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Szanowni Pañstwo
Czasopismo Studia Prawnoustrojowe, którego tom 29 w³anie zosta³ opublikowany, ukazuje siê jako periodyk Wydzia³u Prawa i Administracji UWM w Olsztynie nieprzerwanie od 2003 r. Przez pierwsze lata istnienia jako rocznik, za od
2011 r. jako kwartalnik. W tym czasie na jego ³amach ukaza³o siê wiele setek
artyku³ów i innych opracowañ przygotowanych zarówno przez autorów bêd¹cych
pracownikami UWM, jak i osoby spoza tego grona, w tym  co warto podkreliæ
 goci z zagranicy, m.in. Hiszpanii, W³och, S³owacji, Ukrainy czy Rosji. To w³anie
stopieñ umiêdzynarodowienia publikowanych tekstów, Rady Naukowej i grona recenzentów znalaz³ wyraz m.in. w fakcie zamieszczenia czasopisma w bazie Index Copernicus, jak równie¿ jego wysokiej pozycji w wykazie ewaluacyjnym periodyków naukowych opracowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Wymienione sukcesy nie mia³yby jednak miejsca, gdyby nie dzia³ania osoby
szczególnie istotnej dla funkcjonowania Studiów Prawnoustrojowych  Pana Profesora Stanis³awa Pikulskiego, Dziekana WPiA UWM. To On by³ jednym z inicjatorów powstania czasopisma, od pocz¹tku silnie z nim zwi¹zany jako Przewodnicz¹cy
Komitetu Redakcyjnego, a póniej wieloletni Przewodnicz¹cy Rady Naukowej Studiów Prawnoustrojowych. Pan Profesor zawsze z du¿ym zaanga¿owaniem podejmowa³ siê trudnej pracy recenzenta tekstów zg³aszanych przez Autorów niezatrudnionych na WPiA, s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹ Redakcji czasopisma, zawsze wierz¹c
w sukces naukowy kwartalnika.
Za tê wspania³¹ postawê, pe³n¹ ludzkiej ¿yczliwoci, dobroci, za wszelkie merytoryczne wsparcie bardzo dziêkujemy Panu Profesorowi, sk³adaj¹c jednoczenie najlepsze ¿yczenia z okazji 70. urodzin, które przypada³y w dniu 6 grudnia br. Dedykuj¹c tom 29 Studiów Prawnoustrojowych Panu Profesorowi, chcielibymy
podkreliæ Jego szczególne zas³ugi dla rozwoju czasopisma i naszego Wydzia³u.
Redakcja Studiów Prawnoustrojowych
Ma³gorzata Szwejkowska
El¿bieta Zêbek
Robert Dziembowski

Profesor Stanis³aw Pikulski

UWM
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Artyku³y
Stanis³aw Pikulski
Katedra Prawa Karnego Materialnego
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Zbrodnia przeciwko braniu udzia³u w masowym
zamachu skierowanym przeciwko grupie ludnoci
w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa
lub organizacji w polskim prawie karnym
Uwagi ogólne
Zamachy o charakterze masowym, skierowane przeciwko grupie ludnoci i podejmowane w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji, stanowi¹ powa¿ny problem spo³eczny oraz miêdzynarodowy, przy czym nale¿¹ do kategorii zbrodni przeciwko ludzkoci. Obecnie przyk³adem tego s¹ zamachy
przeprowadzane w wi¹tyniach i innych miejscach publicznych dokonywane przez
uczestników i zwolenników organizacji pod nazw¹ Pañstwo Islamskie. Inspiracj¹ do
tych zamachów s¹ za³o¿enia polityki nienawici i wyniszczania osób o odmiennych
pogl¹dach, niepopieraj¹cych Pañstwa Islamskiego jako okrelonej wspólnoty religijnej i organizacyjnej. Ewidentnym przyk³adem tych zbrodni by³y w przesz³oci zamachy skierowane przeciwko grupom ludnoci, zw³aszcza przeciwko ¯ydom, w ramach polityki prowadzonej przez III Rzeszê Niemieck¹. Podobnych przyk³adów
wystêpuje wiêcej. Zachodzi zatem potrzeba powstrzymania tego typu dzia³añ tak na
arenie miêdzynarodowej, jak i krajowej.
Ustawodawca polski ustaw¹ z dnia 20 maja 2010 r.1 wprowadzi³ do Kodeksu
karnego art. 118a § 1, 2 i 3, którym ustanowi³ trzy typy przestêpstw w celu ochrony
bezpieczeñstwa grup ludnoci istniej¹cych w strukturze narodowociowej pañstwa,
wyodrêbnionych ze wzglêdów narodowych, etnicznych, rasowych, politycznych,
wyznaniowych lub o okrelonym wiatopogl¹dzie, przed zamachami masowymi dokonywanymi w ramach prowadzonej przeciwko nim przez pañstwo lub organizacjê
1 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy
 Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny oraz ustawy  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 98,
poz. 626).
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polityki stopniowego ich wyniszczania. S¹ to przestêpstwa o wysokim stopniu spo³ecznej szkodliwoci, co powoduje, ¿e zosta³y zakwalifikowane jako zbrodnie. Statuuj¹ce je przepisy przewiduj¹ w § 1 art. 118a k.k. typ kwalifikowany przestêpstwa,
a w § 2 i 3 k.k. dwa typy uprzywilejowane. Czynów tych dopuszczaj¹ siê osoby,
które w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji dokonuj¹
zamachów na grupy ludnoci opisane w dyspozycjach wymienionych przepisów.
Przepisy przewidziane w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k. s¹ pewnego rodzaju dope³nieniem
normatywnym zbrodni eksterminacji, o jakiej mowa w art. 118 § 1, 2 i 3 k.k.
Przepisy te w swej dyspozycji obejmuj¹ dalsze karygodne dzia³ania sprawców przeciwko ludzkoci o bardzo wysokiej spo³ecznej szkodliwoci czynu, które nale¿a³o
uj¹æ w odrêbne typy przestêpstw, co te¿ polski ustawodawca uczyni³ w 2010 r.
Materie normatywne tych przepisów pozostaj¹ na styku, a w art. 118a § 1 pkt 3 k.k.
dzia³anie sprawcy jest ukierunkowane na wyniszczenie danej grupy ludnoci, co jest
g³ównym znamieniem czynu oraz celem dzia³ania sprawcy w art. 118 § 1 k.k.
Ponadto w art. 118 a § 1 pkt 1 i 2 k.k. sprawca, realizuj¹c za³o¿ony cel dzia³ania, tak
jak w art. 118 § 1 k.k. dopuszcza siê zabójstwa lub powoduje ciê¿ki uszczerbek na
zdrowiu cz³owieka. W kwalifikacji karnej czynu nale¿y jednak zwróciæ uwagê na
ró¿nice: w art. 118 § 1 k.k. celem dzia³ania sprawcy jest wyniszczenie danej grupy
ludnoci, a w art. 118a § 1 k.k. sprawca, zabijaj¹c cz³owieka lub dokonuj¹c ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, bierze udzia³ w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludnoci, podjêtym w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa
lub organizacji. Nale¿y zak³adaæ, i¿ w wielu sytuacjach bêdzie tutaj wystêpowa³
w kwalifikacji prawnej czynu zbieg tych przepisów.

1. Wp³yw miêdzynarodowego prawa karnego na ustanowienie
zbrodni masowego zamachu skierowanego przeciwko grupie
ludnoci w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa
lub organizacji
Przestêpstwa przeciwko pokojowi, ludzkoci i przestêpstwa wojenne w prawie
karnym miêdzynarodowym zosta³y ukszta³towane w wyniku d³ugotrwa³ego procesu
historycznego. Wielokrotnie podejmowano prace w tym zakresie. Na pocz¹tku XIX
wieku procedowano nad powo³aniem w prawie miêdzynarodowym tego typu przestêpstw, aby uchroniæ spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ przed najgroniejszymi czynami godz¹cymi w pokój na wiecie. Prze³omowym momentem by³ jednak proces
przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim po II wojnie wiatowej przed powo³anym
przez aliantów Miêdzynarodowym Trybuna³em Wojskowym (tzw. Trybuna³em Norymberskim)2. W art. VI Statutu Trybuna³u ustalono, ¿e:
2

Por. L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 10, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 206 i 207; por.
T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie, Bilans i perspektywy, Warszawa 1948, s. 17.
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1) zbrodnie przeciwko pokojowi polegaj¹ na: planowaniu, przygotowywaniu,
rozpoczynaniu lub prowadzeniu wojny napastniczej albo wojny bêd¹cej pogwa³ceniem traktatów, porozumieñ lub przyrzeczeñ miêdzynarodowych, albo wspó³udziale
w planie lub w zmowie w celu dokonania jednego z wy¿ej wymienionych czynów;
2) zbrodnie wojenne polegaj¹ na: pogwa³ceniu praw i zwyczajów wojennych,
czyli obejmuj¹ morderstwa, z³e obchodzenie siê lub deportacje na roboty przymusowe albo w innym celu ludnoci cywilnej na okupowanym obszarze lub z tego obszaru; mordowanie lub z³e obchodzenie siê z jeñcami wojennymi lub osobami na morzu; zabijanie zak³adników; rabunek w³asnoci publicznej lub prywatnej; bezmylne
niszczenie osiedli, miast lub wsi albo spustoszenia nieusprawiedliwione koniecznoci¹ wojenn¹;
3) zbrodnie przeciwko ludzkoci polegaj¹ na: mordowaniu, wytêpianiu, czynieniu z ludzi niewolników, deportacjach i innych czynach nieludzkich, których dopuszczono siê przeciwko jakiejkolwiek ludnoci cywilnej przed wojn¹ lub podczas
wojny, przeladowaniach ze wzglêdów politycznych, rasowych lub religijnych przy
pope³nianiu jakichkolwiek zbrodni wchodz¹cej w zakres kompetencji Trybuna³u lub
w zwi¹zku z ni¹, niezale¿nie od tego, czy gwa³ci³a ona, czy te¿ nie prawo wewnêtrzne pañstwa, gdzie j¹ pope³niono3.
Zasady i normy prawa norymberskiego, zawarte w Statucie Miêdzynarodowego
Trybuna³u Wojskowego i jego orzecznictwie, spowodowa³y, ¿e w 1947 r. zosta³a
powo³ania Komisja Prawa Miêdzynarodowego ONZ do opracowania projektu kodeksu przestêpstw przeciwko pokojowi i bezpieczeñstwu ludzkoci, która proceduje
bardzo powoli i jak dotychczas nie zakoñczy³a prac nad tym kodeksem. Spo³ecznoæ
miêdzynarodowa oczekuje, ¿e Komisja zakoñczy prace nad kodeksem przestêpstw
przeciwko pokojowi i bezpieczeñstwu ludzkoci oraz przedstawi projekt tego aktu
prawnego do uchwalenia w trybie przewidzianym w Karcie NZ.
W rozdziale XVI k.k. z 1997 r., obejmuj¹cym materiê przestêpstw przeciwko
pokojowi, ludzkoci oraz przestêpstwa wojenne oparte na prawie miêdzynarodowym, przewidziano zbrodniê ludobójstwa w art. 118 § 1, 2 i 3 oraz jako odrêbny typ
przestêpstwa  zbrodniê udzia³u w masowym zamachu skierowanym przeciwko
grupie ludnoci podjêtym w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji, przewidzian¹ w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k., która stanowi pewnego rodzaju
uzupe³nienie dyspozycji przepisów stanowi¹cych zbrodniê ludobójstwa. Poprzednie
ustawy karne w Polsce nie zna³y przestêpstwa ludobójstwa ani te¿ przestêpstwa udzia³u w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludnoci w celu wykonania
lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji. Jak s³usznie zauwa¿a Maria Szewczyk, w polskim prawie karnym nigdy nie by³o ca³kowitego ujêcia
w jednym akcie prawnym przestêpstw opartych na prawie miêdzynarodowym4.
3 Por. M. Fleming, J. Wojciechowska, Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz do artyku³ów
117221, t. I, pod red. A. W¹ska, R. Zaw³ockiego, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 27 i 28.
4 M. Szewczyk, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, wyd. 3, LEX
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 14.
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Zbrodnia przeciwko udzia³owi w masowym zamachu na grupê ludnoci to zbrodnia
nale¿¹ca do kategorii przestêpstw przeciwko ludzkoci ³¹cznie z eksterminacj¹
(art. 118 k.k.) i dyskryminacj¹ (art. 119 k.k.). Ustanowienie tych przepisów jest
efektem realizacji przez Polskê Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa5.
Termin czyn ludobójstwa (genocide) zosta³ po raz pierwszy u¿yty w aktach
oskar¿enia przeciwko zbrodniarzom wojennym w procesach norymberskich. Rozmiary tego zjawiska, w tym wymordowanie ze wzglêdów rasowych oko³o 6 milionów ¯ydów i osób pochodzenia ¿ydowskiego oraz kilka milionów ludzi innych
narodowoci, wp³ynê³o na to, ¿e ciganiem karnym za te zbrodnie zaj¹³ siê Miêdzynarodowy Trybuna³ Wojskowy, a ludobójstwo zosta³o wówczas zaliczone do zbrodni przeciwko ludzkoci. Jako kategoria prawa miêdzynarodowego wyst¹pi³o dopiero
w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania
zbrodni ludobójstwa. Pojêcie to oznacza celowe wyniszczenie (eksterminacjê) grup
narodowych, etnicznych, rasowych, politycznych, wyznaniowych lub o okrelonym
wiatopogl¹dzie na tle za³o¿eñ ideowych rodz¹cych do nich wrogoæ. Zgodnie z art. II
Konwencji ludobójstwem jest którykolwiek z nastêpuj¹cych czynów dokonanych
w zamiarze zniszczenia w ca³oci lub w czêci grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich:
a) zabójstwo grupy osób,
b) spowodowanie powa¿nego uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia psychicznego cz³onków grupy,
c) rozmylne stworzenie dla cz³onków grupy warunków ¿ycia obliczonych na
spowodowanie ich ca³kowitego lub czêciowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie rodków, które maj¹ na celu wstrzymanie urodzin w obrêbie
grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci cz³onków jednej grupy do innej.
W dniu 17 czerwca 1998 r. na konferencji dyplomatycznej w Rzymie powo³ano
Sta³y Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny z siedzib¹ w Hadze w celu rozpoznawania
spraw wobec osób, które dopuci³y siê najpowa¿niejszych zbrodni o charakterze
miêdzynarodowym. Kognicja Trybuna³u obejmuje dwie grupy zbrodni, tj. najpowa¿niejsze przestêpstwa wagi miêdzynarodowej (core crimes), takie jak: ludobójstwo,
zbrodnie przeciwko ludzkoci i zbrodnie wojenne oraz tzw. zbrodnie traktatowe
(treaty crimes), do których zaliczono m.in. terroryzm, handel ludmi i handel narkotykami. Polska ratyfikowa³a ten traktat w 2001 r. w trybie przewidzianym w art. 89
ust. 1 Konstytucji RP.
Pope³nianie zbrodni ludobójstwa nale¿y do rzadkoci. Jak s³usznie zauwa¿y³a
Maria Szewczyk, przestêpstwa przewidziane w rozdziale XVI k.k. pope³niane s¹
przez jednostki, ale w ramach ca³ego zbrodniczego systemu6. Dzia³aniom jednostek
5
6

Dz. U. z 1952 r., nr 2, poz. 9.
Por. M. Szewczyk, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 14.
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organizacja pañstwowa nadawa³a najczêciej pozory legalnoci, dlatego te¿ art. 7
Statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego stanowi: Stanowisko urzêdowe oskar¿onych  czy to jako zwierzchników pañstwa, czy jako odpowiedzialnych
funkcjonariuszy rz¹dowych  nie mo¿e byæ podstaw¹ do uwolnienia ich od odpowiedzialnoci ani do z³agodzenia kary. W myl art. 8 za okolicznoæ, ¿e oskar¿ony dzia³a³ w wykonaniu rozkazu swego rz¹du albo swego zwierzchnika, nie zwalnia
go od odpowiedzialnoci; mo¿e jednak spowodowaæ z³agodzenie kary, o ile Trybuna³ uzna, ¿e wymaga tego sprawiedliwoæ.
Z powy¿szego wynika, ¿e osoby, które dopuszczaj¹ siê zbrodni ludobójstwa,
zdolne do odpowiedzialnoci karnej w wietle przepisów prawa karnego miêdzynarodowego, ponosz¹ tê odpowiedzialnoæ zawsze, bez wzglêdu na to, czy wykonywa³y rozkazy w tym zakresie, czy te¿ dzia³a³y w ramach autonomicznie przyjêtego
kierunku. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, przy wykonywaniu w tym zakresie rozkazów, Trybuna³ mo¿e tê okolicznoæ uznaæ jako ³agodz¹c¹.

2. Przedmiot przestêpstwa udzia³u w masowym zamachu
skierowanym przeciwko grupie ludnoci w celu wykonania
lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji
Przedmiotem przestêpstwa udzia³u w masowym zamachu na grupê ludnoci,
podjêtego w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji, jest
okrelone dobro, które przepisy art. 118a § 1, 2 i 3 k.k. chroni¹, a przestêpcy
atakuj¹. Nale¿y wiêc zapytaæ, jakie dobro chroni¹ wspomniane przepisy. Wydaje siê,
i¿ tym dobrem charakteryzuj¹cym jednostkowy przedmiot ochrony jest bezpieczeñstwo grup ludnoci przed masowymi zamachami na ¿ycie, zdrowie i inne dobra
osobiste. Skutki czynów, o jakich mowa w art. 118a k.k., mog¹ konkretnie obj¹æ
grupy ludnoci w ca³oci lub w czêci, a tak¿e pojedyncze osoby z tych grup. Istotne
jest, aby dane dzia³anie mia³o charakter udzia³u w masowym zamachu i by³o podjête
na rzecz realizacji polityki pañstwa lub organizacji.
Zastanawiaj¹c siê nad ujêciem rodzajowego przedmiotu ochrony, trzeba mieæ
na uwadze okrelone dobro chronione przepisami rozdzia³u XVI k.k. w ca³oci,
wyra¿aj¹ce podobieñstwo przestêpstw zawartych w tym rozdziale. Wydaje siê, i¿
dobrem takim bêdzie powszechny pokój i miêdzynarodowe bezpieczeñstwo ludzkoci oraz miêdzynarodowy porz¹dek prawny w dzia³aniach zbrojnych. Takie ujêcie
rodzajowego przedmiotu ochrony uwydatnia podobieñstwo tych przestêpstw oraz
obejmuje ich jednostkowe przedmioty ochrony, takie jak: powszechny pokój; ¿ycie
i zdrowie grup narodowych, etnicznych, rasowych, politycznych, wyznaniowych
i wiatopogl¹dowych oraz zachowania ich bytu biologicznego i rozwoju; bezpieczeñstwo ¿ycia grupy ludnoci wyodrêbnionej w strukturze narodowociowej pañstwa;
to¿samoæ i odrêbnoæ ró¿nych kultur grup spo³ecznych oraz wolnoæ realizacji ich
autonomicznych wartoci; bezpieczeñstwo powszechne na ziemi, w przestrzeni po-
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wietrznej i w wodzie przed ich zatruciem rodkami masowej zag³ady; porz¹dek
prawny ustalony przez zasady prawa miêdzynarodowego w zakresie stosowanych
rodków i sposobów prowadzenia walki zbrojnej; mienie oraz dobra kultury okrelone przepisami prawa miêdzynarodowego i krajowego oraz znaki Czerwonego
Krzy¿a lub Czerwonego Pó³ksiê¿yca, a tak¿e znaki ochronne dla dóbr kultury lub
inne znaki chronione prawem miêdzynarodowym, flagi lub odznaki wojskowe nieprzyjaciela, pañstwa neutralnego albo organizacji lub komisji miêdzynarodowej.
Wymienione jednostkowe dobra chronione oraz zwi¹zane z nimi poszczególne typy
przestêpstw zawieraj¹ w treci elementy wzajemnego podobieñstwa, czyli u¿ycie
przemocy lub zwi¹zek z wojn¹ i dzia³aniami zbrojnymi oraz ich regulacja przepisami prawa miêdzynarodowego, które powoduj¹, i¿ nale¿¹ one do tego samego rodzaju przestêpstw.
Masowy zamach, o jakim mowa w dyspozycji omawianych przepisów, mo¿e
dotyczyæ bardzo ró¿nych grup ludnoci co do wielkoci i kryterium ich wyodrêbnienia. Zamachy na ich bezpieczeñstwo s¹ podejmowane w celu realizacji lub wsparcia
polityki pañstwa lub organizacji, a polityka ta jest nieprzyjazna i wyniszczaj¹ca dane
grupy ludnoci. Ochron¹ przepisów przewidzianych w art. 118a k.k. s¹ objête te
wartoci, które pozwalaj¹ na normalne ¿ycie tych grup oraz ich niezak³ócony rozwój
intelektualny i materialny. Wartoci te maj¹ charakter uniwersalny, warunkuj¹cy
istnienie oraz to¿samoæ grup narodowych, etnicznych, rasowych, politycznych, wyznaniowych i wiatopogl¹dowych oraz kultywowanie ich tradycji, a tak¿e dalsze
rozwijanie osi¹gniêæ intelektualnych, politycznych, wyznaniowych i wiatopogl¹dowych w³aciwych tym grupom. Grupami stanowi¹cymi przedmiot ochrony w rozumieniu przepisów art. 118a k.k. s¹:
a) grupa narodowociowa, czyli zbiorowoæ pozostaj¹ca ze sob¹ w wiêzi etnicznej oraz narodowej, ukszta³towanej historycznie i kulturowo, posiadaj¹ca
wspólny jêzyk, kulturê i terytorium  nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ sta³ymi elementami narodowoci jest pochodzenie etniczne oraz wspólna historia i kultura, nie zawsze bowiem grupy narodowociowe mieszkaj¹ce poza granicami swojego kraju s¹
powi¹zane wspólnot¹ jêzyka i terytorium etnicznym;
b) grupa etniczna, czyli zbiorowoæ charakteryzuj¹ca siê tym samym pochodzeniem narodowym, powi¹zana wspólnot¹ kulturow¹, historyczn¹ oraz czêsto jêzykow¹, a tak¿e przewa¿nie wspólnym terytorium;
c) grupa rasowa, czyli zbiorowoæ wyró¿niaj¹ca siê zespo³em morfologicznych
cech dziedzicznych, takich jak: barwa skory, oczu, w³osów, kszta³t twarzy itp., jak
te¿ zespo³ami cech fizjologicznych i biologicznych;
d) grupa polityczna, czyli zespó³ osób zjednoczonych wspólnymi ideami politycznymi, pogl¹dami i przekonaniami, tudzie¿ programami dzia³ania, najczêciej
przynale¿nymi do okrelonych partii i ruchów spo³ecznych;
e) grupa wyznaniowa, czyli ludzie po³¹czeni wspólnymi ideami, pogl¹dami
i przekonaniami religijnymi, nale¿¹cy do okrelonej religii lub ruchu religijnego;
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f) grupa o okrelonym wiatopogl¹dzie, czyli zespó³ osób wyró¿niaj¹cych siê
wspólnymi ideami filozoficznymi i wiatopogl¹dowymi dotycz¹cymi natury i rozwoju wiata i cz³owieka oraz sensu jego ¿ycia, które wp³ywaj¹ na kszta³towanie
postaw tych osób oraz na ich spo³eczne dzia³anie;
g) grupa wyró¿niona ze wzglêdu na p³eæ, charakteryzuj¹ca siê okrelonymi cechami p³ciowymi, jak np. homoseksualizm, obojnactwo, przy czym we wspó³czesnym
wiecie osoby homoseksualne domagaj¹ siê równouprawnienia matrymonialnego.

3. Strona przedmiotowa zbrodni udzia³u w masowym zamachu
przeciwko grupie ludnoci w celu wykonania lub wsparcia
polityki pañstwa lub organizacji
Strona przedmiotowa okrela czyn jako obiektywne znamiê przestêpstwa,
a wiêc to, co traktuje o zewnêtrznych aspektach zachowania sprawcy, wyra¿aj¹cego
siê odpowiednio w dzia³aniu lub zaniechaniu i skutkach tego zachowania, które
zawsze dzieje siê w okrelonym czasie i miejscu oraz w okrelony sposób. Wyró¿niamy te¿ przedmiot czynnoci wykonawczej, a wiêc ten konkretny przedmiot zmaterializowany lub niezmaterializowany, na którym pope³niony jest dany czyn oraz
zwi¹zek przyczynowy miêdzy czynem a skutkiem w przestêpstwach skutkowych.
Chodzi o to, czy dany czyn sprawcy spowodowa³ przypisywany mu skutek. Przestêpstwa opisane w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k. s¹ przestêpstwami skutkowymi. Do
zaistnienia takiego przestêpstwa wymagane jest wyst¹pienie opisanego w przepisie
skutku w postaci okrelonych zmian w wiecie zewnêtrznym, które w ocenie ustawodawcy zawieraj¹ okrelony stopieñ spo³ecznej szkodliwoci. Istotne jest bowiem,
aby sprawca danego czynu dopuci³ siê w ramach masowego zamachu lub choæby
jednego z powtarzaj¹cych siê zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoci,
wyodrêbnionej w oparciu o okrelone kryterium, podjêtego w celu wykonania lub
wsparcia polityki pañstwa lub organizacji. Nie mo¿e to byæ zachowanie, które nie
ma zwi¹zku z realizacj¹ lub wspieraniem okrelonej polityki pañstwa lub organizacji
wyra¿aj¹cej wrogoæ wobec danej grupy ludnoci oraz sprzecznej z prawem miêdzynarodowym.
Zachowanie siê sprawcy w typie podstawowym omawianego przestêpstwa
(art. 118a § 1 k.k.) polega na braniu udzia³u w masowym zamachu lub choæby
w jednym z powtarzaj¹cych siê zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoci
podjêtych w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji. Dyspozycja tego przepisu wymaga wyjanienia nastêpuj¹cych pojêæ7:
a) branie udzia³u w tej dzia³alnoci mo¿e siê tutaj wyra¿aæ w dwóch formach,
tj. w formie bezporedniego fizycznego udzia³u, gdzie sprawca sam dokonuje tego
7

