673. 
11 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. 
12 A. Sylwestrzak, op. cit., el. LEX. 
13 T. Rozkrut, Separacja małżeńska w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim, „Polonia Sacra” 6 (2000), s. 211. 
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zuje się, że instytucja separacji stanowi nadzwyczajny środek umożliwiający przywrócenie niewinnemu małżonkowi 

spokoju, jaki zaburzony został poprzez naganne działanie współmałżonka14. 

 

Funkcje instytucji separacji w polskim prawie świeckim i kanonicznym 
Funkcje instytucji separacji na gruncie polskiego prawa świeckiego oraz prawa kanonicznego co do zasady pozosta-

ją w zgodności ze sobą. Wyjątek może stanowić funkcja polegająca na ułatwieniu w orzeczeniu rozwodu, która jest 

szczególnie sprzeczna z prawem Kościoła katolickiego oraz naganna z uwagi na rozerwanie węzła małżeńskiego. Poniżej 

zestawione i omówione zostaną funkcje, jakie można przypisać separacji na gruncie zarówno polskiego ustawodawstwa, 

jak również w odniesieniu do regulacji przyjętych przez Kościół katolicki. 

 

A.  Funkcja organizacyjna – uregulowanie sytuacji materialnej i prawnej małżonków 

Oczywistym jest, że główną funkcją separacji jest uregulowanie sytuacji majątkowej oraz prawnej między małżon-

kami, którzy z uwagi na brak więzi postanowili o życiu w separacji faktycznej. Instytucja ta umożliwia małżonkom 

odpowiednią organizację ich życia, jeżeli z powodów wyznaniowych nie chcą i nie mogą zadecydować oni o rozwo-

dzie15. 

Separacja nie jest powodem kryzysu małżeńskiego, ale pełni funkcję potwierdzenia istnienia takiegoż konfliktu. Na 

gruncie prawa kanonicznego daje możliwość ochrony małżonka, który nie jest stroną, która spowodowała konflikt16. 

Separacja, poprzez nierozerwalnie związany z tym terminem zespół działań prawnych normuje kwestie ważne z 

punktu widzenia funkcjonowania rodziny. Orzeczenie separacji może wiązać się z możliwością zastosowania dalszych 

zabiegów prawnych. Przykład może stanowić art. 54 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi o tym, że 

orzeczenie separacji z mocy prawa pociąga za sobą skutek zaistnienia między małżonkami rozdzielności majątkowej. 

Zaistnienie takiego stanu jest konieczne, ponieważ okoliczność zupełnego rozkładu pożycia małżonków, która stanowi 

przesłankę dla orzeczenia separacji stanowi przeszkodę dla poprawnej kooperacji w sprawowaniu zarządu nad mająt-

kiem wspólnym17. 

Bardzo ważną funkcją z punktu widzenia prawa cywilnego jest umożliwianie instytucją separacji odpowiedniego 

uregulowania sytuacji prawnej oraz przede wszystkim materialnej małżonków, którzy już wcześniej podjęli decyzję o 

pozostaniu w separacji faktycznej18. Moim zdaniem funkcja ta ważna jest również na gruncie prawa kanonicznego, po-

nieważ daje możliwość zapewnienia godnych warunków dzieciom małżonków, które bezsprzecznie nie powinny ucier-

pieć poprzez rozłąkę rodziców. Separacja rodziców zaistniała jako alternatywa dla ich rozwodu, może stanowić szansę 

na pozytywny rozwój psychiczny dziecka, ale dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo dla całej rodziny19. 

 

B. Funkcja legalizująca 

Jest to funkcja, która pozostaje w ścisłym związku z opisaną wyżej funkcją organizacyjną. Ściśle rzecz ujmując, po-

lega ona na legalizacji zaistniałej między małżonkami, wyjaśnionej wcześniej separacji faktycznej20. Legalizacja ta po-

przez prawne uregulowanie sytuacji zaistniałej między małżonkami pozwala na to, aby nienaruszony został małżeński 

obowiązek wspólnego pożycia. Ten bowiem zostaje wyłączony w chwili, kiedy w odniesieniu do relacji małżeńskiej 

orzeczona zostanie separacja prawna. Powyższe oznacza, że instytucja separacji orzeczonej na drodze prawnej legalizuje 

ex nunc separację faktyczną, jaka zaistniała już wcześniej – jeszcze przed orzeczeniem i stwierdzeniem zupełnego roz-

kładu pożycia21. 

 

C. Funkcja restytucyjna 

Zarówno w świetle prawa kanonicznego, jak również prawa cywilnego, separacja stanowi środek mający na celu 

pojednanie małżonków22. Orzeczenie separacji może stanowić przyczynek do pojednania się małżonków w późniejszym 

czasie. Z uwagi na to, funkcję restytucyjną inaczej określać można mianem funkcji pojednawczej. Funkcja ta wynika z 

przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ ustawodawca dopuszcza możliwość zniesienia separacji. 

                                                           
14 W. Góralski, Separacja małżeńska jako instytucja chroniąca dobro małżonków i ich dzieci oraz trwałość małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie 
świeckim [w:] Zagadnienia praw rodziny. XII Dni Praw Człowieka w KUL 1994 r., J. Rebeta (red.), Lublin 1997, s. 111. 
15 J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami. Aspekty prawne i majątkowe, Warszawa 2010, s. 16. 
16 P. Kasprzyk, op. cit., s. 34. 
17 A. Sylwestrzak, op. cit., el. LEX. 
18 T. Dyrga, P. Baranowski, op.cit., s. 53. 
19 P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 34. 
20 A. Sylwestrzak, op.cit., el. LEX. 
21 Ibidem. 
22 T. Dyrga, P. Baranowski, op.cit., s. 53. 
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Funkcja ta wynika też z samej istoty tej instytucji, ponieważ z uwagi na to, że rozpad pożycia małżonków nie musi być 

trwały w momencie orzeczenia – istnieje możliwość powrotu do stosunków małżeńskich umożliwiających przywróce-

nie wspólnoty małżeńskiej23. W literaturze wskazuje się również, że realizacji funkcji restytucyjnej sprzyja czynnik 

czasu. Małżonkowie poprzez orzeczenie separacji zyskują możliwość przemyślenia własnej sytuacji, a dodatkowo mogą 

uzmysłowić sobie, czym skutkować będzie hipotetyczna decyzja o rozwodzie. Czas może w tym przypadku wpłynąć tak 

na złagodzenie poróżnień między małżonkami, jak również zapobiec pochopnym, nieodwracalnym decyzjom. Pośred-

nio, przez funkcję tę separacja realizuje również zasadę trwałości małżeństwa. 

 

D. Ułatwienie w orzeczeniu rozwodu 

Jednakowoż należy zauważyć, że separacja może pełnić funkcję ułatwienia w podjęciu decyzji o rozwiązania mał-

żeństwa instytucją rozwodu24. Jest to funkcja niewątpliwie niekorzystna z punktu widzenia prawa kanonicznego, dlate-

go na gruncie kościelnym nie występuje ona. Upływający czas może utrwalić małżonków w przekonaniu, że problem 

jaki zaistniał w ich związku jest problemem niemożliwym do rozwiązania, a dodatkowo z uwagi na upływ czasu mał-

żeństwo rozpadło się jeszcze bardziej niż w momencie orzeczenia separacji. 

W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje znane z innych systemów rozwiązanie prawne polegające na funk-

cjonowaniu separacji jako jednej z przesłanek, jaka musi zaistnieć, aby można było później orzec rozwód. Takie rozwią-

zanie zostało przyjęte m. in. w prawie włoskim. Innym rozwiązaniem jest znana m. in. z prawa francuskiego konwersja 

separacji w rozwód. Ten zabieg prawny polega na możliwości przekształcenia w rozwód separacji, po upływie określo-

nego czasu od jej orzeczenia. W takiej sytuacji niekoniecznym jest już przeprowadzenie dodatkowego postępowania 

rozwodowego25. 

Chociaż polskim systemie prawnym nie spotykane są powyższe rozwiązania, doktryna stanowi, że separacja może 

stać się pierwszym etapem na drodze ku rozwodowi. Ma mieć to miejsce z uwagi na łagodniejsze przesłanki instytucji 

separacji w porównaniu do przesłanek, jakie spełnione muszą zostać, aby orzeczony mógł zostać rozwód26. Przyjmując 

taki tok rozumowania, separacja rzeczywiście może zostać uznana za środek ułatwiający podjęcie decyzji o rozwodzie, 

ponieważ dodatkową rolę odgrywa tu czynnik czasu, który może spowodować wiele trudności w ponownym nawiąza-

niu kontaktów przez małżonków. 

 

E. Funkcja surogacyjna 

W wąskim znaczeniu funkcja separacji jako surogatu rozwodu oznacza, że prawo nie zna instytucji rozwodu, a se-

paracja pozostaje jedynym zgodnym z prawem uregulowaniem oddzielnego życia małżonków. Takie rozwiązanie nie 

jest znane na gruncie prawa cywilnego, jednakowoż przyjęte zostało w prawie kanonicznym27. 

W szerokim znaczeniu funkcja surogacyjna występuje również w ustawodawstwie polskim, chociaż przewiduje 

ono zarówno separację, jak również rozwód. Chodzi w tym przypadku o takie stany faktyczne, w których możliwe jest 

orzeczenie separacji, a przy tym rozwód nie może być zasądzony28. Na gruncie polskiego prawa wyróżniane są dwa 

takie przypadki. Pierwszy z nich może zaistnieć, kiedy mimo, iż spełnione zostają przesłanki do orzeczenia rozwodu i 

separacji, małżonkowie decydują się na drugą instytucję, z uwagi na przyjęty system wartości, sumienie oraz religię. 

Druga sytuacja ma miejsce, kiedy przy możliwości orzeczenia separacji, istnieje niemożność orzeczenia o rozwodzie29. 

W prawie kanonicznym separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa – tak samo jak w przypadku separacji 

na gruncie prawa cywilnego. Ustawodawca kościelny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom małżonków i – z uwagi na fakt, 

że rozwód w prawie kanonicznym nie jest dopuszczalny, a jednak realnie mogą zaistnieć okoliczności, jakie uniemożli-

wią wspólną drogę małżonków – zdecydował się zezwolić w określonych przypadkach na rozluźnienie węzła małżeń-

skiego30. 

Separacja stanowi środek chroniący przekonania religijne, jakie jak już wcześniej zauważyłam mogą pozostawać w 

sprzeczności z instytucją rozwodu, a przez to rozwiązania problemów małżeńskich. Dzięki niej możliwym jest działanie 

w sposób jaki jest zgodny zasadom obowiązującym wiernych wyznania katolickiego. Należy jednak zauważyć, że sepa-

racja jest mimo wszystko instytucją powszechną, ogólnie dostępną i możliwość jej zawarcia nie jest w świetle prawa 

polskiego uzależniona od wyznania, jakiemu podlegają małżonkowie31. 

                                                           
23 A. Sylwestrzak, op.cit., el. LEX 
24 T. Dyrga, P. Baranowski, op.cit., s. 53. 
25 A. Sylwestrzak, op.cit., el. LEX. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 M. Marszałek, Związek małżeński na gruncie prawa polskiego oraz prawa kanonicznego, Warszawa 2010, s. 126-127. 
31 T. Dyrga, P. Baranowski, op.cit., s. 53. 
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Instytucja separacji pozwala dodatkowo na uniknięcie nieprzemyślanych i pochopnych decyzji o rozwodzie, jakie 

powstały pod wpływem emocji. Decyzje podejmowane w takim stanie emocjonalnym często po pewnym czasie mogą 

okazać się decyzjami błędnymi32. 

Dzięki separacji małżonkowie mogą uchronić się od nagannego z punktu widzenia religii rozwodu, a mimo to z 

uwagi na konflikt zyskują warunki na prowadzenie uregulowanego prawnie życia oddzielnego. Co najważniejsze z 

punktu widzenia praktykowania wiary – separacja na gruncie prawa kanonicznego nie będzie stanowiła przeszkody w 

dostępowaniu sakramentów33. 

Ponieważ na małżonkach ciąży obowiązek pozostawania we współżyciu małżeńskim, rozdzielenie małżonków 

podczas trwania węzła małżeńskiego może być w świetle prawa kanonicznego jedynie szczególnym wyjątkiem, a do-

datkowo oparte musi zostać na obowiązującym prawie34. Z racji tego, ze małżeństwo powinno być w świetle Kościoła 

nierozerwalną wspólnotą, stworzoną w sposób niewymuszony – nienormalną sytuacją jest decydowanie o życiu w roz-

łące35. Z tego powodu, aby możliwa była separacja w rozumieniu prawa kanonicznego przyczyny uzasadniające jej za-

istnienie, zostały określone w sposób bardzo rygorystyczny. Zachowanie małżonka musi naruszać zasady życia małżeń-

skiego wskazane w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Główną przyczyną separacji na gruncie prawa kanonicznego jest 

cudzołóstwo36. Mimo tego ustawodawca zachęca zdradzonego współmałżonka do przebaczenia stronie niewiernej. Sama 

niewierność nie może być jedynie przypuszczalna, ale pewna, oparta na dowodach, a nie jedynie domysłach i pomó-

wieniach. Przyczyna ta daje podstawę do starania się o uzyskanie separacji trwałej37. 

 

F. Ochrona dóbr chronionych prawem 

Instytucja separacji ma za zadanie chronić pewne wartości, ważne zarówno z punktu widzenia prawa, jak również 

z uwagi na dobro rodziny i jej członków. Podstawowym dobrem, jakie chroni, jest wspomniana już wcześniej trwałość 

małżeństwa. 

Separacja ma również na celu silną ochronę dobra dziecka. Ochrona ta jest możliwa przez wypełnianie innych 

funkcji separacji – przede wszystkim funkcji pojednawczej, jaka stwarza możliwość do odwrócenia zaistniałego stanu 

faktycznego i złagodzenie konfliktu narastającego między małżonkami. Kolejną funkcją pozwalającą chronić dziecko 

jest wymieniona wcześniej funkcja organizacyjna, dzięki której możliwe staje się chociażby sądowne uregulowanie 

zasad władzy rodzicielskiej, jak również powinności alimentacyjnych rodziców wobec dziecka38. 

Mając na uwadze realizację interesów kościelnych, można wyodrębnić kolejną funkcję separacji, jaką jest ochrona 

dóbr osobistych małżonków, za jakie można uznać miedzy innymi swobodę sumienia oraz wyznania39. Separacja może 

w tym wymiarze być traktowana jako alternatywa dla decyzji o rozwodzie. Instytucja ta posiada wiele cech podobnych 

do instytucji rozwodu, jednak co najważniejsze z uwagi na wyznanie katolickie – nie powoduje rozerwania węzła mał-

żeńskiego, a jedynie go rozluźnia. Małżonkowie tym samym formalnie nadal pozostają związani złożoną sobie przysię-

gą, a regulować mogą wszelkie sprawy osobiste – z wyłączeniem decyzji o zawarciu kolejnego, nowego małżeństwa. 

 

Podsumowanie 
W obecnych czasach rozpada się bardzo wiele małżeństw, a w tej perspektywie instytucja separacji wydaje się być 

idealnym rozwiązaniem dla małżeństw, które jednocześnie chcą postępować w zgodzie z wyznawaną religią i własnym 

sumieniem, a z drugiej strony znalazły się w obliczu niemożności kontynuowania wspólnej małżeńskiej drogi. Mimo, że 

prawo kanoniczne ustanowiło obowiązek zachowania współżycia małżeńskiego – miejsce może mieć przyczyna uspra-

wiedliwiająca separację, a więc zgodna z prawem Kościoła40. Separacja na gruncie prawa kanonicznego Kościoła katolic-

kiego jest instytucją umożliwiającą wierzącym małżonkom życie zgodnie z regułami wiary oraz możliwość ciągłego 

dostępowania do sakramentów. Z uwagi na ilość katolików w skali kraju, ustawodawca świecki zdecydował się prze-

nieść tę regulację w sferę polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ogólną przesłanką do stwierdzenia separacji jest 

przeszkoda w trwaniu małżonków w jedności wspólnego życia, a tym samym niemożność dalszego utrzymania współ-

życia małżeńskiego41. Taki stan stanowi poważne zagrożenie dla istnienia rodziny. Instytucja separacji może okazać się 

                                                           
32 Ibidem, s. 54. 
33 J. Grzelińska, op.cit., s. 15. 
34 B. Sitek, Trwałość i nierozerwalność małżeństwa. Ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie 
cywilnym, Olsztyn 2002, s. 110. 
35 A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa i inne małżeńskie procesy kościelne, Poznań 2010, s. 222. 
36 B. Sitek, op.cit., s. 110. 
37 Ibidem, s. 111. 
38 A. Sylwestrzak, op.cit., el. LEX 
39 T. Dyrga, P. Baranowski, op.cit., s. 53. 
40 A. Sobczak, op.cit., s. 221. 
41 B. Sitek, op.cit., s. 117. 
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pomocna w powróceniu do spójności małżeńskiej i załagodzeniu konfliktu poprzez umożliwienie małżonkom zdystan-

sowania się do zaistniałej sytuacji. Funkcja ta wydaje się zgodna dla instytucji separacji zarówno na gruncie prawa ka-

nonicznego, jak również prawa cywilnego. 

Wprowadzenie instytucji separacji na grunt prawa rodzinnego i opiekuńczego pozwoliło na zalegalizowanie tzw. 

„separacji faktycznej”, która polega na pozostawaniu małżonków w sytuacji istniejącego rozłączenia. Faktem jest jednak, 

iż instytucja ta nie jest instytucją cieszącą się dużą popularnością wśród małżeństw przechodzących kryzys. Nadal za 

najbardziej upowszechniony sposób rozwiązania problemów, które nie pozwalają na wspólne życie uznaje się rozwód. 

Istnieje również duża grupa par, które decydują się nie legalizować stanu istniejącej rozłąki i pozostawać jedynie w 

separacji faktycznej. 