Wielka Encyklopedia Prawa, t. IV: Prawo miêdzynarodowe publiczne, Fundacja Ubi societas,
ibi ius, Warszawa 2014, s. 315330, 345.
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czynu lub wspólnie i w porozumieniu z inn¹ osob¹ (osobami) albo w formie intelektualnej, gdzie sprawca opracowuje plany dzia³ania, szkoli inne osoby w danym
zakresie, kieruje wykonaniem danego czynu (sprawca kierowniczy) lub wykorzystuj¹c uzale¿nienie innej osoby (osób) od siebie, poleca jej (im) wykonanie danego
czynu;
b) masowy zamach nale¿y rozumieæ jako dzia³anie przeciwko bli¿ej nieokrelonej grupie osób nale¿¹cych do danego ugrupowania, wyodrêbnianego w oparciu
o kryterium narodowe, etniczne, rasowe, polityczne, wyznaniowe, wiatopogl¹dowe itp.
c) wykonanie lub wsparcie polityki pañstwa lub organizacji, tj. bezporednia
realizacja przez sprawcê jako funkcjonariusza danego pañstwa lub organizacji lub
inn¹ osobê zaanga¿owan¹ w realizacjê za³o¿eñ przyjêtej w danym zakresie polityki
pañstwa lub organizacji albo porednie dzia³anie wspomagaj¹ce wykonanie danej
polityki pañstwa lub organizacji, np. przez przedsiêbiorców, polityków, pracowników naukowych itp.;
d) pañstwo  instytucja spo³eczna zorganizowana hierarchicznie; organizacja
polityczna spo³eczeñstwa o charakterze terytorialnym, przymusowym i suwerennym,
powsta³a na okrelonym etapie rozwoju historycznego;
e) organizacja  instytucja spo³eczna wyodrêbniona wzglêdnie z otoczenia
ca³oci ludzkiego dzia³ania, maj¹ca okrelon¹ strukturê pozwalaj¹c¹ na osi¹ganie
celu lub celów. Podstawowymi cechami organizacji s¹: istnienie celu dzia³ania,
struktura organizacyjna, odrêbnoæ celów i struktury w stosunku do otoczenia. Organizacje mog¹ byæ miêdzynarodowe, regionalne, wyspecjalizowane lub wewnêtrzne.
Czynu tego mo¿na dokonaæ, w postaci:
1) dopuszczenia siê zabójstwa, który to czyn mo¿e mieæ charakter skutku masowego zabójstwa, kilku osób lub nawet zabójstwa pojedynczej osoby, dokonanego
podczas masowego zamachu skierowanego przeciwko danej grupie ludnoci zamieszka³ej w danym pañstwie lub poza jego granicami w ramach realizacji lub
wspierania polityki pañstwa lub organizacji. Dla bytu tego przestêpstwa sposób jego
dokonania nie ma znaczenia. Czyn ten mo¿e byæ dokonany przy u¿yciu broni palnej,
wybuchu bombowego, po¿aru, u¿ycia rodków masowej zag³ady, otrucia itp. Rozmiary wyrz¹dzonej szkody i brutalnoæ tego dzia³ania wp³ywaj¹ jednak¿e na s¹dowy
wymiar kary w konkretnym przypadku;
2) powodowania ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 k.k.) i polegaj¹cego na:
 pozbawieniu cz³owieka wzroku, s³uchu, mowy, zdolnoci do p³odzenia;
 innego ciê¿kiego kalectwa, ciê¿kiej choroby nieuleczalnej lub d³ugotrwa³ej, choroby realnie zagra¿aj¹cej ¿yciu, trwa³ej choroby psychicznej, ca³kowitej albo
znacznej trwa³ej niezdolnoci do pracy zawodzie lub trwa³ego, istotnego zeszpecenia lub zniekszta³cenia cia³a;
 stwarzania warunków ¿ycia gro¿¹cych biologicznej egzystencji, w szczególnoci
przez pozbawienie dostêpu do ¿ywnoci lub opieki medycznej, co jest obliczone
na wyniszczenie konkretnej grupy ludnoci.
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Stwarzanie warunków ¿ycia dla osób nale¿¹cych do danej grupy ludnoci gro¿¹cych ich biologicznej egzystencji jest okreleniem bardzo pojemnym. Przepis wymienia jedynie szczególne przypadki dzia³ania sprawcy, jak pozbawienie dostêpu do
¿ywnoci lub opieki medycznej. Mo¿na by tutaj jeszcze dodaæ pozbawienie dostêpu
do wody i rodków czystoci, mieszkania, uniemo¿liwienie osiedlania siê, tworzenia
wspólnoty itp.
Strona przedmiotowa w typie uprzywilejowanym, opisanym w art. 118a § 2 k.k.,
polega na braniu udzia³u w masowym zamachu lub choæby w jednym z powtarzaj¹cych siê zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoci, podjêtych w celu
wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji w postaci:
a) powodowania oddania w stan niewolnictwa lub utrzymywania w tym stanie,
które polega na tym, i¿ pozbawia siê dan¹ osobê (osoby) praw i wolnoci obywatelskich oraz decydowania o sobie. Stwarza siê sytuacjê, w której dana osoba (osoby)
jest traktowana przedmiotowo oraz przypisuje siê tê osobê (osoby) do okrelonego
w³aciciela, który decyduje o jej losie;
b) pozbawienia wolnoci na czas przekraczaj¹cy 7 dni lub ze szczególnym
udrêczeniem, które polega na tym, i¿ dan¹ osobê (osoby) przetrzymuje siê wbrew jej
woli w okrelonym miejscu, zazwyczaj w pomieszczeniu zamkniêtym, przez okres
d³u¿szy ni¿ 7 dni. Szczególne udrêczenie polega na stwarzaniu szczególnych warunków przebywania, np. przykucie ³añcuchem do pala lub ciany, pozbawiania picia
i po¿ywienia, bicie, poni¿anie s³owne;
c) stosowania tortur lub poddania okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu
polega na tym, i¿ osobie (osobom) takiej zadaje siê dotkliwy ból, grozi mierci¹ jej
lub osób najbli¿szych, przetrzymuje siê przez d³u¿szy czas w ciemnym pomieszczeniu przykut¹ do sufitu z rêkami do góry itp.;
d) dopuszczania siê zgwa³cenia albo innego naruszenia wolnoci seksualnej, co
polega na tym, i¿ dana osoba (osoby) jest wykorzystywana seksualnie wbrew jej
woli, przy u¿yciu si³y, groby wyrz¹dzenia jej krzywdy b¹d te¿ w inny podstêpny
sposób jest naruszana jej wolnoæ seksualna;
e) po zastosowaniu przemocy lub groby bezprawnej powoduje siê zajcie
przez kobietê w ci¹¿ê w zamiarze wp³yniêcia na sk³ad etniczny grupy ludnoci lub
dokonuje innych powa¿nych naruszeñ prawa miêdzynarodowego;
f) pozbawienia wolnoci i odmowy udzielenia informacji dotycz¹cych tej osoby (osób) lub miejsca jej pobytu, lub przekazanie nieprawdziwych informacji dotycz¹cych tej osoby (osób) lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia jej ochrony prawnej przez d³u¿szy okres.
Strona przedmiotowa w typie uprzywilejowanym, opisanym w art. 118a § 3 k.k.
polega na braniu udzia³u w masowym zamachu lub choæby w jednym z powtarzaj¹cych siê zamachów skierowanych przeciwko grupie ludnoci podjêtych w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji w postaci:
1) naruszaj¹cego prawo miêdzynarodowe zmuszania do zmiany zgodnego
z prawem miejsca zamieszkania;
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2) dopuszczania siê powa¿nego przeladowania grupy ludnoci z powodów
uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa miêdzynarodowego, w szczególnoci politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowoci wiatopogl¹du lub p³ci, powoduj¹c pozbawienie praw podstawowych.

4. Strona podmiotowa zbrodni udzia³u w masowym zamachu
przeciwko grupie ludnoci w celu wykonania lub wsparcia
polityki pañstwa lub organizacji
Zbrodni udzia³u w masowym zamachu, o jakich mowa w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k.,
mo¿na siê dopuciæ w umylnym zamiarze bezporednim. Zgodnie bowiem z art. 8 k.k.
przestêpstwo udzia³u w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludnoci w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji mo¿na pope³niæ
tylko w winie umylnej, która mo¿e wystêpowaæ, jak stanowi art. 9 § 1 k.k.,
w postaci zamiaru bezporedniego lub ewentualnego. Zamiar bezporedni charakteryzuje siê chêci¹ pope³nienia danego czynu, czyli wiadomoci¹ i wol¹ jego dokonania, a zamiar ewentualny charakteryzuje siê wiadomoci¹ obejmuj¹c¹ przewidywanie mo¿liwoæ pope³nienia danego czynu oraz wol¹ w postaci godzenia siê na jego
pope³nienie. Wola w zamiarze ewentualnym (wynikowym) wyra¿a stosunek obojêtny co do pope³nienia danego czynu. Trudno bowiem tutaj zaakceptowaæ, aby sprawca, podejmuj¹c decyzjê dotycz¹c¹ swojego udzia³u w masowym zamachu, dzia³a³
w zamiarze ewentualnym. Wydaje siê, i¿ w procesach decyzyjnych dominuje tu
jednak chêæ pope³nienia tego czynu, ukierunkowana na realizacje danego celu. Taka
decyzja z natury rzeczy jest przemylana i odpowiednio przygotowana do realizacji.
Niew¹tpliwie u sprawcy wystêpuje pe³na wiadomoæ okolicznoci dzia³ania oraz
wola w postaci chêci pope³nienia tego czynu. Zwa¿ywszy nadto, ¿e decyzjê dotycz¹c¹ udzia³u w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludnoci podejmuj¹ osoby, które w ró¿ny sposób s¹ zaanga¿owane w realizacjê lub wspieranie polityki pañstwa lub organizacji, a czynu tego dopuszczaj¹ siê w celu wykonania lub
wsparcia tej polityki.
Strona podmiotowa wystêpuje we wszystkich trzech typach tej zbrodni w postaci zamiaru bezporedniego zabarwionego celem dzia³ania. Sprawca takiego przestêpstwa ma wiadomoæ celu i wolê wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub
organizacji. Motywacja dzia³ania ma tutaj znaczenie drugorzêdne (ideowa, z chêci
zysku, zemsty itp.).
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5. Podmiot zbrodni udzia³u w masowym zamachu przeciwko
grupie ludnoci w celu wykonania lub wsparcia polityki
pañstwa lub organizacji
Podmiotem zbrodni przewidzianej w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k. mo¿e byæ ka¿da
osoba, która ukoñczy³a lat 17 i jest poczytalna. Osoba taka jest równie¿ nazywana
sprawc¹ czynu. W znaczeniu wê¿szym jest to osoba, która swoim zachowaniem siê
wyczerpuje ustawowe znamiona czynu przestêpnego. Sprawc¹ w znaczeniu szerszym jest zarówno wykonawca czynu, jak i wspó³sprawca, sprawca kierowniczy,
sprawca z polecenia, pod¿egacz, pomocnik oraz prowokator8.
Za podstawowy typ ww. przestêpstwa, przewidziany w art. 118 a § 1 k.k., grozi
kara pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od lat 12, kara 25 lat pozbawienia
wolnoci albo kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoci. Za uprzywilejowany typ
tego przestêpstwa, o jakim mowa w art. 118a § 2 k.k., grozi kara pozbawienia
wolnoci na czas nie krótszy od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia wolnoci. Uprzywilejowany typ tego przestêpstwa, przewidziany w art. 118a § 3 k.k., jest zagro¿ony
kar¹ pozbawienia wolnoci na czas nie krótszy od lat 3.
Obok kar mog¹ byæ wymierzane rodki karne przewidziane w rozdziale V od
art. 39 do art. 43c k.k. na zasadach przewidzianych w kodeksie.

Wnioski
1. Przestêpstwa brania udzia³u w masowym zamachu skierowanym przeciwko
grupie ludnoci w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji,
przewidziane w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k., zosta³y ustanowione ustaw¹ z dnia 20 maja
2010 r. jako dope³nienie zobowi¹zañ miêdzynarodowych dotycz¹cych zbrodni przeciwko ludzkoci. Przepisy te stanowi¹ uzupe³nienie dyspozycji art. 118 § 1, 2 i 3
k.k. traktuj¹cych o zbrodni eksterminacji. Niektóre czynnoci wykonawcze przewidziane w dyspozycjach tych przepisów s¹ takie same. W takiej sytuacji znamionami
wyró¿niaj¹cymi kwalifikacjê prawn¹ czynu bêdzie to, i¿ czyny przestêpne przewidziane w art. 118a k.k. musz¹ siê charakteryzowaæ tym, i¿ zosta³y podjête w ramach
masowego zamachu przeciwko grupie ludnoci i w celu wykonania lub wsparcia
polityki pañstwa lub organizacji.
2. Przestêpstwa przewidziane w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k. s¹ zbrodniami. Najwy¿sza spo³eczna szkodliwoæ czynu wystêpuje tutaj w wypadku zbrodni przewidzianej
w § 1, która jawi siê jako kwalifikowany typ przestêpstwa. Pozosta³e dwie, przewidziane w § 2 i 3, posiadaj¹ ni¿szy ustawowy wymiar kary od zbrodni przewidzianej
w § 1, co w tym uk³adzie kwalifikuje je jako typy uprzywilejowane przestêpstwa.
3. Jednostkowym przedmiotem ochrony przepisów art. 118a k.k. jest bezpieczeñstwo grup ludnoci przed masowymi zamachami na ¿ycie, zdrowie i inne dobra
8

Por. I. Andrejew, Podstawowe pojêcia nauki o przestêpstwie, PWN, Warszawa 1988, s. 184.
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osobiste, podjêtymi w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji.
Rodzajowym przedmiotem ochrony bêdzie za tutaj powszechny pokój i miêdzynarodowe bezpieczeñstwo ludzkoci oraz miêdzynarodowy porz¹dek prawny w dzia³aniach zbrojnych.
4. Zbrodni przewidzianych w art. 118a § 1, 2 i 3 k.k. mo¿na siê dopuciæ
umylnie w zamiarze bezporednim zabarwionym celem dzia³ania sprawcy, który
w celu wykonania lub wsparcia polityki pañstwa lub organizacji bierze udzia³
w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludnoci. Przyk³adem takich
organizacji s¹ organizacje terrorystyczne, do których nale¿y zaliczyæ wyj¹tkowo
brutalnie dzia³aj¹ce Pañstwo Islamskie. Pañstwami, które mog¹ tutaj wyst¹piæ s¹ te
pañstwa, które prowadz¹ politykê wspieraj¹c¹ w ró¿ny sposób organizacje terrorystyczne.

Summary
Crimes against humanity in the light of Polish Penal Code provisions
Key words: crimes against humanity, acts of terrorism, international and Polish provisions.

Crimes of participating in an act of terrorism directed against a group of people
in order to implement or support the policy of the state or organization are provided
by art. 118a § 1, § 2 and § 3 of Polish Penal Code. It had been established by the Act
of 2010 as an implementation of international obligations regarding crimes against
humanity. Crimes of these type must be characterized by the intent of the perpetrator
to implement or support the policy of state or organization which involves assassination of the whole group of people. Examples of such organizations are terrorist
organizations, especially the Islamic State. States that may be involved in such
criminal acts are those which pursue a policy of support (in different ways) of
terrorist organizations.
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Uwarunkowania unijne oraz karnoprawne produkcji
lub wprowadzania do obrotu ¿ywnoci niebezpiecznej
 czêæ pierwsza*
Dostojny Jubilat Pan Profesor Stanis³aw Pikulski swoj¹ pasjê naukow¹ kieruje
nie tylko na obszary powiêcone szeroko rozumianemu prawu karnemu (zagadnienia z ró¿nych obszarów prawa karnego materialnego, wykonawczego i procedury
karne), ale tak¿e i te interdyscyplinarne. St¹d te¿ Jego bogaty dorobek, ciesz¹cy siê
powszechnym uznaniem, wykracza poza ramy prawa karnego sensu largo, w szczególnoci wypada tu zauwa¿yæ opracowania powiêcone chocia¿by tematyce bezpieczeñstwa publicznego, szczególnie bliskie Jubilatowi i bardzo przez Niego doceniane. Dowiadczenie wieloletniej wspó³pracy z Panem Profesorem pozwala wysnuæ
wniosek, ¿e zasadnicz¹ czêæ swojej dzia³alnoci naukowej powiêci³ ponadto tematyce ochrony ¿ycia i zdrowia ludzkiego. Wyra¿aj¹c uznanie dla tej pasji, podkrelaj¹c
istotn¹ rolê, któr¹ jakoæ ¿ywnoci odgrywa w zapewnieniu dobrostanu i wysokiej
jakoci ¿ycia ludzkiego, pragniemy dedykowaæ poni¿sze rozwa¿ania Szanownemu
Jubilatowi.
Celem niniejszego opracowania jest analiza przepisu art. 96 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia1 (dalej: u.b.¿.¿.), zamieszczonego przez ustawodawcê w jej dziale VIII. W szczególnoci postaramy siê odpowiedzieæ na pytanie, czy przepis ów spe³nia cel, dla którego zosta³ przyjêty, tj. czy
zapewnia ochronê ¿ycia i zdrowia ludzi przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi z obrotu
¿ywnoci¹, zgodnie z nakazem prawa unijnego. Przedmiotem rozwa¿añ w tej czêci
jest tak¿e zwi¹zek przywo³anego art. 96 u.b.¿.¿. z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
* Druga czêæ niniejszego opracowania, dotycz¹ca analizy zapisów art. 9799 u.b.¿.¿., uka¿e siê
w tomie 30 Studiów Prawnoustrojowych w 2015 r.
1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 ze zm.
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Wprowadzenie
Bez w¹tpienia obrót ¿ywnoci¹ nale¿y do najlepiej rozwiniêtych i generuj¹cych
najwy¿sze zyski ga³êzi gospodarki. Jednoczenie ju¿ od czasów antycznych odnotowywano przypadki manipulowania rodkami ¿ywnociowymi i wprowadzania konsumentów w b³¹d, np. co do w³aciwoci, sk³adu czy wartoci produktów spo¿ywczych2 . W XXI w. ród³em istotnych zagro¿eñ (chemicznych czy mikrologicznych)
dla bezpieczeñstwa ¿ywnoci s¹ zachodz¹ce  i obserwowane z du¿ym zaniepokojeniem  zmiany klimatyczne3. Co istotne, rodki spo¿ywcze i inne produkty ¿ywnociowe mog¹ zostaæ wykorzystane w zamachach terrorystycznych4.
Z uwagi na fakt, ¿e tego rodzaju zachowania lub zjawiska mog¹ stanowiæ
ród³o zagro¿eñ dla zdrowia, a nawet ¿ycia ludzkiego, st¹d te¿ rodzi siê zasadne
oczekiwanie wyeliminowania lub chocia¿by zminimalizowania ryzyka wystêpowania w obrocie ¿ywnoci niebezpiecznej5. Konsumenckie oczekiwania dotycz¹ce poziomu bezpieczeñstwa ¿ywnoci znajduj¹ odzwierciedlenie w obowi¹zuj¹cych regulacjach normatywnych. Podstawowym celem regulacji prawnych dotycz¹cych
¿ywnoci, w tym na poziomie prawa unijnego6, jest osi¹gniêcie swobodnego, ale
2 L. Czerwiecki, Problemy autentycznoci produktów spo¿ywczych, Roczniki Pañstwowego Zak³adu Higieny 2004, nr 1 (55), s. 9.
3 M. Miraglia i in., Climate change and food safety: An emerging issue with special focus on
Europe, Food and Chemical Toxicology 2009, t. 47, s. 1019.
4 Definicja legalna aktu o charakterze terrorystycznym zosta³a zamieszczona w dyspozycji art. 115
§ 20 k.k. Akty o charakterze terroryzmu ¿ywnociowego mog¹ polegaæ na wprowadzeniu przez organizacje terrorystyczne do ¿ywnoci czynnych biologicznie substancji lub zwi¹zków o charakterze promieniotwórczym  J. Bertrand, Rola i zadania s³u¿b sanitarnych w przeciwdzia³aniu zatruciom pokarmowym i chorobom zakanym oraz terroryzmowi ¿ywnociowemu, [w:] J. Gawêcki, Z. Krejpcio (red.),
Bezpieczeñstwo ¿ywnoci i ¿ywienia, Poznañ 2014, s. 77.
5 Historycznie rzecz ujmuj¹c, najpierw pojawi³a siê koncepcja ochrony konsumenta i obrotu przed
¿ywnoci¹ zafa³szowan¹, a dopiero nastêpnie ok. XIX w. zaczêto dostrzegaæ, i¿ ¿ywnoæ o nienale¿ytej
jakoci mo¿e negatywnie wp³ywaæ na ¿ycie i zdrowie cz³owieka  por. M. Korzycka-Iwanow, Prawo
¿ywnociowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 35.
6 Inicjatywa w zakresie uregulowania problemu na szczeblu prawa wspólnotowego przypada na
lata 90. ubieg³ego wieku  w 1997 r. skutkowa³a opracowaniem Agendy 2000, gdzie zidentyfikowano
i zdefiniowano podstawowe problemy i zagro¿enia w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnociowego  por.
S. Kowalczyk, Prawo czystej ¿ywnoci. Od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 425. Za zal¹¿ek prawa ¿ywnociowego mo¿na za Ma³gorzat¹
Korzyck¹-Iwanow uznaæ dyrektywê Rady z dnia 23 padziernika 1962 r. w sprawie zbli¿enia uregulowañ pañstw cz³onkowskich w sprawie surowców barwi¹cych, zatwierdzonych do u¿ywania w ¿ywnoci
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz. nr 115z dnia 11 listopada 1962 r.)  zob. M. Korzycka-Iwanow, P. Wojciechowski Prawo ¿ywnociowe, [w:] P. Czechowski (red), Prawo rolne, Lexis Nexis,
Warszawa 2013, s. 433. Aktualnie podstawowe regulacje UE stanowi¹ przede wszystkim rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady:
 nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. (DzU. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 r., s.1), ustanawiaj¹ce
ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnociowego, na mocy którego dosz³o do powo³ania Europejskiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci (European Food Safety Authority  EFSA) oraz Systemu Szybkiego Ostrzegania o Niebezpiecznej ¯ywnoci i Paszach (EU´s Rapid Alert System for Food
and Feed  RASFF);
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i bezpiecznego przep³ywu ¿ywnoci wyprodukowanej lub wprowadzonej do obrotu
zgodnie z wymogami prawnymi. Poza ochron¹ ¿ycia i zdrowia realizowana ma byæ
te¿ ochrona praw konsumentów ¿ywnoci i ich interesu ekonomicznego7. Ochrona
ta, zgodnie z wymogiem art. 17 ust. 2 rozporz¹dzenia nr 178/2002, powinna mieæ
tak¿e charakter karnoprawny. W wietle tego zapisu pañstwa cz³onkowskie UE
zosta³y zobowi¹zane do okrelenia zasad dotycz¹cych wymierzania rodków i kar
kryminalnych w przypadku naruszenia prawa ¿ywnociowego i paszowego. Ustanowione rodki i kary powinny byæ skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce.

1. Produkcja lub obrót ¿ywnoci¹ niebezpieczn¹ w wietle
kodeksu karnego
W dziale VIII: Przepisy karne i kary pieniê¿ne w art. 9699 u.b.¿.¿. ustawodawca stypizowa³ czyny zabronione (tzw. przestêpstwa pozakodeksowe), których
zasadniczym przedmiotem ochrony jest ¿ycie i zdrowie ludzi oraz bezpieczeñstwo
produkcji i obrotu rodkami spo¿ywczymi. Wskazane normy, w szczególnoci art.
96 § 1 lub 2 u.b.¿.¿., mog¹ pozostawaæ w zbiegu z przepisami kodeksu karnego,
g³ównie z dyspozycj¹ art. 165 § 1 pkt 2 k.k. lub § 2 albo 3 tego przepisu. Zbieg ten
bêdzie jednak mia³ zasadniczo charakter pomijalny, tj. w kwalifikacji prawnej wyst¹pi przepis kodeksowy, za normy u.b.¿.¿. zostan¹ przezeñ skonsumowane, pod
warunkiem jednak wyst¹pienia realnego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia wiêcej ni¿
jednej osoby8. Przestêpstwo z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. (lub § 3 tego przepisu) ma
charakter skutkowy9, za skutek tego czynu jest dalej id¹cy, ni¿ wymagaj¹ tego
przepisy analizowanej ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia  znamieniem
kodeksowym jest bowiem wyst¹pienie niebezpieczeñstwa dla wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach. Ponadto, o czym bêdzie mowa w dalszej czêci niniejszego opracowania, przestêpstwo z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. ma charakter powszechny,
zatem bêdzie obejmowa³o bezprawne zachowania innych osób ni¿ tylko producent
 nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (DzU. WE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1), okrelaj¹ce
ogólne zasady higieny rodków spo¿ywczych;
 nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (DzU. WE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 55),
konkretyzuj¹ce zasady higieny w odniesieniu do ¿ywnoci pochodzenia zwierzêcego.
7 J. Biñkowski, Prawne aspekty produkcji i obrotu ¿ywnoci¹ na ma³¹ skalê w krajach europejskich. Analiza legislacji unijnej, przyk³ady rozwi¹zañ prawnych krajów cz³onkowskich UE, Warszawa
2014, s. 9.
8 A. Balicki, F. Opoka, M. Syska, D. Szostek, A. Szymecka-Weso³owska (red.), P. Wojciechowski, Bezpieczeñstwo ¿ywnoci i ¿ywienia. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013,
s 10961097. Trzeba jednak odnotowaæ tak¿e inne propozycje w tym wzglêdzie: pogl¹d o kumulatywnej
kwalifikacji prawnej czynu z art. 165 k.k. i art. 96 u.b.¿.¿. wyrazi³a  jednak¿e bez podania uzasadnienia
 J. Piórkowska-Flieger, Rozdzia³ XX. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 404.
9 R. G. Ha³as Rozdzia³ XX. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, [w:] A. Grzekowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 897.
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lub inny podmiot wprowadzaj¹cy ¿ywnoæ do obrotu w rozumieniu definicji legalnych u.b.¿.¿.
Sprawc¹ czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. jest bowiem osoba wprowadzaj¹ca do
obrotu handlowego szkodliwe dla zdrowia substancje, rodki spo¿ywcze lub inne
artyku³y powszechnego u¿ytku lub ten, kto taki rodek, artyku³ lub substancjê wytwarza. Niniejszy artyku³ w dalszej jego czêci szczegó³owo odwo³uje siê do pojêcia
szkodliwoci rodka spo¿ywczego na gruncie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoci
i ¿ywienia. W tym miejscu warto jedynie zauwa¿yæ, ¿e szkodliwe w rozumieniu art.
165 § 1 pkt 2 k.k. mog¹ byæ tak¿e rodki spo¿ywcze zafa³szowane przez producenta,
importera lub inn¹ osobê wprowadzaj¹c¹ je do obrotu co do jakoci handlowej lub
zepsute, czyli niespe³niaj¹ce kryteriów jakoci na skutek niew³aciwego postêpowania na etapie produkcji, transportu, sk³adowania i obrotu, co w konsekwencji doprowadzi³o do zmian powoduj¹cych, ¿e ¿ywnoæ ta nie nadaje siê do spo¿ycia. Nale¿y
przyj¹æ, i¿ dookrelenie powszechnego u¿ytku odnosi siê nie tylko do szkodliwych artyku³ów, lecz tak¿e szkodliwych substancji lub rodków, w tym rodków
spo¿ywczych. De lege ferenda nale¿a³oby jednak postulowaæ zmianê stylistyczn¹
analizowanego zapisu, tak aby usun¹æ jakiekolwiek w¹tpliwoci co do kontekstu
powszechnego u¿ytku.
Kodeks karny nie definiuje ani terminu wprowadzanie do obrotu, ani wyrabianie. St¹d te¿ niezasadne by³oby jakiekolwiek ograniczanie ich zakresu poza
definicje s³ownika jêzyka polskiego. Tym samym mo¿na siê zgodziæ, ¿e wprowadzanie do obrotu to ka¿dorazowe zbycie lub przekazanie faktycznego w³adztwa nad
dan¹ rzecz¹ innej osobie czy to na potrzeby w³asne, czy te¿ z zamiarem dalszej
odsprzeda¿y10. Natomiast w odniesieniu do czynnoci sprawczej wyrabiaæ, trzeba
podzieliæ pogl¹d, w wietle którego ustawodawca pod pojêciem tym rozumie siê nie
jednorazowe zdarzenie, ale pewien utrzymuj¹cy siê (mo¿na powiedzieæ trwa³y) proces zwi¹zany z produkcj¹ szkodliwych dla zdrowia substancji, rodków spo¿ywczych etc.11 Nie ma przy tym znaczenia, czy producent wytworzy³ te produkty od
tzw. podstaw, czy te¿ uzyska³ je po po³¹czeniu poszczególnych, wyprodukowanych
przez inny podmiot, czêci sk³adowych12 .
Niniejszy czyn nale¿y do kategorii przestêpstw polegaj¹cych na sprowadzeniu
przez ich sprawcê niebezpieczeñstwa powszechnego. W doktrynie zazwyczaj
stwierdza siê, ¿e stan niebezpieczeñstwa powszechnego charakteryzuje siê rozleg³oci¹ zagro¿enia dla okrelonej lub nieokrelonej, ale z pewnoci¹ dla pewnej wiêkszej zbiorowoci ludzkiej albo dla znacznej iloci dóbr materialnych13. Odmienny
10

G. Bogdan, Rozdzia³ XX. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, [w:] A. Zoll
(red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna komentarz do art. 117277 k.k., t. II, Zakamycze 2006, s. 419.
11 Uzasadnienie za: R. A. Stefañski, Rozdzia³ XX. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, [w:] A. W¹sek (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 443.
12 D. Gruszecka, Rozdzia³ XX. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu, [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 284.
13 Wyrok SN z dnia 20 maja 1998, sygn. akt II KKN 37/98, OSNKW 1998, nr 78, poz. 33.
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charakter ma natomiast niebezpieczeñstwo indywidualne, tj. zagra¿aj¹ce indywidualnie oznaczonej osobie lub osobom albo zindywidualizowanym przedmiotom maj¹tkowym14. Zachowanie sprawcy z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. nosi cechy sprowadzenia
realnego i konkretnego niebezpieczeñstwa powszechnego, tym samym nie chodzi tu
wy³¹cznie o pewn¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia zagro¿enia. Nie musi byæ to jednak
niebezpieczeñstwo zagra¿aj¹ce dobrom prawnym bezporednio. W wypadkach, gdy
ustawa wymaga bezporednioci, tego rodzaju sformu³owanie jest zamieszczane
expresis verbis wród znamion typu czynu zabronionego15.
W tym miejscu pojawia siê jednak problem zwi¹zany z kryteriami ustalania
liczby osób zagro¿onych, aby mo¿na by³o przyj¹æ znamiê wielu osób oraz kwantyfikatorów mienia wielkich rozmiarach.
Zazwyczaj podnosi siê, ¿e znamiê wiele osób, oznacza co najmniej 6 osób,
jednak zdania w tej materii s¹ podzielone i wed³ug niektórych autorów to 8 lub
nawet co najmniej 10 osób, gdy¿ wiele oznacza wiêcej ni¿ kilka16.
Mienie w wielkich rozmiarach nie posiada definicji legalnej w s³owniczku
definicji art. 115 k.k., a zatem wymaga interpretacji ze strony przedstawicieli s¹dów
i doktryny. W literaturze zazwyczaj podnosi siê, ¿e nale¿y odwo³aæ siê do kryteriów
przestrzennych, nie za do wartoci zagro¿onego niebezpieczeñstwem mienia. Analogicznie rzecz traktuje siê w judykaturze, podkrelaj¹c cechy przestrzenne substancji materialnej objêtej zagro¿eniem. Wartoæ ekonomiczna zagro¿onego mienia
 podobnie jak inne cechy indywidualizuj¹ce czyn  jest uwzglêdniana przez s¹d
przy dokonywaniu oceny stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu sprawcy17. Na
uwagê zas³uguje w tym miejscu jednak pogl¹d wyra¿ony przez Grzegorza Bogdana,
zgodnie z którym cywilistyczne pojêcie mienia (art. 44 k.c.) dotyczy prawa w³asnoci lub innych praw maj¹tkowych, a zatem trudno tego rodzaju termin interpretowaæ
w kategoriach przestrzennych, a tym samym w³aciwsze by³oby zastosowanie kryterium ekonomicznego18.
Gdy strona podmiotowa przestêpstwa wymaga umylnoci (dopuszczalne s¹
obie postaci zamiaru), czyn zagro¿ony jest kar¹ pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy
do lat 8, za przestêpstwo nieumylne podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
Je¿eli sprawca uczyni³ sobie z tego przestêpstwa sta³e ród³o dochodu b¹d dzia³a³
w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku albo te¿ jego czyn mia³ charakter terrorystyczny, zagro¿enie kar¹ wzrasta (art. 65 § 1 k.k.) stosownie do regu³ przewidzianych wobec tzw. multirecydywisty, tj. powy¿ej dolnej granicy ustawowego zagro¿enia kar¹ do górnej granicy tego¿ zagro¿enia zwiêkszonej o po³owê.
14

A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 453.
D. Gruszecka, op.cit., s. 292.
16 J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 407 i przywo³ana tam literatura.
17 Uchwa³a SN  Izba Karna z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. akt I KZP 49/2002, OSNKW 2003,
nr 34, poz. 24.
18 B. Bogdan, op. cit., s. 407408.
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2. Produkcja lub obrót ¿ywnoci¹ niebezpieczn¹ w wietle ustawy
o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia
Przedmiotem ochrony przepisu art. 96 u.b.¿.¿. jest bez w¹tpienia ¿ycie lub
zdrowie cz³owieka, ale tak¿e bezpieczeñstwo i prawid³owoæ obrotu ¿ywnoci¹.
Przedmiotem tej ochrony nie jest  w przeciwieñstwie do art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
 mienie.
Wystêpki opisane w art. 96 u.b.¿.¿. polegaj¹ na:
1) umylnym (§ 1 i 2) lub nieumylnym (§ 4) produkowaniu lub wprowadzaniu
do obrotu:
a) rodka spo¿ywczego, powszechnie spo¿ywanego, szkodliwego dla zdrowia
lub ¿ycia cz³owieka;
b) rodka spo¿ywczego, specjalnego przeznaczenia ¿ywnociowego, suplementu diety lub nowej ¿ywnoci, szkodliwego dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka;
2) uczynieniu sobie przez sprawcê z czynów umylnych z pkt 1 sta³ego ród³a
dochodów lub dopuszczeniu siê ich w stosunku do rodków spo¿ywczych o znacznej wartoci, tj. o wartoci przekraczaj¹cej 200 000 z³ w czasie pope³nienia czynu
zabronionego (art. 115 § 5 k.k.).
Przestêpstwa te maj¹ charakter indywidualny19, mog¹ byæ bowiem pope³nione
tylko przez tego, kto produkuje lub wprowadza do obrotu rodki spo¿ywcze powszechnie spo¿ywane, rodki specjalnego przeznaczenia ¿ywnociowego, suplementy diety lub nowej ¿ywnoci. Sprawc¹ mo¿e byæ zatem producent, importer albo
inna osoba wprowadzaj¹ca rodek do obrotu. Przekonania o indywidualnym charakterze tego przestêpstwa wynikaj¹ z faktu, ¿e ustawa o bezpieczeñstwie ¿ywnoci
i ¿ywienia definiuje szczególne kwalifikacje sprawcy, które odró¿niaj¹ go od innych
osób fizycznych20. Nie mo¿na tym samym zgodziæ siê z pogl¹dem, w wietle którego przedmiotowe wystêpki maj¹ charakter powszechny21.
Znamiona strony przedmiotowej analizowanych wystêpków polegaj¹ zatem na
produkcji lub wprowadzaniu do obrony okrelonych rodków. Produkcja  w wietle
przepisu art. 3 ust. 3 pkt 29 u.b.¿.¿.  to czynnoci obejmuj¹ce przygotowywanie
surowców do przerobu, ich przechowywanie, poddawanie procesom technologicznym, pakowanie i znakowanie oraz wszelkie inne czynnoci zwi¹zane z przygotowywaniem do obrotu, a tak¿e przechowywanie wyrobów gotowych do czasu
wprowadzenia ich do obrotu. Bez w¹tpienia dotyczy zatem czynnoci zorganizowanych podejmowanych przez podmiot profesjonalnie zajmuj¹cy siê tego rodzaju
dzia³alnoci¹.
19 Tak te¿ uwa¿a np. C. K¹kol, Prawnokarne aspekty ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia, Prokuratura i Prawo 2010, nr 78, s. 310.
20 Odnonie do definicji przestêpstwa indywidualnego por. np. M. Królikowski, R. Zaw³ocki,
Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 174.
21 Tak np. ibidem, s. 1097.
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W odniesieniu za do wprowadzania do obrotu przyj¹æ nale¿y, i¿ skoro ustawodawca zdefiniowa³ to pojêcie w analizowanej ustawie (patrz poni¿ej), to sprawc¹
mo¿e byæ wy³¹cznie ten, kto spe³nia kryteria definicji ustawowej. Nie ma tutaj
podstaw do przyjêcia szerszej koncepcji podmiotu przestêpstwa i rozci¹gniêcie tego
pojêcia na ka¿d¹ osobê wprowadzaj¹c¹ legalnie lub nielegalnie do obrotu jakiekolwiek wskazane wy¿ej rodki. W przypadku dzia³añ sprzecznych z przes³ankami
ustawy w omawianym zakresie ich sprawca bêdzie móg³ ponieæ odpowiedzialnoæ
karn¹ wy³¹cznie na podstawie przepisów kodeksu karnego, w szczególnoci wskazanego ju¿ powy¿ej art. 165 § 1 pkt 2 k.k.
Wprowadzanie ¿ywnoci do obrotu to  wed³ug art. 3 ust. 3 pkt 52 u.b.z.¿.
 wprowadzanie na rynek w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporz¹dzenia nr 178/2002, tj.
posiadanie ¿ywnoci lub pasz w celu sprzeda¿y, z uwzglêdnieniem oferowania do
sprzeda¿y lub innej formy dysponowania, bezp³atnego lub nie, oraz sprzeda¿, dystrybucja i inne formy dysponowania. Zgodnie z treci¹ art. 2 ust. 2 u.b.¿.¿., produkcja, przetwarzanie i przechowywanie rodków spo¿ywczych w gospodarstwie domowym na potrzeby w³asne oraz do w³asnego spo¿ycia w tym gospodarstwie nie
stanowi wprowadzenia ¿ywnoci do obrotu. Tym samym sprawc¹ analizowanych
wystêpków nie bêdzie mog³a byæ osoba, która wyprodukowa³a szkodliwy rodek
spo¿ywczy w warunkach domowych i na w³asne potrzeby.
Dodaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ handel ¿ywnoci¹ i paszami, je¿eli zosta³y
zmodyfikowane genetycznie, jest regulowany poprzez postanowienia odrêbnego
aktu prawnego, tj. rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1829/2003/WE
z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoci
i paszy22, dotycz¹cego wydawania  w sposób scentralizowany  zezwoleñ na tego
rodzaju dzia³alnoæ. Podstawowym warunkiem uzyskania tego rodzaju zezwolenia
jest wykazanie przez wnioskodawcê, i¿ dany produkt lub pasza nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia cz³owieka, zwierz¹t lub rodowiska23.
Przed rozpoczêciem dzia³alnoci w zakresie obrotu ¿ywnoci¹ konieczne jest
uzyskanie decyzji potwierdzaj¹cej spe³nienie wymagañ koniecznych do zapewnienia
higieny w obrocie ¿ywnoci¹ oraz w³aciwej jakoci zdrowotnej sprzedawanych
artyku³ów. Decyzja taka mo¿e byæ wydana po ustaleniu, ¿e wnioskodawca spe³nia
wymagania w zakresie w³aciwej jakoci zdrowotnej ¿ywnoci, w tym wymogi dotycz¹ce pomieszczeñ, urz¹dzeñ oraz ich lokalizacji, s³u¿¹cych do produkcji lub obrotu
¿ywnoci¹. Ponadto, ¿e stan zdrowia osób bior¹cych udzia³ w produkcji lub obrocie
22 Dz.U. L 268 z 18 padziernika 2003 r. (nastêpnie zmienione). Rozporz¹dzenie reguluje kwestie
zwi¹zane z produktami: (a) bêd¹cymi organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi do
spo¿ycia przez zwierzêta b¹d przez ludzi; (b) stanowi¹cymi produkty spo¿ywcze i pasze zawieraj¹ce
GMO; (c) bêd¹ce produktami spo¿ywczymi lub paszami wyprodukowanymi ze sk³adników wyprodukowanych z GMO lub zawieraj¹cymi takie sk³adniki.
23 P. Krajewski Biotechnologie i biobezpieczeñstwo w prawie miêdzynarodowym, Wyd. UWM,
Olsztyn 2014, s. 130131.
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¿ywnoci¹ jest zgodny ze stanem okrelonym w przepisach o chorobach zakanych
i zaka¿eniach24.
¯ywnoci¹ (rodkiem spo¿ywczym) jest ka¿da substancja lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporz¹dzenia nr 178/2002, tj. do celów przedmiotowego rozporz¹dzenia przyjêto, i¿ ¿ywnoæ (lub rodek spo¿ywczy) to jakiekolwiek substancje
lub produkty, przetworzone, czêciowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spo¿ycia przez ludzi lub których spo¿ycia przez ludzi mo¿na siê spodziewaæ. Nie obejmuje natomiast napojów, gumy do ¿ucia i wszelkich substancji, ³¹cznie z wod¹, wiadomie dodanych do ¿ywnoci podczas jej wytwarzania,
przygotowania lub obróbki, a ponadto pasz; zwierz¹t ¿ywych, chyba ¿e maj¹ byæ one
wprowadzone na rynek do spo¿ycia przez ludzi; rolin przed dokonaniem zbiorów;
produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG; kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG; tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG; narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu konwencji o rodkach odurzaj¹cych z 1961 r.,
konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r. oraz pozosta³oci i zanieczyszczeñ. Zgodnie z treci¹ art. 3 ust. 3 pkt 17, nowa ¿ywnoæ oznacza ¿ywnoæ
i sk³adniki ¿ywnoci, do których ma zastosowanie rozporz¹dzenie nr 258/9725.
Ustawodawca nie objani³, co jest ¿ywnoci¹ powszechnie spo¿ywan¹. Zasadne
wydaje siê jednak przyjêcie, ¿e chodzi tu o ¿ywnoæ, która jest konsumentom dobrze
znana, ³atwo dostêpna i czêsto (na co dzieñ) przez nich nabywana26. Cezary K¹kol
zaproponowa³, aby przy ocenie owej powszechnoci w konkretnym przypadku zastosowaæ kryteria obiektywne (tzw. kryterium przeciêtnego cz³owieka) odnosz¹ce
siê do mo¿liwie najszerszej grupy ludzi. Wydaje siê zatem, ¿e ¿ywnoæ powszechnie
spo¿ywana to taka, która jest dobrze znana, ³atwo dostêpna i stosunkowo czêsto
nabywana przez konsumentów. Nie chodzi tu o powszechnoæ odnoszon¹ do danego
rodka produkowanego (wprowadzanego na rynek) przez okrelonego przedsiêbiorcê, ale o generaln¹ (ogóln¹) powszechnoæ spo¿ywania odpowiadaj¹cego mu rodzajowo rodka spo¿ywczego (np. produkowanego przez szereg innych podmiotów)27.
St¹d te¿ s³uszne jest stanowisko wspomnianego autora, i¿ produkcja lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka rodków, które nie
s¹ powszechnie spo¿ywane, nie mog¹ byæ zakwalifikowane jako czyny z art. 96
ust. 1 u.b.¿.¿.
W wietle przepisu art. 3 ust. 3 pkt 43 u.b.¿.¿., rodek spo¿ywczy specjalnego
przeznaczenia ¿ywieniowego ze wzglêdu na specjalny sk³ad lub sposób przygotowa24

Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 padziernika 2013 r.,
sygn. akt III SA/Kr 1823/12, Lex nr 1471682.
25 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotycz¹ce nowej ¿ywnoci i nowych sk³adników ¿ywnoci (Dz. Urz. WE L 43, s. 1 ze zm.).
26 C. K¹kol, Bezpieczeñstwo ¿ywnoci  aspekty prawnokarne, [online] <www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=4090> (dostêp: 1.06.2015).
27 Ibidem.
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nia wyranie ró¿ni siê od rodków spo¿ywczych powszechnie spo¿ywanych i zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ na opakowaniu jest wprowadzany do obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb ¿ywieniowych. Suplementem
diety jest za, w myl art. 3 ust. 3 pkt 39 u.b.¿.¿., rodek spo¿ywczy, którego celem
jest uzupe³nienie normalnej diety, bêd¹cy skoncentrowanym ród³em witamin lub
sk³adników mineralnych lub innych substancji wykazuj¹cych efekt od¿ywczy lub
inny fizjologiczny, pojedynczych lub z³o¿onych, wprowadzany do obrotu w formie
umo¿liwiaj¹cej dawkowanie, tj. w postaci: kapsu³ek, tabletek, dra¿etek i w innych
podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampu³ek z p³ynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach p³ynów i proszków przeznaczonych do
spo¿ywania w ma³ych, odmierzonych ilociach jednostkowych, z wy³¹czeniem produktów posiadaj¹cych w³aciwoci produktu leczniczego w rozumieniu przepisów
prawa farmaceutycznego.
Skutkiem zachowania sprawcy jest zdarzenie polegaj¹ce na wyprodukowaniu
lub wprowadzeniu do obrotu handlowego szkodliwego rodka  jednego z wymienionych w treci art. 96 ustawy. Wed³ug definicji legalnej art. 3 ust. 1 pkt 44, rodek
spo¿ywczy szkodliwy dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka to rodek, którego spo¿ycie
w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem28 mo¿e powodowaæ negatywne skutki dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka, w szczególnoci je¿eli:
a) nie spe³nia wymogów zdrowotnych opisanych w przepisach dzia³u II u.b.¿.¿.,
b) zawiera:
 substancje zanieczyszczaj¹ce lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ilociach
przekraczaj¹cych dopuszczalne poziomy okrelone w rozporz¹dzeniach UE oraz
inne zanieczyszczenia;
 pozosta³oci ska¿eñ promieniotwórczych w ilociach przekraczaj¹cych poziomy
okrelone w rozporz¹dzeniach UE;
 weterynaryjne produkty lecznicze w ilociach przekraczaj¹cych dopuszczalne poziomy lub zabronione okrelone w rozporz¹dzeniach UE;
 inne substancje szkodliwe dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka okrelone w przepisach UE.
Przepis art. 14 rozporz¹dzenia nr 178/2002 wskazuje ponadto, i¿ podczas podejmowania decyzji, ¿e rodek spo¿ywczy jest szkodliwy dla zdrowia, nale¿y mieæ
na wzglêdzie nie tylko prawdopodobne natychmiastowe i/lub krótkotrwa³e i/lub d³ugofalowe skutki tej ¿ywnoci dla zdrowia spo¿ywaj¹cej jej osoby, ale tak¿e dla
nastêpnych pokoleñ, jak równie¿ ewentualne skutki skumulowania toksycznoci;
czy te¿ szczególn¹ wra¿liwoæ zdrowotn¹ okrelonej kategorii konsumentów (je¿eli
rodek spo¿ywczy jest przeznaczony dla tej kategorii konsumentów).
28 Tutaj mo¿e jednak¿e powstawaæ w¹tpliwoæ co do kryterium, wedle którego ustalane jest
przeznaczenie. Czy jest to wy³¹cznie formalna deklaracja producenta lub osoby wprowadzaj¹cej produkt
do obrotu, czy te¿ nale¿y dociekaæ rzeczywistego przeznaczenia rodka, a mo¿e lepiej stosowaæ kryterium uwzglêdniaj¹ce przeznaczenie, jakie przypisuj¹ mu jego konsumenci?
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Wyliczenie ustawowe ma charakter wy³¹cznie przyk³adowy. W literaturze
przedmiotu wskazuje siê, ¿e wykazanie przez producenta prawid³owoci dzia³añ
opartych na zasadach HACCP bêdzie zazwyczaj wystarczaj¹ce do stwierdzenia braku jego winy w kontekcie wystêpku z art. 96 u.b.¿.¿.29 Mo¿e siê jednak zdarzyæ, i¿
nawet rodki spo¿ywcze, które spe³niaj¹ wszelkie wymogi normatywne, oka¿¹ siê
szkodliwe. Oczywiste jest jednak, i¿ wykazanie w tym ostatnim przypadku odpowiedzialnoci ich producenta czy innej osoby wprowadzaj¹cej jej do obrotu bêdzie
istotnie trudniejsze ni¿ w przypadku, w którym taka ¿ywnoæ po prostu jest niebezpieczna  tzn. przede wszystkim nie odpowiada standardom kszta³towanym przez
przepisy prawa30.
Warunkiem wype³nienia znamion tego przestêpstwa nie jest zatem natychmiastowoæ zagro¿enia, tj. bezporednia dostêpnoæ rodka dla konsumenta np. na pó³kach sklepowych. Substancja ta powinna jednak przedstawiaæ realne i konkretne
niebezpieczeñstwo dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka, nie za jedynie hipotetyczne
niebezpieczeñstwo, wymagaj¹ce w³¹czenia siê jeszcze innych dodatkowych okolicznoci, aby to zagro¿enie sta³o siê faktycznym (np. po³¹czenia spo¿ywania okrelonych leków i suplementów diety, aby w efekcie zachodz¹cych reakcji chemicznych
zwi¹zki tych substancji sta³y siê szkodliwe dla ¿ycia lub zdrowia cz³owieka). Jest to
zatem czyn (analogicznie do czynu z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.) z konkretnego nara¿enia na niebezpieczeñstwo, niewymagaj¹cy nast¹pienia skutków dalej id¹cych w postaci jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia czy te¿ mierci pokrzywdzonego. W wypadku nast¹pienia tych ostatnich zdarzeñ niezbêdna staje siê
kumulatywna kwalifikacja prawna, obejmuj¹ca oprócz art. 96 u.b.¿.¿. tak¿e okrelone przepisy kodeksu karnego w postaci np. art. 156, 157 czy art. 155 k.k.
Nie mo¿na tym samym podzieliæ pogl¹du prezentowanego przez C. K¹kola, i¿
przestêpstwa z art. 96 u.b.¿.¿. s¹ wystêpkami formalnymi, bowiem zachowanie
sprawcy, tj. producenta lub wprowadzaj¹cego do obrotu rodki spo¿ywcze (powszechnie spo¿ywane szkodliwe dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka, a tak¿e rodki
spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, suplementy diety lub nowa
¿ywnoæ), nie musi spowodowaæ de facto skutku w postaci uszczerbku dla zdrowia
lub ¿ycia jakiejkolwiek osoby31. Skutek tego wystêpku, jak zaznaczono ju¿ powy¿ej, polega na czym innym ni¿ rozstrój zdrowi lub mieræ cz³owieka. Strona podmiotowa to umylne lub nieumylne dzia³anie (produkcja lub wprowadzanie do
obrotu wymaga od sprawcy aktywnoci).
Ustawodawca przewidzia³ tak¿e typy kwalifikowane omawianego wystêpku
w treci art. 96 ust. 3 u.b.¿.¿. Mo¿na zastanowiæ siê nad celowoci¹ stworzenia typu
kwalifikowanego analizowanego wystêpku poprzez dodanie znamienia kwalifikuj¹29

K. Fr¹czak, Glosa do wyroku TS z dnia 13 listopada 2014 r., C-443/13. Teza 7, LEX/el. 2015.
P. Wojciechowski, [w:] A. Szymecka-Weso³owska (red.), Bezpieczeñstwo ¿ywnoci i ¿ywienia.
Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 1035.
31 C. K¹kol, op.cit., s. 305.
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cego w postaci uczynienia sobie przez sprawcê sta³ego ród³a dochodów z umylnych wystêpków stypizowanych w art. 96 ust. 1 lub 2 u.b.¿.¿. W wietle art. 116 k.k.
przepisy czêci ogólnej kodeksu stosuje siê tak¿e do innych ustaw przewiduj¹cych
odpowiedzialnoæ karn¹. Tym samym uczynienie sobie przez sprawcê ród³a sta³ego
dochodu, na podstawie art. 65 k.k., bez wzglêdu na rodzaj pope³nianych przez
sprawcê czynów zabronionych stanowi okolicznoæ obci¹¿aj¹c¹ przy wymiarze
kary, skutkuj¹c¹ koniecznoci¹ wymierzenia przez s¹dy kary pozbawienia wolnoci
w wysokoci powy¿ej górnej granicy ustawowego zagro¿enia, z mo¿liwoci¹ nadzwyczajnego obostrzenia tej kary a¿ do górnej granicy ustawowego zagro¿enia
zwiêkszonego o po³owê. Wydaje siê, ¿e bardziej zasadna by³aby jednolita sankcja
karna pozbawienia wolnoci do lat 5 w zwi¹zku z dopuszczeniem siê obu czynów
z art. 96 ust. 1 lub ust. 2 ustawy. Co i tak nie pozbawi³o mo¿liwoci orzeczenia
przez s¹d w konkretnej sprawie kary nieizolacyjnej w oparciu o art. 37a k.k. Typ
kwalifikowany tak ujêtego wystêpku (czy wystêpków, gdyby zachowaæ podzia³ art. 96
na ust. 1 i 2) powinien dotyczyæ de lege ferenda zarówno stopnia szkodliwoci
rodka dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka (byæ mo¿e w³aciwe by³oby tu przyjêcie znamienia kwalifikuj¹cego wielu osób), jak i rozmiarów, w jakich zosta³ wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu (bez wzglêdu na wartoæ rodka, co samo z siebie
nie pozwala na okrelenie, jaki jest rozmiar konkretnego, bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia osób).
Typy przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu ¿ywnociowemu
wraz z sankcjami karnymi opisane w art. 96 u.b.¿.¿.
Art. 96
u.b.¿.¿.

Opis czynu

Tabela 1

Zagro¿enie kar¹

Ust. 1

Umylne produkowanie lub wprowadzanie
do obrotu szkodliwegodla ¿ycia lub zdrowia
cz³owieka rodka spo¿ywczego, powszechnie
spo¿ywanego.

S¹d mo¿e wybraæ karê i wymierzyæ:
1) grzywnê lub
2) karê ograniczenia wolnoci do lat 2, lub
3) karê pozbawienia wolnoci do lat 2.

Ust. 2

Umylne produkowanie lub wprowadzanie
do obrotu szkodliwego dla ¿ycia lub
zdrowia cz³owieka rodka spo¿ywczego,
specjalnego przeznaczenia ¿ywnociowego,
suplementu diety lub nowej ¿ywnoci.

S¹d mo¿e wybraæ karê i wymierzyæ:
1) grzywnê lub
2) karê ograniczenia wolnoci do lat 2, lub
3) karê pozbawienia wolnoci do lat 3.

Ust. 3

Uczynienie sobie przez sprawcê z czynów
umylnych z ust. 1 i 2 sta³ego ród³a
S¹d mo¿e wymierzyæ wy³¹cznie karê
dochodów lub dopuszczenie siê ich
pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 5.
w stosunku do rodków spo¿ywczych
o znacznej wartoci, tj. wartoci
przekraczaj¹cej 200 000 z³ w czasie
czynu.

Ust. 4

Nieumylne pope³nienie przestêpstw
z ust. 1 i 2.

S¹d mo¿e wybraæ karê i wymierzyæ:
1) grzywnê, lub
2) karê ograniczenia wolnoci do lat 2, lub
3) karê pozbawienia wolnoci do 1 roku.
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Podsumowanie
W ramach wykonywania postanowieñ prawa unijnego w Polsce zosta³a opracowana ustawa o bezpieczeñstwie ¿ywnoci i ¿ywienia, zawieraj¹ca tak¿e okrelone
normy prawnokarne, w tym czyny z art. 96 u.b.¿.¿. Zasiêg i skala dzia³ania sprawcy
przestêpstwa z art. 96 ust. 1 u.b.¿.¿. s¹ trudne do oszacowania, na co wskazuje zwrot
dotycz¹cy powszechnoci spo¿ywania rodka, wymagaj¹cy  podobnie jak znamiê
szkodliwoci  interpretacji doktryny i orzecznictwa. Wymóg powszechnoci nie
odnosi siê do czynu z 96 ust. 2 u.b.¿.¿., do realizacji którego mo¿e dojæ i wówczas,
gdy rodek spo¿ywczy specjalnego przeznaczenia, suplement diety lub nowa ¿ywnoæ adresowane s¹ do bardzo w¹skiego krêgu odbiorców, a obrót nimi lub import
ma charakter wy³¹cznie sporadyczny, co u³atwia stosowanie tego zapisu u.b.¿.¿.

Summary
Penal law regulations on food safety  Part one
Key words: food industry, food safety, food terrorism, legal regulation (both national and EU) on food safety.