 

*** 

 

 

The institution of separation is ideal for couples who want to live in harmony with religion and conscience, but 

can’t be together. Canon law established the obligation of life in common. There is a possibility of separation. Separa-

tion in canon law allows spouses to life according to the rules of religion. Secular legislature decided to apply this regu-

lation in the sphere of Polish civil law, because in the country live a lots of Catholics. Functions of the separation on the 

Polish civil law and canon law as a rule are in conformity. The article lists the functions of separation - both in Polish 

civil law as well as in canon law.
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Wstęp 
Patriotyzm jest jednym z podstawowych obowiązków społecznych człowieka. Próba jego negowania i innych war-

tości uznanych na przestrzeni stuleci może doprowadzić do bardzo negatywnych zmian w postawie młodzieży i doro-

słych takich jak: relatywizm moralny, ucieczka od spraw publicznych i ekonomiczno-gospodarczych. Taka postawa 

może budzić obawy w stosunku do bytu narodu. Wyróżnić można trzy podstawowe elementy wychowania patriotycz-

nego, które zaproponował Jan Paweł II, a są to ojczyzna, kultura, rodzina. Małe wspólnoty rodzinne współtworzą 

wspólnotę większą-naród. Całokształt wysiłków, które dokonuje wspólnota ukierunkowany jest na troskę o Ojczyznę, 

która ukazuje swoją specyfikę (odrębność) w kulturze-dziedzictwie narodu. Wychowanie patriotyczne w ocenie wiel-

kiego Polaka to tworzenie i pomnażanie dziedzictwa, przyjęcie za to odpowiedzialności, a następnie przekazanie tego 

kolejnym pokoleniom1. 

Obecnie tak jak przed dziesiątkami lat istotnym elementem życia rodzinnego, który akcentowany jest w paster-

skim nauczaniu Kościoła i w samym życiu tradycyjnych rodzin polskich jest i było wychowywanie potomstwa do po-

staw i działań patriotycznych względem swojej ojczyzny. W wiekach poprzednich swoista samo edukacja w Polsce była 

wynikiem warunków społeczno-politycznych jakie panowały, wręcz rytuałem życia rodzinnego. Wychowanie dzieci i 

młodzieży do postaw patriotycznych było poparte przykładem rodziców i ich postępowaniem. W konsekwencji two-

rzyło to fundament działań wychowanków i ich gotowości oddania życia za ojczyznę i wiarę w Chrystusa2. Przykładem 

takiego wychowania jest Łukasz Ciepliński i Witold Pilecki. 

Prawo i obowiązki małżonków, które dotyczą wychowania dzieci wynikają z prawa naturalnego. Potwierdzone to 

zostało również w dokumencie Soboru Watykańskiego II Gravissimum educationis, który wyróżnia dwa rodzaje wy-

chowania: naturalne i chrześcijańskie. Wychowanie naturalne jest obowiązkiem każdego rodzica, z kolei wychowanie 

chrześcijańskie jest obowiązkiem rodziców będących chrześcijanami. Postawa obowiązku wychowania dzieci przez 

rodziców jest wynikiem zrodzenia przez swojego potomstwa3. 

Konstytucja RP w art. 48 jak również myśli Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II przypominają rodzicom, że 

mają prawo i obowiązek do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Rodzice powinni dbać o 

odpowiednie wychowanie i przygotowanie dziecka do pełnienia roli w społeczeństwie. Rodzice mają obowiązek pamię-

tać o wychowaniu patriotycznym w ich domu, szczególnie teraz gdy zachodzące przemiany nie tylko w Europie ale i na 

całym świecie niosą dynamiczne przemiany oraz zagłuszają ducha patriotyzmu odciągając społeczeństwo od takiej po-

stawy i myślenia. Zadanie rodziców jest tutaj bardzo istotne, ponieważ wychowanie w rodzinie jest źródłem i funda-

mentem kształtowania w dziecku patriotyzmu4. 

Punktem wyjścia do przedstawienia aspektu tematyki pracy będzie zaznaczenie, że podmiotami prawa cywilnego i 

kanonicznego są wierni Kościoła będący jednocześnie obywatelami (por. GS nr 40). Wierny Kościoła będący obywate-

lem państwa jest związany często w życie jednej i drugiej społeczności, będąc oczywiście w obu tych strukturach pod-

miotem praw i obowiązków. Sytuacja ta nie jest w swojej istocie konfliktowa, bowiem chrześcijaństwo nie zajmuje ne-

gatywnego stanowiska wobec instytucji państwa. Kościół wyraża w swoim nauczaniu troskę o to, żeby wierni prze-

strzegali prawa państwowego. Ogólny nakaz przestrzegania prawa państwowego jest wyrażony przez konstytucje RP w 

art. 83 ,,każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej’’, jednak w sytuacji w przypadku konfliktu 

prawa stanowionego z prawem Bożym lub kościelnym, a więc kolizji norm prawnych, które pochodzą z prawa pań-

stwowego i z systemu prawa kanonicznego, każdy wierny ma obowiązek kierować się dobrze ukierunkowanym sumie-

niem. W praktyce będzie to oznaczało odrzucenie niesłusznego prawa państwowego5. 

                                                           
1 J. Kownacka, Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny, „Studia Theologica Varsaviensia” 35/1 (1997), s. 217-
218. 
2 I. Celary, Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańśkiej, „Perspectiva” 16,1 (2010), s. 5. 
3 J. Borucki, Prawo i obowiązek rodziców dotyczący wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris Consortio, „Studia 
Wrocławskie” 14 (2012), s. 438. 
4 I. Celary, Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańśkiej, „Perspectiva” 16,1 (2010), s. 6. 
5 P. Kroczek, Wychowanie, optyka prawa polskiego i kanonicznego, Kraków 2013, s. 14-15. 
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Rodzina 
Sobór Watykański II podkreśla, że rodzina jest ,,Kościołem domowym’’ i jest to powołanie szczególne osób świec-

kich ( zob. LG 11; GS 47-52). Rodzina jest szkołą wiary, świętości oraz podstawową komórką Kościoła i Państwa. Rodzi-

na w społeczeństwie i w Kościele ma do spełnienia wiele zadań. W praktyce oznacza to, że rodzina potrzebuje do speł-

nienia zadań odpowiedniego traktowania oraz zabezpieczenia ze strony prawodawstwa kościelnego i państwowego6. 

Podstawową rolą rodziny będzie przygotowanie potomstwa do właściwego spełniania funkcji w rodzinach własnych7. 

 

Wychowanie 
Wychowanie dziecka jest rzeczą fundamentalną dla każdego społeczeństwa w tym również każdego prawodawcy, 

bowiem prawo w pewnym zakresie kształtuje społeczeństwo. Na podstawie prawoznawstwa w obu systemach praw-

nych aspekt wychowania możemy określić jako praktykę i zwyczaj postępowania stosowany przez rodzinę, społeczeń-

stwo, wspólnotę religijną w procesie przygotowania dziecka do dojrzałego życia i poniesienia odpowiedzialności za 

swoje postępowanie. Z art. 91. § 1.r.o.i z przykładowych wyroków wydanych przez NSA możemy określić, że rodzice 

wychowując dziecko zobowiązani są troszczyć się o jego rozwój fizyczny, duchowy, osobowość i system wartości w celu 

przygotowania dziecka do pracy dla dobra jego i całego społeczeństwa. Wychowanie dziecka jest również kształtowa-

niem jego światopoglądu. Wywnioskować można, że termin wychowanie jest pojęciem szerokim i określa utrzymanie i 

opieką, a także sprowadza się do rozwinięcia cech i narzędzi, które pozwolą dziecku w przyszłości prowadzić samo-

dzielne życie8. 

Definicje sądów kościelnych pozwalają nam rozróżnić dwa wymiary wychowania. Pierwszy wymiar jest funda-

mentalny, ,,wychowanie’’ określa ono zapewnienie pewnego minimum takiego jak zachowanie przy życiu oraz umoż-

liwienie wzrostu i rozwoju dziecku. Drugi wymiar wychowania związany jest już ze sferą duchową i moralną człowie-

ka, co określić możemy jako ,,katolickie wychowanie dziecka’’9. 

 

Wychowanie patriotyczne 
Patriotyzm określić możemy jako obrona interesów narodowych, a także podejmowanie w ramach tzw. realizmu 

politycznego działań i decyzji, które nie zawsze są łatwe10. Patriotyzm wiąże się z silną więzią emocjonalną, społeczną, 

kulturowa, religijną, z wypełnianiem obywatelskich obowiązków oraz ciężkiej rozsądnej systematycznej pracy w celu 

budowania potęgi Rzeczypospolitej11. Wychowanie patriotyczne związane jest z procesem wdrożenia dziecka w kultu-

rę. Kultura jest wyrazem współmyślenia i współdziałania ludzi, dobrem wspólnym narodu i podporą życia duchowego12. 

W Polsce kultura ma bardzo mocny związek z chrześcijaństwem a szczególnie z Kościołem Katolickim. Ujął to w 

sposób w swoim dziele Roman Dmowski. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien spo-
sób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, 
oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu13. 

Wychowanie patriotyczne będzie szczególnie oznaczać kształtowanie u młodego pokolenia cnót obywatelskich, 

których zadaniem będzie troska o Polskę. Wychowanie patriotyczne realizuje się również w poczuciu odpowiedzialno-

ści za rozwój własnej Ojczyzny i uszanowaniem jej ojczystych symboli. Elementem istotnym w kształtowaniu wycho-

wania patriotycznego jest ukształtowanie w młodym pokoleniu poczucia dążenia do dobra wspólnego. Rolę fundamen-

talną w wychowaniu patriotycznym odgrywać będzie historia narodu i państwa. Istotnym procesem wychowawczym 

jest oswajanie młodego pokolenia z kulturą i wdrażanie jej w życie14. Z kolei zakres tzw. wychowania patriotyczno-

katolickiego określać będziemy jako wierność Najświętszej Maryi Pannie Królowej Korony Polskiej, Kościołowi, , dba-

nie o narodowy interes i wspólne dobro całego narodu oraz ,,bogactwo w kieszeni’’ każdego Polaka. Opierać się będzie 

to na zasadach wychowania katolickiego i katolickiej nauki społecznej, kształtując przy tym dziecko w duchu katolic-

kim15. 

 

 

 

                                                           
6 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Tom II/1, Księga II, Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005, s. 46. 
7 M. Ryś, Rola rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie, „Studia nad Rodziną ATK” 1 ( 1998) 2, s. 33. 
8 P. Kroczek, Wychowanie, optyka prawa polskiego i kanonicznego, Kraków 2013, s. 8-9. 
9 Ibidem, s. 9. 
10 K. Ryczan, Patriotyzm wyzwaniem dla szkoły i katechezy, [w:] Wychowanie patriotyczne, red. W. Janiga, M. Grendus, Przemyśl 2005, s. 29. 
11 W. Janiga, Patriotyzm w Katechezie, [w:] Wychowanie patriotyczne, red. W. Janiga, M. Grendus, Przemyśl 2005, s. 49. 
12 A. Skreczko, Wychowanie Patriotyczne, [w:] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/w_patriot.html# (dostęp: 18.04.2016). 
13 http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/roman_dmowski/knp/II.php (dostęp: 18.04.2016). 
14 A. Skreczko, Wychowanie Patriotyczne, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/w_patriot.html# (dostęp: 18.04.2016). 
15 Ibidem, (dostęp: 18.04.2016). 
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Prawo i obowiązek rodziców w zakresie wychowania 
Kościół od wieków starał tworzyć się dobre warunki do odpowiedniego wychowania dzieci w rodzinach. Czyni to 

również przez wiernych świeckich, którzy wpływają na tworzenie przez władze państw takich regulacji prawnych, 

które uławiać będą konsekwentne i skuteczne wychowanie dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców16. Zgodnie z ka-

nonem 226 § 2 rodzice są odpowiedzialni za pełne wychowanie dzieci, ponieważ dali oni życie dzieciom, a więc mają 

obowiązek i prawo ich wychowania. Tak więc na pierwszym miejscu należy do rodziców troska o chrześcijańskie wy-

chowanie dziecka, z zgodnie z nauką, którą przekazuje Kościół. Prawodawca kościelny wskazuje w kan. 793-794 insty-

tucje, które powinny pomagać rodzicom w procesie wychowania. Instytucjami tymi są Kościół i państwo, które powin-

ny ze sobą współpracować w tej misji. Działania ich powinny się uzupełniać. Kościół ma za zadanie czuwać na prawi-

dłowym procesem wychowania, państwo ma w tym pomagać17. Zadania wychowawcze, które wykonują rodzice wzglę-

dem swoich dzieci zależą również od sytuacji społecznej, religijnej i uregulowań prawnych dotyczących wychowania 

jakie panują w danym kraju oraz od systemu wartości jaki jest popierany przez instytucje życia publicznego, a w szcze-

gólności władze państwowe i szkoły publiczne18. 

Wbrew panującej w ostatnich latach propagandzie w Polskich rodzinach wysoko jest ceniona miłość do Ojczyzny. 

Generalnie każda dziedzina wychowania, zwłaszcza edukacyjna jest związana z wychowaniem patriotycznym. Na pod-

stawie powyższych punktów możemy stwierdzić, że małżonkowie katoliccy (w myśl obu prawodawców) mają prawo i 

obowiązek do wychowania swoich dzieci w zakresie wychowania patriotycznego, bowiem generalnie każda dziedzina 

wychowania, zwłaszcza edukacyjna jest związana z wychowaniem patriotycznym. 

Prawo rodziców do wychowania według własnych przekonań w tym prawo do wychowania patriotycznego, bo-

wiem takie wychowanie nie tylko scala samą rodzinę i społeczeństwo, ale także w efekcie budować silne państwo. 

Mimo, iż norm zawarta kanonie 799 KPK jest bardzo ważna to nie jest ona uświadamiana. Prawodawca kościelny 

zobowiązuje w niej swoich wiernych do zabiegania o to, ,,ażeby ustawy państwowe dotyczące kształcenia młodzieży 

zapewniały jej także w szkole wychowanie religijne i moralne, zgodne z sumieniem rodziców’’. Takiemu uprawnieniu 

oraz obowiązkowi rodziców odpowiada również obowiązek władz państwowych, który wynika z prawa naturalnego, z 

konstytucji i ustaw państwowych jak również z prawa międzynarodowego, do tego, żeby wspomagać rodziców w wy-

chowaniu ich dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców19. 

Obowiązek małżonków w zakresie wychowania patriotycznego swoich dzieci, wynika również z tego, że rolą ro-

dziców jest przygotowanie dziecka do pełnienia roli w społeczeństwie w tym odpowiednich podstaw patriotycznych. 

Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą winno być bezwzględnie za-

bezpieczone. Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi formami pomocy, aby rodzi-

ny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. W tym celu, zarówno Kościół, jak i państwo winny two-

rzyć i popierać te instytucje i taką działalność, których słusznie domagają się rodziny: pomoc winna być proporcjonalna 

do niewystarczalności rodziny. A zatem ci wszyscy, którzy w społeczeństwie stoją na czele szkolnictwa, nie powinni 

nigdy zapominać, że rodzice zostali ustanowieni przez samego Boga pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci, zaś 

ich prawo jest niezbywalne’’20. 

Wielki Papież Jan Paweł II dostrzegał znaczenie kultury narodowej i jej oddziaływanie na społeczeństwo. Przy-

pominał on o wychowaniu patriotycznym w rodzinie oraz o zaufaniu w narodzie, które opiera się na prawdzie. Naród 

musi odzyskać do siebie zaufanie i jest to sprawa fundamentalna. Od tego zależy przyszłość Ojczyzny. Wszystkie wy-

miary społeczne szczególnie prawodawczy, który kształtuje przecież w pewnie sposób wymiar polityczny, ekonomicz-

ny i społeczny powinny dążyć do wielkości ojczyzny. Prawodawca ma obowiązek przyczynić się do tego, żeby rodzice 

mieli szerokie prawa w zakresie wychowania patriotycznego swoich dzieci poprzez prawa, szkolnictwo, edukację, a 

więc te dziedziny, które umożliwią w duchu patriotycznym rozwój młodego człowieka. Skutkować to będzie silnym 

państwem21. 

Rodzice katoliccy powinni wreszcie pamiętać również o tym, że wychowanie patriotyczne jest wychowaniem 

chrześcijańskim. Godność świadczenia służby względem ojczyzny nazywa się patriotyzmem 22. 

 

                                                           
16 R. Sztychmiler, Komplementarne obowiązki rodziców i państwa względem chrześcijańskiego wychowania dzieci. Rozwój norm od Soboru Watykańskiego 
II do Kodeksu Prawa Kanonicznego, [w:] Wychowanie religijne i moralne, red. M. Różański, R. Sztychmiler, Olsztyn 2015, s. 13. 
17 Ibidem, s. 13. 
18 Ibidem, s. 13. 
19 R. Sztychmiler, Komplementarne obowiązki rodziców i państwa względem chrześcijańskiego wychowania dzieci. Rozwój norm od Soboru Watykańskiego 
II do Kodeksu Prawa Kanonicznego, [w:] Wychowanie religijne i moralne, red. M. Różański, R. Sztychmiler, Olsztyn 2015, s. 27. 
20 FC, nr 40. 
21 I. Celary, Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańskiej, [w:] „Perspectiva” 16,1 (2010), s. 6. 
22 I. Celary, Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańskiej, [w:] „Perspectiva” 16,1 (2010), s. 17. 
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Zakończenie  
Dziecko jest to dar szczególny dla rodziny, narodu, Kościoła, państwa23. Dzieci są przyszłością świata i narodu. 

Państwo, Kościół, naród będą takie jakie młodzieży chowanie. Z tego powodu muszą mieć oparcie w rodzinie, w pań-

stwie, szkole, Kościele i w narodzie. 

Zdaniem obu prawodawców bardzo ważne jest wychowanie dzieci w rodzinie, ponieważ rodzina, jako podstawo-

wa instytucja społeczności kościelnej i państwowej oraz wypełnia obowiązki rodzicielskie i wychowawcze, które są 

bardzo istotne dla obu społeczności. 

Konstytucja RP w art. 18 wyraźnie chroni rodzinę, przyznając każdemu prawo do ochrony życia rodzinnego w art. 

47 Konstytucji24 oraz w art. 71, w którym państwo uwzględnia dobro rodziny25. 

Rodzice, którzy są katolikami powinni zadbać, żeby dzieci mogły otrzymać w pełni katolickie wychowanie. Należy 

wychowywać dzieci i młodzież w taki sposób, żeby mogły rozwinąć one swoje wszystkie przymioty patriotyczne mo-

ralne, fizyczne, intelektualne, kulturalne oraz nauczyły się odpowiedzialnie i właściwie korzystać z wolności, przygo-

towując się jednocześnie do czynnego udziału w życiu społecznym26.Zasadniczo dla obu prawodawców wychowanie 

dziecka obejmuje zakres zabiegów, które mają na celu ukształtować dziecko pod względem fizycznym, duchowym, 

intelektualnym, moralnym oraz przygotować je do życia w społeczeństwie27.Rodzice w procesie wychowawczym po-

winni kształtować w swoich dzieciach postawy, które będą służyć narodowi i ojczyźnie, będąc w stanie gotowości do 

służenia ojczyźnie, a także budowaniu zamożności swoich rodaków. 