The food industry  without a doubt  is one of the most developed and the
highest profitable sector of the economy. At the same time  since ancient times
 there have been reported cases of manipulation of food and misleading consumers.
In 21th century the source of significant hazardous factors (chemical or biological)
for food safety is connected to the climate changes. What is important food can be
used in terrorist attacks. This kind of behavior can pose a danger to health or even
life to many persons. This brings to life social expectation to eliminate or at least
minimize the risk of hazardous food available in the market. Consumers expectations regarding food safety are reflected in the existing regulatory standards: national and EU. This article aims to analyze the current penal regulation of both the
Criminal Code and Law on food safety and to determine whether these legal standards meet the requirements of art. 17 paragraph. 2 of Regulation No 178/2002
(EU) and guarantee the safety of the food market.
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Artyku³y
Stanis³aw Bu³ajewski
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Zasady prawid³owej legislacji podczas tworzenia aktów
prawa miejscowego w Polsce
Krytycznie o stanie nie tylko polskiej legislacji (równie¿ na szczeblu lokalnym)
mówi siê od wielu lat. Doktryna ju¿ od dawna formu³uje tezy wskazuj¹ce, jak
powinien wygl¹daæ proces tworzenia prawa oraz jakie wymagania  zarówno co do
treci, jak i formy  powinny spe³niaæ przepisy prawa1.
Niestety, pomimo ogromnej roli, jak¹ odgrywa prawo miejscowe w ¿yciu nie
tylko spo³ecznoci lokalnej, ale i ca³ego kraju, po stronie polskiego ustawodawcy
widoczny jest brak myli przewodniej, która pomog³aby doprowadziæ do kodyfikacji
zasad tworzenia aktów prawa miejscowego. Uchwalenie w jednej ustawie jednolitych wytycznych skierowanych do organów samorz¹du terytorialnego wydaje siê
niezbêdne i celowe. W chwili obecnej obowi¹zuje jedynie bardzo u³omne2 rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej3, które jako takie nie wi¹¿e prawodawców lokalnych.
G³ównym celem artyku³u bêdzie dokonanie kompleksowej analizy zasad prawid³owej legislacji, które powinny byæ przestrzegane podczas tworzenia aktów powszechnie obowi¹zuj¹cych, w tym oczywicie aktów prawa miejscowego. Akty te
(tak jak ustawy) s¹ ród³em powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej, choæ ograniczonym do terenu dzia³ania danej jednostki samorz¹du terytorialnego.
1 D. D¹bek, Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego, [w:] A. Malinowski (red.), Zarys
metodyki pracy legislatora  ustawy, akty wykonawcze, prawo miejscowe, Warszawa 2009, s. 209259;
J. Czerw, Procedury podejmowania uchwa³ przez radê gminy i powiatu  poradnik dla praktyków,
Warszawa 2010, s. 41122.
2 Zob. szerzej ten temat mankamentów tego aktu w publikacji: S. Bu³ajewski, Konstytucyjny
obowi¹zek ustawowego okrelenia zasad i trybu stanowienia aktów prawa miejscowego  czy spe³niony?, [w:] S. Bo¿yk, A. Jamróz (red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów pañstwowych
 Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, Bia³ystok 2010, s. 6466.
3 Dz. U. z 2002 r., nr 100, poz. 908.
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W pierwszej kolejnoci przybli¿ê cztery zasady, a mianowicie: niedzia³ania prawa wstecz, ochrony praw nabytych, odpowiedniego vacatio legis oraz okrelonoci
przepisów prawa. Powy¿sze zasady maj¹ charakter powszechny (obowi¹zuj¹ niemal
w ca³ej Europie), a na polskim gruncie zosta³y wypracowane przez Trybuna³ Konstytucyjny (TK), zatem powinny wi¹zaæ nie tylko prawodawcê lokalnego, ale przede
wszystkim ustawodawcê krajowego. Kolejn¹ czêæ artyku³u powiêcê dopuszczalnym odstêpstwom od dyrektywy prawid³owej legislacji oraz warunkom, w jakich
staj¹ siê one mo¿liwe do zaakceptowania w wietle koncepcji pañstwa prawnego. W
rozwa¿aniach uwzglêdniê pogl¹dy doktryny i wybrane orzeczenia TK.

1. Zagadnienia wstêpne
Zanim przejdê do szczegó³owej analizy zasad prawid³owej legislacji, niezbêdne
wydaje siê choæby krótkie okrelenie, co kryje siê pod pojêciem zasady prawa4.
Jak s³usznie zauwa¿y³ S³awomir Oliwniak, do systemu prawa oprócz tzw. norm
zwyk³ych zaliczamy zasady, które równie¿ s¹ normami prawnymi, jednak¿e o szczególnym znaczeniu, dlatego te¿ zosta³y uznane za nadrzêdne wobec zwyk³ych regulacji prawnych. Uzasadnienie szczególnego znaczenia zasad prawa mo¿e mieæ ró¿ny
charakter:
a) zasady prawa s¹ najczêciej wyra¿one w sposób bezporedni w przepisach
o najwy¿szej mocy obowi¹zuj¹cej (np. konstytucyjna zasada pañstwa prawnego
 art. 2 Konstytucji RP5);
b) zasadami prawa s¹ te¿ logiczne konsekwencje norm prawnych bezporednich, które zosta³y z nich wyprowadzone przy pomocy regu³ wnioskowañ prawniczych (np. sêdziowie TK wyprowadzili z zasady pañstwa prawnego m.in. zasady
przyzwoitej legislacji);
c) zasada prawa mo¿e staæ siê norm¹ prawnie wi¹¿¹c¹, je¿eli jest uznawana
w sposób niepozostawiaj¹cy w¹tpliwoci za zasadê prawa zarówno przez doktrynê,
jak i przez praktykê stosowania prawa6.
W opinii Jerzego Wróblewskiego zasada prawa to norma postêpowania, która
charakteryzuje siê: hierarchiczn¹ nadrzêdnoci¹ w systemie norm, nadrzêdnoci¹
4 Na marginesie nale¿y tylko wspomnieæ, i¿ w ramach zasad prawa mo¿emy wyodrêbniæ równie¿
zasady ustroju. S¹ to najbardziej podstawowe regu³y, pochodz¹ce od podmiotu tworz¹cego konstytucje,
okrelaj¹ce charakter ustrojowy danego pañstwa i system panuj¹cej w tym pañstwie w³adzy. Zasady te
odpowiadaj¹ na pytania: do kogo nale¿y w³adza w pañstwie i jaki jest system sprawowania w³adzy.
Odnosz¹ siê zarówno do systemu prawa, jaki obowi¹zuje w Polsce, jak i do systemu ochrony konstytucji, wolnoci i praw jednostki  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne  zarys wyk³adu, Warszawa
2009, s. 51.
5 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z pón. zm.
6 S. Oliwniak, Zasady prawa, [w:] A. Jamróz (red.), Wstêp do prawoznawstwa, Bia³ystok 2007,
s. 56. Do podstawowych zasad prawa, ujêtych w aktach konstytucyjnych mo¿emy zaliczyæ m.in. zasadê
równoci wobec prawa, praworz¹dnoci, wolnoci jednostki, suwerennoci narodu, trójpodzia³u w³adzy.
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treciow¹ w stosunku do innych norm danego systemu przepisów, szczególn¹ rol¹
w konstrukcji prawnej okrelonej instytucji, szczególn¹ donios³oci¹ spo³eczn¹7.
Z kolei Trybuna³ podj¹³ próbê nie tylko usystematyzowania, ale i hierarchizacji
zasad prawa, oczywicie zasad konstytucyjnych. W orzeczeniu z dnia 4 grudnia
1990 r. stwierdzi³, ¿e zasada sprawiedliwoci spo³ecznej  jako wyra¿ona w tym
przepisie expressis verbis  ma pierwszeñstwo przed wydedukowanymi z zawartej
w nim ogólnej zasady pañstwa prawnego takimi zasadami, jak: pacta sunt servanda,
zaufania obywateli do organów pañstwa i ochrony praw nabytych8. Przekonanie, ¿e
zasady wyra¿one wprost z Konstytucji s¹ nadrzêdne wzglêdem zasad z niej wyprowadzonych w drodze wyk³adni, jest stanowiskiem w moim mniemaniu bardzo kontrowersyjnym. Dlatego te¿ nie tylko konieczne, ale wrêcz celowe wydaje siê usystematyzowanie konstytucyjnych zasad prawa  jednak¿e jedynie pod wzglêdem
logicznym i aksjologicznym, a nie hierarchicznym9.

2. Konstytucyjne podstawy zasad prawid³owej legislacji
Dyskusja na temat jakoci i sposobu tworzenia prawa toczy³a siê zasadniczo
w drugiej po³owie minionego stulecia. Warto w tym miejscu przedstawiæ dwie koncepcje.
Anna Micha³owska i S³awomira Wronkowska twierdzi³y, ¿e przez zasady tworzenia prawa nale¿y rozumieæ dyrektywy o du¿ym stopniu ogólnoci, adresowane
do podmiotów tworz¹cych prawo i wskazuj¹ce tym podmiotom, jak powinny one
rozstrzygaæ poszczególne problemy nasuwaj¹ce siê w zwi¹zku z tworzeniem prawa
oraz jak ukszta³towaæ proces tworzenia prawa, aby problemy te mog³y zostaæ rozwi¹zane w sposób nale¿yty10. Z kolei Henryk Rot wyodrêbni³ a¿ 31 dyrektyw
o charakterze ogólnym kierowanych do ustawodawcy. Podzieli³ je na cztery grupy.
Podstaw¹ podzia³u by³a nie tylko waga poszczególnych dyrektyw, ale równie¿ kwestia, czy odnosz¹ siê one do problematyki materialnej, czy te¿ formalnej. Je¿eli chodzi
o zasady materialne, wyodrêbni³ ustrojowe zasady tworzenia prawa i zasady aksjologiczne. Mia³o to na celu wyznaczenie ustawodawcy granic zmian treci prawa, tak aby
w odczuciu spo³ecznym uda³o siê zakorzeniæ poczucie pewnoci prawa, jego sprawiedliwoci oraz wewnêtrznej moralnoci. Je¿eli za chodzi o regulacje odnosz¹ce siê do
elementów formalnych konstrukcji systemu prawnego, to H. Rot podzieli³ je na zasady dotycz¹ce koncepcji prawotwórczych oraz zasady formu³owania prawa11.
7

J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wyk³adni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 255260.
Sygn. akt K 12/90, OTK 1990, nr 1, poz. 7.
9 Obszerne rozwa¿ania na temat zasad prawa w orzecznictwie TK odnajdziemy w publikacji
Tomasza Zalasiñskiego, Zasada prawid³owej legislacji w pogl¹dach Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2008, s. 1926.
10 A. Michalska, S. Wronkowska, Zasady tworzenia prawa, Poznañ 1983, s. 55.
11 H. Rot, Ogólne zasady tworzenia prawa PRL, Studia Prawnicze 1978, nr 4, s. 1040; podobnie T. Zalasiñski, op. cit., s. 33.
8
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Przejdmy jednak do dzia³alnoci orzeczniczej TK, która wywar³a ogromny
wp³yw na zasady prawid³owej legislacji. Pocz¹tkowo ten konstytucyjny organ pañstwa (jeszcze przed transformacj¹ ustrojow¹) prawid³owoæ dzia³añ legislacyjnych
³¹czy³ przede wszystkim z teoretycznymi podstawami obowi¹zywania prawa oraz
zasad¹ legalizmu. Dopiero w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych kwestiê tê
zacz¹³ rozpatrywaæ w swoich orzeczeniach od strony praktycznej. Najczêciej podstaw¹ formu³owania zasad prawid³owej legislacji by³a zasada zaufania obywateli do
pañstwa w kontekcie procesu tworzenia prawa. Termin ten zacz¹³ zyskiwaæ znaczenie normatywne g³ównie w aspekcie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Przyk³adowo w orzeczeniu z dnia 15 marca 1995 r. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e uznaje
swobodê Parlamentu do kszta³towania wysokoci podatków przy zachowaniu regu³
prawid³owej legislacji, do których to zaliczy³ zasadê zakazu dokonywania zmian w
trakcie roku podatkowego12. W innym orzeczeniu doda³, ¿e ukszta³towane ju¿
orzecznictwo z zakresu prawa podatkowego uzale¿nia dopuszczalnoæ zmiany obowi¹zuj¹cych uregulowañ od przestrzegania przez ustawodawcê pewnych regu³ prawid³owej legislacji. Jedn¹ z tych regu³  stanowi¹c¹ przejaw zasady pewnoci prawa
 jest nakaz dochowania »odpowiedniego« vacatio legis oraz ¿e zasady prawid³owej legislacji to zasady gwarancyjne, wypracowane w swoim ca³okszta³cie dla
ochrony praw obywatela podatnika13.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje orzeczenie z dnia 25 listopada 1997 r., w którym (na bazie ju¿ nowo obowi¹zuj¹cej Konstytucji RP) Trybuna³ odniós³ siê do
zasady prawid³owej legislacji w kontekcie koncepcji pañstwa prawnego. Wskaza³
on, ¿e zasada prawid³owej legislacji stanowi swojego rodzaju zbiorcze wyra¿enie
szeregu regu³ i zasad, które wprawdzie nie zosta³y expressis verbis ujête w pisanym
tekcie konstytucji, ale w sposób immamentny wynikaj¹ z aksjologii oraz z istoty
demokratycznego pañstwa prawnego. Owe regu³y i zasady mia³y najró¿niejszy charakter, odnosz¹c siê zarówno do prawa materialnego [...], jak i do tzw. zasad przyzwoitej legislacji (np. zakaz stanowienia przepisów z moc¹ wsteczn¹, nakaz zachowania »odpowiedniego« vacatio legis, nakaz poszanowania praw s³usznie
nabytych14.
Co bardzo istotne, w 2005 r. zasada prawid³owej legislacji zosta³a pierwszy raz
zaprezentowana w sentencji wyroku TK jako samodzielna podstawa stwierdzenia
niekonstytucyjnoci aktu prawnego15.
Niestety, do dnia dzisiejszego w bogatym orzecznictwie trudno odnaleæ dok³adnie okrelony katalog dyrektyw sk³adaj¹cych siê na zasadê prawid³owej legislacji. Jednak¿e analizuj¹c owe orzecznictwo, jestemy w stanie wskazaæ nastêpuj¹ce
jej elementy:
12
13
14
15

Wyrok TK z dnia 15 marca 1995 r., sygn. akt K/95, OTK 1995, nr 1, poz. 7.
Wyrok TK z dnia 4 padziernika 1995 r., sygn. akt K 8/95, OTK 1995, nr 2, poz. 8.
Sygn. akt K 26/97, OTK 1997, nr 56, poz. 64. Podobnie T. Zalasiñski, op. cit., s. 47.
Wyrok TK z dnia 13 wrzenia 2005 r., sygn. akt K 38/04, OTK 2005, nr 8A, poz. 92.
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a) zasadê niedzia³ania prawa wstecz,
b) zasadê ochrony praw nabytych,
c) zasadê odpowiedniego vacatio legis,
d) zasadê okrelonoci przepisów prawa,
e) zasadê pacta sunt servanta,
f) zasadê poszanowania interesów w toku,
g) zasadê nakazuj¹c¹ stosowanie przepisów przejciowych,
h) zasadê zakazuj¹c¹ zmiany prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego,
i) zasadê proporcjonalnoci,
j) zasadê przestrzegania zasad techniki prawodawczej16.
Szczegó³owej analizie w ramach tego artyku³y zostan¹ poddane jedynie cztery
pierwsze (moim zdaniem podstawowe) zasady stanowienia prawa, które maj¹ zastosowanie do wszystkich róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w Polsce, a wiêc
i do aktów prawa miejscowego, podejmowanych m.in. przez organy jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zasada niedzia³ania prawa wstecz
Zasada niedzia³ania prawa wstecz oznacza zakaz stanowienia przepisów prawnych (w tym aktów prawa miejscowego, jak te¿ uchwa³ niemaj¹cych mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej), które obowi¹zywa³yby z moc¹ wsteczn¹. Oczywicie
zasada ta nie jest ani przez doktrynê, ani przez Trybuna³ uznawana za dyrektywê
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹c¹. W jednym ze swoich pierwszych orzeczeñ ten konstytucyjny organ stwierdzi³, ¿e wyj¹tkowo i z bardzo wa¿nych powodów prawo mo¿e
dzia³aæ wstecz17. Ponadto omawiany w niniejszym punkcie zakaz dotyczy wy³¹cznie tych regulacji, które pogarszaj¹ sytuacjê adresatów, a tym samym nie mo¿e byæ
mowy o stosowaniu tego zakazu w przypadku stanowienia z moc¹ wsteczn¹ przepisów, które sytuacjê osób prawnych czyni¹ lepsz¹. Oczywicie  jak s³usznie zauwa¿y³ Leszek Garlicki  zakaz retroakcji zale¿y te¿ od dziedziny prawa. Ma on bezwzglêdny charakter w prawie karnym i zasadniczo w prawie finansowym, za nieco
³agodniejsze kryteria odnosz¹ siê m.in. do prawa ubezpieczeñ spo³ecznych18.
Ponadto mo¿liwoæ odst¹pienia od zakazu retroakcji jest dopuszczalna, ale tylko w przypadku, gdy przepisy prawa tego wprost nie zabraniaj¹19. Przyk³adowo,
ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych20 w art. 5 wyranie dopuszcza mo¿liwoæ nadania aktowi
16

Podajê za T. Zalasiñski, op. cit., s. 51.
Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 r., sygn. akt U 1/86, OTK 1986, nr 1, poz. 2, a tak¿e wyrok
TK z dnia 30 marca 1999 r., sygn. akt K 5/98; wyrok SN z dnia 15 maja 2000 r., sygn. akt II CKN 293/00,
OSNIC 2000, poz. 209.
18 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne  zarys wyk³adu, Warszawa 2009 (wyd. 13), s. 60.
19 Orzeczenie TK z dnia 30 listopada 1988 r., sygn. akt K 1/88, OTK 1988, nr 1, poz. 8.
20 Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z pón. zm.
17
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normatywnemu (a wiêc i aktowi prawa miejscowego) wstecznej mocy obowi¹zuj¹cej, je¿eli zasady demokratycznego pañstwa prawnego nie stoj¹ temu na przeszkodzie. Nie jest to oczywicie jedyny warunek sankcjonuj¹cy dzia³anie prawa wstecz,
albowiem warunkiem formalnym takiego odstêpstwa jest obligatoryjnoæ jego ustanowienia w akcie o randze wy¿szej ni¿ akt podustawowy21. Ponadto sytuacja,
w której przepisowi prawnemu nadano wsteczn¹ moc obowi¹zuj¹c¹, musi byæ wyj¹tkowa, np. za odstêpstwem od zakazu retroakcji mo¿e przemawiaæ zasada sprawiedliwoci spo³ecznej22.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania i odnosz¹c je do stanowionego prawa
miejscowego, nale¿y wyranie stwierdziæ, i¿ podejmowanym przez prawodawców
lokalnych uchwa³om co do zasady nie mo¿na nadaæ wstecznej mocy obowi¹zuj¹cej
za wyj¹tkiem tych aktów, które polepszaj¹ sytuacjê faktyczn¹ lub prawn¹ adresatów
norm. Oczywicie, gdy ustrojodawca lub ustawodawca wyranie wykluczy³ tak¹
mo¿liwoæ, to organ jednostki samorz¹du terytorialnego nie mo¿e tego odmiennie
uregulowaæ np. w akcie organizacyjno-ustrojowym, tj. w statucie konkretnej jednostki samorz¹du terytorialnego. Takie dzia³anie z ca³¹ pewnoci¹ zosta³oby uznane
przez organ nadzoru za nielegalne. Co istotne, zasada niedzia³ania prawa wstecz
jest dyrektyw¹ legislacyjn¹ skierowan¹ do organów stanowi¹cych prawo, jak równie¿ dyrektyw¹ interpretacyjn¹ do organów stosuj¹cych prawo, dokonuj¹cych wyk³adni przepisów prawnych23.
Niestety, z dowiadczenia wiem, jak czêsto ³amana jest zasada zakazu retroakcji
przez prawodawców lokalnych. Najczêciej ma to miejsce przy podejmowania
uchwa³, które s¹ zaopatrzone w przepis przewiduj¹cy okres, po którym uchwa³a
wejdzie w ¿ycie  co jednak nie koresponduje z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ tego aktu
normatywnego24, ustalon¹ odmiennie.

4. Zasada ochrony praw nabytych
Bez w¹tpienia nowe regulacje prawne powinny zasadniczo chroniæ prawa nabyte, a to oznacza, ¿e uzyskane raz prawo nie mo¿e byæ nie tylko odebrane, ale
równie¿ w niekorzystny sposób zmodyfikowane25. Zasada ta niestety nie by³a i nie
jest wyra¿ona wprost w Konstytucji RP, dlatego te¿ od pocz¹tku swojej dzia³alnoci
orzeczniczej Trybuna³ poszukiwa³ podstaw prawnych jej obowi¹zywania. Pocz¹tkowo
21

Orzeczenie TK z dnia 8 listopada 1989 r., sygn. akt K 7/89, OTK 1989, nr 1, poz. 8.
Zob. orzeczenie TK z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. akt K 15/91, OTK 1992, nr 1, poz. 8.
23 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2010 r., sygn.
akt II SA/OL 169/2010, OSS 2011, nr 2, s. 79.
24 W przypadku uchwa³ stanowionych (np. w po³owie grudnia) czêsto spotykamy sformu³owanie:
uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia .... Jest to zazwyczaj b³êdne uregulowanie, chyba ¿e
uchwa³a zostanie podjêta odpowiednio wczeniej (np. w padzierniku w po³owie listopada).
25 L. Garlicki, op. cit., s. 61.
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nakaz ochrony praw nabytych uto¿samia³ z czêci¹ zasady, która by³a przedmiotem
analizy w poprzednim punkcie, tj. niedzia³ania prawa wstecz26. Po raz pierwszy
nakaz ochrony praw nabytych w postaci samodzielnej zasady zosta³ przywo³any
w orzeczeniu TK z dnia 4 padziernika 1989 r. Trybuna³ wówczas stwierdzi³, ¿e
zasada ta stanowi oparcie dla wiarygodnoci pañstwa i jego organów w stosunkach
z obywatelami, których zaufanie z kolei jest warunkiem skutecznoci wykonywania
w³adzy pañstwowej27 oraz ¿e jest ona uzupe³nieniem i rozwiniêciem ca³kowitej
ochrony w³asnoci osobistej.
W obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji RP zasada ochrony praw nabytych wyprowadzana jest z zasady pañstwa prawnego. Trybuna³ Konstytucyjny stoi na stanowisku, ¿e przedmiotowa zasada obejmuje zarówno prawa nabyte w drodze skonkretyzowanych ostatecznie decyzji, przyznaj¹cych wiadczenie, jak i prawa nabyte
in abstracto zgodnie z ustaw¹ przed zg³oszeniem wniosku o ich przyznanie28.
Oczywicie nie jest to norma bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ca, a tym samym nie zapewnia bezwarunkowej nienaruszalnoci praw nabytych. Trybuna³ wyranie stwierdzi³,
¿e uprawnienia nabyte na podstawie przepisów wyj¹tkowych, pozostaj¹cych
w kolizji z przepisami Konstytucji, w imiê praworz¹dnoci mog¹ byæ uchylane tak¿e
przepisami szczególnymi, chocia¿ winny byæ chronione ze wzglêdu na zasadê
pañstwa prawnego (art. 1 Konstytucji), w szczególnoci ze wzglêdu na wynikaj¹c¹
z niej zasadê zaufania w stosunkach miêdzy obywatelem i pañstwem. Konstytucyjna
ochrona praw rozci¹ga siê w szczególnoci na prawa nabyte w ramach systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych, gdy nale¿ne obywatelowi wiadczenia uzyskane zostaj¹
w zamian za wiadczenia na rzecz funduszu ubezpieczeniowego29.
Nie mo¿na jednak przyj¹æ, i¿ ka¿da zmiana istniej¹cej regulacji, która by³aby
zmian¹ na niekorzyæ pewnej grupy obywateli, jest ustawodawczo zakazana.
W ka¿dym przypadku nale¿y wpierw rozwa¿yæ, czy inaczej reguluj¹c dotychczasowe uprawnienia, nie wprowadzi siê rozwi¹zañ z punktu widzenia praw obywateli
trafniejszych oraz lepiej odpowiadaj¹cych za³o¿eniom Konstytucji. Trybuna³ Konstytucyjny nie ma podstaw twierdziæ, i¿ ustawodawca nie mo¿e oceniæ negatywnie
dokonanych wczeniej rozwi¹zañ legislacyjnych. Ponadto, stoj¹c przed wyborem
ró¿nych dóbr, ustawodawca mo¿e przecie¿ opowiedzieæ siê za tym, które uzna za
cenniejsze. W swych poprzednich orzeczeniach Trybuna³ podkrela³, i¿ wybór takich projektów ustawodawczych jest obowi¹zkiem Sejmu, co nie wyklucza oceny
trafnoci tego wyboru z punktu widzenia zgodnoci z Konstytucj¹. Z treci art. 1
Konstytucji wynika w szczególnoci, ¿e zasada ochrony praw nabytych nie rozci¹ga
siê na prawa ustanowione niesprawiedliwie. Swoje stanowisko Trybuna³ potwierdzi³
w wyroku z dnia 24 lutego 2010 r., w którym wskaza³, ¿e wed³ug utrwalonego
26
27
28
29

Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 r., sygn. akt U 1/86, OTK 1986, nr 1, poz. 2.
Sygn. akt K 3/88, OTK 189, nr 1, poz. 2.
Orzeczenie TK z dnia 11 lutego 1992 r., sygn. akt K 14/91, OTK 1992, nr 1, poz. 7.
Orzeczenie TK z dnia 22 sierpnia 1990 r., sygn. akt K 7/90, OTK 1990, poz. 5.
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stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego zasada ochrony praw nabytych nie ma zastosowania do praw nabytych nies³usznie lub niegodziwie, a tak¿e praw niemaj¹cych oparcia w za³o¿eniach obowi¹zuj¹cego w dacie orzekania porz¹dku konstytucyjnego30.
Na marginesie nale¿y podnieæ, i¿ z zasad¹ ochrony praw nabytych cile wi¹¿¹
siê równie¿ inne zasady, takie jak: zasada pacta sunt servanda31, zasada ochrony
interesów w toku, zasada stosowania przepisów przejciowych.
Powy¿sze orzeczenia maj¹ pe³ne zastosowanie nie tylko do norm prawnych
ustanawianych przez organy jednostek samorz¹du terytorialnego, ale i decyzji administracyjnych wydawanych przez administracjê samorz¹dow¹.

5. Zasada odpowiedniego vacatio legis
Przez vacatio legis ustawy czy te¿ aktu prawa miejscowego rozumie siê okres
od dnia og³oszenia do momentu wejcia tego aktu w ¿ycie. Oczywicie d³ugoæ
vacatio legis powinna byæ dostosowana do potrzeb danej regulacji prawnej, jednak¿e w ustawodawstwie wielu pañstw (tak¿e w polskim32) przyjmuje siê, ¿e prawodawca czyni zadoæ wymaganiom przyzwoitoci, je¿eli ten okres jest co najmniej
czternastodniowy. Odstêpstwa od czternastodniowego vacatio legis wynikaj¹ nie
30 Sygn. akt K 6/2009, sygn. akt OTK ZU 2010, nr 2A, poz. 15. Zob. równie¿ orzeczenie TK
z dnia 11 lutego 1992 r., sygn. akt K. 14/91, OTK 1992/I; wyroki TK z dnia: 23 listopada 1998 r., sygn.
akt SK 7/98, OTK ZU 1997, nr 7, poz. 114; 22 czerwca 1999 r., sygn. akt K. 5/99, OTK ZU 1999, nr 5,
poz. 100; 20 grudnia 1999 r., sygn. akt K. 4/99 OTK ZU 2000, nr 7, poz. 165 i 31 stycznia 2006 r., sygn.
akt K 23/2003, OTK ZU 2006, nr 1A, poz. 8.
31 Prawo polskie równie¿ przewiduje liczne odstêpstwa od tej zasady. Przyk³adowo art. 3571 k.c.
stanowi: je¿eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spe³nienie wiadczenia by³oby po³¹czone
z nadmiernymi trudnociami albo grozi³oby jednej ze stron ra¿¹c¹ strat¹, czego strony nie przewidywa³y
przy zawarciu umowy, s¹d mo¿e po rozwa¿eniu interesów stron, zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, oznaczyæ sposób wykonania zobowi¹zania, wysokoæ wiadczenia lub nawet orzec o rozwi¹zaniu umowy. Rozwi¹zuj¹c umowê, s¹d mo¿e w miarê potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kieruj¹c siê
zasadami okrelonymi w zdaniu poprzedzaj¹cym.
32 Zgodnie z art. 4 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: 1. Akty normatywne, zawieraj¹ce przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce, og³aszane w dziennikach
urzêdowych wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia ich og³oszenia, chyba ¿e dany akt
normatywny okreli termin d³u¿szy. 2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrze¿eniem ust. 3, mog¹ wchodziæ w ¿ycie w terminie krótszym ni¿ czternacie dni, a je¿eli wa¿ny interes
pañstwa wymaga natychmiastowego wejcia w ¿ycie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
pañstwa prawnego nie stoj¹ temu na przeszkodzie, dniem wejcia w ¿ycie mo¿e byæ dzieñ og³oszenia
tego aktu w dzienniku urzêdowym. 3. Przepisy porz¹dkowe wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie trzech dni od
dnia ich og³oszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porz¹dkowe mog¹ wchodziæ w ¿ycie
w terminie krótszym ni¿ trzy dni, a je¿eli zw³oka w wejciu w ¿ycie przepisów porz¹dkowych mog³aby
spowodowaæ nieodwracalne szkody lub powa¿ne zagro¿enia ¿ycia, zdrowia lub mienia, mo¿na zarz¹dziæ wejcie w ¿ycie takich przepisów z dniem ich og³oszenia. Zob. S. Wronkowska, Komentarz do
§ 43 Rozporz¹dzenia Prezesa RM w sprawie zasad techniki prawodawczej, [w:] S. Wronkowska,
M. Zieliñski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 109114.
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tylko z konkretnych przepisów ustawy, ale równie¿ s¹ zawarte w licznych orzeczeniach TK33.
Zdaniem S³awomiry Wronkowskiej, przez og³oszenie aktu prawnego powinno rozumieæ siê z³o¿on¹ a zarazem szczególnie donios³¹ czynnoæ konwencjonaln¹, polegaj¹c¹ na podaniu tego aktu (a nie informacji o nim) do wiadomoci publicznej w formie przewidzianej przez dany system prawny, wspó³czenie zazwyczaj
przez zamieszczenie danego aktu normatywnego w urzêdowym dzienniku publikacyjnym34.
Obowi¹zek publikacji aktów prawnych o mocy powszechnie obowi¹zuj¹cej zosta³ wyra¿ony wprost w art. 88 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem,
og³oszenie aktu powszechnie obowi¹zuj¹cego stanowi warunek jego wejcia w ¿ycie, jednak¿e do tej pory nie doczekalimy siê normy konstytucyjnej, która odnosi³aby siê do terminu wejcia w ¿ycie konkretnego aktu prawnego. Ukonstytuowanie
zasady odpowiedniego vacatio legis odby³o siê poprzez przyjêcie koncepcji pañstwa
prawnego i orzecznictwo TK35. Trybuna³ uzna³, i¿ nakaz stosowania odpowiedniego
vacatio legis stanowi samoistn¹ konstytucyjn¹ zasadê prawa, stanowi¹c¹ czêæ koncepcji pañstwa prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji RP, który ma dodatkowe
oparcie w zasadzie zaufania obywateli do pañstwa i tworzonego przez nie prawa36.
Równie wa¿ne co sama zasada s¹ dopuszczalne granice okresu, w którym nie
tylko obywatele, ale i osoby nieposiadaj¹ce obywatelstwa polskiego przygotowuj¹
siê do nowych regulacji prawnych, co w konsekwencji pozwoli im dostosowaæ
swoje przedsiêwziêcia do nowej rzeczywistoci prawnej37.
W przypadku aktów prawa miejscowego termin vacatio legis jest okrelony
identycznie jak w stosunku do ustaw, a wiêc wynosi co najmniej 14 dni. Uchwa³a
stanowi¹ca taki akt podlega ponadto og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa. Je¿eli za akt normatywny podejmowany przez organy samorz¹du ma
wejæ w ¿ycie z dniem og³oszenia, to jest to nastêpny dzieñ od wskazanego w akcie
jako dzieñ og³oszenia. Przy obliczaniu terminu wejcia w ¿ycie aktu normatywnego
okrelonego w dniach nie uwzglêdnia siê dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem przypadków,
gdy akt normatywny wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia. Natomiast terminy wejcia w ¿ycie aktu normatywnego okrelone w tygodniach, miesi¹cach lub latach
koñcz¹ siê z up³ywem dnia, który nazw¹ lub dat¹ odpowiada dniu og³oszenia,
a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi¹cu nie by³o  w ostatnim dniu tego miesi¹ca38.