 

*** 

 

 

Parents have the right and duty to the patriotic education of their children. Patriotic education creates a strong so-

ciety. The effect of this education will be a strong state. 

The obligation of spouses in the field of patriotic education of their children is also due to the fact that the role of 

parents is to prepare the child for the role in society and teach him appropriate patriotic attitudes. 

The Church and the State have an obligation to help families help in the education of children who will in future 

be responsible citizens. Both institutions should support the other.

                                                           
23 K. Jeżyna, Dziecko wartością rodziny, narodu i Kościoła, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. 
Zadykowicz, Lublin 2008, s. 117. 
24 Ibidem, s. 10-11. 
25 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 
26 T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Tom II, Olsztyn 1986, s. 340-341. 
27 P. Kroczek, Wychowanie, optyka prawa polskiego i kanonicznego, Kraków 2013, s. 10. 
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Rodzina i małżeństwo – wprowadzenie 
Rodzina jest powszechnie uznawana za naturalną i podstawową komórkę społeczeństwa1. W piśmiennictwie pod-

kreśla się, że rodzina stanowi „grupę naturalną opartą na związkach krwi, małżeństwa lub adopcji. Jest to grupa o cha-

rakterze wspólnoty, której podstawową funkcją jest utrzymanie ciągłości gatunkowej (biologicznej) społeczeństwa, stąd 

prokreacja dzieci jest istotną jej funkcją. Członkowie rodziny powiązani są nie tylko węzłami pokrewieństwa, lecz rów-

nież związkami prawno–ekonomicznymi”2. Z kolei w orzecznictwie wskazuje się, że „pod pojęciem rodziny należy 

rozumieć najmniejszą grupę społeczną, powiązaną poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikają-

cej nie tylko z pokrewieństwa”3. W ramach rodziny „zaspokajane [są – P.K.] zarówno potrzeby materialne jak i emocjo-

nalne (...), aspiracje do samorealizacji i poczucie bezpieczeństwa”4. 

Obecnie wyróżnia się kilka typów rodzin. I tak też przyjmując za kryterium podziału liczbę pokoleń prowadzą-

cych wspólnie gospodarstwo domowe, wyróżnia się rodzinę małą, nazywaną również nuklearną lub dwupokoleniową, 

składającą się z małżeństwa jako rodziców i z dzieci oraz rodzinę wielką, wielopokoleniową, w skład której wchodzą nie 

tylko członkowie rodziny małej, lecz również inni krewi (przykładowo dziadkowie, pradziadkowie itd.). Z kolei, 

przyjmując za kryterium podziału liczbę małżonków, można wyróżnić małżeństwa monogamiczne, gdzie związek za-

wierany jest między jedną kobietą i jednym mężczyzną oraz małżeństwa poligamiczne, gdzie związek zawierany jest 

między jedną kobietą i kilkoma mężczyznami (poliandria) lub między jednym mężczyzną i kilkoma kobietami (poligy-

nia). Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotny jest również podział na małżeństwa patrylokalne, w których 

po ślubie kobieta przeprowadza się do domu męża oraz matrylokalne, w których po zawarciu związku małżeńskiego 

mężczyzna zamieszkuje w domu kobiety. 

Rodzina jako pierwotna grupa społeczna5 występowała i występuje w każdej epoce, kulturze, warstwie społecznej, 

we wszystkich państwach. Pełni ona szereg istotnych funkcji, spośród których można wymienić chociażby funkcje: 

prokreacyjną, materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, klasową, legalizacyjno-kontrolną, socjalizacyjną, 

kulturalną, rekreacyjno-towarzyską oraz emocjonalno-ekspresyjną6. Małżeństwo z kolei „jako element kultury ogólno-

ludzkiej wyznacza (...) sposoby i formy zachowania członków w różnych zbiorowościach społeczno-kulturowych, okre-

śla treści i strukturę więzi partnerów życiowych i wyraża ich wolę partycypacji w ciągłości rozwoju biologicznego, 

społecznego, kulturowego i duchowego ludzkości. Przypisuje się małżeństwu rolę pomostu pomiędzy rodziną pocho-

dzenia a rodziną własną (prokreacji) oraz traktuje się je jako fazę początkową (wstępną) cyklu życia nowej rodziny”7. 

Rodzina i małżeństwo nigdy nie były jednolitymi instytucjami społecznymi. W zależności od przyjętych w danym 

państwie norm prawnych, społecznych, kulturowych i moralnych, a także obowiązujących tradycji i obyczajów, przy-

bierają one różnorakie formy. Niezależnie jednak od formy jaką ostatecznie przybiorą omawiane instytucje, rodzina i 

małżeństwo zawsze i wszędzie zdają się być „nieprzemijającym”8 i „niezastąpionym elementem struktury społecznej”9. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie ewolucji jaka na przestrzeni wieków zaszła w rodzinach i małżeństwach 

chińskich. W tym celu autorka omówiła i porównała model rodziny wielkiej, wielodzietnej i wielopokoleniowej przyję-

ty w Starożytnych Chinach oraz model rodziny małej będący podstawą współczesnych relacji w Chinach. 

 

Rodzina i małżeństwo dawniej i dziś 
Rodzina jako instytucja społeczna odgrywa fundamentalną rolę nie tylko z punktu widzenia jednostki, lecz rów-

nież z punktu widzenia całego społeczeństwa. Każdy człowiek funkcjonuje w kontekście społecznym, na który niezwy-

                                                           
1 Art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r., ratyfikowanego przez Polskę w 1977 r. 
2 B. Pawelec, Definicje rodziny i jej funkcje, (dostęp: 01.02.2016), http://www.kn.wielun.pl/academia/10/pawele1.pdf. 
3 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2014 r., I ACa 638/14, LEX nr 1665074. 
4 Ibidem. 
5 L. Bakiera, Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana, „Roczniki socjologii rodziny” 2006, tom XVII, s. 102. 
6 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 69. 
7 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny, Białystok 2007, s. 11-12.  
8 B.M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, „Forum Pedagogiczne UKSW” 1 (2011), s. 2.  
9 Ibidem. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                    S t r o n a  | 232 

 

 

kle istotny wpływ ma obowiązujący model i struktura rodziny10. Niemniej jednak, rodzina, podobnie jak samo społe-

czeństwo, z biegiem lat ewoluowała. W czasach starożytnych zawarcie małżeństwa było czynnością prywatną i niefor-

malną, zaś samo małżeństwo definiowano jako „związek mężczyzny i kobiety na całe życie, wspólnota prawa boskiego i 

ludzkiego”11. 

Zasadniczo, obowiązywał model małżeństwa monogamicznego, choć w niektórych kulturach przez wiele lat z po-

wodzeniem funkcjonowały małżeństwa poligamiczne. Ze względu na powszechnie przyjęty model patriarchalny rodzi-

ny, w związku małżeńskim kobieta zajmowała gorszą pozycję i pełniła rolę służebną wobec swojego męża. Mężczyzna, 

jako głowa rodziny, zajmował pozycję uprzywilejowaną, pełnił funkcję nadrzędną, był autorytetem i miał właściwie 

nieograniczoną władzę nad innymi członkami rodziny. Władzę nad synem ojciec sprawował do momentu osiągnięcia 

pełnoletniości lub samodzielności ekonomicznej, nad córką zaś do momentu zawarcia związku małżeńskiego, kiedy to 

władzę nad kobietą przejmował jej mąż. 

Również w czasach średniowiecza obowiązywał model małżeństwa monogamicznego, patriarchalnego. Pomimo iż 

pozycja kobiety w rodzinie zaczęła się nieznacznie poprawiać, nadal wiodącą rolę przypisywano mężczyźnie, zaś żona, 

podległa i oddana swojemu mężowi, miała zajmować się głównie gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. 

Pomimo niezaprzeczalnie silnej pozycji mężczyzn w rodzinie, w czasach średniowiecza „niejednokrotnie (...) zdarzało 

się (...), że małżonka trafiała do familii, dużej rodziny skupiającej pod jednym dachem trzy lub więcej pokoleń. Wtedy 

to na pierwszy plan wysuwała się teściowa, a znaczenie małżonki równe było funkcji służącej”12. Wskazuje się również, 

że „w okresie średniowiecza rodzina była bardzo liczna. Przynajmniej jedno z potomków, po założeniu własnej rodziny, 

pozostawało przy dziadkach razem z dziećmi”13 tym samym tworząc rodzinę wielopokoleniową. 

Z czasem, na skutek gwałtownych zmian jakie dokonały się na przełomie XVIII i XIX wieku, a przede wszystkim 

na skutek rewolucji przemysłowej, urbanizacji i emancypacji kobiet, zmalał wpływ mężczyzn na stosunki rodzinne i 

osłabiła się ich władza nad pozostałymi członkami rodziny14. Patriarchalny model rodziny został wyparty przez model 

egalitarny, w którym obowiązywał równy podział praw i obowiązków, a relacja między kobietą i mężczyzną oparta 

miała być na więzi emocjonalnej i partnerstwie. Ponadto, od tego czasu zaczęła stopniowo spadać liczba zawieranych 

małżeństw i wzrastać liczba orzekanych rozwodów. W XIX wieku nastąpiło przejście od modelu rodziny wielkiej, wie-

lopokoleniowej i wielodzietnej do modelu rodziny małej, małodzietnej, dwupokoleniowej. Z biegiem lat standardem 

stał się tak zwany model „2+1”, a coraz większa liczba par decydowała się na życie w konkubinacie. Coraz częściej za-

częto również mówić „o zaniku rodziny w nowoczesnym społeczeństwie”15. 

 

Starożytna rodzina chińska 
Na kształt instytucji rodziny i małżeństwa w dawnych Chinach istotny wpływ miała ideologia Konfucjusza i jego 

pogląd na rolę jednostki w społeczeństwie. Według Konfucjusza społeczeństwo powinno być uporządkowane, dobrze 

zorganizowane i zhierarchizowane16. Zgodnie z jego nauką, struktura państwa powinna odpowiadać strukturze rodzi-

ny17, a jednostka powinna być podporządkowana zarówno społeczeństwu, jak i rodzinie. W Państwie Środka rodzinę 

definiowano jako „jednostkę organizacji społeczeństwa prowadzącą wspólne gospodarstwo i składającą się z rodziców i 

niezamężnych córek, synów zamężnych wraz z żonami lub bezżennych i dzieci synów żonatych”18. 

Dawniej propagowano model rodziny wielkiej, wielodzietnej i wielopokoleniowej. Pod jednym dachem żyło za-

zwyczaj kilka pokoleń składających się na tak zwany klan. Głównym zadaniem członków klanu, poza wspólnym pro-

wadzeniem gospodarstwa domowego, było pielęgnowanie tradycji kultu przodków. Zgodnie z nauczaniem Konfucjusza, 

członkowie rodziny, powinni być przede wszystkim wobec siebie lojalni. Sama „lojalność w sferze rodzinnej uwidacz-

niała się wobec głowy rodu oraz każdego z członków rodziny. (...) Lojalność pozostała w Chinach kwestią osobistej 

wierności w stosunku do osoby nadrzędnej bądź do suwerena”19. W starożytnych Chinach relacje rodzinne, podobnie 

                                                           
10 P. Magier, Współczesne modele małżeństwa i rodziny, (dostęp: 29.01.2016), http://pracownik.kul.pl/files/10121/public/modele_rodziny.pdf. 
11 R. Kamprowski, Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków, Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki, „Refleksje” 2011, nr 4, s. 
35. 
12 Ibidem, s. 37. 
13 M. Gizowski, Społeczno-polityczny kontekst przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego w epokach starożytności, feudalizmu i 
kapitalizmu, „Roczniki teologiczne” 2007, tom LIV, zeszyt 10, s. 310. 
14 Ibidem, s. 311. 
15 Ibidem, s. 313. 
16 D.A. Jarema, Wpływ konfucjanizmu na system społeczny i polityczny w Chinach, s. 47, (dostęp: 29.01.2016), 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40338/004.pdf.  
17 Ibidem, s. 44. 
18 J. Pimpaneau, Chiny. Kultura i tradycja, Warszawa 2001, s. 262. 
19 M. Kania, Wpływ konfucjanizmu na kształtowanie się systemu prawa w Chinach, s. 189, (dostęp: 29.01.2016), 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/40285/013.pdf. 
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jak społeczne, oparte były „na hierarchii, wynikającej z następujących relacji podporządkowania: syna wobec ojca, żony 

wobec swojego męża, młodszego wobec starszego, poddanego wobec swojego władcy, przyjaciół miedzy sobą”20. 

Tradycyjna rodzina chińska to rodzina patriarchalna, w której kobiety znajdowały się w niekorzystnej sytuacji spo-

łecznej w stosunku do mężczyzn21. Ojciec i mąż zarazem miał najwyższą władzę nad pozostałymi członkami rodziny i 

majątkiem. Źródłem zabezpieczenia rodziców w podeszłym wieku byli synowie, stąd urodzenie syna dawało kobiecie o 

wiele większy prestiż niż urodzenie córki22. W Państwie Środka małżeństwa były aranżowane, a wybór przyszłego mał-

żonka należał do rodziny przyszłych małżonków lub do profesjonalnie zajmującej się szukaniem „wybranków serca” 

swatki. Samo małżeństwo było zazwyczaj umową zawieraną pomiędzy rodziną pana młodego i rodziną panny młodej23. 

Dawne chińskie związki małżeńskie nie były również zawierane z miłości, bowiem „małżonkowie wybierani przez 

rodziców często oglądali się po raz pierwszy w dniu ślubu”24. 

Córki wydawano za mąż dość wcześnie. Propagowano małżeństwa partylokalne - po ślubie kobiety były zupełnie 

odseparowywane od swoich rodzin, przeprowadzały się do męża i zmuszone były podporządkować się mu, również 

seksualnie. W dawnym Państwie Środka małżeństwa były raczej poligamiczne25. Mąż uprawniony był do posiadania tak 

zwanej żony głównej26 i konkubin (ang. secondary wives), o ile pozwalał mu na to jego stan finansów27. Im więcej ko-

biet mężczyzna posiadał tym bardziej był poważany wśród pozostałych członków społeczności. Żona główna nie mogła 

sprzeciwić się posiadaniu przez męża innych jeszcze kobiet, pod warunkiem, że były one „kobietami niższego stanu, [o 

– P.K.] niższej pozycji socjalnej”28. Od urodzenia kobieta uczona była aby podporządkować się i usługiwać mężowi i 

innym, znajdującym się wyżej od niej w hierarchii, członkom rodziny (w szczególności teściowej). 

 

Współczesna rodzina chińska 
Chiński model rodziny zaczął ulegać zmianom w XX w. głównie na skutek wielkiej rewolucji kulturalnej przepro-

wadzonej przez Mao Tse-Tunga. Maoizm – ideologia wprowadzona przez wspomnianego wyżej chińskiego przywódcę 

przyczyniła się do emancypacji kobiet w Kraju Środka29. Od tego czasu kobiety stopniowo zaczęły wychodzić spod wła-

dzy mężczyzn, uniezależniając się od nich. Wcześniej chińskie kobiety podporządkowane mężczyznom zajmowały się 

wyłącznie gospodarstwem domowym i dziećmi. Nie pobierały wykształcenia, nie pracowały zawodowo i były zupełnie 

zależne od opiekujących się nimi mężczyzn. Dziś „wszelkie zajęcia domowe są w Chinach obowiązkiem pracy gosposi, 

tak zwanych cioć (Ayi), które oprócz gotowania i sprzątania, jeśli dziadkowie są zajęci, zajmują się również opieką nad 

małymi dziećmi”30. 

W XX-wiecznych Chinach motorem zmian stało się wejście w życie tak zwanego prawa małżeńskiego (ang. The 
Marriage Law of 1st May 1950)31 – pierwszego aktu prawnego, który regulował kwestie rodzinne i małżeńskie. Na mocy 

wprowadzonego aktu oraz jego późniejszych nowelizacji zagwarantowano nupturientom swobodny wybór przyszłego 

małżonka, zakazano praktyk takich jak sprzedaż żon czy aranżowanie małżeństwa oraz zakazano poligamii. Ponadto od 

tej pory „kobieta została zrównana w prawie z mężczyzną, otrzymała własne prawo spadkowe, a we wszystkich regula-

cjach majątkowych jak i w przypadku rozwodu nie powinna być traktowana inaczej jak mężczyzna”32. 

Niemniej jednak, niezależnie od wprowadzonych zmian, nadal w życiu chińskich kobiet i mężczyzn istotną rolę 

odgrywali i odgrywają rodzice i obowiązek posłuszeństwa wobec nich. Rodzice i inni członkowie rodziny wciąż wybie-

rają lub chociaż akceptują przyszłego małżonka. Współcześnie procedura zawierania małżeństwa jest o wiele bardziej 

sformalizowana niż kiedyś. Przykładowo, „podczas zawarcia związku małżeńskiego chińscy partnerzy muszą oprócz 

karty zdrowia (oraz w południowo zachodnich prowincjach CHRL od 1 stycznia 2007 roku obowiązkowego badania na 

nosicielstwo wirusa HIV), okazać podpieczętowaną odciskami palców zgodę swoich rodziców na taką decyzję. Jeszcze 

do niedawna do tego należało (choć nie obowiązkowo) dołączyć zgodę pracodawcy”33. 

                                                           
20 D.A. Jarema, op. cit., s. 45. 
21 Yu Xie, Gender and Family in Contemporary China, “Population Studies Center Research Report” 2013, p. 3. 
22 K. Kania, Rola i znaczenie kobiet w różnych kulturach, s. 5, (dostęp: 29.01.2016), 
http://www.knem.us.edu.pl/attachments/875_Rola%20i%20zanaczenie%20kobiet%20w%20roznych%20kulturach.doc.  
23 K. Imieliński, Sekrety Seksu, Warszawa 1990, s. 90. 
24 Ibidem, s. 90. 
25 Ibidem, s. 91. 
26 Ibidem, s. 91. 
27 R. Eno, General introduction to early China, “Early Chinese Thought” 2010, p. 7. 
28 K. Imieliński, op. cit., s. 91. 
29 Mao Tse-Tung, Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga (Czerwona Książeczka), Wrocław 2005, s. 400-406. 
30 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Rodzina chińska, (dostęp: 29.01.2016), http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/rodzina-chinska.html. 
31 Thinking Chinese, Romantic Materialism, (dostęp: 29.01.2016), http://thinkingchinese.com/index.php?page_id=128. 
32 A. Kość, Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949), „Czasy Nowożytne” 10 (2000), nr, s. 134.  
33 Ibidem. 
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Obecnie chińskie małżeństwa zawierane są z rozsądku, traktowane jako biznes. Od kiedy na skutek ingerencji 

władzy „podniesiono granicę wieku zawierania związku małżeńskiego, zezwolono na swobodne, sztuczne przerywanie 

ciąży oraz sterylizację”34 chińskie kobiety stały się wolne i niezależne. Aktualnie mogą poświęcić się pracy zawodowej i 

rozwojowi osobistemu, a ich głównym zadaniem nie jest już prowadzenie gospodarstwa domowego i zajmowanie się 

dziećmi. Współczesne „Chinki zakładają rodziny późno. Wybierają partnera nie na zasadzie zachodnich romantycznych 

kryteriów, lecz adekwatnie do ich własnego statusu społecznego”35. Kandydat na męża musi być silny, wykształcony, 

mieć dobrze płatną pracę, własne mieszkanie i samochód. Musi również być w stanie utrzymać kobietę oraz wykształcić 

przyszłe dzieci. 

We współczesnych Chinach, zwłaszcza w wielkich metropoliach, nie spotyka się już wielkich, wielopokolenio-

wych, wielodzietnych rodzin. Standardem stał się model „2+1”. Do diametralnych zmian, w kwestii posiadania dzieci, 

doszło w 1979 roku kiedy to na skutek ruchów antypopulacyjnych wprowadzono w Chinach tak zwaną „Politykę Jed-

nego Dziecka”, której zasadniczym celem była kontrola populacji przez ograniczenie dopuszczalnej liczby urodzeń do 

jednego dziecka na rodzinę36. Rodziny, które zdecydowały się posiadać więcej niż jedno dziecko zobowiązane były uisz-

czać specjalne opłaty. Wprowadzenie Polityki Jednego Dziecka wywarło bardzo niekorzystny wpływ na sytuację spo-

łeczną w Chinach. Na skutek wprowadzenia kontroli urodzeń nastąpił znaczny spadek osób w wieku produkcyjnym 

oraz spadek liczby kobiet37. Efektem przyjętej przez rząd polityki jest zbyt mała liczba nowozawieranych małżeństw, a 

co za tym idzie, niski wskaźnik urodzeń, co w konsekwencji doprowadza do stałego starzenia się społeczeństwa chiń-

skiego. 

Konkluzja 
Podobnie jak na całym świecie, instytucje społeczne takie jak rodzina czy małżeństwo wraz z upływem czasu ewo-

luowały również w Państwie Środka. Niemniej jednak, pomimo istotnych zmian, jakie następowały z biegiem lat, ro-

dzina zawsze pełniła w Chinach ważną rolę i była uznawana za podstawową, najważniejszą komórkę społeczną. Pomi-

mo przejścia od modelu rodziny wielkiej do modelu rodziny małej mieszkańcy Kraju Środka starają się utrzymywać 

bliską relację z innymi członkami familii. Do dziś starsi członkowie rodziny tacy jak dziadkowie, czy rodzice mają zna-

czący wpływ na podejmowane przez młodych ludzi decyzje. Aktywnie uczestniczą również w ich życiu pomagając 

prowadzić gospodarstwo domowe i opiekować się dziećmi. 

Z biegiem lat istotnym zmianom uległ także model chińskiego małżeństwa. Dawniej, w Chinach panowała dość 

duża swoboda seksualna38. Dziś, pozamałżeńskie stosunki seksualne są tam zakazane. Ogólnie o seksie w Chinach raczej 

się już nie mówi. Służyć ma on bowiem jedynie prokreacji, a nie jak dawniej sprawianiu przyjemności. W chińskich 

małżeństwach wyczekuje się synów, ponieważ jedynie syn jest w stanie zagwarantować rodzicom i dziadkom spokojną, 

godną starość. Urodzenie córki nadal nie przynosi chińskiej kobiecie prestiżu. Wprowadzenie w II połowie XX wieku 

Polityki Jednego Dziecka spowodowało, że w ubogich rodzinach króluje model „2+1”. Niemniej jednak, w rodzinach o 

lepszym statusie materialnym dzieci rodzi się więcej – rodzice mogą realizować swoje marzenia o posiadaniu licznej 

rodziny, ponieważ są w stanie zapłacić nie tylko za jej utrzymanie, lecz również uiszczać nakładane przez władze pań-

stwowe grzywny. 

Od czasów starożytnych w Państwie Środka zasadniczym zmianom uległa również pozycja kobiety. Niegdyś pod-

porządkowane innym członkom rodziny, niewykształcone, nieposiadające praw kobiety nie miały żadnego wpływu na 

dom i rodzinę. Dziś niejednokrotnie lepiej wykształcone od mężczyzn prowadzą własne, ogromne, dobrze prosperujące 

przedsiębiorstwa i coraz częściej unikają zakładania rodziny w młodym wieku. Wskazuje się, że kiedyś „prababkom 

współczesnych Chinek krępowano stopy, dzisiaj młoda żeńska generacja wydłuża sobie nogi w prywatnych klinikach za 

ogromne sumy niedostępne dla przeciętnej śmiertelniczki”39. To przykład na to, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniła 

się mentalność osób zamieszkujących Państwo Środka, a tym samym jak diametralnie zmienił się kształt małżeństwa i 

rodziny. 

 

*** 

 

                                                           
34 K. Imieliński, op. cit., s. 94. 
35 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, op. cit. 
36 K. Pletcher, One-child policy. Chinese government program, (dostęp: 01.02.2016), http://www.britannica.com/topic/one-child-policy. 
37 Newsweek, Pięć skutków chińskiej polityki jednego dziecka, (dostęp: 29.01.2016), http://swiat.newsweek.pl/konsekwencje-chinskiej-polityka-jednego-
dziecka,artykuly,373361,1.html. 
38 K. Imieliński, op. cit., s. 90. 
39 Portal Polska-Azja.pl, Chińskie kobiety, (dostęp: 29.01.2016), http://www.polska-azja.pl/2014/03/04/chinskie-kobiety-2/. 

http://www.britannica.com/editor/Kenneth-Pletcher/6746
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Like all over the world, social institutions such as family and marriage evolved also in China. Formerly in the Mid-

dle Kingdom propagated model of extended family in which many generations often live under a one roof. In China 

family relationships, as well as social relationships, were based on a hierarchy. The traditional Chinese family is a patri-

archal family, in which women were disadvantaged compared to men. Marriages were arranged, and the choice of the 

future spouse belonged to the family of the intending spouses. Chinese family model began to evolve in the twentieth 

century mainly due to the great cultural revolution made by Mao Tse-Tung, which contributed to the emancipation of 

women. Since then, women gradually began to set free from the power of men. The institution of marriage has also 

changed. Currently, the Chinese marriages are treated as a business. In modern China, especially in big cities, no longer 

meets the large, multigenerational families with many children. A nuclear (“2+1”) model has become a standard model 

of Chinese family. Over the years, radically changed the mentality of people living in the Middle Kingdom, and hence, 

radically changed the shape of marriage and family. 

 

  



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                    S t r o n a  | 236 

 

 

 

 

 

 

 

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowany przez Ka-

tedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej jest, wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższą 

Szkołą Policji w Szczytnie, członkiem Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace rozwojowe na 

rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, która powstała na bazie funkcjonującego od 2009 r. „Forum Naukowego 

Podlasie – Warmia i Mazury”. Współpraca naukowo-badawcza w tym zakresie obejmuje przede wszystkim szeroko 

rozumiane dyscypliny prawa karnego i prawa finansowego. Przedmiotem działania Sieci są badania naukowe i prace 

rozwojowe z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli. Sieć służy integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w 

celu poprawy bezpieczeństwa w Polsce, głównie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Aktywność Sieci 

ukierunkowana jest na integrację środowisk naukowych Członków Sieci, wymianę doświadczeń i konkretne działania 

realizowane głównie na rzecz regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Środkiem realizacji założonych celów są 

podejmowane badania w zakresie prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, w tym badania empiryczne obejmujące 

rozpoznawanie i ustalanie zagrożeń przestępczością i związanych z nią zjawisk patologii społecznej oraz ustalanie czyn-

ników kryminogennych. Dotychczas w ramach Forum odbyły się cztery konferencje: w Rynie (20-22 maja 2009 r.), w 

Białowieży (16-19 maja 2010 r.), w Szczytnie (9-10 maja 2011 r.) oraz w Pacółtowie (6-8 maja 2014 r.). Organizowana 

konferencja była już zatem piątą inicjatywą konferencyjną w ramach działalności Forum Naukowego Podlasie – War-

mia i Mazury. 

 Ponadto Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku związany jest w ramach odrębnej inicjatywy „Forum 

Naukowego – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka” z University of Cambridge, Śląskim Uniwersytetem Me-

dycznym w Katowicach oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Konferencja „Prawne, kryminologiczne i 

medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, która odbyła się w dniach 11-14 maja 2015 r. w Hotelu Supraśl w Supra-

ślu, stanowiła połączenie powyższych dwóch inicjatyw, a jednocześnie swoisty pomost pomiędzy naukami prawnymi i 

medycznymi. Jak podkreślali organizatorzy: prawo i medycyna są z sobą nierozerwalnie związane, zwłaszcza w XXI 

wieku, który zdecydowanie należy do nowych technologii, niosących postęp we wszystkich dziedzinach życia. 

 Patronat Honorowy nad konferencją objęli: prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, Cezary Gra-

barczyk – Minister Sprawiedliwości, Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Mey-

er – Wojewoda Podlaski, Mieczysław Baszko – Marszałek Województwa Podlaskiego, prof. Tadeusz Truskolaski – Pre-

zydent Miasta Białegostoku, prof. Sir Leszek Borysiewicz – vice-chancellor of Cambridge University, Jego Magnificencja 

insp. dr Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. 

Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński – 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Naczelna Rada Adwokacka.  

 W skład Komitetu Naukowego weszli: mł. insp. Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie, dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop – Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwer-

sytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB – Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki 

Uniwersytet w Białymstoku, dr n. med. Anna B. Kluz-Kowal – Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wy-

dział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Wydziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku, prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Dziekan Wydziału Pra-

wa Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz – Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkolo-

gicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz – Klinika Rozrodczości i 

Ginekologii Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski – 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  
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 Do udziału w konferencji zaproszono wybitne grono specjalistów z Polski i zagranicy z zakresu nauk medycz-

nych i nauk prawnych, a także środowisko praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, aplikantów adwokackich, 

komorników, lekarzy i rezydentów odbywających specjalizację. 

 W dniu 12.05 odbyły się dwie sesje plenarne z udziałem przedstawiciele nauki i praktyki z ONZ, Austrii, Japo-

nii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii. Niniejsze sesje składały się z serii referatów w języku 

angielskim, które zostały wygłoszone przez przedstawicieli środowiska akademickiego z różnych kontynentów, będą-

cych autorytetami w zakresie problematyki wykluczenia społecznego. Wystąpienia prelegentów skonstruowały szeroki 

przegląd zróżnicowanych aspektów izolacji społecznej charakterystycznych dla poszczególnych państw. Zgromadzone 

w toku wieloletnich badań doświadczenie pozwoliły referentom na pełne zaprezentowanie będącej przedmiotem kon-

ferencji tematyki z wykorzystaniem przykładów zaobserwowanych w ramach wykonywanej pracy. 

 W sesji I, której przewodniczyli dr Michael Platzer (ONZ) i Dr Paolo Campana (University of Cambridge), refe-

raty wygłosili: dr Michael Platzer – Introductory lecture, dr hab. Sławomir Redo (ONZ) – Criminology and social inclu-
sion from the United Nations perspective: A look into the post-2015 educational agenda, prof. Yakov Gilinsky (The 

Herzen State Pedagogical University of Russia – Social Exclusion as Criminogenic and Victimogenic Factor. (Russian 
Experience), prof. George Vincentnathan (The University of Texas-Panamerican) – Caste Exclusion and Violence 
among Catholics in India oraz prof. Minoru Yokoyama (Kokugakuin University of Tokyo) – Exclusion and Inclusion of 
Offenders in Japan with Low Tolerance.  

 Sesja II, pod przewodnictwem prof. Yakova Gilinskiego i dr. hab. Sławomira Redo, obejmowała wystąpienia: 

prof. Nikolaia Aleksiejewicza Isaeva (The Herzen State Pedagogical University of Russia) – Excluded and outlawed as 
biopolitics in the late modern society, dr. Paolo Campany – The structure of human trafficking: lifting the bonnet on a 
transnational ring, Jolanty Łopusiewicz-Redo (ONZ, Asia Crime Prevention Foundation) – Pro publico bono legal assis-
tance for the materially impoverished clients, as a contribution to the United Nations sustainable development goals 
2016-2030: An Eurasian view oraz ppłk dr Magdaleny Odincovej (Academy of Police Force in Bratislava) – 

Przestępczość młodzieży i wybrane inicjatywy o resocjalizacyjnym charakterze podejmowane na terenie Republiki 
Słowackiej. Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na zwiedzanie Akademii Supraskiej oraz 

wystawy eksponatów sztuki więziennej z Zakładu Karnego w Białymstoku.  

 Kolejne sesje – III i IV – podzielone zostały dwa bloki tematyczne, w których obrady toczyły się równolegle. W 

części zatytułowanej „Kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty wykluczenia społecznego” przedstawiono problem 

wykluczenia społecznego jako przedmiot zainteresowania prawa karnego i kryminologii. Tematyka ta analizowana była 

z punktu widzenia obowiązujących regulacji prawnych z uwzględnieniem przyczyn oraz warunków społecznych de-

terminujących występowanie omawianych dewiacji. Obrady skupione były również wokół ofiar zachowań będących 

przejawami wykluczenia społecznego oraz działań mających na celu ochronę osób nimi pokrzywdzonych. Moderato-

rami obrad byli dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz dr 

Janusz Bryk (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), a następnie, po przerwie kawowej dr hab. Monika Płatek, prof. UW 

(Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowi-

cach). W tej części swoje wystąpienia zaprezentowali: HH. Witold Pawlak (Sąd Okręgowy Greenwood, Londyn) – The 
approach of the court in relation to the artificial nutrition and hydration of terminally ill patients, prof. Monika Płatek 

– Seks bez/prawnie zakazany. Kryminologiczno-karne aspekty art. 198 k.k., prof. Violetta Skrzypulec-Plinta – Opieka 
ginekologiczna dla kobiet z różnymi potrzebami, dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol (Wyższa Szkoła Policji w 

Szczytnie) – Mniejszość romska na Słowacji. Wybrane aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, prof. Wiesław Pływa-

czewski – Nieuczciwe praktyki na rynku żywności - kryminologiczna analiza zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem 
wiktymizacji osób starszych, dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – Wykluczeni społecznie a 
sprawcy wybranych kategorii wykroczeń, dr Janusz Bryk i mgr Jakub Bryk – Żebractwo jako forma handlu ludźmi, dr 

Emilia Jurgielewicz-Delegacz (Uniwersytet w Białymstoku) – Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w 
ruchu drogowym, dr Monika Kotowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Działalność instytucji po-
mocy społecznej jako modelowy przykład przeciwdziałania patologiom w środowisku lokalnym, dr hab. n. med. 

Agnieszka Drosdzol-Cop (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) – Zakażenia HPV u dziewcząt oraz dr hab. 

Leszek Wieczorek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Problemy wykluczenia społecznego w 
mieście średniej wielkości. Raport z cyklicznych diagnoz.  

 W części pod hasłem „Praktyczne aspekty działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” przed-

stawione zostały praktyczne aspekty pomocy oraz pracy z osobami zmagającymi się z wykluczeniem społecznym. 

Przedstawiciele regionalnych oraz ogólnopolskich organizacji, których głównym przedmiotem działalności jest wspar-

cie osób potrzebujących nakreślili stojące przed nimi wyzwania oraz sposoby zwalczania patologii społecznych. Ponadto 

zjawisko wykluczenia społecznego przedstawione zostało z perspektywy praktyki stosowania prawa. Moderatorami byli 

prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski (Naczelny Lekarz Więziennictwa) i dr hab. Paweł Szuszczyński, prof. UwB 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                    S t r o n a  | 238 

 

 

(Uniwersytet w Białymstoku), a po przerwie kawowej ppor. mgr Eliza Siemienkiewicz oraz dr Dariusz Ćwikowski. W 

ramach tego panelu referaty wygłosili: prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski i dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. 

UwB (Uniwersytet w Białymstoku) – Działania Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na rzecz przeciwdziała-
nia wykluczeniu społecznemu, płk w st. spocz. dr hab. Paweł Szuszczyński, prof. UwB – Bezpieczeństwo medyczne, 

prof. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski – Zachowania autodestrukcyjne w warunkach izolacji więziennej – błędna 
kalkulacja czy świadomy wybór?, ppor. mgr Eliza Siemienkiewicz (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bia-

łymstoku) – Przeciw wykluczeniu społecznemu – prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych w 
jednostkach penitencjarnych okręgu białostockiego, dr Dariusz Ćwikowski (Uniwersytet w Białymstoku) – Wybrane 
aspekty wykluczenia społecznego w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i obywateli, mgr Izabela Wik-

toruk (Fundacja Spe Salvi) – Pomoc osobom wykluczonym społecznie w praktyce na przykładzie pracy streetworkerów 
z Fundacji Spe Salvi w Białymstoku, mgr Karolina Trykacz (Izba Komornicza) – Grupy zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym w kontekście działania komorników, SSR mgr Jagna Rumińska (Sąd Rejonowy w Bytomiu) – Powzięcie wąt-
pliwości co do poczytalności podejrzanego przez organ procesowy – powód do stygmatyzacji, czy warunek ochrony 
osób cierpiących na choroby psychiczne przed odpowiedzialnością karną, mgr adw. Michał Ciupa (Kancelaria Adwo-

kacka Michał Ciupa) – Ochrona danych medycznych i tajemnica lekarska elementami systemu zapobiegającego wyklu-
czeniu społecznemu nosicieli wirusa HIV. 

 Po obradach zakończonych ożywioną dyskusją na uczestników konferencji czekała uroczysta kolacja, którą 

uświetnił występ artystyczny bluesowej grupy „Gęsia skórka”. 