33

L. Garlicki, op. cit., s. 61.
S. Wronkowska, Ustawa o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Przegl¹d Sejmowy 2001, nr 5, s. 10.
35 Zob. postanowienie TK z dnia 13 lutego 1991 r., sygn. akt W 3/90, OTK 1992, nr 1, poz. 7.
36 Orzeczenie TK z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. akt K 15/91, OTK 1992, nr 1, poz. 8.
37 T. Zalasiñski, op. cit., s. 175.
38 Art. 6 ustawy o og³aszaniu aktów normatywny i niektórych innych aktów prawnych.
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6. Zasada okrelonoci przepisów prawa
Zasada okrelonoci prawa, podobnie jak zasada odpowiedniego vacatio legis,
nie by³a i nie jest wyra¿ona expressis verbis w Konstytucji RP. Pocz¹tkowo traktowano j¹ jako postulat nauki prawa39. Wraz z przyjêciem koncepcji pañstwa prawnego i b³yskawicznym rozwojem orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego rozpocz¹³
siê proces poszukiwania konstytucyjnych podstaw tej zasady40. Jednak¿e dopiero po
wejciu w ¿ycie Konstytucji RP z 1997 r. Trybuna³ stopniowo zainteresowa³ siê
zasad¹ okrelonoci przepisów prawa. Obecnie naruszenie tej zasady jest jedn¹
z najczêstszych przyczyn stwierdzenia przez ten organ naruszenia zasady prawid³owej legislacji. Pe³na realizacja tej zasady w procesie tworzenia prawa oznacza obligatoryjnoæ formu³owania przepisów prawnych w taki sposób, by ich adresat móg³
bez trudnoci okreliæ prawne konsekwencjê swego postêpowania41. Szczególn¹
wagê do tej zasady nale¿y przywi¹zywaæ zw³aszcza w prawie karnym i innych
dziedzinach prawa represyjnego. Tak czy inaczej stanowienie przepisów niejasnych
i niejednoznacznych bêdzie uznawane za naruszenie zasady pañstwa prawnego. Jak
s³usznie zauwa¿y³ L. Garlicki, niedopuszczalne jest te¿ tak niejasne formu³owanie
przepisu, które powoduje niepewnoæ jego adresatów, co do ich praw i obowi¹zków
[...], przekroczenie pewnego poziomu niejasnoci przepisów prawnych stanowiæ
mo¿e samoistn¹ przes³ankê stwierdzenia ich niezgodnoci z przepisem wymagaj¹cym ustawowej regulacji danej dziedziny42.
Prawodawcy lokalni maj¹ najwiêkszy problem z realizacj¹ zasady okrelonoci
prawa m.in. z tego powodu, ¿e ustawodawca nie wyposa¿y³ ich w akt prawny, który
zgodnie z zapowiedzi¹ ustrojodawcy mia³ w drodze ustawy okreliæ zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego. Tak siê jednak nie sta³o i w tej chwili organy
jednostek samorz¹du terytorialnego tworz¹ prawo (tak¿e powszechnie obowi¹zuj¹ce) w oparciu o autorskie regu³y, które ró¿ni¹ siê w zale¿noci od regionu Polski,
w którym s¹ podejmowane.

Podsumowanie
Celem niniejszego artyku³u by³a próba krótkiego scharakteryzowania zasad prawid³owej legislacji w oparciu o pogl¹dy doktryny i orzecznictwo Trybuna³u Konsty39 S. Wronkowska, Postulat jasnoci prawa i niektóre metody jego realizacji, Pañstwo i Prawo
1976, nr 10.
40 Przyk³adowo w orzeczeniu z dnia 8 listopada 1989 r. (sygn. akt K 7/89, OTK 1989, nr 1, poz.
8) Trybuna³ stwierdzi³, ¿e zasada zaufania obywateli do pañstwa [...] rodzi okrelone obowi¹zki
w sferze dzia³ania pañstwa. Kryje siê za tym w szczególnoci obowi¹zek kszta³towania prawa w taki
sposób, by nie ograniczaæ praw obywateli, konstruuj¹c system prawa jasny, spójny i zrozumia³y dla
obywateli, daj¹cy im gwarancjê stabilnoci prawa.
41 Zob. wyrok TK z dnia 11 stycznia 2000 r., sygn. akt K 7/99.
42 L. Garlicki, op. cit., s. 62. Zob. tak¿e wyrok TK z dnia 27 listopada 2006 r., sygn. akt K 47/04.
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tucyjnego. Jak wskaza³em we wstêpie, zasady te maj¹ charakter uniwersalny, a tym
samym obowi¹zuj¹ nie tylko przy stanowieniu ustaw czy umów miêdzynarodowych,
ale równie¿ aktów prawa miejscowego. Niestety, prawodawcy lokalni zostali potraktowani przez ustawodawcê po macoszemu i to nie tylko z powodu braku regulacji
ustawowej, która by kompleksowo okreli³a zasady i tryb wydawania aktów prawa
miejscowego, ale te¿ niemo¿liwoci ukoñczenia przez pracowników samorz¹dowych aplikacji legislacyjnej, co by w tworzeniu prawa miejscowego zapewne pomog³o. Zgodnie bowiem z § 8 ust. 4 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
1 wrzenia 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej, które obowi¹zywa³o do koñca
kwietnia 2015 r., do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej mog¹ zostaæ dopuszczeni
cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej, urzêdnicy, o których mowa w art. 71
ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych
(Dz. U. z 2001 r., nr 86, poz. 953, z pón. zm.), ¿o³nierze zawodowi i funkcjonariusze s³u¿b43. Dopiero od 1 maja 2015 r. obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej44 i od
tego dnia tak¿e pracownicy samorz¹dowi mog¹ (po spe³nieniu tak¿e innych warunków wskazanych w rozporz¹dzeniu) ukoñczyæ aplikacjê legislacyjn¹45.
W tym miejscu mo¿emy zadaæ pytanie: jak mog³o byæ w Polsce (przez ostatnie
25 lat) tworzone na dobrym poziomie prawo miejscowe, skoro nawet osoby, które
przygotowuj¹ ich projekty, nie mia³y mo¿liwoci ukoñczenia odpowiedniej aplikacji?
Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 2002 r. (je¿eli chodzi o zasady
przygotowywania uchwa³) tylko w skromnym zakresie tê kwestiê rozwi¹zuje.

Summary
Principles of correct legislation in the course of elaboration
of local laws in Poland
Key words: legislation, local law, law-making principles, Constitutional Tribunal, acts of law.

Many authors have expressed their critical opinions of Polish legislation (also
on the local level) for years. The doctrine has for a long time formulated proposi43

Dz. U. z 2010 r., nr 161, poz. 1079.
Dz. U. poz. 587.
45 Op³atê za uczestnictwo w aplikacji na rzecz RCL ponosi w dwóch ratach podmiot kieruj¹cy na
podstawie umowy zawartej z RCL. Obecnie ma to byæ ³¹cznie sztywna kwota 24 592,49 z³, obliczona
(§ 24) jako 6,5-krotnoæ kwoty 3 783,46 z³ przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2014 r., ustalonego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z pón. zm.), tj. og³oszonego komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. (M.P. poz. 179). Mylê, ¿e suma ta, niestety,
bêdzie kwot¹ zaporow¹ dla 99% jednostek samorz¹du terytorialnego.
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tions that indicated the recommended shape of the lawmaking process and the requirements, with regards to both the content and the form, that laws should meet.
Unfortunately, despite the very important role of local laws in the lives of not
only local communities but the entire country, the Polish law makers have demonstrated a lack of a key note that could result in codification of the problem of
formulation of local laws. Adoption of uniform rules pertaining to law making by
local and regional government bodies in a single statute is both necessary and
substantiated.
The main objective of this article is to present a comprehensive analysis of the
principles of correct legislation that should be observed among others when elaborating local laws. Local laws are a source of universally binding law of the Republic of
Poland, applicable within the territory governed by a given unit of local or regional
government.
The analysis covers four principles, namely: the principle of prohibition of
retroactive application of law, the principle of protection of acquired rights, the
principle of appropriate deferment of laws coming into force (vacatio legis), and the
principle of specificity of legal provisions. The above principles, identified by the
Polish Constitutional Tribunal (which are accepted in almost all European countries)
should be binding upon not only local law makers but, most of all, the national law
makers. An important part of the article was an analysis of the permissible deviations from the directive of correct legislation and the conditions in which laws
become acceptable in the light of the notion of a law-abiding state.
The deliberations are based not only on numerous views expressed in the doctrine
but also on verdicts of Polands Constitutional Tribunal.
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Szkodnictwo lene  zarys problemu
W niniejszym artykule zajmê siê wci¹¿ aktualnym problemem szkodnictwa lenego. Ka¿dego roku w Polsce odnotowuje siê ok. 60 tys. tego rodzaju czynów karalnych
i ze wzglêdu na skalê zjawiska nie mo¿na przejæ obok tego problemu obojêtnie.
Podejmê wiêc próbê jego przybli¿enia poprzez zdefiniowanie szkodnictwa lenego,
rozbicie go na cztery grupy rodzajowe oraz przedstawienie skali wystêpowania.
Przyroda zawsze radzi³a sobie z przeciwnociami, eliminuj¹c w miarê potrzeby
pewne ogniwa z ³añcucha ewolucji. Analogiczny los mo¿e spotkaæ równie¿ cz³owieka, je¿eli zniszczy odwieczn¹ równowagê i prawa natury1. Szczególnie lasy nara¿one s¹ na ró¿ne niebezpieczeñstwa zwi¹zane nie tylko z dalszym uprzemys³owieniem
naszego kraju, ale tak¿e z niew³aciw¹ gospodark¹ len¹ i szkodnictwem2. Jak
s³usznie zauwa¿a Roman Gesing, ka¿da szkoda lena jest w swej istocie okaleczeniem ca³ego organizmu lenego. Niewymierna wartoæ lasu i jego otwarty charakter
ka¿¹ ze szczególn¹ wnikliwoci¹ i czujnoci¹ traktowaæ problem szkód lenych, te
ostatnie bowiem s¹ w skutkach o wiele groniejsze ni¿ podobne na pozór wykroczenia i przestêpstwa dokonywane w innym, nielenym rodowisku3.
Szkody powsta³e w lasach mog¹ mieæ pochodzenie biotyczne (zwi¹zane z organizmami rolinnymi lub zwierzêcymi danego rodowiska), abiotyczne (zwi¹zane
z czynnikami klimatycznymi, odnosz¹ce siê do materii nieo¿ywionej lub pozbawionej ¿ycia) lub antropogeniczne (zwi¹zane z dzia³alnoci¹ cz³owieka). Najwiêkszym
zagro¿eniem dla istnienia ekosystemów lenych jest niew¹tpliwie destrukcyjna dzia³alnoæ cz³owieka4. Szkody w rodowisku lenym, bêd¹ce wynikiem szkodliwego
1 S. Pikulski, Z. Wnuk, Prawo i ochrona rodowiska w integracji z Uni¹ Europejsk¹, Piotrków
Trybunalski 1998, s. 3.
2 W. Radecki, Ochrona lasów w prawie karnym, Palestra 1978, nr 3, s. 19.
3 R. Gesing, O w³aciw¹ ocenê szkodnictwa lenego, Zagadnienia Karno-Administracyjne
1964, nr 34, s. 12.
4 M. Duda, Eksploracja archeologiczna obszarów lenych, [w:] W. P³ywaczewski, M. Duda
(red.), Nielegalna eksploatacja obszarów lenych, Olsztyn 2013, s. 192.
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fizycznego, rzadziej chemicznego oddzia³ywania na las i obiekty (przedmioty) z nim
zwi¹zane, okrela siê mianem szkodnictwa lenego5. Obejmuje ono czyny zabronione o zró¿nicowanej szkodliwoci dla rodowiska lenego, które zawieraj¹ w sobie
zarówno elementy materialne, okrelane wartoci¹ powodowanych strat, jak i elementy niematerialne, które trudno zmierzyæ lub s¹ mierzalne6. Wiêkszoæ tego typu
czynów wynika z bezprawnego korzystania z lasów i pozyskiwania produktów lenych oraz z naruszenia przepisów dotycz¹cych ochrony lasów lub z t¹ ochron¹
zwi¹zanych.
Cech¹ charakterystyczn¹ czynów z zakresu szkodnictwa na etapie ich pope³niania i karania jest ich znacznie wiêksza szkoda dla lasu jako ekosystemu ni¿ uzyskana korzyæ przez sprawcê, utrata przez zarz¹dcê (w³aciciela) lasu spodziewanych
korzyci (materialnych i niematerialnych) oraz koniecznoæ zastosowania nawi¹zki (w niektórych przypadkach) w celu pe³niejszego zrekompensowania poniesionych strat7.
Od wielu lat szkodnictwo lene stanowi istotny problem dla zarz¹dców (w³acicieli) lasów, bowiem ogranicza i dezorganizuje prowadzenie racjonalnej gospodarki
lenej oraz spe³nianie ró¿norodnych funkcji, w szczególnoci gospodarczych (polegaj¹cych g³ównie na zdolnoci do odnawialnej produkcji biomasy, przede wszystkim drewna i u¿ytków ubocznych), ochronnych (wyra¿aj¹cych siê m.in. korzystnym
wp³ywem lasów na kszta³towanie klimatu globalnego i lokalnego, regulacjê obiegu
wody w przyrodzie, przeciwdzia³anie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochronê
gleb przed erozj¹ i krajobrazu przed stepowieniem) oraz spo³ecznych (rekreacyjnych, edukacyjnych, turystycznych)8. Przes³ank¹ pe³nienia funkcji spo³ecznej jest
swobodny dostêp do lasu, z tym ¿e prawem do korzystania z lasu, zgodnie z treci¹
art. 26 ust. 1 ustawy z 28 wrzenia 2001 r. o lasach9, objête s¹ jedynie lasy stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa. Mo¿liwoæ ta nie dotyczy lasów nale¿¹cych do innych
podmiotów. Zasada powszechnego udostêpniania lasów Skarbu Pañstwa bywa jednak ograniczana ze wzglêdu na potrzebê ich ochrony10, a obecnie wpisuje siê
w ogó³ dzia³añ zmierzaj¹cych do zachowania w niezmienionym lub optymalnym
5

I. Nowicka, Szkodnictwo lene  g³os w dyskusji na temat ochrony lasów, [w:] ibidem, s. 139.
T. Pasternak, Zwalczanie przestêpstw i wykroczeñ lenych. Wybrane procedury, Warszawa
2014, s. 106; Z. Nowak, Szkodnictwo lene. Materia³y pomocnicze dla uczestników szkoleñ zwi¹zanych
z wdra¿aniem ustawy o lasach, Warszawa 1992, s. 5.
7 Z. Nowak, Rodzaje szkodnictwa lenego w Lasach Pañstwowych, [w:] Problematyka wspó³czesnych zagadnieñ szkodnictwa lenego, Postêpy Techniki w Lenictwie 2006, z. 94, s. 1516.
8 A. Mandziuk, K. Janeczko, Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym,
Studia i Materia³y Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej 2009, z. 4 (23), s. 65. Szerzej na temat
funkcji lasów zob.: Lasy w Polsce 2013, s. 1621 [online] <http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/
lasy_w_polsce_2013.pdf> (dostêp: 25.06.2015); Funkcje lasu, [w:] Encyklopedia lena, [online]
<www.encyklopedialesna.pl/hasla/index/226> (dostêp: 15.06.2015).
9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 12, poz. 59 z pón. zm.
10 M. Lis-Walewska, Odpowiedzialnoæ karna za naruszenie zakazu wstêpu do lasu, Nauka
w S³u¿bie Policji 2015, nr 2, s. 47.
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stanie przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej oraz krajobrazu11, stanowi¹c wa¿n¹ czêæ
racjonalnej gospodarki lenej.
Przyjmuje siê, ¿e lasem w ujêciu przyrodniczym jest jeden z odnawialnych
zasobów przyrody powstaj¹cy w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks,
w którym rolinnoæ, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyró¿niaj¹ca
siê wybitnym ilociowym udzia³em drzew rosn¹cych zwarcie, wiat zwierzêcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba zwi¹zane s¹ wzajemnymi wp³ywami i wspó³zale¿nociami12. Z punktu widzenia przedmiotu ochrony stanowi on rodowisko
w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska13. W ujêciu
prawnym, zgodnie z art. 3 ustawy o lasach, lasem s¹ dwa rodzaje gruntów, tj. grunt
o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty rolinnoci¹ len¹ (uprawami
lenymi)  drzewami i krzewami oraz runem lenym  lub przejciowo jej pozbawiony; przeznaczony do produkcji lenej lub stanowi¹cy rezerwat przyrody lub wchodz¹cy w sk³ad parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków oraz grunt zwi¹zany
z gospodark¹ len¹, zajêty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lenej: budynki i budowle, urz¹dzenia melioracji wodnych, linie podzia³u przestrzennego lasu, drogi
lene, tereny pod liniami energetycznymi, szkó³ki lene, miejsca sk³adowania drewna,
a tak¿e wykorzystywany na parkingi lene i urz¹dzenia turystyczne.
W Polsce lasy (z uwzglêdnieniem gruntów zwi¹zanych z gospodark¹ len¹),
zajmuj¹ 9,37 mln ha, co stanowi ok. 30% powierzchni kraju (stan na 31 grudnia
2012 r.). i sytuuje Polskê wród pañstw o najwiêkszej powierzchni lasów w Europie
(po krajach skandynawskich, Francji, Niemczech i Ukrainie). W strukturze w³asnociowej dominuj¹ lasy znajduje siê we w³adaniu publicznym (81,2%), w tym 77,3%
przypada na Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe (dalej: PGL LP),
a pozosta³e to lasy w parkach narodowych (2,0%), lasy gminne (0,9%), lasy pozostaj¹ce w zarz¹dzie Agencji Nieruchomoci Rolnych i inne lasy publiczne (1,0%).
Powierzchnia lasów prywatnych obejmuje 1,7 mln ha (ok. 18,8%) i s¹ to przede
wszystkim lasy stanowi¹ce w³asnoæ osób fizycznych (17,7%), w niewielkim odsetku inne lasy prywatne. W strukturze siedliskowej lasów przewa¿aj¹ siedliska borowe, wystêpuj¹ce na 51,2% powierzchni; siedliska lasowe zajmuj¹ 48,8%. W strukturze gatunkowej dominuj¹ gatunki iglaste (69,9%). Na terenie PGL LP znajduje siê
1267 rezerwatów przyrody, obszary Natura 2000 (w tym 134 obszarów ptasich oraz
722 obszarów siedliskowych), 10 997 pomników przyrody, 9 027 u¿ytków ekologicznych, 126 zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 3 146 stref ochronnych
wokó³ chronionych gatunków14.
11

s. 102.

G. Kêdzierska, Kryminalistyczne aspekty pracy Stra¿y Parku, [w:] Nielegalna eksploatacja...,

12 Ma³a encyklopedia lena, s. 257258, cyt. za: M. Bojarski, W. Radecki (red.), Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2011, s. 836.
13 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.
14 Lasy w Polsce 2013, [online] <http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/lasy_w_polsce_2013.pdf>
(dostêp: 25.06.2015).
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Podstawowym aktem prawnym okrelaj¹cym zasady zachowania, ochrony i powiêkszania zasobów lenych oraz zasady gospodarki lenej w powi¹zaniu z innymi
elementami rodowiska i z gospodark¹ narodow¹ jest wspominana powy¿ej ustawa
o lasach. Ustawa ta nie zawiera jednak przepisów karnych sankcjonuj¹cych czyny
pope³niane w dziedzinie szkodnictwa lenego. Penalizacji takiej dokonano w szczególnoci w ustawie z 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ15 (dalej: k.w.) oraz
w ustawie z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny16 (dalej: k.k.).
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w organizacji gospodarczej Lasy Pañstwowe przyjêto
cztery grupy rodzajowe szkodnictwa lenego, a mianowicie: bezprawne korzystanie
z lasu, k³usownictwo, kradzie¿ albo zniszczenie mienia nadlenictwa oraz kradzie¿
drewna z lasu pañstwowego. Czyny nale¿¹ce do powy¿szych grup rodzajowych mog¹
stanowiæ wykroczenia lub przestêpstwa w zale¿noci od stopnia ich spo³ecznej szkodliwoci, wartoci szkody gro¿¹cej lub faktycznie poniesionej przez zarz¹dcê (w³aciciela) lasu oraz rodzaju kary i rodka karnego okrelonego przez ustawodawcê.

Rodzaje szkodnictwa lenego
Bezprawne korzystanie z lasu polega na pope³nianiu ró¿nych czynów zabronionych zwi¹zanych z pobytem cz³owieka w lesie i na gruntach lenych oraz na
innych gruntach posiadacza lasu17. To grupa najbardziej charakterystyczna dla
szkodnictwa lenego, gdy¿ zalicza siê do niej ok. 80 ró¿nych wykroczeñ i przestêpstw okrelonych w przepisach prawa karnego i innych aktach prawnych.
Czyny takie obejmuj¹ w szczególnoci: szkodliwe pozyskiwanie produktów
i surowców pochodzenia lenego (lub naturalnego), w tym p³odów runa lenego;
wyrz¹dzanie ró¿nych szkód w zagospodarowanych drzewostanach, na u¿ytkach rolnych i wodach ródl¹dowych zwi¹zanych z lasami oraz czêciowo w terenowej
infrastrukturze lasów (np. niszczenie urz¹dzeñ melioracyjnych), niszczenie ró¿nych
sk³adników przyrody wystêpuj¹cych w zasobach lenych, w tym sk³adników prawnie chronionych, nieprzestrzeganie przepisów z dziedziny ochrony przeciwpo¿arowej obszarów lenych, oraz niew³aciwe zachowanie siê na terenach lenych
w zakresie ³adu, porz¹dku i utrzymania czystoci18.
Najwiêksz¹ liczbê wykroczeñ wchodz¹cych w zakres bezprawnego korzystania
z lasu, zgromadzono w rozdziale XIX k.w. Szkodnictwo lene, polne i ogrodowe.
Rozdzia³ ten obejmuje szereg drobnych czynów, tj. wyr¹b ga³êzi, korzeni lub krzewów, niszczenie ich lub uszkadzanie (art. 148); paserstwo drobnych po¿ytków lenych (art. 149); nielegalny wypas zwierz¹t gospodarskich (art. 151); nielegalne
15

Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 482.
Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z pón. zm.
17 Z. Nowak: Szkodnictwo lene. Przewodnik dla S³u¿by Lenej, w tym dla Stra¿y Lenej oraz dla
innych przyrodniczych s³u¿b ochronnych, Warszawa 2003, s. 10.
18 Z. Nowak, Rodzaje szkodnictwa lenego..., s. 16.
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zbieranie mchu, grzybów (art. 153); nielegalne wydobywanie kopalin (art. 154);
niszczenie urz¹dzeñ melioracyjnych (art. 155); niszczenie zasiewów i upraw lenych
(art. 156); nieopuszczanie na ¿¹danie osoby uprawnionej lasu (art. 157); pozaplanowa eksploatacja drzewa z lasu (art. 158); niezapobieganie szkodnikom (art. 159);
zmiana przeznaczenia gruntu (art. 160); wjazd do lasu pojazdem silnikowym
w miejscach niedozwolonych (art. 161); zamiecanie i zanieczyszczanie lasu (art. 162);
niszczenie grzybów, lêgowisk (art. 163); niszczenie lêgowisk lub gniazd ptasich
(art. 164); p³oszenie lub zabijanie zwierz¹t (art. 165) oraz nieuzasadnione puszczanie psa luzem w terenie lenym (art. 166). Nale¿y zaznaczyæ, i¿ przepisy rozdzia³u
nie ró¿nicuj¹ ochrony ze wzglêdu na formê w³asnoci, zapewniaj¹c tym samym
ochronê wszystkim formom w³asnoci, a wiêc zarówno lasom pañstwowym, jak
i niepañstwowym. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ten rodzaj szkodnictwa lenego jest przewaga szkód niewymiernych (g³ównie przyrodniczych) nad stratami materialnymi.
Do grupy wykroczeñ wchodz¹cych w zakres bezprawnego korzystania z lasu
nale¿y równie¿ bardzo istotne wykroczenie zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu po¿arowemu terenów lenych, obejmuj¹ce naruszanie przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej, a szczególnie palenie ognisk, rozniecanie ognia w lesie lub w pobli¿u lasu oraz
wypalanie traw (art. 82 § 1 pkt 7 lit. a-g, pkt 9 k.w.). Zakres tego rodzaju szkodnictwa obejmuje tak¿e naruszenia zakazów, które potencjalnie mog¹ wystêpowaæ
i wystêpuj¹ w rezerwatach przyrody oraz w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, u¿ytku ekologicznego lub zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego, znajduj¹cych siê na gruntach LP (art. 15 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody), jak równie¿ w odniesieniu do terenów zieleni i zadrzewieñ
(zarz¹dzanych przez LP), a problematykê tê reguluj¹ odrêbne przepisy wydane
przez Radê Ministrów i Ministra rodowiska19.
K³usownictwo to istotna grupa rodzajowa szkodnictwa lenego, polegaj¹ca na
pozyskiwaniu zwierzyny (zwierz¹t ³ownych) b¹d usi³owaniu wejcia w jej posiadanie w sposób niebêd¹cy polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalnoci
polowania nie tylko przez osobê nieposiadaj¹c¹ uprawnieñ do wykonywania polowania, ale równie¿ przez myliwego poluj¹cego niezgodnie z przepisami prawa lub
osobê nieprawnie zezwalaj¹c¹ na polowanie. Kwestie dotycz¹ce k³usownictwa
i szkodnictwa ³owieckiego reguluj¹ g³ównie przepisy art. 5153 ustawy z 13 padziernika 1995 r.  Prawo ³owieckie20, w pewnej czêci przepisy k.w. (art. 164, 165, 166),
ustawy o lasach (art. 30 ust. 1 pkt 2, 12, 13) oraz przepisy ustawy o ochronie przyrody21 (art. 15 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 54 pkt 117).
Katalog wykroczeñ k³usownictwa ³owieckiego ustawodawca zamieci³ w art. 51
ustawy  Prawo ³owieckie. Przepis ten przewiduje nastêpuj¹ce wykroczenia: strzelanie do zwierzyny w odleg³oci bardzo bliskiej od miejsca zgromadzeñ publicznych
19
20
21