 W dniu 13.05 odbyły się dwie sesje – V i VI zatytułowane „Medyczne aspekty wykluczenia społecznego”. W 

ich toku przedstawiciele nauki i praktyki ze środowiska medycznego przybliżyli uczestnikom problematykę wyklucze-

nia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, a także brak społecznej akceptacji chorych na AIDS oraz 

zaburzenia odżywiania. Poruszony został również problem bezpłodności, narkomanii i dopalaczy. Moderatorami byli 

prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz oraz dr n. med. Anna B. Kluz-Kowal (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), 

natomiast po przerwie kawowej prof. dr hab. n. med. Alicja Wasiluk i prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski (Uniwer-

sytet Medyczny w Białymstoku). W tym panelu została poruszona następująca tematyka: prof. dr hab. n. med. Jacek 

Szamatowicz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – Czy niepłodność może być przyczyną wykluczenia społeczne-
go?, prof. dr hab. n. med. Alicja Wasiluk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – Zaburzenia rozwoju płciowego 
(brak określonej płci u noworodka jako problem medyczny i społeczny), prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski (Uni-

wersytet Medyczny w Białymstoku) – Zaburzenia słuchu jako czynnik sprzyjający wykluczeniu społecznemu, dr hab. n. 

med. Anna Grzeszczuk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – HIV na Podlasiu – dzień powszedni, dr hab. n. med. 

Napoleon Waszkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) – Wybrane problemy używania dopalaczy, dr n. med. 

Anna B. Kluz-Kowal (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w 

Białymstoku) – Używki u młodocianych i kobiet a skutki zdrowotne, dr Aleksandra Nowak (Wyższa Szkoła Policji w 

Szczytnie) – Wykluczenie społeczne osób uzależnionych od narkotyków, dr n. med. Monika Zbucka-Krętowska (Uni-

wersytet Medyczny w Białymstoku) – Czy medycyna może zapobiegać wykluczeniu społecznemu?. 

 Podkreślić należy, iż pomimo sprofilowania dwóch ostatnich paneli na zagadnienia medyczne z pełnym zaan-

gażowaniem wzięli w nich udział również przedstawiciele nauk prawnych gdyż omawiana problematyka miała nie-

zwykle interdyscyplinarny charakter. Jednocześnie stanowiło to dowód na słuszność przyjętej przez organizatorów 

konferencji koncepcji ścisłych relacji pomiędzy naukami medycznymi i prawnymi. 

 Po zakończeniu obrad został zorganizowany dla uczestników konferencji autokarowy wyjazd do Leśnictwa 

Krynki gdzie leśnicy zapoznali gości z walorami przyrodniczymi i turystycznymi Puszczy Knyszyńskiej. Następną 

atrakcją było zwiedzanie wraz z tatarskim przewodnikiem meczetu i mizaru (cmentarza) w Kruszynianach oraz obiad w 

tatarskiej restauracji. Na zakończenie pobytu w Supraślu zorganizowano dla gości konferencyjnych biesiadę przy ogni-

sku. 

 Dziękując gospodarzom konferencji za wybór urokliwego miejsca spotkania, wspaniałą organizację i atmosferę, 

zaproszenie znamienitych gości oraz niezwykle wysoki poziom merytoryczny konferencji pozostaje z niecierpliwością 

czekać na kolejne spotkanie w ramach Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury”, którego organizacja przypad-

nie tym razem, na zasadzie rotacji Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 
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Pięciodniowe seminarium zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy RP reprezentowanego przez Panią Pre-

zes dr Alicję Adamczak, wraz ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Radą Rzeczników Patento-

wych Szkół Wyższych, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową im. Bolesława Markowskiego w 

Kielcach. W jego trakcie zostało wygłoszonych 20 referatów, odbyły się także trzy panele dyskusyjne. 

Przedstawione referaty oraz panele można pogrupować w trzy obszary tematyczne. Odzwierciedlają one aktualne 

problemy naukowe i praktyczne istniejące w sferze własności intelektualnej. Konferencję merytorycznie otworzyło 

wystąpienie profesor Urszuli Promińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Uprawniony do i z tytułu nabycia praw na 

dobrach własności przemysłowej”. Bez wątpienia ton seminarium nadały nowelizacje ustawy z 30 czerwca 2000 r. pra-

wo własności przemysłowej, zawarte w ustawach: z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1266) oraz z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie własności 

przemysłowej (Dz.U. 2015, poz. 1615). Podobnie wiele uwagi poświęcono zmianom wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku to-

warowego (Dz.Urz.UE.L.2015.341.21). Najpoważniejsze zmiany w polskim prawie dotyczą prawa znaków towarowych, 

w szczególności przejścia od systemu badawczego do systemu sprzeciwowego. W trakcie seminarium nowe polskie 

regulacje prezentował jeden z ich autorów, zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP Andrzej Pyrża, jak również repre-

zentantka Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek. Prelegentka wskazywała na zmiany w przepisach prawa kra-

jowego i unijnego dotyczące znaków towarowych. Z kolei „Praktyczne aspekty używania i ochrony znaku towarowego 

przedstawionego graficznie i zarejestrowanego w postaci pozbawionej cechy graficznej przedstawialności”, zaprezento-

wała sędzia, przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Beata Piwowar-

ska. Prawa znaków towarowych dotyczyło również wystąpienie pt. „Renomowane znaki towarowe w Internecie” dr 

hab. Ewy Skrzydło-Tefelskiej z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, a także referat „Sprzeczność oznaczenia z do-

brymi obyczajami jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego dra Jarosława Dudzika i dra Michała Mazurka Uniwer-

sytetu Marii Curie Skłodowskiej.  

Zarządzanie własnością intelektualną w uczelni stanowiło drugi obszar, wokół którego skupiła się znaczna część 

referatów i dyskusji. Jednym z nich było wystąpienie dr Julii Chlebny z Uniwersytetu Łódzkiego nt. „Praw do wyników 

badań i prac rozwojowych dokonanych przez pracownika - zasad ich komercjalizacji w świetle nowelizacji ustawy o 

szkolnictwie wyższym”. Poprzedził on panel dyskusyjny z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Szewca z Politechniki Świę-

tokrzyskiej, Macieja Czarnika i Krystiana Gurby z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Renaty Zawadzkiej z Zachodnio-

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W ramach zarysowanej sfery badań znalazło się także wy-

stąpienie pt. „Utwory pracownicze w prawie autorskim zasady nabywania praw przez pracodawców oraz warunki ko-

rzystania z tych praw” autorstwa dra Marka Bukowskiego, radcy prawnego oraz referat pt. „Ochrona i eksploatacja 

utworu naukowego w świetle prawa autorskiego” dr hab. Wojciecha Machały z Uniwersytetu Warszawskiego. Organi-

zatorzy zaplanowali dyskusję nt. „Transfer technologii z nauki do biznesu – aktualne problemy”, w której panelistami 

byli Justyna Cięgotura z Poznańskiego Parku Technologicznego, dr hab. Maciej Szaleniec z Polskiej Akademii Nauk 

oraz dr Marek Salamonowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wypowiedzi panelistów zawierały 

szereg przykładów i doświadczeń ukazujących bariery w transferze technologii oraz możliwe sposoby ich przełamywa-

nia. 

Trzecim zagadnieniem, którego dotyczyło szereg wystąpień i nadzwyczajnie żywiołowa dyskusja, która w założe-

niu miała stanowić debatę oksfordzką, było zagadnienie ochrony patentowej rozwiązań informatycznych i programów 

komputerowych. Głównymi aktorami debaty byli dr Marek Bury, rzecznik patentowy oraz dr Ireneusz Słomka repre-

zentujący Urząd Patentowy RP, studium przypadku rozpoczynające debatę zaprezentowała Sylwia Wit vel Wilk z 

Urzędu Patentu RP. Debata była także okazją do wymiany poglądów na tematy podjęte uprzednio we wcześniejszych 

referatach. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim wystąpienia prof. dr hab. Aurelii Nowickiej z Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Perspektywa wdrożenia jednolitej ochrony patentowej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem stanu realizacji warunków wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego”. W zary-
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sowanym nurcie znalazły się także wystąpienia dr Żanety Pacud z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego pt. 

„Zasady ochrony patentowej rozwiązań informatycznych” oraz Józefa Halbertstada z Urzędu Patentowego RP nt. 

„Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w perspektywie historycznej”.  

Ponadto, w trakcie seminarium zaprezentowano referaty dotyczące „Zakresu ochrony praw własności intelektual-

nej w nowym modelu postępowania karnego” autorstwa Dariusza Kuberskiego z Prokuratury Generalnej, „Kumulatyw-

nej ochrony wzorów przemysłowych – teorii i praktyki” przedstawiony przez dra Krzysztofa Czuba z Uniwersytetu 

Gdańskiego, a także wystąpienie Agnieszki Sztoldman z Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Wspólności praw własności 

intelektualnej”. 

Dopełnieniem praktycznego waloru seminarium były warsztaty i wystąpienia pracowników Urzędu Patentowego 

RP nt. Interpretacji zastrzeżeń patentowych zarówno przez polski Urząd Patentowy (dr Paweł Koczorowski), jak i ich 

interpretacji dokonywanej przez Europejski Urząd Patentowy (dr Igor Dydenko), „Ochrony patentowej genów w zakre-

sie funkcji” (Luiza Godecka z Urzedu Patentowego RP), czy nowoczesnych kanałów komunikacji Urzędu Patentowego 

z interesantami (Maria Sznuk-Olewczyńska i Mariusz Przeklasa z Urzędu Patentowego RP), w tym eUsługi UPRP-

ePUAP (Sebastian Christow i Marek Gajewski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Irena Bielecka i Zbigniew 

Markiewicz z Urzędu Patentowego RP). 

Jak co roku, także 34. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych stanowiło jedno z głównych wyda-

rzeń w kraju skupiających środowisko naukowców, przedstawicieli administracji i praktyków, w tym rzeczników pa-

tentowych zajmujących się prawem własności intelektualnej. 

 

(Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu pt. Prawne aspekty ochrony i komercjalizacji własności intelek-

tualnej publicznych szkół wyższych. „Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyzna-

nych na podstawie decyzji nr DEC – 2012/07/D/HS5/01864”). 
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Dnia 22 października 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyło się seminarium pt. „ 

Prawo do informacji publicznej”. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęli się pracownicy Katedry Bezpieczeństwa i Po-

rządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod kierow-

nictwem prof. dr hab. Piotra Majera.  

Seminarium odbyło się w godzinach porannych, trwało około trzech godzin. Chwilę po godzinie ósmej prof. dr 

hab. Piotr Majer uroczyście otworzył seminarium, powitał wszystkich zebranych gości, przedstawicieli nauki oraz stu-

dentów. Pan Dziekan przemówieniem wprowadzającym poruszył wstępnie tematykę spotkania, podkreślił kwestie 

ważności i istotę prawa do informacji publicznej, życzył powodzenia prelegentowi oraz zaprosił do poseminaryjnej 

dyskusji.  

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem zebranych gości. Wśród widowni można było dostrzec nie tylko 

pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poja-

wili się także przedstawiciele samorządu lekarskiego oraz niezliczona liczba studentów.  

Seminarium zostało podzielone na dwie części składające się z półtoragodzinnych wykładów, 5-10 minutowych 

dyskusji oraz 15 minutowej przerwy na kawę. Prowadzeniem seminarium zajął się mgr Szymon Osowski, absolwent 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorant na tym Wydziale, prezes Sieć Obywatelska – 

Watchdog Polska, stowarzyszenia, które od 12 lat działa na rzecz jawności życia publicznego. Mgr Szymon Osowski 

wygłosił dwa wykłady poruszające tematykę prawa do informacji publicznej. Przedmiotem pierwszego wykładu było 

wprowadzenie w problematykę zagadnienia, przedstawienie źródeł prawa, zakres podmiotowy i przedmiotowy oma-

wianego prawa. Prawo do informacji publicznej, jak podkreślał prelegent, wynika z prawa do wiedzy. Jest to prawo 

konstytucyjne mające swoje podłoże w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika również z art. 10 Europej-

skiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jego źródłem są także normy rangi ustawowej 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wedle wymienionych regulacji zobowiązanym 

do udzielania informacji publicznej jest każdy kto jest w posiadaniu takowej informacji. Problem występuję z dokład-

nym określeniem czym jest informacja publiczna. Choć w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej znaj-

duje się katalog wyliczeń, ma on jednak tylko charakter przykładowy. Prezes Sieci Obywatelskiej zdefiniował informa-

cję publiczną jako każdą działalność organów związanych z wykonywaniem działalności publicznej. Jak wskazał Mgr 

Osowski prawo do informacji publicznej często krzyżuje się z prawem do prywatności. Stwierdził, że choć nie ma wy-

znacznika, które z tych konstytucyjnych praw ma pierwszeństwo, to niepisaną zasadę w administracji publicznej pełni 

prawo do prywatności. Prelegent zwrócił także uwagę na problem prawnokarnej ochrony prawa do informacji publicz-

nej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje takową odpowiedzialność, ale z praktyki Pana mgr wynika, 

że postępowania karne w tej kwestii są rzadko wszczynane. W dalszej części wykładu referent zwrócił uwagę na ogra-

niczenia prawa do informacji publicznej oraz odniósł się do każdego z nich. W przypadku ograniczenia jakim jest ta-

jemnica zawodowa stwierdził, że od niedawna dobrą praktyką wykazują się Okręgowe Izby Radców Prawnych, które 

udzielają informacje o postępowaniach dyscyplinarnych uwzględniając ochronę danych osobowych, natomiast samo-

rząd zawodowy adwokatów kwestionuje to i nie udostępnia takich informacji. Pierwsza część seminarium zakończyła 

się przeprowadzoną dyskusją, w której wzięli udział przedstawiciele naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.  

W drugiej części seminarium Pan mgr Sz. Osowski również wygłosił wykład. Ta część spotkania miała charakter 

kazuistyczny. Pan magister podczas swojej wypowiedzi wielokrotnie podawał przykłady rażących naruszeń prawa do 

informacji publicznej na przestrzeni ostatnich lat. Część druga seminarium polegała głównie na przedstawieniu bogate-

go orzecznictwa zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Trybunału Konstytucyjnego w kwestii łamania 

prawa do informacji publicznej. Pan magister wskazał wyroki projawnościowe, które kształtują linie orzecznictwa i 

praktykę prawną, której skutkiem było m.in. podanie do publicznej wiadomości rejestrów umów zawieranych przez 

gminy. Kończąc swoją wypowiedź Prezes Sieci Obywatelskiej przedstawił sposób ubiegania się o udzielenie informacji 

publicznej. Wniosek taki powinien mieć formę pisemną. Nie jest wymagane uzasadnienie takiego roszczenia. Jak pod-

kreślał referent wniosek taki może mieć nawet formę maila bez podpisu, ponieważ cechuje go bardzo niski stopień 
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sformalizowania. Organ, do którego wpływa wniosek zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do 14 dni od złożenia wnio-

sku maksymalnie udostępnić informację publiczną. Termin ten może być przedłużony do dwóch miesięcy jednak tylko 

w przypadku niemożliwości udostępnienia informacji publicznej w pierwotnym terminie. Doktorant Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przekazał również wiedzę dotyczącą sytuacji, gdy termin odpowiedzi upły-

nie, a my: nie dostaliśmy odpowiedzi, dostaliśmy odpowiedź wymijającą bądź odpowiedź niepełną. Wówczas należy 

dochodzić swych praw poprzez skargę na bezczynność organu rozpatrywaną przez Wojewódzkie Sądy Administracyj-

ne. Podsumowując swoje wystąpienie Pan mgr Szymon Osowski doszedł do wniosku, że administracja publiczna nie jest 

świadoma odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie prawa do informacji publicznej, podziękował za poświęconą 

mu uwagę i zaprosił do zadawania pytań indywidualnie ponieważ ze względu na wyczerpany czas seminarium nie mo-

gła odbyć się ogólna dyskusja.  

Pod koniec spotkania przemówił student 5 roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń-

skiego Bartosz Wilk, który przyjechał w towarzystwie mgr Osowskiego jako członek Sieci Obywatelskiej - Watchdog 

Polska. Zachęcał do działalności w organizacji, wzięcia udziału w praktykach, zaproponował udział w konkursie na 

najlepszą glosę, a nawet pomoc przy pisaniu prac licencjackich czy magisterskich poruszających tematykę seminarium.  

Seminarium zakończyła mgr Martyna Seroka, asystentka w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wy-

działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani magister w skrócie omówiła 

swoje spostrzeżenia i doświadczenia z prawem do informacji publicznej, podziękowała wszystkim za liczne przybycie, a 

studentów zaprosiła po odbiór certyfikatów wystawionych przez Sieć Obywatelską - Watchdog Polska potwierdzają-

cych udział w seminarium. 
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Zjawisko uchodźstwa jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych tematów ostatnich miesięcy. Europa staje przed 

ogromnym wyzwaniem, jakim jest napływ bardzo licznej grupy uchodźców. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej 

przytoczonej tematyce. Pomocna w tym zakresie może stać się lektura monografii ,,Uchodźcy – nowe wyzwania dla 

bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”. Pozycja książkowa jest zwieńczeniem cyklu konfe-

rencji naukowych, które odbyły się 20 kwietnia 2014 roku w Olsztynie oraz 27 listopada 2014 roku w Gdańsku. Wspo-

mniane konferencje zostały zorganizowane przez Forum Dialogu Publicznego, Katedrę Kryminologii i Polityki Krymi-

nalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundację im. Róży 

Luksemburg. Godny uwagi jest fakt, że książka stanowi już piętnastą pozycję z serii wydawniczej ,,Kryminologia wobec 

współczesnych form i technik przestępczych”, sygnowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydzia-

łu Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Publikacja powstała dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Róży Luk-

semburg. 

Warto podkreślić, że monografia wzbogaca dorobek Forum Naukowego ,,Podlasie – Warmia i Mazury” oraz Sieci 

Naukowej ,,Polska Sieć badawcza – badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, 

w ramach których współpracę naukową podejmują Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w 

Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie. 

Monografia jest zbudowana z czternastu rozdziałów, w których przedstawione jest interdyscyplinarne spojrzenie 

na tematykę uchodźców. W podjętą w pracy problematykę w sposób przejrzysty wprowadza słowo wstępne od redakto-

rów. 

W rozdziale pierwszym ,,Nowy dyskurs o mniejszościach i imigrantach”, zredagowanym przez Andrzeja Chodub-

skiego, zjawisko migracji przedstawione zostało z politologicznego punktu widzenia. Autor zwraca uwagę na wpływ 

procesów unifikacyjnych, związanych ze zjawiskiem globalizacji oraz na kwestie etniczne. W rozdziale ukazane są 

różnice między obrazem współczesnej migracji a wychodźstwem występującym w XX w. W pracy poruszono interesu-

jącą kwestię, jaką jest przedstawienie problemu mniejszości i imigrantów pod kątem psychologii społecznej. 