Ibidem, s. 17.
Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 372 ze zm.
Dz. U. z 2013 r., poz. 627.
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(a wiêc mniejszej ni¿ 500 m) lub zabudowañ mieszkalnych (mniejszej ni¿ 100 m);
wybieranie jaj lub piskl¹t albo niszczenie ich lêgowisk, nor i jaj ptasich; przetrzymywanie zwierzyny bez odpowiedniego zezwolenia; niszczenie nor i legowisk zwierz¹t
³ownych; wybieranie soli z lizawek, wybieranie karmy, niszczenie urz¹dzeñ ³owieckich; polowanie bez przynale¿noci do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, bez pozwolenia na posiadanie broni myliwskiej, bez upowa¿nienia dzier¿awcy (zarz¹dcy)
na wykonywanie polowania i dokonania odstrza³u zwierzyny ³ownej.
Zachowania traktowane jako przestêpstwa k³usownictwa ³owieckiego zosta³y
spenalizowane w art. 5253 ustawy  Prawo ³owieckie. Zgodnie z treci¹ art. 52
przestêpstwem ³owieckim jest: gromadzenie, posiadanie, wytwarzanie, przechowanie lub wprowadzanie do obrotu narzêdzi k³usowniczych (¿elaza, sieci, samostrza³ów itd.); wchodzenie w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierz¹t ³ownych; wprowadzenie do obrotu zwierzyny ¿ywej lub miêsa zwierzyny ubitej
bez wymaganej koncesji; hodowanie lub utrzymywanie bez zezwolenia chartów lub
ich mieszañców; pozyskiwanie zwierzyny innego gatunku, innej p³ci lub w wiêkszej
liczbie, ni¿ przewiduje upowa¿nienie wydane przez dzier¿awcê (zarz¹dcê) obwodu
³owieckiego. Jednak¿e grupê najpowa¿niejszych przestêpstw w zakresie k³usownictwa ³owieckiego przewiduje art. 53 ustawy ³owieckiej. Zaliczamy do nich: polowanie w sposób lub metodami prowadz¹cymi do nadmiernego wyniszczenia zwierzyny
(polowanie z chartami lub ich mieszañcami, w czasie ochronnym itd.), polowanie
przez osoby nieposiadaj¹ce uprawnieñ do polowania, a tak¿e wchodzenie w posiadanie zwierzyny sposobami i rodkami budz¹cymi sprzeciw ze wzglêdów moralnych, np. za pomoc¹ broni i amunicji innej ni¿ myliwska, rodków i materia³ów
wybuchowych, trucizn, karmy o w³aciwociach odurzaj¹cych, sztucznego wiat³a,
lepów, wnyków, ¿elaz, do³ów, samostrza³ów itd. Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, i¿
ustawodawca w art. 55 pos³u¿y³ siê dwoma okreleniami, tj. polowanie i wejcie
w posiadanie. Sformu³owania te nie s¹ ze sob¹ to¿same, bowiem pojêcie polowania jest terminem technicznym, nieobejmuj¹cym wejcia w posiadanie. Polowaniem w wietle art. 1 ust. 2 ustawy ³owieckiej jest ,,tropienie, strzelanie z myliwskiej broni palnej, ³owienie sposobami dozwolonymi zwierzyny ¿ywej, ³owienie
zwierzyny przy pomocy ptaków ³owczych za zgod¹ ministra w³aciwego do spraw
rodowiska zmierzaj¹ce do wejcia w jej posiadanie. Nale¿y zauwa¿yæ równie¿, i¿
ustawodawca zaostrzy³ ocenê przestêpstwa w zakresie k³usownictwa, w porównaniu
z poprzedni¹ ustaw¹ ³owieck¹, podnosz¹c górn¹ granicê zagro¿enia z 3 do 5 lat
pozbawienia wolnoci. Ponadto w art. 54 przewidzia³ mo¿liwoæ zastosowania dodatkowego rodka karnego w postaci przepadku broni, pojazdów, narzêdzi i psów,
przy u¿yciu których dokonane zosta³o przestêpstwo, a tak¿e przepadek trofeów, tusz
zwierzyny i ich czêci.
K³usownictwo ³owieckie nale¿y równolegle rozpatrywaæ z k³usownictwem rybackim i wêdkarskim, które obejmuje nie tylko nielegalny po³ów ryb (lub ryb
i raków), ale równie¿ k³usownicze pozyskiwanie ssaków i ptaków ¿yj¹cych w rodowisku wodnym.
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Najwa¿niejsze czyny zabronione, posiadaj¹ce cechy k³usownictwa wêdkarskiego i rybackiego, okrelone zosta³y w ustawie z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
ródl¹dowym22. Przestêpstwa rybackie (obejmuj¹ce g³ównie dokonywanie po³owu
ryb bez uprawnieñ i upowa¿nienia lub sposobami niedozwolonymi, wykonywanie
czynnoci szkodliwych dla ryb) okrelono w art. 27c ww. ustaw. Czyny zdefiniowane jako wykroczenia zawiera art. 27a i b. Obejmuj¹ one zachowania polegaj¹ce
m.in. na dokonywaniu amatorskiego po³owu ryb bez odpowiednich dokumentów
uprawniaj¹cych do po³owu lub bez upowa¿nienia do rybactwa w wodach tego
uprawnionego albo z naruszeniem warunków tego zezwolenia, dokonywanie po³owu ryb niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym wzglêdzie przepisami ochronnymi
i porz¹dkowymi, naruszenie zakazów ochronnych, np. w okresie ochronnym lub
o wymiarach ochronnych, z u¿yciem sprzêtu po³owowego niezgodnego z przepisami
tej¿e ustawy.
Je¿eli chodzi o rodki karne, zarówno za wykroczenia (wêdkarskie, ³owieckie),
jak i przestêpstwa (³owieckie) ustawa przewiduje dodatkowo orzeczenie (w przypadku przestêpstwa) lub mo¿liwoæ orzeczenia (w przypadku wykroczenia) obowi¹zku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego i na jego wniosek lub nawi¹zkê na rzecz uprawnionego do rybactwa w wysokoci od piêciokrotnej do
dwudziestokrotnej wartoci przyw³aszczonych ryb, a tak¿e przepadek rybackich narzêdzi po³owowych i innych przedmiotów s³u¿¹cych lub które mia³y s³u¿yæ do pope³nienia wykroczenia lub przestêpstwa b¹d przedmiotów pochodz¹cych bezporednio lub porednio z wykroczenia, jak równie¿ trwa³e odebranie karty
wêdkarskiej albo karty ³owiectwa podwodnego.
Kradzie¿e drzewa, ze wzglêdu na rozmiar czynów i wysokoæ strat ponoszonych przez Skarb Pañstwa, stanowi¹ g³ówn¹ grupê rodzajow¹ szkodnictwa lenego,
obejmuj¹c¹ wyr¹b drzewa (tj. od³¹czenie drzewa od pod³o¿a w znaczeniu odciêcia
od korzeni albo wyrwania b¹d wykopania z korzeniami) w celu przyw³aszczenia
oraz kradzie¿ z lasu drzewa ju¿ wyr¹banego lub powalonego.
Wyr¹b drzewa z lasu reguluj¹ zarówno przepisy k.k., jak i k.w. W przypadku
przestêpstw zastosowanie bêdzie mia³ przepis art. 290 k.k., natomiast w przypadku
wykroczeñ art. 120 k.w. W odniesieniu do sankcjonowania kradzie¿y drzewa z lasu
ustawodawca pos³u¿y³ siê konstrukcj¹ tzw. czynu przepo³owionego, ustalaj¹c wartoæ graniczn¹ szkody na 1/4 minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2015 r. 437,50 z³).
Sama za wartoæ drzewa ustalana jest na podstawie cen rynkowych obowi¹zuj¹cych w momencie powalenia lub wyr¹bania drzewa W przypadku wyrêbu drzewa
w innym miejscu ni¿ na terenie lasu czyn ten nie stanowi przestêpstwa z art. 290
k.k. lub wykroczenia kradzie¿y drzewa z lasu z art. 120 k.k., lecz zastosowanie
bêd¹ mia³y przepisy art. 278 § 1 k.k. lub art. 119 § 1 k.w. penalizuj¹ce kradzie¿
zwyk³¹.
22

Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 652.
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Podobna sytuacja bêdzie mia³a miejsce w przypadku przerobienia drzewa wyr¹banego lub powalonego na materia³ budowlany lub inny materia³ u¿ytkowy. Drzewo
otrzymuje wówczas inn¹ postaæ (np. drewna) i ma inn¹ wartoæ. Wyr¹bane lub
powalone drzewo, je¿eli przed kradzie¿¹ zosta³o przerobione na materia³ budowlany
lub inny u¿ytkowy, mo¿e stanowiæ przedmiot czynnoci wykonawczej w typie wykroczenia okrelonego w art. 119 § 1 k.w. albo w typie przestêpstwa okrelonego
w art. 278 § 1 lub 3 k.k.23 W ramach tej grupy rodzajowej nale¿y wskazaæ równie¿
inny czyn zabroniony jako wykroczenie lub przestêpstwo, tj. paserstwo drewna kradzionego. Podstawowe elementy ró¿nicuj¹ce wykroczenie paserstwa z art. 122 k.w.
od wystêpku paserstwa umylnego z art. 291 k.k. i paserstwa nieumylnego
z 292 k.k. to pochodzenie drzewa oraz jego wartoæ. Je¿eli wartoæ drzewa nie
przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, a drzewo pochodzi wy³¹cznie z kradzie¿y zwyk³ej lub z przyw³aszczenia, nale¿y przyj¹æ kwalifikacjê z art. 122 k.w.
W wypadku gdy wartoæ drzewa przekracza tê granicê u³amkow¹ lub gdy drzewo
pochodzi z innego rodzajowo ni¿ kradzie¿ lub przyw³aszczenie czynu zabronionego,
odpowiednia do takiego czynu jest kwalifikacja z k.k.24
Kradzie¿ albo zniszczenie mienia tak¿e wchodzi z zakres szkodnictwa lenego, ale dotyczy innego mienia ni¿ drewno czy zwierzyna. Kwalifikacjê prawn¹
zawieraj¹ odpowiednio przepisy penalizuj¹ce wykroczenia: kradzie¿y lub przyw³aszczenia (art. 119 k.w.), paserstwa (art. 122 k.w.) i zniszczenia cudzej rzeczy
(art.124 k.w.) oraz przestêpstwa: kradzie¿y (art. 278 k.k.), zniszczenia i uszkodzenia
rzeczy (art. 288 k.k.), paserstwa umylnego (art. 291 k.k.) i paserstwa nieumylnego
(art. 292 k.k.). Wartoci¹ graniczn¹ przy definiowaniu czynu jako przestêpstwa czy
wykroczenia, podobnie jak to ma miejsce przy paserstwie drzewa, jest wartoæ wyra¿ona u³amkowo i obecnie wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Zarówno wykroczenie paserstwa, jak i przestêpstwo paserstwa nie wystêpuj¹ czêsto w odniesieniu do mienia zaliczanego do powy¿szej grupy szkodnictwa lenego, s¹ to czyny
zabronione charakterystyczne dla szkodnictwa lenego obejmuj¹cego kradzie¿
drewna z lasu pañstwowego.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ przepisy obu ustaw traktuj¹ mienie ogólnie jako:
cudz¹ rzecz ruchom¹, cudz¹ rzecz i rzecz, co oznacza, ¿e nie zawieraj¹ ¿adnej specyfikacji przedmiotów wystêpuj¹cych w lasach. Nie zawieraj¹ w tym zakresie ¿adnej terminologii przyrodniczo-lenej z wyj¹tkiem drzewa jako drewna,
którego kradzie¿ stanowi odrêbn¹ grupê rodzajow¹ szkodnictwa lenego25.

23
24

poz. 43.
25

Wyrok SN z dnia 3 wrzenia 2009 r., sygn. akt V KK 171/09, OSNKW 2010, nr 2, poz. 16.
Zob. wyrok SN z dnia 19 wrzenia 1978 r., sygn. akt III KR 136/78, OSNKW 1979, nr 4,
Z. Nowak, Rodzaje szkodnictwa lenego..., s. 1516.

Szkodnictwo lene  zarys problemu

51

Rozmiar i dynamika szkodnictwa lenego
Ka¿dego roku PGL LP w wyniku ujawnionych przypadków szkodnictwa lenego odnotowuje wielomilionowe straty. Jak wynika z danych26, na obszarach lenych
zarz¹dzanych przez PGL w latach 20082012 wysokoæ strat z tytu³u szkodnictwa
lenego wynios³a ³¹cznie 31 991,19 tys. z³ przy 285 173 przypadkach szkodnictwa.
W 2008 r. w Lasach Pañstwowych zanotowano 58 450 zarejestrowanych przypadków szkodnictwa, a ogólna wartoæ szkód wynios³a 5 263,70 tys. z³. W stosunku do
roku poprzedniego w 2009 r. nast¹pi³ spadek liczby przypadków szkodnictwa
o 5,2% (do 55 429 przypadków) przy jednoczesnym zwiêkszeniu strat z tego tytu³u
o 13,7% (do 5 986, 58 z³). Natomiast w 2010 r. ogólna wartoæ szkód wynios³a
5 559,98 tys. z³ przy 62 821 przypadkach szkodnictwa. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2009 liczby odnotowanych przypadków szkodnictwa o 13,3%,
a o 7,1% spadek strat Skarbu Pañstwa z tego tytu³u. W 2011 r. odnotowano 52 336
przypadków, a szkody wynios³y 8 141,65 z³. Wartoæ szkód by³a wy¿sza a¿ o 46,4%,
natomiast liczba zarejestrowanych przypadków ni¿sza o 16,7% w stosunku do roku
2010. Z kolei w 2012 r. straty z tytu³u szkodnictwa lenego wynios³y 7 039,30 tys. z³
przy 56 137 przypadkach szkodnictwa, co oznacza, ¿e odnotowany zosta³ w stosunku do roku 2011 wzrost liczby przypadków szkodnictwa o 7,2% przy jednoczesnym
zmniejszeniu strat z tego tytu³u o 13,5%.
Rodzajem szkodnictwa lenego generuj¹cym najwiêksze straty s¹ kradzie¿e drewna. W 2008 r. ujawniono 6 893 przypadki kradzie¿y drewna w iloci 18 495,58 m3
i o ³¹cznej wartoci 2 864,2 tys. z³. W 2009 r. odnotowano 7 683 przypadki,
w wyniku czego skradziono 22 238,66 m3 drewna o wartoci 3 098,5 tys. z³. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2008 liczby przypadków kradzie¿y o 11,5%,
a strat z tego tytu³u o 8,1%. W 2010 r. w Lasach Pañstwowych zg³oszono 7 422
przypadki kradzie¿y drewna w iloci 20 628,75 m3 o wartoci 3 207,32 tys. z³.
W stosunku do roku 2009 nast¹pi³ zatem spadek liczby kradzie¿y o 3,4% przy
jednoczesnym zwiêkszeniu strat z tego tytu³u o 3,5%. W 2011 r. ujawniono 8 870
tego typu przypadków, a skradziono drewno o mi¹¿szoci 26 939,40 m3 i ³¹cznej
wartoci 5 323,2 tys. z³. Wartoæ szkód i liczba zarejestrowanych kradzie¿y by³a
znacznie wy¿sza w stosunku do roku 2010 i wynosi³a odpowiednio 65,9% i 19,5%.
Natomiast w 2012 r. liczba zarejestrowanych przypadków kradzie¿y oraz strat poniesionych z tego tytu³u istotnie spad³a w stosunku do roku poprzedniego, bowiem
w 2012 r. ujawniono 6 451 przypadków kradzie¿y drewna (spadek o 27,3%) w iloci
19 715,60 m3 i ³¹cznej wartoci 3 906,65 tys. z³. (spadek o 26,6%). Nale¿y tak¿e
zauwa¿yæ, i¿ liczba przypadków kradzie¿y drewna w 2012 r. jest najni¿sza od co
najmniej 21 lat. Do takiego spadku, który zanotowano na terenach PGL LP, przyczyni³o siê coraz powszechniejsze stosowanie monitoringu wizyjnego oraz zastosowa26 Dane PGL LP, [w:] T. Pasternak, Raport. Zwalczanie szkodnictwa lenego w 2010 r., Warszawa
2011; idem, Raport. Zwalczanie szkodnictwa lenego w 2012 r., Warszawa 2013.
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nie techniki kryminalistycznej w postaci analizy DNA drewna w postêpowaniu dowodowym prowadzonych spraw.
Pozosta³e straty w ramach szkodnictwa lenego wygenerowa³o k³usownictwo,
kradzie¿ lub zniszczenie mienia oraz bezprawne korzystanie z lasu.
Na terenach lenych bêd¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych w 2008 r.
zanotowano 369 przypadków k³usownictwa. W 2009 r liczba ta spad³a o 7,3%  do
342 przypadków. Tendencja spadkowa utrzyma³a siê tak¿e w kolejnym roku, bowiem w 2010 r. zanotowano 293 przypadki i w stosunku do 2009 r. by³ to spadek
o 14,3%. W latach 20112012 zaobserwowano za tendencjê wzrostow¹. W roku
2011 liczba ta w stosunku do 2010 r. wzros³a o 8,9% (319 tego typu przestêpstw),
za w 2012 r. zanotowano 331 przypadków k³usownictwa, co oznacza wzrost
w stosunku do roku poprzedniego o 3,8%. Szkody z tytu³u k³usownictwa w 2008 r.
wynios³y 1 074,9 tys. z³. Wysokoæ strat powsta³ych w wyniku k³usownictwa
w 2009 r. wzros³a o 33,8% i by³a to kwota 1 438,01 tys. z³. W 2010 r. spad³a
w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,9%  do 1 224,09 z³. W 2011 r. wartoæ
szkód wynios³a 1 259,4 tys. z³, co oznacza, ¿e odnotowany zosta³ w stosunku do
roku 2010 wzrost strat z tytu³u k³usownictwa o 2,9%. Szkody w wyniku k³usownictwa w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzros³y o 11,07%, a mianowicie
z 1 259,4 tys. z³ do 1 398,9 tys. z³.
Z danych Polskiego Zwi¹zku £owieckiego wynika, ¿e w 2011 r. w obwodach
³owieckich sk³usowano ogó³em 7 723 sztuk zwierzyny grubej. W 2010 r. by³o to
8 340 sztuk, a w 2009 r. a¿ 10 622 sztuk zwierz¹t ³ownych27 . Do najczêciej
pozyskiwanych bezprawnie gatunków zwierzyny nale¿¹: sarny, jelenie, dziki, ³osie,
lisy, daniele, zaj¹ce oraz ryby.
W grupie obejmuj¹cej kradzie¿ albo zniszczenie mienia nadlenictwa w 2008 r.
odnotowa³y 1 358 przypadków, a wartoæ spowodowanych szkód z tego tytu³u to
1 085,0 tys. z³. W stosunku do roku poprzedniego w 2009 r. nast¹pi³ spadek tego
typu zdarzeñ o 6,8% do 1 266 przy jednoczesnym wzrocie strat o 4,5% do 1 133,5
tys. z³. W 2010 r. odnotowano dalszy spadek o 10,8% liczby tych zdarzeñ, czemu
towarzyszy³ spadek o 25,6% strat z tego tytu³u w mieniu Skarbu Pañstwa. Ujawniono wówczas 1 129 przypadków kradzie¿y lub zniszczenia mienia o wartoci 843,75
tys. z³. W 2011 r. wartoæ spowodowanych szkód wynosi³a 1 065,2 tys. z³ przy 1 338
ujawnionych przypadkach, co oznacza wzrost liczby zdarzeñ o 18,5% i oraz strat
z tego tytu³u o 26,2% w stosunku do roku poprzedniego. W 2012 r. odnotowano
1 337 przypadków, a szkody wynios³y 1 335,6 z³. Wartoæ szkód by³a wy¿sza
o 25,3%, natomiast liczba zarejestrowanych przypadków pozostawa³a w³aciwie na
niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2010 (spadek o 1 przypadek).

27 Zob. T. Pasternak, Dziczyzna na polskim stole  czy wiemy, sk¹d pochodzi?, [w:] W. P³ywaczewski, R. P³ocki (red.), Nielegalne rynki ¿ywnoci. Skala zjawiska i mo¿liwoci przeciwdzia³ania,
Szczytno 2013, s. 76.
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W ramach tej grupy rodzajowej szkodnictwa lenego przedmiotem kradzie¿y
najczêciej s¹: sadzonki drzew lenych ze szkó³ek, upraw i do³ów w lesie, nasiona,
nawozy sztuczne, rodki ochrony rolin, a tak¿e elementy ogrodzenia (siatki grodzeniowe, bramy), maszyny, sprzêt i narzêdzia lene, paliwa, ró¿nego rodzaju elementy
metalowe urz¹dzeñ. Przedmiotem zniszczenia lub uszkodzenia przede wszystkim s¹:
schrony przyzrêbowe, paniki, ambony, obiekty i urz¹dzenia zagospodarowania ³owieckiego, urz¹dzenia melioracyjne lub rybackie, linie energetyczne, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze, a w rejonach o du¿ym nasileniu ruchu turystycznego
 elementy i urz¹dzenia zagospodarowania turystycznego (³awki, sto³y, kosze na
mieci).
P r z y p a d k i s z k o d n ic t w a l e  n e g o z a r e j e s t r o w a n e n a o b s z a r a c h l e  n y c h
z a rz ¹ d z a n y c h p rz ez P G L L P w l a t a c h 2008 2012
G r u p y r o d z a j o w e s z k o d n ic t w a l e  n e g o
Bezprawne korzystanie z lasu
K³usownictwo

Ta b ela 1

R ok
2008

2009

2010

2011

2012

49 830

46 138

53 988

41 809

48 018

369

342

293

319

331

Kradzie¿ lub zniszczenie mienia

1 358

1 266

1 129

1 338

1 337

Kradzie¿ drewna

6 893

7 683

7 422

8 870

6 451

Razem

58 450

55 429

62 821

52 336

56 137

ród³o: T. Pasternak, Raport. Zwalczanie szkodnictwa lenego w 2010 r., Warszawa 2011; idem, Raport.
Zwalczanie szkodnictwa lenego w 2012 r., Warszawa 2013.

W grupie obejmuj¹cej bezprawne korzystanie z lasu w 2008 r. zarejestrowano
odpowiednio 49 830 przypadków szkodnictwa, a szkody wynios³y 239,55 tys. z³.
W 2009 r. zg³oszono 46 138 przypadków, a szkody wynios³y 316,58 z³. Wartoæ
szkód by³a wy¿sza o 32,1%, natomiast liczba zarejestrowanych przypadków ni¿sza
o 7,4% w stosunku do roku 2008. W 2010 r. odnotowano 53 988 przypadków
szkodnictwa, a straty Skarbu Pañstwa z tego tytu³u wynios³y 284,80 tys. z³. Oznacza
to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim liczby odnotowanych przypadków
szkodnictwa o 17,0%, a o 10,0% spadek strat z tego tytu³u. W 2011 r. w wyniku
bezprawnego korzystania z lasu zarejestrowano 41 809 zdarzeñ. Straty wynios³y
493,85 tys. z³. Wartoæ strat by³a wy¿sza a¿ o 73,4%, natomiast liczba zarejestrowanych przypadków ni¿sza o 22,5% w stosunku do roku 2010. Z kolei w 2012 r.
wysokoæ szkód wynios³a 398,13 tys. z³ przy 48 018 ujawnionych przypadkach
szkodnictwa, co oznacza, ¿e zarejestrowano wzrost liczby przypadków o 14,8%
i spadek strat z tego tytu³u o 19,4% w stosunku do 2011 r. W tej grupie rodzajowej
najczêciej pope³nianymi wykroczeniami s¹: wjazdy do lasu pojazdami silnikowym
w miejscach niedozwolonych, jak równie¿ pozostawianie tych pojazdów w miejscu
do tego nieprzeznaczonym (i nieoznakowanym), zamiecanie i zanieczyszczanie terenów lenych, a wiêc wywóz mieci, odpadów i nieczystoci p³ynnych oraz zu¿ytych
samochodów, naruszanie przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej, g³ównie palenie
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ognisk, rozniecanie ognia w lesie lub w pobli¿u lasu oraz wypalanie traw, biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez zarz¹dcê lasu i bez jego zgody, nielegalne
pozyskiwanie ga³êzi stroiszowych (g³ównie jod³owych i wierkowych), choinek, chrustu miotlarskiego (z brzozy), a tak¿e niszczenie runa lenego i puszczanie psów luzem.
Liczbê zarejestrowanych przypadków szkodnictwa lenego obrazuje tabela 1.

Rola Stra¿y Lenej jako organu powo³anego do zwalczania
szkodnictwa lenego
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o lasach zosta³a utworzona S³u¿ba Lena,
w sk³ad której wchodz¹ pracownicy zajmuj¹cy siê zarz¹dzaniem obszarami lenymi
nale¿¹cymi do PGL LP28. Podstawowym zadaniem S³u¿by Lenej jest prowadzenie
gospodarki lenej w lasach Skarbu Pañstwa, ochrona tych lasów, zwalczanie przestêpstw i wykroczeñ dotycz¹cych szkodnictwa lenego i ochrony przyrody oraz
wykonywanie innych zadañ w zakresie ochrony mienia, a tak¿e sprawowanie nadzoru w lasach niestanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa w razie jego powierzenia29.
S³u¿ba Lena wykonuje okrelone przez ustawê zadania w ramach struktury organizacyjnej PGL LP. Pracownicy PGL LP zobowi¹zani s¹ do reagowania na wszelkie
przejawy szkodnictwa lenego poprzez ich ujawnianie, zg³aszanie i ciganie, czyni¹c to zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i mo¿liwociami.
W ramach S³u¿by Lenej powo³ana zosta³a Stra¿ Lena, któr¹ kieruje G³ówny
Inspektor Stra¿y Lenej. Zwalczania przestêpstw i wykroczeñ w zakresie szkodnictwa
lenego oraz wykonywanie innych zadañ w zakresie ochrony mienia zosta³o powierzone stra¿nikom lenym wchodz¹cych w sk³ad S³u¿by Lenej. Na dzieñ 31 grudnia
2012 r. stan osobowy posterunków Stra¿y Lenej wyniós³ 952 stra¿ników lenych.
Uprawnienia stra¿ników lenych mo¿na podzieliæ na cztery grupy. Po pierwsze,
s¹ oni uprawnieni do czynnoci zmierzaj¹cych do ujawnienia sprawców przestêpstw
i wykroczeñ, zatrzymania ich, odebrania przedmiotów i narzêdzi oraz zabezpieczenia dowodów. Po drugie, maj¹ prawo do kontrolowania. Trzecia grupa uprawnieñ
zapewnia realnoæ wykonywania zadañ, za czwarta uprawnieñ procesowych
w sprawach o przestêpstwa lub wykroczenia30.
28 PGL LP zosta³o powo³ane do wykonywania szeregu zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ len¹,
w szczególnoci do reprezentowania Skarbu Pañstwa w zakresie zarz¹du nad lasami stanowi¹cymi jego
w³asnoæ. W ramach PGL LP funkcjonuj¹ dwie instytucje, które s¹ ze sob¹ cile powi¹zane, tj. S³u¿ba
Lena oraz Stra¿ Lena. Regulacja prawna dotycz¹ca obu tych instytucji zosta³a zawarta w rozdziale 7
ustawy o lasach.
29 T. Pasternak, Zwalczanie przestêpstw , s. 15. Szczegó³owe zadania w zakresie ochrony lasu
przed szkodnictwem zosta³y okrelone w Instrukcji ochrony lasów przed szkodnictwem lenym, stanowi¹cej za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 9 wrzenia
2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (Znak: GO-2505-12/04, niepubl.).
30 W. Radecki, Polskie prawo lene. Cz. IX. ciganie przestêpstw i wykroczeñ lenych, Problemy
Ekologii 2007, nr 11.s. 75
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W ramach pierwszej grupy stra¿nicy leni na obszarach lenych maj¹ przede
wszystkim prawo do wylegitymowania osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenie, jak równie¿ wiadków tych czynów. Przedmiotowe uprawnienie ma istotne znaczenie w przypadku koniecznoci wszczêcia postêpowania
w sytuacji potwierdzenia siê pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia lenego31.
Do czynnoci legitymowania stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z 6 kwietnia
1990 r. o Policji32. Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 tej¿e ustawy w odniesieniu do
procedury legitymowania maj¹ zastosowanie przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postêpowania przy wykonywaniu niektórych uprawnieñ policjantów33. Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, i¿ umylne
wprowadzenie w b³¹d stra¿nika lenego lub pracownika S³u¿by Lenej posiadaj¹cego
uprawnienia stra¿nika lenego jest naruszeniem dyspozycji okrelonej w § 1 art. 65 k.w.,
natomiast odmowa udzielenia danych osobowych lub przedstawienia dokumentów,
je¿eli legitymowany posiada go przy sobie, jest wykroczeniem z art. 65 § 2 k.w.
Warto tak¿e wskazaæ, i¿ na podstawie art. 129c ustawy z 20 czerwca 1997 r.
 Prawo o ruchu drogowym34 stra¿nikom lenym przyznano równie¿ uprawnienie
do kontrolowania kierowców na obszarze lenym. W ramach wykonywania kontroli
stra¿nicy leni s¹ upowa¿nieni do zatrzymania kieruj¹cego pojazdem, który nie stosuje siê do obowi¹zuj¹cych na terenach lasów przepisów i znaków drogowych dotycz¹cych zakazu wjazdu, zatrzymywania siê lub postoju, legitymowania uczestnika
ruchu drogowego, a tak¿e wydawania poleceñ co do sposobu zachowania siê na
drodze. Przy czym, dokonuj¹c legitymowania uczestnika ruchu drogowego, stra¿nicy leni zobowi¹zani s¹ do przestrzegania zasad okrelonych w rozporz¹dzeniu
MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego35.
Innym uprawnieniem jest prawo przeszukiwania pomieszczeñ i innych miejsc
w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o pope³nienie przestêpstwa oraz ujêcia
na gor¹cym uczynku sprawcy przestêpstwa lub wykroczenia albo w pocigu podjêtym bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa oraz jego doprowadzenia do Policji,
a tak¿e odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodz¹cych z czynu zabronionego oraz narzêdzi i rodków s³u¿¹cych do ich pope³nienia. Upowa¿nienie to
zwi¹zane jest z uprawnieniami podmiotowymi i dotyczy m.in. bezprawnie pozyskanego drewna, tuszy zwierzyny, trofeów ³owieckich, a tak¿e narzêdzi rodków s³u¿¹cych do ich pope³nienia, np. siekiery, pi³y, urz¹dzeñ k³usowniczych, a tak¿e broni
palnej36.
W ramach drugiej grupy uprawnieñ stra¿nikom lenym przys³uguje prawo zatrzymywania i dokonywania kontroli rodków transportu na obszarach lenych oraz
31 M. Werkowski, P. Sitek, Prawne i kryminologiczne aspekty szkodnictwa lenego, Józefów
2007, s. 28.
32 Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 z pón. zm.
33 Dz.U. z 2005 r., nr 141, poz. 1186.
34 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1137).
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w ich bezporednim s¹siedztwie w celu sprawdzenia ³adunku oraz przegl¹dania
zawartoci baga¿y w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope³nienia
czynu karalnego, tudzie¿ dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów lenych w celu
sprawdzania legalnoci pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów lenych37.
W ramach trzeciej grupy uprawnieñ stra¿nikom lenym przys³uguje prawo u¿ycia lub wykorzystywania rodków przymusu bezporedniego oraz broni palnej38.
Stosowanie rodków przymusu obejmuje u¿ycie si³y fizycznej poprzez mo¿liwoæ
stosowania technik transportowych, obrony, ataku oraz obezw³adniania, kajdanek,
pa³ki s³u¿bowej, psa s³u¿bowego, chemicznych rodków obezw³adniaj¹cych w postaci rêcznych miotaczy substancji obezw³adniaj¹cych oraz przedmiotów przeznaczonych do obezw³adniania osób za pomoc¹ energii elektrycznej. Celem zastosowania takich rodków mo¿e byæ podporz¹dkowanie siê osoby wydanym poleceniem;
odparcie bezporedniego, bezprawnego zamachu na ¿ycie, zdrowie lub wolnoæ
stra¿nika lenego lub innej osoby; przeciwdzia³anie czynnociom zmierzaj¹cym bezporednio do takiego zamachu; przeciwdzia³anie niszczeniu mienia; ujêcie osoby,
udaremnienie jej ucieczki oraz przeciwdzia³anie czynnociom zmierzaj¹cym do autoagresji. Stra¿nicy leni s¹ upowa¿nieni do noszenia broni palnej d³ugiej i krótkiej
na podstawie art. 47 ust. 2 pkt 9 ustawy o lasach. U¿ycie broni palnej mo¿e nast¹piæ
tylko wówczas, kiedy u¿yte rodki przymusu bezporedniego okaza³yby siê niedostateczne i w przypadkach cile okrelonych w ustawie (art. 47 ust. 4 ustawy
o lasach).
W ramach czwartej grupy uprawnieñ, tj. uprawieñ procesowych39, stra¿nicy
leni maj¹ prawo, a jednoczenie obowi¹zek:
1. Prowadzenia dochodzeñ oraz wnoszenia i popierania aktów oskar¿enia
w postêpowaniu uproszczonym, je¿eli przedmiotem przestêpstwa jest drewno pochodz¹ce z lasów stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, w trybie i na zasadach
okrelonych w kodeksie postêpowania karnego40. Upowa¿nienie obejmuje równie¿
¿¹danie kontroli zasadnoci orzeczenia s¹du pierwszej instancji41. Katalog przestêpstw, których przedmiotem jest drewno pochodz¹ce z lasów stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, a w przedmiocie których stra¿nicy leni mog¹ wszcz¹æ i pro35 Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U.
nr 132, poz. 841 z pón. zm.).
36 T. Pasternak, Rola Stra¿y Lenej w zwalczaniu przestêpstw i wykroczeñ, [w:] Nielegalna eksploatacja..., s. 121.
37 Ibidem.
38 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz.U. poz. 628).
39 Szerzej na temat uprawnieñ procesowych stra¿ników lenych w postepowaniu karnym w sprawach o przestêpstwa oraz uprawnieñ procesowych w sprawach o wykroczenia zob.: T. Pasternak,
Zwalczanie przestêpstw..., s. 6980; M. Werkowski, P. Sitek, Prawne i kryminologiczne..., s. 2192.
40 Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z pón. zm.
41 Postanowienie SN z 21 maja 1999 r., sygn. akt V KKN 85/99, OSNKW 1999, nr 910, poz. 64.
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wadziæ dochodzenie oraz popieraæ akt oskar¿enia, jest ograniczony do kradzie¿y
(art. 278 § l k.k.), wyrêbu drzewa w lesie w celu przyw³aszczenia (art. 290 § l k.k.),
zniszczenia lub uszkodzenia mienia (art. 288 § l k.k.), paserstwa umylnego
(art. 291 § l k.k.) oraz paserstwa nieumylnego (art. 292 k.k.).
2. Prowadzenia postêpowania w sprawach o wykroczenia oraz udzia³u w rozprawach przed s¹dem rejonowym w charakterze oskar¿yciela publicznego i wnoszenia rodków zaskar¿ania do s¹dów rejonowych od rozstrzygniêæ s¹du rejonowego
w sprawach zwalczania wykroczeñ w zakresie szkodnictwa lenego. W tym zakresie
stra¿nicy leni w postêpowaniu w sprawach o wykroczenie s¹ uprawnieni równie¿
do nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego. Podstaw¹ uprawnieñ mandatowych jest art. 47 ust. 2 pkt 2 ustawy o lasach, wed³ug którego stra¿nicy leni przy
wykonywaniu zadañ zwi¹zanych ze zwalczaniem wykroczeñ w zakresie szkodnictwa lenego i ochrony przyrody maj¹ prawo do nak³adania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie okrelonych odrêbnymi
przepisami42. Zakres uprawnieñ przys³uguj¹cych stra¿nikom lenym oraz pracownikom S³u¿by Lenej, którym przys³uguj¹ uprawnienia stra¿nika lenego w tym zakresie, mo¿na podzieliæ na trzy grupy. Pierwsza obejmuje wykroczenia stypizowane
w k.w. (art. 81, art. 82 § 1 pkt 7 i 9 oraz § 2, art. 148 § 1 i art. 149, art. 152 § 1, art. 153
§ 1, art. 154 § 1 i 2, art. 155 § 1 i art. 156 § 1, art. 159, art. 161, art. 162 § 1 i 2 oraz
art. 163166), druga wykroczenia wystêpuj¹ce w ustawie o ochronie przyrody
(art. 131 pkt 6,7 i 12), trzecia za wykroczenia zawarte w art. 51 ust. 1 ustawy
³owieckiej. W zakresie postêpowania mandatowego Stra¿ Lena w 2012 r. na³o¿y³a
11 963 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotê 1 278,52 tys. z³43, co oznacza
spadek w stosunku do roku 2010 r. liczby mandatów o 10,3%, bowiem w 2010 r.
na³o¿ono 13 333 grzywny na kwotê 1 283,94 tys. z³44.
Ponadto stra¿nikom lenym podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych na
gruntach stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa zarz¹dzanych przez Lasy Pañstwowe przys³uguj¹ dodatkowo uprawnienia Pañstwowej Stra¿y £owieckiej w zakresie zwalczania k³usownictwa oraz Pañstwowej Stra¿y Rybackiej w zakresie kontroli legalnoci dokonywania po³owu.
Uprawnienia przypisane stra¿nikom lenym w zakresie zwalczania szkodnictwa
lenego przys³uguj¹ tak¿e nadleniczemu, zastêpcy nadleniczego oraz in¿ynierowi
nadzoru, leniczemu i podleniczemu. Osoby te nie maj¹ jednak uprawnieñ do noszenia broni, stosowania rodków przymusu i u¿ywania broni palnej.
Reasumuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ szkodnictwo lene w Polsce by³o, jest i bêdzie
wystêpowaæ. Zmianie ulega w³aciwie tylko profil pope³nianych szkód. Ka¿dego
roku w wyniku szkód lenych PGL LP odnotowuje nie tylko wielomilionowe straty
42 Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeñ,
za które uprawnieni pracownicy Lasów Pañstwowych, pracownicy parków narodowych oraz stra¿nicy
³owieccy s¹ upowa¿nieni do nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 174, poz. 1432).
43 T. Pasternak, Raport. Zwalczanie [...] w 2012 r., s. 26.
44 T. Pasternak, Raport. Zwalczanie [...] w 2010 r., s. 23.
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w wymiarze finansowym, ale równie¿ ogromne straty w wymiarze rzeczowym. Wa¿ne jest wiêc prowadzenie dzia³añ w celu skutecznego wykrywania, zwalczania
i zapobiegania pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ na obszarze lenym. G³ówn¹
rolê w tym obszarze powierzono Stra¿y Lenej, której szerokie uprawnienia pozwalaj¹ na wykonywanie postawionych przed ni¹ zadañ w sposób w³aciwy i skuteczny.
W celu zmniejszenia liczby notowanych przypadków szkodnictwa lenego istotne
jest wspó³dzia³anie z innymi organami i instytucjami powo³anymi do ich zwalczania.
Wa¿ny jest tak¿e wzrost wiadomoci spo³ecznej i wykszta³cenie postrzegania lasu
jako dobra wspólnego, s³u¿¹cego do wypoczynku, relaksu i edukacji, z którego
korzystaæ nie mo¿na w sposób samowolny i swobodny.

Summary
Forests sabotage  an outline of the problem
Key words: protection of the forest, forest sabotage, forest petty offences, environment, Forest Guard.

The forest sabotage is a phenomenon that has been existing in Poland for ages.
Only a profile of committed damages is changing. Every year as a result of the forest
damage, the National Forest Holding State Forests notes down gigantic losses in
the factual and financial dimension. Conducting effective actions that combat forest
sabotage is very important from this point of view. Forest Guard realises the forests
protection against crimes and petty offences in the field of forest sabotage and the
conservation of nature in the institutional dimension. The following publication
refers to the problem of the forest sabotage. It defines the concept of forest in the
natural and legal view, as well as characterises forests in Poland. It makes an attempt
to define the forest sabotage and describes the genre groups of this phenomenon. It
also introduces the statistics of the forest sabotage, including unlawful using of the
forest, woods theft, poaching and destroying of the possessions. Every year 60.000
punishable offences of that kind are recorded in Poland. Moreover, the following
publication shows the Forest Guard entitlements in combating and preventing the
forest sabotage.
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Czyn z³oliwego podszywania siê pod inn¹ osobê
W dniu 25 lutego 2011 r. Sejm uchwali³ nowelizacjê wprowadzaj¹c¹ do kodeksu karnego nowe typy czynów zabronionych, uregulowanych ostatecznie w art. 190a
§ 1 i 2 k.k. Nowela stanowi³a odpowied na podnoszon¹ potrzebê penalizacji zachowañ ogólnie ujmowanych jako stalking.
Wed³ug jednej z definicji, stalking to forma powtarzaj¹cego siê zachowania
zmierzaj¹ca do dokuczenia drugiej osobie poprzez wielokrotne, uporczywe podejmowanie prób nawi¹zywania z ni¹ kontaktu, obdarowywanie niechcianym zainteresowaniem w formie komunikatów werbalnych czy zbli¿eñ fizycznych1. Zdaniem
psychologów zakres pojêciowy stalkingu pozwala uj¹æ szereg zachowañ stalkera
w ramach przemocy emocjonalnej wobec osoby nêkanej, która w tym kontekcie
staje siê ofiar¹2 . Stalker zmierza do nawi¹zania kontaktu z osob¹, która wzbudzi³a
jego zainteresowanie, w celu przejêcia kontroli nad jej ¿yciem, uzale¿nienia jej od
siebie. Wród przyk³adów zachowañ sprawcy wymienia siê: obserwacjê, ledzenie,
wyczekiwanie pod miejscem pracy i domem ofiary, uporczywe telefonowanie
o ró¿nych porach, w³amania do mieszkania ofiary, systematyczne sk³adanie propozycji spotkañ, proponowanie kontraktów seksualnych, nawi¹zywanie znajomoci
z osobami z otoczenia ofiary, pozyskiwanie prywatnych informacji, manipulowanie
najbli¿szymi ofiary w celu nastawienia ich przeciw niej, podszywanie siê pod ofiarê
czy osoby jej najbli¿sze, wykorzystanie wizerunku, groby lub próby samobójstwa
celem wymuszenia na ofierze pewnych zachowañ, akty przemocy, wandalizmu. Zdaniem Brunona Ho³ysta, czynnoci w ramach stalkingu mog¹ polegaæ na bezporednich lub ukrytych grobach, molestowaniu polegaj¹cym na przesy³aniu niechcianych
przesy³ek, demonstrowaniu grób oraz wszelkich zachowaniach wkraczaj¹cych
1

s. 3.

P.E. Mullen, M. Pathe, R. Purcell, Stalkers and their victims, University Press, Cambridge 2009,

2 N. Osica, (Nie)naturalna sytuacja. O stalkingu szerzej, [online] <www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=375> (dostêp: 3.06.2015).
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w sferê prywatnoci drugiego cz³owieka, a wywo³uj¹cych u niego obawê3. Motywacja stalkingu sprowadza siê do potrzeby kontroli i zastraszenia ofiary, co powoduje,
¿e wystrzegaæ siê nale¿y ujmowania zjawiska przesz pryzmat psychiatrii czy medycyny.
Rz¹dowym projektem ustawy z dnia 31 sierpnia 2010 r., przygotowanym przez
Ministerstwo Sprawiedliwoci, podjêto siê penalizacji zjawiska stalkingu4. S³owo
nêka by³o tym, które mia³o dostatecznie oddawaæ sens zachowañ okrelanych
mianem stalkingu, a tym samym pozostawia³o orzecznictwu miejsce na wypracowanie regu³ interpretacyjnych. Za niezbêdne uznano wprowadzenie od strony podmiotowej znamienia uporczywoci zachowania sprawcy. Jako ¿e jednym z przejawów
zjawiska stalkingu jest korzystanie z wizerunku osoby nêkanej, projektodawca uzna³
za konieczne w ramach planowanej nowelizacji dokonanie odrêbnej kryminalizacji
takich zjawisk. Wyjaniono, ¿e czêæ zachowañ sk³adaj¹cych siê na uporczywe nêkanie, polegaj¹ce na ujawnianiu prywatnych danych ofiary, z uwagi na jednoczynowoæ zachowañ wymykaæ siê bêdzie spod planowanej regulacji uporczywego nêkania. Zdecydowano siê zatem na objêcie penalizacj¹ zjawiska tzw. przyw³aszczenia
to¿samoci. Projektodawca wskaza³ wyranie, ¿e jego intencj¹ jest zapewnienie
wolnoci w sferze decydowania o ¿yciu osobistym, co koreluje z prawem do ochrony ¿ycia prywatnego.
W uzasadnieniu projektu czytamy: jednym z czêstych przejawów zjawiska
stalkingu jest zamieszczanie zdjêæ ofiar i komentarzy ujawniaj¹cych informacje
o nich w Internecie, zamawianie na koszt ofiar ró¿nych niechcianych towarów
i us³ug, a przede wszystkim rozpowszechnianie informacji o pokrzywdzonym. Intencj¹ projektodawców przepisu art. 190a § 2 k.k. by³o przede wszystkim zapewnienie
ochrony dla swobody (wolnoci) decydowania o wykorzystaniu informacji o swoim
¿yciu osobistym, co zdaniem ustawodawców optymalnie koreluje z prawem do
ochrony ¿ycia prywatnego5.
Ostatecznie w art. 190 § 2 k.k. penalizacji poddano zachowanie polegaj¹ce na
podszywaniu siê pod inn¹ osobê poprzez wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrz¹dzenia jej szkody maj¹tkowej lub osobistej. W literaturze przewa¿a stanowisko, ¿e czyn ten stanowi kradzie¿ to¿samoci6. Jednak¿e,
moim zdaniem, trudno siê z tym pogl¹dem zgodziæ wobec faktu, ¿e przedmiotem
ochrony tego przepisu nie jest to¿samoæ, co zostanie wykazane w dalszej czêci
artyku³u. Poza tym na wniosek taki nie pozwala analiza strony przedmiotowej omawianego wystêpku. W³aciw¹ nazw¹ na okrelenie wymienionego czynu jest z³oliwe podszywanie siê pod inn¹ osobê.
3

B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 630.
Rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny (druk sejmowy nr 3553) [online]
<http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/76990E3994E7A640C125782D002BF8BE/$file/3823.PDF>,
<http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3553> (dostêp: 12.06.2015).
5 Uzasadnienie rz¹dowego projektu..., s. 10.
6 Tak np. A. Lach, Kradzie¿ to¿samoci, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, s. 29.
4
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Rodzajowym przedmiotem ochrony wystêpku stypizowanego w art. 190a § 2 k.k.
jest wolnoæ samodzielnego (wolnego od nieuprawnionej ingerencji) decydowania
o wykorzystywaniu swoich danych osobowych, wolnoæ od bezprawnego wykorzystania wizerunku. Zasadniczo wolnoæ do dysponowania danymi osobowymi decyduje o rezultatach korzystania z tego uprawnienia. Nie mo¿na zatem wykluczyæ, ¿e
tak¿e sam uprawniony, wykorzystuj¹c swoje dane osobowe, narazi siê na szkody,
jednak¿e wynikaæ to bêdzie z jego wolnoci, poci¹gaj¹cej ró¿norakie jej konsekwencje. Nikt natomiast nie ma prawa do decydowania za nas o tym, jak te dane
zostan¹ wykorzystane.
Indywidualny przedmiot ochrony omawianego przepisu nie zmienia siê. Jest
nim wolnoæ jednostki do decydowania o wykorzystywaniu swoich danych osobowych mog¹cych ujawniaæ aspekty ¿ycia osobistego wbrew jej woli. Wizerunek
i dane osobowe sk³adaj¹ siê bowiem na wiêksze dobro, jakim jest ¿ycie osobiste.
Pojêcie to nale¿y rozumieæ jako wszystkie aspekty ¿ycia jednostki cile z ni¹ zwi¹zane, dotycz¹ce m.in. jej zdrowia, wyznania, miejsca zamieszkania, ¿ycia rodzinnego i intymnego, tajemnicy korespondencji, pogl¹dów politycznych, upodobañ dotycz¹cych spêdzania wolnego czasu, kultury i sztuki, wydatków czy dochodów. ¯ycie
osobiste to ¿ycie w³asne cile zwi¹zane z osobistymi przekonaniami, emocjami,
temperamentem, charakterem. Wymienione aspekty mog¹ byæ wyra¿one w formie
pewnych komunikatów, pozwalaj¹cych na identyfikacjê osoby, której dotycz¹. To
z kolei pozwala na uznanie owych komunikatów za dane osobowe.
Jak zaznaczono wy¿ej, wykluczyæ nale¿y, by przedmiotem ochrony omawianego przepisu by³a to¿samoæ7. To¿samoæ to fakty, cechy, dane personalne pozwalaj¹ce zidentyfikowaæ dan¹ osobê. Mo¿e byæ tak¿e rozumiana jako wiadomoæ siebie8.
Skoro celem omawianej regulacji mia³a byæ kompleksowa ochrona ¿ycia osobistego
jednostki, w tym danych osobowych pozwalaj¹cych na jej identyfikacjê, to to¿samoæ
w znaczeniu podanym wy¿ej wykracza poza pojêcie danych osobowych. Pogl¹d
o to¿samoci jako przedmiocie ochrony zosta³ oparty na twierdzeniu, ¿e omawiany
czyn stanowi przestêpstwo kradzie¿y to¿samoci, co w dalszej czêci poddane zostanie weryfikacji z uwagi na czynnoæ sprawcz¹ niedaj¹c¹ siê pogodziæ z czynnoci¹
kradzie¿y.
Pojêcie dane osobowe zosta³o zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych9. Przepis art. 6 powo³anej ustawy stanowi, ¿e
dane osobowe to wszelkie informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Osob¹ mo¿liw¹ do zidentyfikowania jest osoba,
której to¿samoæ mo¿na okreliæ bezporednio lub porednio, w szczególnoci przez
powo³anie siê na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników okrelaj¹cych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umys³owe, ekonomiczne, kultu7