Rozdział drugi ,,Kilka uwag o kryminologicznych implikacjach migracji i uchodźstwa”, stworzony przez Piotra 

Chlebowicza, jest omówieniem zjawiska migracji i uchodźstwa przez pryzmat teorii kryminologicznych. W pracy przy-

toczone zostały sytuacje, które obrazują, jaki wpływ na bezpieczeństwo państw przyjmujących mają migranci. Autor 

przedstawia korelacje pomiędzy emigrantami a społecznością państwa przyjmującego. Wskazuje na problemy adapta-

cyjne migrantów oraz na uprzedzenia i lęk względem nowo przybyłych, wykazywane przez społeczność państw przyj-

mujących. 

Kolejne pięć rozdziałów, stanowiące znaczną część monografii, podejmuje problem nielegalnych oraz zorganizo-

wanych form migracji, jak również wskazuje na sposoby ich zapobiegania. 

 Trzeci rozdział ,,Obraz statystyczny napływu osób poszukujących ochrony międzynarodowej do Unii Europej-

skiej w kontekście rozwoju Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego” autorstwa Olgi Łachacz stanowi próbę ana-

lizy ilościowej wniosków o ochronę międzynarodową złożonych w Unii Europejskiej w latach 2012-2013 oraz w pierw-

szych trzech kwartałach roku 2014. W pracy ukazane są również rezultaty postępowań o udzielenie międzynarodowej 

ochrony w podanych latach. Warto zauważyć, że tekst jest przeplatany tabelami przedstawiającymi dane EUROSTATU, 

które stanowią opracowanie własne autorki. Rozdział kończą wyczerpujące konkluzje, ukazujące wynik dokonanej 

analizy. 

W czwartym rozdziale ,,Działania zapobiegawcze we wspólnej polityce imigracyjnej Unii Europejskiej”, którego 

autorem jest Marek Ilnicki, zawarte są rozważania na temat obszarów działań zapobiegawczych, wspomnianych w tytu-

le rozdziału. Praca zawiera charakterystykę reakcji Unii Europejskiej na zjawisko migracji, w ramach której wymienio-

ne zostały konkretne przedsięwzięcia zrealizowane przez Unię. Autor podejmuje próbę oceny skuteczności tych dzia-

łań. 

Rozdział piąty ,,Problem nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodź-

cy” stanowi dokonaną przez Magdalenę Perkowską analizę przepisów polskiego prawa w zakresie odpowiedzialności za 
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nielegalne przekroczenie granicy państwa przez osoby, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy. Przedmiotem 

rozważań autorki są przesłanki umożliwiające uchylenie wspomnianej odpowiedzialności, opierając się o przepisy za-

warte w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy. 

W rozdziale szóstym ,,Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji z perspektywy FRONTEX-u”, autorzy Lech Gro-

chowski i Agata Lewkowicz skupili się na zreferowaniu, czym jest FRONTEX i jakie działania podejmuje. Praca traktuje 

o celach i zadaniach, jakie realizuje Agencja FRONTEX. Rozdział szeroko opisuje działalność Agencji, mającą na celu 

przeciwdziałanie nielegalnej imigracji. 

Siódmy rozdział ,,Przemyt imigrantów jako obszar zainteresowania członków zorganizowanych grup przestęp-

czych. Studium przypadku” autorstwa Moniki Kotowskiej i Wiesława Pływaczewskiego dotyka istotnego problemu, 

jakim jest przemyt ludzi w prawie karnym oraz w kryminologii. Autorzy opisują fenomenologię zorganizowanych grup 

przestępczych, które zajmują się przemytem ludzi. Atutem pracy jest przedstawione studium przypadku prawomocnie 

skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą nielegalnych imigrantów, przeprowadzone w 

oparciu o wywiad swobodny i analizę akt osobowych. 

W dalszej części publikacji autorzy skupiają się na społecznych i gospodarczych konsekwencjach imigracji. 

Joanna Leska – Ślęzak w rozdziale ósmym ,,Polityka integracyjna w Holandii wobec mniejszości i imigrantów” 

przedstawia obraz przemiany polityki imigracyjnej Holandii na przestrzeni lat, począwszy od roku 1905 po rok 2014. 

Autorka zwraca uwagę na najważniejszą ustawę regulującą obecnie w Holandii kwestie powiązane z migracją i integra-

cją cudzoziemców, jaką jest Vreemdeligenwet 2000, czyli ustawa o cudzoziemcach z 2000 roku. W pracy poruszono 

istotne zagadnienie, związane ze zmianą podejścia Holandii do mniejszości i imigrantów: z wielokulturowości na rzecz 

zwiększenia integracji imigrantów. 

W dziewiątym rozdziale ,,Integracja społeczna jako jedno z narzędzi poszanowania praw imigrantów” Emilia Mag-

dalena Truskolaska skupia się na podstawowych czynnikach integrujących cudzoziemców. W pracy omówione zostały 

regulacje prawne na płaszczyźnie Unii Europejskiej oraz krajowej, dotyczące integracji imigrantów. Autorka przedsta-

wia rolę państwa w zakresie relacji między imigrantami a obywatelami państwa przyjmującego. Rozdział zamykają 

rozważania na temat ważnego problemu, jakim jest ochrona praw religijnych imigrantów w ramach integracji społecz-

nej. 

Dziesiąty rozdział ,,Czy Polska potrzebuje imigrantów zarobkowych? Uwagi na tle kształtowania się zjawiska imi-

gracji zarobkowej w Unii Europejskiej” autorstwa Agnieszki Piekutowskiej poświęcony jest kwestii zapotrzebowania na 

siłę roboczą zza granicy. Praca zawiera porównanie imigracji zarobkowej do Polski z imigracją do innych państw Unii 

Europejskiej. Temat ukazano przez pryzmat problemów polskich pracodawców z zaspokojeniem popytu na pracę przez 

krajową siłę roboczą. Tekst wzbogacają wykresy oraz opracowane przez autorkę tabele, które ilustrują omawianą tema-

tykę.  

W rozdziale jedenastym ,,Ekonomiczne konsekwencje europejskiej polityki migracyjnej” Natalia Karolina Micha-

łowska i Szymon Michał Buczyński omówili zagadnienia związane ze skutkami wspomnianymi w tytule. Na wstępie 

autorzy definiują pojęcie migracji, a także opisują istotę, formy oraz rodzaje tego zjawiska. Praca ukazuje czynniki, jakie 

determinują ruchy migracyjne w Europie. Ekonomiczne konsekwencje europejskiej polityki migracyjnej przedstawione 

zostały z perspektywy krajów przyjmujących, zwracając uwagę na system wsparcia społecznego i rynek pracy oraz kra-

jów wysyłających, wskazując na wzrost dochodów rodzin imigrantów. 

W dwunastym rozdziale ,,Legalizacja pobytu cudzoziemców poprzez zawarcie fikcyjnego małżeństwa. Aspekty 

prawnokarne i kryminologiczne” Joanna Narodowska poruszyła ciekawą kwestię dotyczącą zawierania fikcyjnych mał-

żeństw przez cudzoziemców. W rozdziale uwzględniono etiologię, fenomenologię, przeciwdziałanie oraz teorie krymi-

nologiczne. Tzw. ,,ciemna liczba fikcyjnych małżeństw” podana została przez autorkę w oparciu o badania własne. 

Trzynasty rozdział ,,Zasada non-refoulement z perspektywy absolutnego zakazu tortur i innych form złego trak-

towania”, zredagowany przez Szymona Michała Buczyńskiego i Natalię Karolinę Michałowską, poświęcony został zo-

brazowaniu, czym jest zasada non-refoulement. W pracy skupiono się na kwestii wpływu wspomnianej zasady na rze-

czywistość prawną w Europie. 

W ostatnim rozdziale ,,Uchodźcy, imigranci i mniejszości jako ofiary przestępstw z nienawiści” Maciej Duda oma-

wia problematykę przestępstw z nienawiści, skierowanych przeciwko uchodźcom, imigrantom oraz członkom mniej-

szości narodowych i etnicznych. Temat ujęty jest pod kątem wiktymologicznym, czyli biorąc pod uwagę ofiarę prze-

stępstwa. U końca swej pracy autor zagłębia się w interesujących rozważaniach, czy przestępstwa z nienawiści można 

zaliczyć do kategorii przestępstw bez ofiar. 

Problem uchodźstwa został przedstawiony rzetelnie i wieloaspektowo, o czym może dowodzić bogata literatura 

źródłowa. Każdy z autorów doskonale zreferował wybrane zagadnienie. Na tle aktualnych wydarzeń społecznych mo-
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nografia jest tym bardziej cenna. Warta jest polecenia zarówno studentom, pracownikom naukowym, jak i urzędnikom 

administracji samorządowej oraz rządowej.  
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 Współcześnie stajemy się świadkami niszczenia obiektów użyteczności publicznej. Uważa się dość często, że 

sprawcami takich czynów są nastolatkowie. Niekiedy można usłyszeć takie wyrażenie jak „wandale!”. Czymże jest wan-

dalizm? Skąd pochodzi ten wyraz? Czy tylko niszczone obiekty takie jak przystanki autobusowe kwalifikuje jako akt 

wandalizmu? W książce, pt. „Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturalnego” można znaleźć m. in. wyja-

śnienie pojęcia wandalizmu, jego genezę i rodzaje oraz liczne przykłady. 

 Rozdział pierwszy pt. „Degradacja krajobrazu jak szczególna forma wandalizmu ekologicznego – kontrowersje 

wokół lokalizacji farm usadowionych na obszarach wyróżniających się cennymi walorami naturalnymi i kulturowymi” 

autorstwa dra hab. Wiesława Pływaczewskiego, prof. UWM, został poświęcony problematyce wpływu błędnego usytu-

owania farm wiatrowych na środowisko. Autor zdefiniował czym jest „wandalizm”, a także wyróżnił typy tego zjawi-

ska. Przedstawiono także pojęcie zachwaszczenia krajobrazu oraz jego skutki w związku z nieprawidłowym usadowie-

niem farm wiatrowych. Autor podkreślił, że protesty przeciwko budowaniu takich urządzeń występują często. Przyto-

czono również ocenę przeprowadzonych przez NIK kontroli dotyczących lokalizacji wiatraków, a także główne przy-

czyny ich błędnych usytuowań. Autor opisał najważniejsze pozarządowe organizacje przeciwdziałające błędnej polityce 

środowiskowej, a następnie problem przeciwdziałania patologiom związanym z sektorem energii wiatrowej z perspek-

tywy organów ścigania. 

 Rozdział drugi pt. „Kreatywność a prawa własności – kontrola i wolność w cyberprzestrzeni” autorstwa dra 

hab. Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego przedstawia zagrożenie świata wirtualnego w sferze wolności. Autor wskazał na 

główny problem społeczności jakim jest rosnące uzależnienie każdego z nas od cyberprzestrzeni, podkreślając jednocze-

śnie, że właśnie tutaj kształtuje się współczesna kultura. Autor poruszył problematykę kopiowania na tle prawa własno-

ści. Przedstawiono historię kopiowania, jak również wpływ nowoczesnej technologii na prawo autorskie. Autor zdefi-

niował wspomniane wcześniej prawo, oraz określił stosunek społeczeństwa do zjawiska piractwa. 

 Kolejny rozdział pt. „Karnoprawna ochrona zabytków architektury” autorstwa dra Bartłomieja Gadeckiego 

przedstawia wybrane aspekty odpowiedzialności właścicieli zabytku nieruchomego za jego zniszczenie bądź uszkodze-

nie. Autor wyjaśnił zagadnienia, takie jak: zabytek czy dobra kulturalne. W tym artykule omówiono przepisy zarówno z 

Kodeksu karnego jak i z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określające kary za zniszczeniu lub uszko-

dzenie obiektów o stanowiących dziedzictwo. 

 Następny rozdział pt. „O ochronie dóbr kultury w ustawodawstwie Kościoła rzymskokatolickiego” autorstwa 

ks. dra Jacka Wojtkowskiego przedstawia struktury wyżej wspomnianej wspólnoty odpowiedzialne za ochronę dzie-

dzictwa historyczno-artystyczno-kulturalnego. Autor dokonał analizy kanonów z zakresu ochrony dziedzictwa z kon-

stytucji o liturgii Soboru Watykańskiego, a także omówił zagadnienie ochrony dóbr kultury na podstawie przepisów 

szczególnych np. z Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. W tym artykule można znaleźć także przepisy ustawo-

dawstwa Kościoła polskiego które chronią zabytki, jak również te, które dotyczą zadań państwa i kościoła polskiego w 

zakresie ich ochrony. Przedstawiono również historię ochrony zabytków na terenie archidiecezji warmińskiej. 

 Rozdział piąty pt. „Dzieło sztuki – miejsce – pamięć” autorstwa dr Ewy Gładkowskiej porusza problematykę 

pamięci rozumianą w jak najszerszym znaczeniu. Dokonano także analizy jej poszczególnych rodzajów. Autorka opisała 

stosunek społeczeństwa polskiego do zabytków niemieckich znajdujących się na ziemiach odzyskanych, w szczególno-

ści na Warmii i Mazurach. Został tu także przedstawiony problem licznych rozbiórek budynków na tych terenach. 

Autorka przybliżyła również sytuację dewastowanych zabytków w pierwszym dziesięcioleciu powojennym, dokonując 

zarazem oceny takich czynów. 

 Kolejny rozdział „Ikony – falsyfikaty, przemyty, kradzież, destrukcje” autorstwa dr Grażyny Kobrzenieckiej-

Sikorskiej, poświęcony został historii ikon na terenie współczesnej Rosji (owa historia opisuje m. in.: powstanie ikon, 

początek zainteresowania nimi). Autorka przedstawiła również historię kradzieży falsyfikatów tych ikon, jak również 

niszczenia oryginalnych. Został scharakteryzowany także przemyt tych zabytków w Europie Zachodniej. 
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 Następny rozdział pt. „Uliczni muzycy w kontekście teorii miejsca i przestrzeni publicznej” autorstwa dr Alicji 

Tupieki-Buszmak, porusza problematykę zarysowania istoty sztuki muzycznej. Autorka opisuje, czym jest muzyka jako 

sztuka i specyficzna praktyka życia społecznego i jakie pełni funkcje. Dokonano analizy aktywności ulicznego muzy-

kanta. Autorka w tym artykule rozważyła wpływ muzykowania na sferę życia codziennego, a także na przestrzeń pu-

bliczną. 

 Rozdział ósmy pt. „Analiza kryminalna i jej rola w sprawie kradzieży zabytkowego napisu „Arbeit macht frei”, 

autorstwa lic. Klaudii Łuki i mgr Macieja Dudy przedstawia stan faktyczny tej kradzieży oraz wyjaśnienie pojęcia dobra 

kultury. Autorzy ukazali genezę analizy kryminalnej oraz jej zastosowanie. Rozważono także znaczenie jakie pełniła 

analiza kryminalna w wyjaśnieniu tej sprawy. 

 W kolejnym rozdziale pt. „Wandalizm dzieł sztuki jako zjawisko naruszające ład społeczny” autorstwa mgr Ad-

rianny Emilii Pływaczewskiej poruszono genezę wandalizmu, pojęcia dzieło sztuki, wartości kultury czy ładu społecz-

nego. Autorka przytoczyła kilka przypadków wandalizmu, a także jego podziału. Przedstawiono w tym artykule także 

genezę graffiti i ładu społecznego ze sztuką. Porównano także rozumienie sztuki w XX w., oraz sztuki w XXI w. 

 Rozdział dziesiąty pt. „Aksjologiczne podstawy ochrony dziedzictwa kulturalnego w wybranych aktach praw-

nych” autorstwa mgra Szymona Michała Buczyńskiego oraz mgr Joanny Narodowskiej zawiera charakterystykę pojęcia 

„wartość”, a także jej relacje z aktywnością społeczną. Autorzy poruszyli zagadnienie zasobu dziedzictwa kulturowego, 

jak również ochronę tego dziedzictwa w polskim prawie. W tym artykule dokonano także analizy systemów warto-

ściowania wytworów ludzkich, świadectwa intelektu i samoświadomości. 

 W następnym rozdziale pt. „Wandalizm zabytków – aspekty prawne, wybrane przykłady” autorstwa Natalii 

Dąbkowskiej i Agaty Szumkowskiej wyjaśniono czym jest zabytek, a także jego rodzaje. Autorki przedstawiły historię 

ochrony zabytków. Wskazano również regulację tej ochrony w Konstytucji RP, a także jej formy zawarte w ustawie o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Autorki poruszyły problem ochrony karnoprawnej w wypadku naruszenia 

ochrony zabytków, podając kilka przykładów wandalizmu w Polsce. 

 W kolejnym rozdziale pt. „Sztuka jako prowokacja. Akty wandalizmu wobec dzieł sztuki” autorstwa Łukasza 

Szumkowskiego i mgr Arkadiusza Tomczyka omówiono pojęcie dzieła sztuki, w oparciu o teorie, czy też percepcję dzie-

ła. Autorzy omówili genezę wandalizmu i omówili jej rodzaje. Na koniec przytoczono kilka przykładów aktów wandali-

zmu wobec tych dzieł. 

 Rozdział trzynasty pt. „Grabież i niszczenie polskiej kultury przez nazistów w czasie II wojny światowej” autor-

stwa Kamili Duszak opisuje pierwszą grabież na ziemiach polskich, która rozpoczęła się już za czasów Mieszka I. Autor-

ka scharakteryzowała również wandalizm wojenny dokonany przez nazistów. Przedstawiono także skalę zniszczeń oraz 

naruszone przepisy prawa międzynarodowego. Autorka zobrazowała rabunki dokonane przez nazistów, które były 

wykazywane na procesie norymberskim. Opisano także grabież w dzisiejszych czasach, a także wyjaśniono pojęcie re-

windykacja na przykładzie Muzeum Utraconego. 

 W ostatnim rozdziale pt. „Agresja w ujęciu psychologicznym” Joanny Kuczewskiej rozważono kwestię wpływu 

agresji na akt wandalizmu. Autorka przytoczyła kilka definicji słowa agresja oraz jakie wyjaśniła czynniki wpływają na 

takie zachowanie. Przedstawiono także koncepcję społecznego uczenia się agresji, jak również mechanizmy wpływające 

na owe zachowania. Na koniec poruszono kwestię środków masowego przekazu na kształtowanie agresji. 

 Recenzowana książka przedstawia różne teorie na temat wandalizmu. Można zapoznać się z jej genezą, rodza-

jami, przykładami. Jedni autorzy skupili się na akcie wandalizmu dokonanych przez nazistów, inni poruszyli problema-

tykę wandalizmu współczesnego. Książka „Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego” jest warta prze-

czytania. Dzięki niej można lepiej zrozumieć jeden z powszechnych problemów dzisiejszej cywilizacji. 
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Teza: Zarówno w umowie zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania choć nie takie same 

jak w przypadku umowy o pracę. 

 

Glosowane orzeczenie stanowi o dość skomplikowanej materii prawnej związanej z kwalifikacją zatrudnienia pra-

cowniczego i pozapracowniczego oraz nierzadkiego w praktyce postępowania, łączenia zatrudnienia na podstawie 

umów cywilnoprawnych ze stanowiskami, gdzie statuowana jest inna podstawa świadczenia pracy. 

Przedmiotowy stan faktyczny dotyczył sytuacji dwóch pracownic, które świadczyły pracę w sekretariacie Sądu re-

jonowego w wydziale ksiąg wieczystych. Powódki wniosły o ustalenie, że zamiast umów zlecenia łączył je z pozwanym 

stosunek pracy, H. L., od 1 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2011 r., a E. K., od 11 czerwca 2007 r. do 30 września 2010 r., i 

w konsekwencji o zasądzenie świadczeń ze stosunków pracy (wydania świadectw pracy, ekwiwalentu za urlop, wyna-

grodzenia za okres wypowiedzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Powódki był zatrudniane w pozwanym 

Sądzie Rejonowym w O. na podstawie kolejnych umów zlecenia, do prac biurowych, wydawania i poświadczania odpi-

su dokumentów, za określonym wynagrodzeniem miesięcznym, dostosowanym do okresu umowy. Pracę wykonywały 

w wydziale ksiąg wieczystych. Powódki twierdziły, że podpisywane umowy były w rzeczywistości umowami o pracę 

na czas określony i wynikały z faktu, że pozwany nie posiadał wolnych etatów dla nowych pracowników.  

Sąd pierwszej instancji uznał, że powódkom należą się wnioskowane świadczenia oraz że ich praca miała charakter 

umowy o pracę czyli uznał ich stosunek zatrudnienia za stosunek pracy. Wskazał jako wiążący fakt, że praca określone-

go rodzaju wykonywana jest na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i odpłatnie. Natomiast sąd drugiej instancji 

oddalił apelację pozwanego wskazując, że z przedmiotowego stanu faktycznego nie wynika, ażeby powódki pozostawały 

w stosunku pracy. Nie podzielił argumentacji Sądu Rejonowego przytoczonej powyżej, argumentując to faktem, iż 

umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego, to o jej rodzaju decyduje zgodny za-

miar stron i cel umowy, który może wyrażać się między innymi w nazwie umowy. Ponadto strony autonomicznie mogą 

dokonać wyboru podstawy zatrudnienia, a jako przeważający argument wskazał on wolę stron przy zawarciu umowy. 

Sąd Najwyższy przychylając się do stanowiska Sądu Okręgowego akceptuje przyjęte przez niego stwierdzenie, iż strony 

nie pozostawały w stosunku pracy. Ten wskazywał, iż w przypadku gdy umowa łącząca strony wykazuje cechy wspólne 

zarówno dla umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej to o finalnym jej rodzaju decyduje zgodny zamiar stron i cel 

umowy. Jednak celem umowy było świadczenie pracy w oparciu o charakterystyczne cechy stosunku pracy. Wskazane 

zostało ponadto, że głównym wyróżnikiem celu stron jest konkretne nazwanie umowy, które to charakteryzuje ją jako 

typową dla danego rodzaju. Powódki miały świadczyć pracę osobiście co jest akceptowalne dla obu przywołanych po-

wyżej umów. W przypadku świadczenia pracy w sądach i prokuraturze ustawodawca przewidział specjalny tryb zawie-

rania umów o świadczenie pracy, w którym nie uwzględnił on umów określonych w kodeksie cywilnym. Czy uznać 

należy to za lex specialis w ujęciu ustawy o pracownikach sądów i prokuratur1 w art. 4 pkt. 2?
1. Moim zdaniem tak. Decyzja ustawodawcy, ażeby do sytuacji świadczenia pracy w wymiarze sprawiedliwości 

stworzyć całkowicie odrębną ustawę zdaje się odpowiadać twierdząco na postawione powyżej pytanie. Możliwym byłby 

przecież brak tej regulacji co spowodowałoby, że ich praca podlegałaby pod rozwiązania ogólne lub można byłoby usta-

nowić oddzielną grupy przepisów regulujących ich pracę.  

Wskazano jednak, iż praca świadczona przez powódki była jedynie pracą biurową, rodzajem pomocy, która nie 

wymagała podjęcia od zlecającego konieczności postępowania zgodnie z przywołaną powyżej ustawą. Przepisy nie 

wskazują wprost, iż do zatrudnienia do pracy tego rodzaju należy zawierać umowy o pracę. Nie jest ona również wyłą-

czona z katalogu umów zlecenia. Czy jednak zasadnym jest zatrudnianie pracowników przy pracy faktycznie odpowia-

dającej pracy innych pracowników posiadających status urzędników bez właściwej umowy? Sąd Najwyższy zakłada 

domniemanie, że strony wykazywały chęć kontynuowania pracy na mocy umowy cywilnoprawnej przez fakt podpisy-

wania kolejnych umów tego typu, a nie wnosiły do zleceniodawcy próśb o rozpoczęcie pracy na podstawie umowy o 

pracę. Wskazanie to nie zasługuje na aprobatę chociażby przez fakt wypełniania przez pracę powódek przesłanek cha-

                                                           
1 ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r., o pracownikach sądów i prokuratur, Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1125. 
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rakteryzujących stosunek pracy czy też określenie okoliczności złożenia oświadczeń woli w celu zawarcia umowy na 

podstawie której miała być świadczona praca o czym dalej. 

Problematyczną kwestią jest fakt, czy sąd jako pracodawca właściwie argumentuje fakt, zatrudniania osób na po-

dobnych stanowiskach, których praca sobie odpowiada na różnych podstawach prawnych. Bardzo podobna kwestia 

poruszona była w przypadku prejudykatu o sygnaturze C-38/13, tam jednak jednakowa praca świadczona była na pod-

stawie wieloletniej umowy o pracę na czas oznaczony i nieokreślony. Jednak jeżeli w takim wypadku Trybunał Spra-

wiedliwości orzekł dyskryminację pracownika świadczącego podobną pracę w oparciu o inną umowę. Jak można od-

nieść to do sytuacji świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdzie podmiot ją oferujący nie skłania się 

do sięgnięcia do umowy o pracę? Sąd Najwyższy argumentując przyczynę zatrudnienia wskazuje, iż to zgodna wola 

stron spowodowała pracę w takim a nie innym stosunku. Mimo cech odpowiadających stosunkowi pracy to strona fi-

nalnie może zadecydować jaka podstawa świadczenia pracy będzie dla niej odpowiednia. Podnosząc treść przepisu art. 

221 k.p., wskazać należy, iż Sąd Najwyższy właściwe wskazuje na przesłanki przepisu dając wyraz, iż zarówno sposób 

wykonywania pracy przez powódki miała odzwierciedlenie w treści tego przepisu jak i też wyraźne było kierownictwo 

pracodawcy poprzez wskazanie miejsca wykonywania pracy i określenie ram czasowych jej wykonywania. Po czym 

wydawać się może, że kuriozalnie zauważa, iż „Wola stron może więc decydować, jako że nie można zakładać, iż strony 

mające pełną zdolność do czynności prawnych miały zamiar zawrzeć umowę o innej treści (umowę o pracę) niż tę, 

którą zawarły (umowę zlecenia).” Sąd jako pracodawca doskonale zna reżim i tryb zawierania umów o pracę wskazany 

w ustawie o organizacji sądów i prokuratur. W związku z tym wysnuć należy, że oferowanie niewłaściwej umowy do-

tyczącej świadczenia pracy było celowe i umyślne. 

Bardzo istotnym elementem tego stanu faktycznego jest powołana powyżej konieczność zatrudnienia na umowę o 

pracę. Ustalenie, że w ramach gospodarki rynkowej podstawową cechą jest autonomia woli stron co do kreowania swo-

body umów nie ma tutaj zastosowania, gdyż wyłączona jest z mocy ustawy w ujęciu zatrudniającego, który zatrudniać 

może jedynie poprzez specjalny tryb. Umowa o pracę celowo została wyodrębniona, ponieważ jej charakter w sensie 

świadczenia pracy jest specyficznym zobowiązaniem obostrzonym dodatkowymi zastrzeżeniami, z drugiej strony dający 

pracownikowi szereg dodatkowych korzyści związanych z ochroną socjalną pracownika, których nie przewiduje przy 

umowach Kodeks cywilny. Natomiast zbyt wąsko określono zakres obowiązków powódek, gdzie wskazanie „wykony-

wania najprostszych czynności” nie da się dookreślić tak dostatecznie, ażeby wysnuć twierdzenie o przejawach podpo-

rządkowania i kierownictwa. Pracodawca mógłby teoretycznie bez wskazania zakresu obowiązków doprecyzowywać ad 
hoc wykonywanie zadań. Jednak ustalając stan faktyczny należało podać wprost pełny zakres zadań bo ich dookreślanie 

w myśl art. 100 § 1 k.p., nie znalazłoby zastosowania do umowy zlecenia. Zarówno sąd pierwszej jak i drugiej instancji 

nie dokonał analizy meritum tej sprawy. Co więcej Sąd Najwyższy formułując tezę wskazał, iż istnieje podporządkowa-

nie kierownicze w każdej ze wskazanych umów o innym zakresie, ale nie wskazał jakie było dokładne spectrum czyn-

ności pracowniczych będących bezpośrednią podstawą do ustalenia stopnia podporządkowania. Nie udzielił odpowiedzi 

na wiążące pytanie kiedy w przytoczonym stanie faktycznym kierownik rzeczywiście stawał się osobą decyzyjną w 

ujęciu pracodawcy powódek.  

Powołując fakt podobieństwa umów, Sąd Najwyższy za Okręgowym wskazał, że w takim przypadku to nazwa 

umowy dokona jej charakteryzacji. Biorąc pod uwagę, że zawarcie umów to złożenie oświadczeń woli, to zgodnie z 

treścią przepisów prawa cywilnego, ich wykładni dokonać należy nie tylko w literalnym ich brzmieniu, ale również 

należy wziąć pod uwagę cel jaki przyświeca stronom w trakcie ich składania, zwłaszcza okoliczności złożenia, ustalone 

zwyczaje czy zasady współżycia społecznego. Bezsprzecznym jest fakt, że strony dążyły do zawarcia umowy, na pod-

stawie której świadczone ma być praca. Aczkolwiek to nie nazwa umowy, ani wola stron jest ostatecznym wyznaczni-

kiem przyporządkowującym jaki kontrakt można uznać za umowę o pracę, a czynności faktyczne świadczone po za-

warciu umowy, które właściwie dla danego stosunku pracy określą jego charakter. W tym kontekście należy pamiętać, 

że umowa nie może mieć mieszanego charakteru łączącego elementy umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej2. Do-

puszczalnym i powszechnie akceptowalnym przez doktrynę jest stanowisko, że decydujące znaczenie w procesie roz-

różniania charakteru stosunku prawnego łączącego strony ma sposób wykonywania umowy, a w szczególności realizo-

wane przez kontrahentów, nawet wbrew postanowieniom umownym, tych cech, które charakteryzują umowę o pracę3. 

Powołać w tym miejscu należy treść przytaczanego powyżej przepisu art. 221 k.p., który określa sytuację pracy wypeł-

niającej przesłanki charakterystyczne dla stosunku pracy jako pracę na podstawie stosunku pracy (§ 1), bez względu, co 

najważniejsze w jego przytoczeniu na nazwę zawartej umowy. Innymi słowy w przypadku wypełnienia przesłanek 

statuujących, iż dana umowa odpowiada umowie o pracę nie ma znaczenia sposób jej nazwania. 

                                                           
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2002 r., I PKN 786/00, publ. OSNP 2004/2/30. 
3 M. Dudzińska-Pytel, Umowa zlecenia, a umowa o pracę, Pr. Pracy 1998, nr 10, s. 11. 
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Elementem spornym jest ponadto fakt, iż powódki wykonywały pracę, w zespole który odpowiadał za pracę sekre-

tariatu. Z punkt widzenia rozdziału IIa k.p., sytuacja, w której powódki otrzymywały inną ofertę pracy niż umowa o 

pracę w chwili, gdy wykonywały pracę podobną do innych pracowników zajmujących podobne im stanowiska w da-

nym miejscu pracy to uznać należy to za nierówność w traktowaniu ze względu na warunki zatrudnienia pracowników 

(art. 183a § 1).  

Przywołany w uzasadnieniu przez Sąd Najwyższy inny wyrok wskazuje na fakt, że „dopuszczalne jest wykonywa-

nie tych samych obowiązków zarówno w ramach zatrudnienia pracowniczego lub cywilnoprawnego, o ile nie sprzeci-

wiają się temu inne okoliczności…4”. Co zasługuje na aprobatę. Jednak w przedmiotowym stanie faktycznym okazać się 

może, iż właśnie pojawiają się inne okoliczności wyłączające możliwość świadczenia pracy na podstawie innej niż 

umowa o pracę. Korzystając ze swobody umów strony mogą dowolnie kształtować treść wiążącej ich umowy, byleby 

nie sprzeciwiała się ona naturze łączącego stosunku, bezwzględnie obowiązującym przepisom lub zasadom współżycia 

społecznego. Katalog możliwości podjęcia pracy w Sądach wyczerpuje się w jednym punkcie, art. 4 ustawy o pracowni-

kach sądów i prokuratury. Mianowicie zawiera jedną tylko możliwość a jest nią zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę. Sąd Najwyższy zauważa jedynie za nieuprawnione twierdzenie, że pracownik biurowy w sądzie może pracować 

na podstawie umowy zlecenia. Aczkolwiek ustawodawca mając na uwadze doniosłość pracy w wymiarze sprawiedliwo-

ści nie przewidywał faktu świadczenia pracy na podstawie innych umów. Wiązanie pracy w wymiarze sprawiedliwości 

w oparciu o umowę zlecenia zezwala w myśl kodeksu cywilnego na czasowe przekazanie innej osobie wykonywania 

zlecenia spowodowane okolicznościami (gdyż ani umowa, ani zwyczaj nie będą na to pozwalały), wypełniając pozostałe 

przesłani przepisu art. 738 § 1 k.c. Całkowicie niedozwolone byłoby takie postępowanie w prymacie pracy w wymiarze 

sprawiedliwości, a odpowiedzialność przekazującego ograniczałaby się jedynie do braku należytej staranności w wybo-

rze. 

Natomiast o wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony, jak wskazał Sąd 

Najwyższy powołując się na szerokie w tej materii orzecznictwo. Nie sposób nie zgodzić się z tym twierdzeniem. Jednak 

należałoby dodać, że w przypadku, gdy świadczona przez strony praca w ramach zawartego stosunku w pełni odpowia-

dać będzie treści zawartej umowy i obejmować będzie jej cechy charakterystyczne. Możliwym jest co prawda zawarcie 

umowy cywilnoprawnej w pełni o cechach umowy o pracę, jednak jak wynika z orzecznictwa domagać można się w 

takim przypadku stwierdzenia istnienia stosunku pracy. Ponadto świadome obejście przez pracodawcę przepisów może 

spotkać się z negatywnymi skutkami wymienionymi enumeratywnie w art. 281 k.p. Mimo, że strony zawarły zgodne 

oświadczenia woli co do treści i sposobu wykonywanej pracy, zakreśliły obowiązki stron i nazwały odpowiednio umo-

wę, co w tym przypadku okazać się może postępowaniem błędnym. Niewątpliwie do przedmiotowego stanu faktyczne-

go należałoby odnieść treść tezy innego orzeczenia Sądu Najwyższego w którym to wskazane zostało, że o rodzaju 

umowy zawartej między stronami decyduje nie tylko i nie tyle jej nazwa, ile cel i zgodny zamiar stron. Wybór podsta-

wy zatrudnienia to zgodna wola stron. A kwalifikacja umowy o świadczenie usług jako umowy jako umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej należy dokonywać metodą typologiczną, tj. poprzez rozpoznanie i wskazanie jej dominujących 

cech5. Uwzględniając okoliczność i z chwili jej zawierania nie podważając uzgodnionego sposobu spełnienia zobowiąza-

nia wynikającego z kontraktu. W przeciwnym razie gdy pojawią się wątpliwości to uzgodniony wcześniej sposób jest 

wiążący w rozstrzygnięciu tychże nieścisłości związanych z treścią umowy 

Jak zauważa Sąd Najwyższy z treści art. 22 i art. 1 k.p., nie wynika by każda sytuacja, gdy zatrudniony wykonuje 

pracę osobiście, zorganizowaną przez zatrudniającego i pod jego kierownictwem, pozwalała na domniemanie stosunku 

pracy. To prawda, aczkolwiek każda sytuacja wykonywania pracy wypełniającej przesłanki stosunku pracy pozwala na 

takie domniemanie. Co więcej wyliczenie Sądu Najwyższego obejmuje marginalne sytuacje, ponieważ wskazał on więk-

szość przesłanek wymaganych od uznania stosunku pracy. Dookreślenie miejsca, czas i odpłatności wykonywanej pracy 

musi zostać wskazane na późniejszym etapie wykonywania zobowiązania pracownika. 

Zlecenie zawierać może cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie same jak w stosunku pracy. Po-

wyższa teza zasługuje na aprobatę, ale wymaga doprecyzowania. Należałoby podjąć próbę rozgraniczenia przesłanek 

kierownictwa i podporządkowania w każdej z powyższych umów, gdyż w orzeczeniu Sąd Najwyższy niesłusznie tego 

nie dokonał. Kierownictwo w ujęciu umowy cywilnoprawnej ograniczać będzie się jedynie do kontroli zleceniobiorcy 

w ujęciu prawidłowego wykonywania zlecenia. Zleceniodawca może posługiwać się wskazówkami sugerującymi zlece-

niobiorcy jak ma wykonać zlecenia, które jednak są dla niego niewiążące6. Gdyż przyjmujący zlecenie może bez 

uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia. Zaznaczyć należy 

jednak, że niekiedy zleceniobiorca może zostać związany wskaźnikami, które przestrzegać musi7. 