Ibidem.
S³ownik jêzyka polskiego PWN, [online] <http://sjp.pwn.pl/slownik/2530211/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87> (dostêp: 11.06.2014).
9 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pón. zm.
8
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rowe lub spo³eczne. Informacji nie uwa¿a siê za umo¿liwiaj¹c¹ okrelenie to¿samoci osoby, je¿eli wymaga³oby to nadmiernych kosztów, czasu lub dzia³añ.
W doktrynie przyjmuje siê, ¿e dane osobowe to takie, które pozwalaj¹ na jednoznaczn¹ identyfikacjê konkretnej osoby. Dane te nie ograniczaj¹ siê do imienia,
nazwiska, daty urodzenia czy miejsca zamieszkania. Obejmuj¹ tak¿e takie informacje, które pozwol¹ na identyfikacjê osoby w konkretnym rodowisku10. Tym samym
dane osobowe stanowi¹ zespó³ ró¿nych wiadomoci o konkretnej osobie, które s¹
zintegrowane w takim stopniu, ¿e pozwalaj¹ na jej zindywidualizowanie11.
Danymi osobowymi s¹ informacje dotycz¹ce ró¿nych aspektów ¿ycia cz³owieka, pod warunkiem ¿e zachodzi powi¹zanie ich z oznaczon¹ osob¹. Bêd¹ to wszelkie dane utrwalone jako obraz, dwiêk, informacje o kodzie genetycznym czy odciski palców, jak równie¿ informacje o charakterze obiektywnym, subiektywnym,
ocennym, wymiernym, dotycz¹ce teraniejszoci, przesz³oci, przysz³oci12. Brak
powszechnie przyjêtej definicji terminu informacje pozwala na uznanie, ¿e bêd¹
nimi nie tylko znaki jêzykowe, ale te¿ okolicznoci im towarzysz¹ce oraz znaki
pozajêzykowe13. Informacje sprowadziæ mo¿na do komunikatu wyra¿onego i zapisanego w jakikolwiek sposób, przy czym bez znaczenia pozostaje ich prawdziwoæ14. Innymi s³owy, informacja mo¿e byæ poczytana za dane osobowe, je¿eli
przekazuje, komunikuje co na temat konkretnej osoby fizycznej, pozwalaj¹c na
zidentyfikowanie osoby, której dotyczy15.
W tym miejscu warto siê zastanowiæ, czy adresy internetowe, zw³aszcza mailowe stanowi¹ dane osobowe. Wobec przypisania adresów internetowych do komputerów, a nie osób, oraz przy zmiennym adresie IP mo¿na zak³adaæ, i¿ stanowi¹ one
dane osobowe pod warunkiem, ¿e samoistnie przez sw¹ treæ lub ³¹cznie z innymi
informacjami przetwarzanymi na komputerze pozwalaj¹ na identyfikacjê. W konsekwencji to charakter adresu e-mail w powi¹zaniu z innymi okolicznociami zadecyduje o uznaniu go za dane osobowe. Odnotowaæ nale¿y tak¿e stanowisko, w którym
przyjêto, ¿e adresy e-mail stanowi¹ dane osobowe z uwagi na mo¿liwoæ zidentyfikowania odbiorcy16.
Wizerunek objêty ochron¹ przepisu art. 190a k.k. nie zosta³ zdefiniowany
w ustawie karnej. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e ustawodawca, pos³uguj¹c siê tym pojêciem, wskaza³ na koniecznoæ analizy przedmiotu ochrony w aspekcie, w jakim
dotyczy osób fizycznych. W doktrynie wyra¿ono pogl¹d, ¿e przy rekonstrukcji pojê10 D. Morga³a, Ujawnienie danych osobowych i wizerunku sprawcy przestêpstwa, Prokuratura
i Prawo 2013, nr 3, s. 86.
11 A. Szewc, Z problematyki ochrony danych osobowych, Radca Prawny 1999, nr 3, s. 27.
12 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych  komentarz, LEX a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 354355.
13 A. Drozd, Komentarz do Ustawy o ochronie danych osobowych, LexisNexis, Warszawa 2005,
s. 3941.
14 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 345.
15 Ibidem, s. 351.
16 W. Zimny, Czy adresy e-mailowe s¹ danymi osobowymi, Ochrona Informacji 2002, nr 2, s. 6.
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cia wizerunku nale¿y uwzglêdniæ zakaz dokonywania wyk³adni homonimicznej,
czyli prowadz¹cej do nadawania temu samemu wyra¿eniu ró¿nych znaczeñ wystêpuj¹cych w ró¿nych przepisach na gruncie tego samego aktu prawnego lub ga³êzi
prawa17. Przestrzegaj¹c owej zasady, odwo³aæ siê nale¿y do dorobku doktryny
ukszta³towanego na tle prawa cywilnego oraz prawa autorskiego i pokrewnych
z uwagi na fakt, ¿e przedmiotem ochrony tych przepisów jest wizerunek danej
osoby, co zbli¿a te konstrukcje do przedmiotu ochrony omawianego przepisu. Skoro
bowiem ustawodawca karny nie zdefiniowa³ pojêcia wizerunku, to odwo³anie do
powy¿szych konstrukcji jest zasadne.
W wy¿ej wymienionych regulacjach za wizerunek uznano utrwalony obraz
cz³owieka18. Okrelono go równie¿ jako wizualne ujêcie osoby przedstawiaj¹ce
zespó³ jej charakterystycznych cech fizycznych19. Jest to jednak definicja raczej
niepopularna z racji zbyt w¹skiego ujêcia. W doktrynie najczêciej przyjmuje siê, ¿e
wizerunek to dostrzegalne, fizyczne cechy cz³owieka sk³adaj¹ce siê na jego wygl¹d,
a nadto pozwalaj¹ce na identyfikacje go sporód innych ludzi20. Przy tym nale¿y
wskazaæ, i¿ wizerunek nie powinien ograniczaæ siê do cech anatomicznych cz³owieka21. Jest on bowiem wytworem niematerialnym, przedstawiaj¹cym rozpoznawalny
obraz konkretnej osoby bez wzglêdu na sposób jej ukazania czy zastosowane rodki22. W takim znaczeniu s¹ to nie tylko naturalne cechy cz³owieka, ale równie¿ do
nich dodane, jak np. makija¿, ubiór, rekwizyty. Cechy te bowiem wp³ywaj¹ na
odbiór okrelonej osoby, na jej identyfikacjê sporód innych. Wskazano przy tym, ¿e
atrybuty zewnêtrzne, materialne bêd¹ elementami sk³adowymi wizerunku, o ile wraz
z innymi cechami autonomicznymi s¹ dla danej osoby charakterystyczne, np. okulary, ubiór, fryzura czy inne rekwizyty23. Odnotowaæ warto tak¿e stanowisko, wedle
którego wizerunek jest wartoci¹ niematerialn¹, wiêc jego zdefiniowanie nie jest
mo¿liwe, a w³aciwe jest wyró¿nienie jedynie pewnych cech charakterystycznych
wizerunku24. Na gruncie prawa cywilnego wyra¿ono te¿ pogl¹d, wedle którego
wizerunek to skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego cz³owieka, zdatne do
17 B. Filek, Wizerunek nagiej osoby jako znamiê przestêpstwa  art. 191 a § 1 k.k., Pañstwo
i Prawo 2012, nr 78, s. 65.
18 A. Doliwa, Prawo cywilne  czêæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 143.
19 J. B³eszyñski, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 27 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN
1819/00, OSP 2004, nr 6, poz. 75, s. 320.
20 E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, Zeszyty Naukowe UJ  Prace
z Wynalazczoci i Ochrony W³asnoci Intelektualnej 1990, z. 56, s. 107.
21 J. Sieñczy³o-Chlabicz, Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2003, nr 8, s. 20.
22 J. Sieñczy³o-Chlabicz, Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, Pañstwo i Prawo 2007, nr 6, s. 21.
23 J. Barta, R. Markiewicz, Wokó³ prawa do wizerunku, Zeszyty Naukowe UJ  Prace z Wynalazczoci i Ochrony W³asnoci Intelektualnej 2002, z. 80, s. 12.
24 E. Ferenc-Szyde³ko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck.
Warszawa 2011, s. 553.
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zwielokrotnienia i do rozpowszechnienia. Jednoczenie wskazano, ¿e przedmiotem
eksploatacji czy te¿ naruszenia mo¿e byæ okrelony wizerunek pobrany w danym
momencie ¿ycia jakiej osoby. Wynika z tego, ¿e cz³owiek ma wiele wizerunków
w zale¿noci od momentu ¿ycia25. Stanowisko to zdaje siê opieraæ na takim ujmowaniu wizerunku, który wykracza poza atrybuty fizyczne cz³owieka, a kojarzony jest
z rodzajem statusu danej osoby. Niemniej jednak na potrzeby wyk³adni art. 190a k.k.
nie ma podstaw do przyjmowania takiego ujêcia tego terminu. Znamiona strony
przedmiotowej wymagaj¹ wykorzystywania wizerunku lub innych danych osobowych, wskazuj¹c tym samym, ¿e ów wizerunek to ten, który stanowi element danych
osobowych. Postrzeganie osoby przez pryzmat jej dokonañ czy cech osobowociowych nie bêdzie siê mieciæ w pojêciu danych osobowych.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sze definicje opieraj¹ siê na elemencie rozpoznawalnoci konkretnej osoby, a ta zachodzi wówczas, gdy istnieje mo¿liwa obiektywna identyfikacja26, co pozostaje w zgodzie z istot¹ danych osobowych objêtych
ochron¹ omawianego przepisu.
Na tle regulacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyra¿ono
pogl¹d, ¿e wizerunkiem jest tylko i wy³¹cznie obraz danej osoby postrzegany przez
innych ludzi poprzez utrwalenie go na jakim noniku27. Uzupe³niaj¹c powy¿sze
rozwa¿ania, przypomnieæ wypada, ¿e prawo chroni tak¿e wiat prze¿yæ psychicznych, uczuæ cz³owieka ze wzglêdu na okrelone wartoci wymienione m.in.
w art. 23 k.c.28 Ochronie takiej podlega tak¿e komfort psychiczny zwi¹zany z konkretyzacj¹ obrazu fizycznego danej osoby, a polegaj¹cy na sporz¹dzeniu lub rozpowszechnieniu jej wizerunku. Wizerunek chroniony jest na podstawie zobiektywizowanych kryteriów. Obiektywizacja ta wyra¿a siê w przyjêciu, ¿e wskutek niechcianego
sporz¹dzenia lub rozpowszechniania wizerunku cz³owiek mo¿e byæ nara¿ony na
nieprzyjemne odczucia29. Wobec powy¿szego uznaæ nale¿y, ¿e przedmiotem ochrony przestêpstwa okrelonego art. 190a § 2 k.k. jest wolnoæ do samodzielnego
wykorzystywania swojego wizerunku, tj. wolnoæ do pos³ugiwania siê swoim wizerunkiem bez ingerencji innych osób, zak³adaj¹c oczywicie, ¿e wizerunek to naturalne cechy jednostki identyfikuj¹ce j¹ wed³ug ujawnionych rozpoznawalnych cech.
W przepisie art. 190a § 2 k.k. kryminalizacj¹ objêto podszywanie siê pod inn¹
osobê poprzez wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu
25

s. 320.

26

A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, nr 2,

J. Bosonoga, Karnoprawna ochrona intymnego wizerunku osoby, Studia i Analizy S¹du Najwy¿szego t. V (red. K. lebzak), Warszawa 2011, s. 223.
27 E. Ferenc-Szyde³ko, op. cit., s. 554.
28 Przepis ten stanowi, ¿e dobra osobiste cz³owieka, a w szczególnoci zdrowie, wolnoæ, czeæ,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoæ mieszkania, twórczoæ naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj¹ pod ochron¹ prawa
cywilnego niezale¿nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
29 P. lêzak, Ochrona praw do wizerunku, Wyd. Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 2009, s. 14.
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wyrz¹dzenia jej szkody maj¹tkowej lub osobistej30. Zgodziæ siê mo¿na, ¿e analizowany czyn uzupe³nia kryminalizacjê stalkingu, jako ¿e w jego ramach dochodzi
tak¿e do jednorazowych z³oliwych dzia³añ polegaj¹cych na rozpowszechnianiu
wiadomoci, w których nadawca, podszywaj¹c siê pod osobê nêkan¹, ma na celu
wyrz¹dzenie jej dodatkowej szkody31. Jedn¹ z przyczyn zachowañ nêkaj¹cych
 poza atencj¹, admiracj¹  mo¿e byæ tak¿e chêæ dokuczenia ofierze, zaszkodzenie
jej poprzez wykorzystanie jej danych osobowych. Dla przyk³adu: sprawca w odwecie za brak odwzajemnienia jego zainteresowania, pos³uguj¹c siê danymi osobowymi ofiary, mo¿e zamieszczaæ anonsy erotyczne, zdjêcia ofiary w Internecie czy
zamawiaæ niechciane us³ugi. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e w celu zaszkodzenia zwi¹zkowi ofiary, w jakim aktualnie siê ona znajduje, bêdzie siê podszywa³ siê pod ni¹
i wysy³a³ do innych osób wiadomoci lub zawiera³ transakcje maj¹ce wskazywaæ na
zdradê partnera.
Jednak¿e podkrelenia wymaga, ¿e czyn ten mo¿e stanowiæ odrêbny od zachowañ charakterystycznych dla stalkingu czyn przestêpny z uwagi na jego jednoczynowoæ i stronê podmiotow¹. Innymi s³owy, czyn podszywania siê pod inn¹ osobê
mo¿e zachodziæ w ramach podejmowanych dzia³añ stalkingu, jak te¿ poza nimi
 jako jednorazowe zachowanie zupe³nie ze stalkingiem niezwi¹zane. Przekonanie
o koniecznoci zwrócenia na siebie uwagi ofiary, charakterystyczna dla stalkingu
chêæ wzbudzenia uczuæ ofiary nie musi staæ za motywami podszywaj¹cego siê.
W praktyce bowiem bêd¹ zdarza³y siê sytuacje, kiedy intencj¹ sprawcy od samego
pocz¹tku bêdzie chêæ dokuczenia innej osobie, a rodkiem ku temu  wykorzystanie
jej danych osobowych i podszycie siê pod ni¹. Same jednorazowe zachowanie wyczerpuj¹ce znamiona omawianego przepisu nie mo¿e byæ uznawane za stalking sam
w sobie. Ten wymaga powtarzalnoci zachowania, udrêczenia ofiary. Podszywanie
siê pod inn¹ osobê bêdzie stanowi³o zatem jedn¹ z form stalkingu, je¿eli wyst¹pi
obok uporczywego nêkania, lub je¿eli podszywanie siê przybierze formy wielokrotnych dzia³añ.
Czynnoci¹ sprawcz¹ omawianego wystêpku jest podszywanie siê pod inn¹
osobê. Pozosta³e znamiona czynnociowe, czyli wykorzystanie wizerunku lub innych danych osobowych, to sposoby umo¿liwiaj¹ce podszycie siê i wyrz¹dzenie
szkody. Podszywanie siê oznacza podawanie siê fa³szywie za kogo innego, wprowadzenie w b³¹d co do faktycznej to¿samoci32. Czynnoæ podszywania mo¿e stanowiæ wszelkie formy czynnoci pozwalaj¹ce wytworzyæ przekonanie, ¿e osoba podszywaj¹ca siê za inn¹ jest t¹, której wizerunek lub dane osobowe wykorzysta³a33.
30 R. Krajewski, Przestêpstwo nêkania innej osoby lub podszywania siê pod inn¹ osobê, Przegl¹d S¹dowy 2012, nr 5, s. 27.
31 S. Hyp, [w:] A. Grzekowiak (red.), Kodeks karny  komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012,
s. 859.
32 M. Jachimowicz, Penalizacja zjawiska stalkingu, Edukacja Prawnicza 2001, nr 6, s. 5.
33 M. Filar, Kodeks karny  komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 957.
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S³usznie zwrócono uwagê, ¿e w znamiê czasownikowe podszywa siê wpisany jest
zamiar wprowadzenia w b³¹d34. rodkiem do celu jest bowiem przekonanie innych,
¿e to osoba, której danych osobowych u¿yto, dokonuje samodzielnie konkretnej
czynnoci. Nacisk na wywo³anie przekonania o dokonywaniu czynnoci przez inn¹
osobê jest istotny, zwa¿ywszy na cel wprowadzenia do kodeksu karnego omawianego przepisu. W konsekwencji niezbêdne wydaje siê, by sprawca swoim czynem
chcia³ wywo³aæ przekonanie, ¿e jest osob¹, której danymi osobowymi siê pos³uguje.
Motyw chêci wprowadzenia otoczenia, odbiorców komunikatów w b³¹d co do to¿samoci osoby, która dokonuje czynnoci, stanowi istotê podszywania siê pod inn¹
osobê. Niezbêdne jest dodatkowo, by podszywanie pod inn¹ osobê nast¹pi³o poprzez wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych osobowych. W kontekcie
danych osobowych (w tym wizerunku) wykorzystanie bêdzie przybiera³o wszelkie
mo¿liwe formy pos³ugiwania siê danymi, co zastrze¿one jest dla dysponenta tych
danych, tj. osoby, której dane dotycz¹. Wykorzystaniem bêdzie np. pos³u¿enie siê
danymi osobowymi, w tym zdjêciem innej osoby, przy zak³adaniu konta na portalu
spo³ecznociowym i prowadzeniu go na rzecz tej osoby lub ujawnienie danych
o miejscu zamieszkania w og³oszeniu matrymonialnym umieszczonym przez sprawcê w imieniu pokrzywdzonego. Co istotne, owe wykorzystanie danych osobowych
w kontekcie wszystkich znamion omawianego czynu musi byæ nieuprawnione.
Wskazuje na to zasadniczy czasownik sprawczy, jakim jest podszywanie siê pod
inn¹ osobê. Znamiê to bowiem zawiera w sobie brak zgody osoby, której dane
osobowe dotycz¹, na ich wykorzystanie.
Powy¿sze nale¿y uzupe³niæ uwag¹, ¿e na czynnoæ wykorzystywania wizerunku
i danych osobowych mo¿e sk³adaæ siê czynnoæ rozpowszechniania i pos³ugiwania
siê wymienionymi dobrami, robienia z nich u¿ytku.
Kwestie rozpowszechniania wizerunku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych35. Przepis art. 81 wskazanej ustawy
stanowi, ¿e rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W sytuacji braku wyranego zastrze¿enia zezwolenie nie jest wymagane,
je¿eli osoba ta otrzyma³a umówion¹ zap³atê za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, je¿eli wizerunek wykonano w zwi¹zku z pe³nieniem przez ni¹ funkcji publicznych, w szczególnoci politycznych, spo³ecznych i zawodowych; osoby stanowi¹cej jedynie szczegó³ ca³oci, takiej
jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.
Zgodnie z powo³an¹ regulacj¹, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody
osoby na nim przedstawionej. Zgoda ta, jako zezwolenie, mo¿e byæ wyra¿ona
w ka¿dy sposób, wy³¹czaj¹c bezprawnoæ dzia³ania osoby rozpowszechniaj¹cej wizerunek. Rozpowszechnianie sprowadza siê do sytuacji, w której stworzona zostaje mo¿liwoæ zapoznania siê z wizerunkiem bli¿ej nieokrelonemu krêgowi osób.
34
35

M. Budyn-Kulik, Komentarz lex do art. 190a k.k., teza 57.
Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83.
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Spe³nienie warunku rozpowszechniania wizerunku nie wymaga jego zwielokrotnienia, bowiem wystarczy sam fakt udostêpnienia go publicznie36.
Taki zakres dzia³ania mo¿e sk³adaæ siê na czynnoæ wykorzystywania wizerunku, o czym mowa w art. 190a § 2 k.k. Skoro rozpowszechnianie jest upowszechnieniem, upublicznieniem wizerunku, to w sytuacji podszycia siê sprawcy za osobê,
której wizerunek dotyczy i wówczas wyra¿eniu za tê osobê zgody na upublicznienie
wizerunku, przy celu dzia³ania, o jakim mowa w art. 190a § 2 k.k., zajdzie wykorzystanie wizerunku. Zaznaczenia wymaga, ¿e upublicznienie wizerunku nie musi
oznaczaæ zapoznania siê z nim w szerokim odbiorze. W wietle istoty danych osobowych, w tym wizerunku, dla przyjêcia upublicznienia wystarczaj¹ce bêdzie zidentyfikowanie osoby wed³ug tych danych przez inn¹ osobê ni¿ sama ofiara37. S³usznoæ tego stanowiska wynika st¹d, ¿e nie mo¿na pomijaæ celu dzia³ania sprawcy
podszywaj¹cego siê pod osobê, której danych osobowych, w tym wizerunku, u¿ywa.
Podkrelenia bowiem stanowczo wymaga, ¿e samo wprowadzenie w b³¹d otoczenia
co do osoby dokonuj¹cej danej czynnoci nie jest celem samym w sobie sprawcy
podszywaj¹cego siê pod inn¹ osobê. Jego celem jest wyrz¹dzenie szkody maj¹tkowej lub osobistej. Nietrudno wyobraziæ sobie sytuacjê, w której upublicznienie danych osobowych po zapoznaniu siê z nimi przez jedn¹ tylko osobê mo¿e naraziæ
ofiarê na szkodê. Przyk³adem takiego dzia³ania mo¿e byæ podszycie siê pod ofiarê
przez wykorzystanie jej wizerunku i spreparowanie zdjêæ, z których wynika³oby, ¿e
ofiara pozostaje niewierna swojemu ma³¿onkowi. Zdjêcia te zosta³yby udostêpnione
(rozpowszechnione) jedynie ma³¿onkowi ofiary, co z ca³¹ pewnoci¹ narazi go na
szkody w postaci np. utraty zaufania ma³¿onka. Innym przyk³adem mo¿e byæ u¿ycie
danych osobowych, w których podszywaj¹cy siê pod ofiarê przekaza³by pracodawcy
ofiary takie informacje, które stanowi¹c dane osobowe, mog³yby doprowadziæ do
rozwi¹zania umowy u pracê.
Powy¿sze nale¿y uzupe³niæ uwag¹, ¿e dla przyjêcia rozpowszechniania wizerunku nie ma znaczenia, czy nast¹pi³o ono w ramach aktywnoci odbiorcy, np.
poprzez poszukiwanie okrelonych treci na temat okrelonej osoby, czy te¿ nast¹pi³o to bez aktywnoci odbiorcy, czego przyk³adem jest samoistne wywietlenie
w Internecie treci z wizerunkiem osoby, pod któr¹ podszy³ siê sprawca38.
Niezale¿nie, jak¹ formê przyjmie wykorzystywanie danych osobowych ofiary,
pod któr¹ podszy³ siê sprawca, literalna wyk³adnia przepisu wskazuje, ¿e czyn ten
mo¿e byæ pope³niony jedynie poprzez dzia³anie. Wystêpek ten jest przestêpstwem
formalnym. Choæ jego istota opiera siê na podszywaniu siê pod inn¹ osobê, czyli na
wprowadzeniu otoczenia w b³¹d co do prawdziwej to¿samoci osoby, której dane
osobowe zostaj¹ wykorzystane, a celem dzia³ania sprawcy jest wyrz¹dzenie szkody
tej osobie, to znamiona te nie okrelaj¹ skutku czynu.
36 J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Lex
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 520.
37 B. Filek, op. cit., s. 69.
38 R. Krajewski, op. cit., s. 27.
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Przedmiotem czynnoci wykonawczej jest osoba fizyczna. Znamiona czasownikowe u¿yte w przepisie, zw³aszcza cel wyrz¹dzenia szkody osobistej, nie pozostawiaj¹ w tym zakresie miejsca na w¹tpliwoci. Osoby pokrzywdzonej nie poddano
¿adnemu opisowi, zatem mo¿e to byæ zarówno osoba obca, jak i najbli¿sza dla
sprawcy, mo¿e pe³niæ funkcjê publiczn¹ lub byæ osob¹ prywatn¹39. Uwzglêdniaj¹c
przy tym wy¿ej poczynione uwagi, nale¿y przyj¹æ, ¿e przedmiotem wykonawczym
mo¿e byæ osoba, która wzbudzi³a u sprawcy zainteresowanie skutkuj¹ce zachowaniami afirmacyjnymi, adoracj¹, chêci¹ dokuczenia, poni¿enia, potrzeb¹ przejêcia
kontroli nad ofiar¹ (pokrzywdzony stalkingiem). Mo¿e to byæ tak¿e osoba, która nie
wzbudzi³a w sprawcy zainteresowania skutkuj¹cego powtarzaj¹cymi siê czynami
charakterystycznymi dla stalkingu, ale jest jednorazow¹ ofiar¹ z³ych zamiarów
sprawcy, których wyrazem jest chêæ zaszkodzenia.
Czyn podszywania siê pod inn¹ osobê, tak jak uporczywe nêkanie, charakteryzuje siê umylnoci¹. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e w przypadku przestêpstw formalnych bezskutkowych, jakim jest omawiany w tym miejscu czyn, ow¹ umylnoci¹ wyra¿aj¹c¹ siê
w wiadomoci i woli sprawcy objête s¹ znamiona czynu zabronionego40. Podkreliæ przy tym nale¿y, ¿e dla przestêpstwa umylnego nie ma znaczenia rodzaj zamiaru towarzysz¹cego sprawcy. Wyj¹tek jednak stanowi¹ czyny, których znamiona podmiotowe przewiduj¹ szczególne nastawienie sprawcy, determinuj¹c tym samym, ¿e
do ich pope³nienia mo¿e dojæ jedynie w zamiarze bezporednim41. Istnienie zamiaru mo¿na stwierdziæ, gdy zachodzi wiadome d¹¿enie sprawcy w kierunku osi¹gniêcia takiego stanu rzeczy, który prowadzi do realizacji znamion czynu zabronionego,
a stan ten mo¿e byæ celem samym w sobie, rodkiem do innego celu lub nastêpstwem realizacji innego42. Zamiar bezporedni przy czynie opisanym w art. 190a
§ 2 k.k. wyra¿a siê w uwiadomieniu sobie przez sprawcê, ¿e aby zrealizowaæ
skutek w postaci szkody maj¹tkowej lub osobistej, konieczne jest urzeczywistnienie
znamion czynu zabronionego w postaci podszycia siê pod ofiarê. Wola sprawcy
podszywaj¹cego siê pod inn¹ osobê ukierunkowana jest na okrelony cel, jakim jest
szkoda o charakterze maj¹tkowym lub osobistym. Cel ten charakteryzuje zamiar
bezporedni o szczególnym zabarwieniu, stanowi¹c element woli sprawcy. Tym samym czyn podszywania siê pod inn¹ osobê to przestêpstwo celowociowe, bowiem
cel jest tu elementem decyduj¹cym. Cel jest powi¹zany tu z zachowaniem samego
sprawcy, czyli czynnoci¹ czasownikow¹ podszywania siê pod inn¹ osobê.
Powy¿sze rozwa¿ania nale¿y uzupe³niæ rozwa¿aniami nad postawion¹ tez¹, ¿e
omawiany czyn nie reguluje czynu kradzie¿y to¿samoci. Jak wykazano, to¿samoæ
to fakty, cechy, dane personalne pozwalaj¹ce zidentyfikowaæ jak¹ osobê, ale tak¿e
wiadomoæ siebie. Zasadniczym celem omawianej regulacji mia³a byæ kompleksowa ochrona ¿ycia osobistego jednostki, w tym jej danych osobowych, m.in. przed
39
40
41
42

M. Budyn-Kulik, op. cit., teza 64.
A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 141.
J. Giezek, wiadomoæ sprawcy czynu zabronionego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 208.
Ibidem, s. 187.
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zjawiskiem stalkingu. St¹d to¿samoæ w znaczeniu podanym wy¿ej wykracza poza
pojêcie u¿ytych przez ustawodawcê danych osobowych. Nadto, zasadnicza czynnoæ sprawcza polega na podszyciu siê pod ofiarê, co sprowadza siê podawania siê
fa³szywie za ofiarê, wprowadzenia otoczenia w b³¹d co do faktycznej to¿samoci
sprawcy. W znamiê czasownikowe podszywa siê wpisany jest zamiar wprowadzenia w b³¹d, zmierzaj¹cy do wyrz¹dzenia innej osobie szkody maj¹tkowej lub
osobistej.
Nawet gdyby przyj¹æ, ¿e sprawca w wyniku osi¹gniêcia celu objêtego ustawowymi znamionami osi¹gnie korzyæ dla siebie, to nie jest to cel sam w sobie. Poza
tym, niezale¿nie od tego, nie sposób przyj¹æ, by celem dzia³ania sprawy by³o uzyskanie dla siebie korzyci w postaci przejêcia to¿samoci ofiary. Nie mo¿na traciæ
z pola widzenia, ¿e celem kradzie¿y jest przyw³aszczenie dla siebie przedmiotu
kradzie¿y, czynienie go przedmiotem sprawcy. Niezale¿nie od kwestii w³asnoci
rozumianej na gruncie cywilistyki, z ca³¹ pewnoci¹ kradzie¿ ma zmierzaæ do przeniesienia posiadania rzeczy z dotychczasowego jej w³aciciela na dopuszczaj¹cego
siê kradzie¿y. Takie przes³anki dzia³ania sprawcy omawianego czynu z § 2 art. 190a
¿adn¹ miar¹ ostaæ siê nie mog¹. Wyk³adnia literalna i celowociowa nie daj¹ podstaw do uznania, ¿e sprawca czyni to w celu przyw³aszczenia sobie to¿samoci.
Zreszt¹ pojêcie przyw³aszczenia znane jest ustawie karnej, st¹d nie godzi siê dokonywaæ wyk³adni tak daleko id¹cej, która prowadzi³aby do odmiennego pojmowania
pojêæ z zakresu prawa karnego. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e przestêpstwo kradzie¿y jest
czynem o charakterze materialnym, natomiast omawiany czyn ma charakter skutkowy. Maj¹c na uwadze znamiona czasownikowe czynu z art. 190a § 2 k.k., stronê
podmiotow¹ czynu, cel dzia³ania sprawcy oraz koniecznoæ zachowania spójnoci
wyra¿eñ ustawy karnej, wykluczyæ nale¿y, ¿e w³aciwe by³oby pos³ugiwanie siê dla
opisu omawianego czynu pojêciem kradzie¿y to¿samoci. Mo¿na natomiast uznaæ,
¿e oddaj¹cym ca³¹ zawartoci kryminaln¹ omawianego czynu jest pojêcie z³oliwego podszycia siê pod inn¹ osobê.
Choæ sama z³oliwoæ nie stanowi znamienia ustawowego, to u¿ycie takiego
pojêcia w zasadzie od razu sugeruje, ¿e celem dzia³ania sprawcy podszywaj¹cego
siê pod inn¹ osobê jest chêæ jej dokuczenia, sprawienia przykroci, wyrz¹dzenia jej
szkody, co zosta³o objête znamionami ustawowymi poprzez wskazanie celu dzia³ania sprawcy  wyrz¹dzenie szkody maj¹tkowej lub osobistej. W opisie czynu brak
innych motywów i celów dzia³ania sprawcy, gdy¿ samo zachowanie nacechowane
z³ymi intencjami ma walor z³oliwego. W konsekwencji fakt i¿, sprawca chce zaszkodziæ ofierze, podszywaj¹c siê pod ni¹, wskazuje na negatywne nastawienie
sprawcy do ofiary, niechêæ wobec niej. Zachowanie podszywaj¹cego siê ma wymiar
ujemny, zawiera w sobie ³adunek z³ej woli.
Tytu³em przyk³adu: sprawca, podszywaj¹c siê pod inn¹ osobê, zamawia na jej
rzecz us³ugi, które przez sam¹ ofiarê s¹ nie tylko niechciane, ale tak¿e z uwagi na jej
wiatopogl¹d nieakceptowane. Zamówienie owych us³ug ma na celu wyrz¹dzenie
szkody maj¹tkowej, poci¹ga bowiem za sob¹ koniecznoæ poniesienia okrelonych
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kosztów, ale tak¿e poniesienie szkody osobistej w postaci nara¿enia ofiary na utratê
dobrego imienia czy wizerunku. Maj¹c to na uwadze, z³oliwoæ podszywaj¹cego
siê wyra¿a siê we wrogoci, niechêci do ofiary, chêci jej zaszkodzenia, dokuczenia,
dookrelaj¹c czyn stypizowany w art. 190a § 2 k.k.

Summary
The act of malicious impersonation of another person
Key words: malicious impersonation, effigy, picture, personal data, identity theft.

The act of malicious impersonation of another person regulated by art. 190a § 2
of the Penal Code is the subject of the analysis. The analysis of the elements of the
criminal offense has been performed, and the reasons for which it should be excluded for this regulation to relate to the act of identity theft.
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Leasing a procedura odprawy czasowej
z czêciowym zwolnieniem z c³a
Uwagi wprowadzaj¹ce
W stosunkach krajowych, ale i coraz czêciej w transakcjach miêdzynarodowych, szczególnego znaczenia nabiera umowa leasingu. Przedmiotem leasingu
w wymianie miêdzynarodowej s¹ rzeczy ruchome, a jednoczenie trudno dostêpne
w inny sposób maszyny, urz¹dzenia. Jedn¹ z dopuszczonych prawem gospodarczych
procedur celnych jest odprawa celna czasowa, stosowana w odniesieniu do towarów
przywo¿onych do krajów unijnych lub wywo¿onych za granicê na czas oznaczony.
Pozwala ona na przywóz na unijny obszar celny towarów w okrelonym celu
i z przeznaczeniem do powrotnego wywozu w oznaczonym terminie. Podmiot zagraniczny (finansuj¹cy) nabywa rzecz zgodnie z umow¹ leasingu i oddaje j¹ drugiej
stronie  podmiotowi unijnemu (korzystaj¹cemu) do u¿