                                                           
4 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lipca 2012 r., I UK 90/12, publ. Legalis Nr 538333 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2008 r., I UK 282/07, publ. Lex 411051. 
6 Z. Kubot, Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawe, (w:) Z zagadnień współczesnego prawa pracy, Z. Góral (red.), Warszawa 2009, s. 221  
7 Z. Czachórski, Prawo zobowiązań. Zarys Wykładu., Warszawa 1994, s. 347. 
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Natomiast kierownictwo pracodawcy w ujęciu Kodeksu pracy, można przeciwstawić uprawnieniu do wyznaczania 

pracownikowi miejsca i czasu świadczenia pracy. Prowadzi to do konkluzji, że na podporządkowanie pracownika składa 

się kierownictwo podmiotu zatrudniającego oraz wyznaczanie przez niego czasu i miejsca wykonywania pracy. Ponad 

to będą to środki prawne służące do oddziaływania na proces pracy takie jak: dobór pracowników, kierowanie procesem 

pracy, wyznaczanie miejsca i czasu świadczenia pracy, stosowanie bezpośrednich poleceń i tym podobne.  

Same stosunki pracy zdaniem Sądu Najwyższego pozwalają na szereg sytuacji, gdzie nie występuje element zależ-

ności pracownika, a zatrudnienie rozumiane jest szeroko ze względu na formy świadczenia pracy i zarobkowania – 

konkludując system prawa akceptuje dopuszczalność i równorzędność różnych form świadczenia pracy. System prawa 

jak najbardziej z czym trzeba się zgodzić na to zezwala, ale nie prawo pracy. Katalog umów objęty regulacją ustawy ma 

charakter zamknięty, a porównywanie umów o pracę z umowami cywilnoprawnymi nawet przez pryzmat art. 300 k.p., 

jest moim zdaniem za daleko idący.  

Próby porównywania tych umów można byłoby definitywnie zakończyć sięgając do art. 303 k.p., który od chwili 

jego wejścia tam się znajduje. Wskazuje jasno, że zakres zastosowania prawa pracy do umów innych niż umowa o pracę 

może zostać ustalony w drodze rozrządzenia, którego ciągle brakuje zwłaszcza w ostatnich kilku latach ekspansji umów 

cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę. 

  



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                    S t r o n a  | 252 

 

 

 

 

 

 

 

Stan faktyczny 
 Pan Wiesław był zatrudniony w spółce z o.o. A., która rozwiązała z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. 

Pan Wiesław dochodził swoich roszczeń wynikających z bezprawnego zwolnienia z pracy przed sądem. Sprawa zakoń-

czyła się ugodą, zgodnie z którą spółka z o.o. A. została zobowiązana do sporządzenia stosownej adnotacji na świadec-

twie pracy oraz do zapłaty na rzecz Pana Wiesława kwoty pieniężnej w wysokości 2.500 zł tytułem odszkodowania. Pan 

Wiesław nie otrzymał jednak wyżej wymienionej kwoty, gdyż została ona zajęta przez komornika prowadzącego prze-

ciwko Panu Wiesławowi postępowanie egzekucyjne. Wobec tego Pan Wiesław wystąpił do sądu z pozwem, w którym 

zażądał uznania zawartej ugody za nieważną, gdyż nie zostały wypełnione wszystkie zobowiązania z niej wynikające. 

Mając na uwadze powyższe, spółka z o.o. A potrzebuje porady prawnej zawierającej informacje o przysługujących jej w 

tej sytuacji prawach. 

 

Stan prawny 
W czasie zatrudnienia pracodawca dnia 6 marca 2015 r. otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejono-

wym w B. pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego wraz z wezwaniem do 

dokonywania potrąceń, w związku z prowadzonym przeciwko Panu Wiesławowi postępowaniem egzekucyjnym. Pra-

codawca wystosował do Komornika pismo z informacją, iż nie jest to możliwe, ponieważ Pan Wiesław otrzymuje wy-

nagrodzenie w kwocie 1750 zł brutto, która jest wolna od potrąceń. Dnia 11 maja 2015 r. spółka z o.o. A rozwiązała z 

Panem Wiesławem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Pan Wiesław dochodził swoich roszczeń wynikających z bez-

prawnego zwolnienia z pracy poprzez wystosowanie pozwu do Sądu Rejonowego w B. Sprawa zakończyła się 6 paź-

dziernika 2015 r. zawarciem ugody, w wyniku której spółka z o.o. A została zobowiązana do wpisania adnotacji na 

świadectwie pracy, że zatrudnienie zostało zakończone „za porozumieniem stron”, a także do zapłaty kwoty 2.500 zł 

tytułem odszkodowania. Pieniądze te nie zostały jednak wypłacone Panu Wiesławowi, gdyż zajął je Komornik. Pan 

Wiesław ponownie wystąpił z pozwem do Sądu, tym razem o uznanie za nieważną w/w ugodę i o zasądzenie na rzecz 

Pana Wiesława kwoty 3.600 zł tytułem odszkodowania.  

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2012 r., III APa 15/12, uchylenie się 

przez stronę od materialnoprawnych skutków ugody sądowej po prawomocnym zakończeniu sprawy jest dopuszczalne 

w drodze powództwa o ustalenie nieważności ugody. Mając z kolei na uwadze Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

z dnia 14 listopada 2014 r. I ACa 474/14, ugoda podlega ocenie przy uwzględnieniu przepisów o wadach oświadczenia 

woli (art. 82-88 k.c.). Oznacza to, że do uchylenia się od skutków prawnych ugody jako jednej z umów mają co do zasa-

dy zastosowanie ogólne zasady i przesłanki warunkujące takie uchylenie się z powodu tych wad. Podkreślenia jednak 

wymaga, że przesłanki warunkujące uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu są samo-

dzielnie uregulowane w art. 918 § 1 k.c. Co istotne przyczyny wadliwości oświadczenia woli strony zawierającej ugodę 

muszą być wyraźnie udokumentowane. Pan Wiesław nie przytacza żadnych okoliczności, które wskazywałyby na za-

warcie ugody pod wpływem wady oświadczenia woli, w wyniku której mogłoby dojść do uchylenia się od skutków 

prawnych ugody. Zgodnie z przepisem art. 918 § 1 Kodeksu cywilnego uchylenie się od skutków prawnych ugody za-

wartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści 

ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugo-

dy strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Zarówna wskazana regulacja, jak i ogólne regulacje dotyczące wad 

oświadczenia woli nie mają zastosowania w przedłożonym stanie faktycznym, gdyż Pan Wiesław, zawierając ugodę, 

miał dostateczną świadomość i wiedzę co do jej przedmiotu i skutków, a decyzja o przystąpieniu do jej zawarcia była 

samodzielnie powziętym oświadczeniem woli. 

Z powyższych okoliczności wynika również, iż spółka z o.o. A wykonała treść ugody z dnia 6 października 2015 r. 

zawartej przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, który nałożył na nią obowiązki sporządzenia adnotacji na świadectwie 

pracy oraz wypłacenie odszkodowania bezprawnie zwolnionemu z pracy Panu Wiesławowi. Należy zauważyć, że Sąd, 

przed którym zawarta została się ugoda, z mocy prawa czuwał nad tym, aby nie była ona sprzeczna z prawem i nie 

zmierzała do obejścia prawa, a ponadto, aby była zgodna z zasadami współżycia społecznego i nie naruszała słusznego 
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interesu pracownika. Żadne ze wskazanych okoliczności nie wskazują na to, by miał w tej sytuacji zastosowanie przepis 

art. 469 Kodeksu postępowania cywilnego, w myśl którego sąd uzna zawarcie ugody za niedopuszczalne wówczas,  

gdy czynność ta naruszała słuszny interes pracownika. Powoływanie się na złośliwe postępowanie pracodawcy wzglę-

dem Pana Wiesława w postaci poinformowania Komornika Sądowego o fakcie istnienia wierzytelności w postaci od-

szkodowania nie spełnia wymaganych kryteriów zawartych w tym przepisie. Pan Wiesław nie może powoływać się na 

uchylenie się od skutków prawnych ugody podnosząc, że kwota uzyskana w jej wyniku została zajęta przez organ egze-

kucyjny. Pan Wiesław miał dostateczną wiedzę o swoich zadłużeniach, więc mógł i powinien fakt ten przewidzieć.  

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. 

zm). 

Orzecznictwo: 

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2012 r., III APa 15/12. 

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 listopada 2014 r. I ACa 474/14. 
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w 2008 roku rozpoczął studia na kierunku Technologii Żywności i Żywienia Czło-

wieka. W 2009 roku przeniósł się na kierunek Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym, 

który ukończył w 2012 broniąc pracę licencjacką na temat „Przyczyny, skutki oraz przebieg Arabskiej Wio-

sny”. W 2010 roku rozpoczął i studiował równoległe z pierwszym kierunkiem prawo na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studia magisterskie zakończył w 2015 roku przygotowując i broniąc 

pracę magisterską poświęconą zagadnieniu „Aspekty prawne roszczenia odszkodowawczego za szkodę wy-

rządzoną przez władzę publiczną”. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze 

Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. 

- studentka V roku Prawa oraz I roku Administracji (studia licencjackie) na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Współautorka publikacji w Kortowskim 

Przeglądzie Prawniczym. Zainteresowania badawcze: prawo karne materialne, proces karny, prawo karne 

wykonawcze, polityka kryminalna, kryminalistyka. 

 

– doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 

w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego. 

 

– studentka trzeciego roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

– doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. 

 

absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, student Wydziału Teolo-– 

gicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prelegent na konferencjach ogólnopolskich. 

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół: prawo kanoniczne małżeńskie, prawo rodzinne, stosunki ma-

jątkowe małżeńskie, prawa dziecka, alimentacja członków rodziny, stosunki państwo-Kościół, relacja między 

religią a polityką, rola i pozycja Kościoła w świecie, sytuacja chrześcijan na świecie, Katolicka Nauka Spo-

łeczna, historia Polski, szczególnie okres od 1918 toku do czasów współczesnych, Polityka a gospodarka. 

 

student III roku prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-- 

Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Ustrojów Politycznych „CASUS” oraz 

członek Koła Naukowego Studencka Poradnia Prawna. 

 

– doktor nauk prawnych, Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie; ukończył 

Podyplomowe Studia Prawa Handlowego (UMK) oraz Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej 

Przestępczości i Terroryzmu (UW). 

 

doktorant Katedry Teorii Prawa WPiA UJ. Ukończył WPiA UJ w 2012 roku, studiuje także - 

filozofię w ramach Międzywydziałowy Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Zajmuje się, między 

innymi, ograniczeniami sądownictwa konstytucyjnego, metodologią filozofii prawa, rolą precedensu w 

orzecznictwie TS UE i problematyką zdeterminowania prawa. 

 

– student IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego w Olsztynie. 
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– studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Administracja o specjalno-

ści Kryminalistyka i nauki pokrewne w procesie karnym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego 

w Olsztynie. 

 

– mgr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Ma-

zurskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UWM. 

 

 – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 

w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej.  

 

 – studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń-

sko- Mazurskiego w Olsztynie. Członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis”, członek Studenckiej Poradni 

Prawnej, wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Votum”. Największe dotychczas 

osiągnięcie naukowe to zajęcie I miejsca w X Edycji Konkursu Prawa Karnego zorganizowanym przez Kate-

drę Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn. 

 

 studentka V roku Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazur--

skiego w Olsztynie. 

 

– student IV roku Prawa na Uniwersytecie Marie Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  

 

doktorantka w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu war-– 

mińsko- Mazurskiego, ukończyła prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (UWM). 

 

– studentka III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

W Konkursie Wiedzy z Prawa Karnego zajęła I miejsce, nato-Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

miast w Konkursie Wiedzy z Prawa Cywilnego miejsce III, jednocześnie wygrywając praktykę zawodową w 

Kancelarii Radców Prawnych Piszczek i Partnerzy, którą kontynuuje do dziś. 
 

– studenta IV roku Prawa na Uniwersytecie Marie Curie- Skłodowskiej w Lu-

blinie. 

 

– student IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wa r-

mińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

 doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego Wydziału Prawa i Administracji –

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

– studentka Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

kapłan Archidiecezji Przemyskiej, doktor nauk prawnych, członek Polskiego Towarzystwa – 

Prawa Wyznaniowego, członek Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich w Ružomberku, duszpasterz 

grup modlitewnych MRMSJ, dyplomowany nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie. 
 

 – student IV prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek  

Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Żywo zainteresowany prawem konstytucyjnym porównawczym, 

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ustrojowej mikropaństw. 
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studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na – 

studiach działa aktywnie w Kole Naukowym Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto", w roku 

studenckim 2015/2016 uzyskała stypendium naukowe, odbyła praktyki studenckie w Prokuraturze Rejono-

wej w Kwidzynie (2013) i w Prokuraturze Garnizonowej w Olsztynie (2014), w 2013 roku była laureatką V 

edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Kanonicznego w Olsztynie, brała udział w przygotowaniu Szlachetnej 

Paczki w 2014 i 2015 roku w ramach działalności w Kole Naukowym Prawa Medycznego "Salus aegroti su-

prema lex esto". 
 

 – student IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

 – doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmiń-

sko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Interesuje – 

się głównie tematyką prawa karnego, wyznaniowego oraz kryminalistyką. Prezes Koła Prawa Wyznaniowe-

go FIDES oraz wiceprezes Koła Naukowego Postępowania Karnego ACCUSATIO, a także członek Studenc-

kiego Koła Naukowego Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego. Trzykrotny stypendysta stypendium Rektora UWM dla najlepszych studentów. 

 

student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń – 

sko- Mazurskiego w Olsztynie. Od 2013 roku Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawcze 

go(obecnie koło naukowe występuje pod zmienioną nazwą na Studenckie Koło Naukowe Europejskiej  

Tradycji Prawnej), opiekunem którego jest dr. Aleksander W. Bauknecht. Pełni również funkcję wice 

prezesa Studenckiego Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej oraz jest członkiem Studenckie 

go Historyczno-Prawnego Koła Naukowego, którego opiekunem jest prof. Dariusz Szpoper. 

 

– doktorant w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w 

Warszawie. 

 

student III roku Prawa na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  – 

oraz przewodniczący Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Votum. 

 

– doktor nauk prawnych, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwe r-

sytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – – 

Mazurskiego. Współautor publikacji w KPP. Zainteresowania to nauki karne, kryminalistyka oraz psycholo-

gia i nowe technologie. 

 

 ur. w Lublinie. W czerwcu 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia z Prawa kanoniczne-– 

go i uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Suspensa w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego”. 

W dniu 23 czerwca 2014 r. zdała egzamin licencjacki z zakresu Prawa kanonicznego z wynikiem bardzo do-

brym. W październiku 2014 rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu Prawa kanonicznego na seminarium 

„Kościelne prawo karne”. Obecnie prowadzi zajęcia akademickie z kościelnego prawa karnego materialnego 

oraz wchodzi w skład Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów KUL. 

 

 – mgr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Ma-

zurskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UWM. Członek czasopisma Kor-

towski Przegląd Prawniczy.  

https://sites.google.com/site/khpuwm/kolanaukowe/sknpp
https://sites.google.com/site/khpuwm/kolanaukowe/sknpp
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 – student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-

mińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-– 

Mazurskiego w Olsztynie, członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów, Studenckiego 

Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego „Fides”, Koła Nauk Penalnych „Nemezis” oraz Koła Naukowego 

Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. 

 

– student III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

– studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Prezes Koła Naukowego „Nemezis” oraz Koła Naukowego 

Psychiatrii Sądowej, członek zarządu Koła Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Studenckiego 

Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego „Fides”, członek redakcji Kortowskiego Przeglądu Praw-

niczego. 

 

studentka kierunku Prawo (rok IV) oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego studiów II stopnia – 

na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

studentka V roku Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – – 

Mazurskiego w Olsztynie. 

 

– studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego. Członek Koła Naukowego Prawa Pracy.   

 

– studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego. Członek Koła Naukowego Prawa Pracy.  

 

student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Ma-– 

zurskiego w Olsztynie. 

 

– doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersy-

tetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 

 

– doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę na temat praw oskarżonego w prawie Unii 

Europejskiej w kontekście Konwencji Praw Człowieka i podstawowych wolności, mając w szcz e-

gólności na uwadze prawo do tłumaczenia w postępowaniu karnym. Jego zainteresowania nauko-

we koncentrują się w szczególności w obszarze międzynarodowego procesu karnego  z naciskiem 

na ochronę praw podejrzanego i pokrzywdzonego, w obszarze zagadnień ustrojowych procesu 

karnego, a także filozofii prawa.   

 

w 2014 r. ukończyła studia z prawa kanonicznego (KUL). W 2014 r. zdała egzamin – 

licencjacki z zakresu prawa kanonicznego z wynikiem bardzo dobrym. W październiku 2014 r. rozpoczęła 

studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego na seminarium „Kościelne prawo procesowe”. W czerwcu 

2015 r. ukończyła studia z prawa (KUL) i uzyskała tytuł magistra. 
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student III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-– 

Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczący Studenckiego Historyczno-Prawnego Koła Naukowego WPiA 

UWM. Stypendysta Stypendium Rektora UWM dla Najlepszych Studentów. Uczestnik konferencji nauko-

wych oraz wielu konkursów uczelnianych. Zainteresowania badawcze: historia prawa polskiego, powszech-

na historia prawa. 

 

– mł. insp. dr inż. adiunkt Zakładu Kryminalistyki Instytutu Badań na Przestęp-

czością Kryminalną i Terroryzmem WBW Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

 

absolwentka Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Ma-– 

zurskiego w Olsztynie. 

 

studentka III roku kierunku „biologia” o specjalności „genetyka człowie-– 

ka” na Uniwersytecie Gdańskim. Dalsze etapy edukacji ściśle powiązane z analizą DNA w krymina-

listyce. Aktywny członek Studenckiego Koła Kryminalistyki „Modus Operandi” na wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

w latach 2003-2009 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-– 

szyńskiego. Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W roku akademickim 2009-

2010 odbył kurs doktorancki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od grudnia 2009 adwokat 

nominowany przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. W październiku 2010 roku uzyskał zatwierdzenie 

tematu rozprawy doktorskiej pt. „Symulacja zgody małżeńskiej w wyrokach Trybunału Metropolitalnego 

Warszawskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”. Od marca 2010 roku prezes Stowa-

rzyszenia Towarzystwo Ponad Podziałami. Od kwietnia 2010 roku członek Korpusu Adwokatów Kościel-

nych w Polsce. Od 2013 roku adwokat nominowanym przy Sądzie Biskupim w Sosnowcu. W 2013 roku 

ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku prawo. 

 

studentka kierunku Prawo (rok IV) na wydziale Prawa i Administracji oraz Filologii – 

Germańskiej studiów II stopnia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. 

 

studentka V roku Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-– 

mińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

 

– dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersy-

tetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie z zakresie ide n-

tyfikacji nn zwłok i nn osób oraz ekspert Międzynarodowego Trybunału Karnego w zakresie ide n-

tyfikacji nn zwłok i nn osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


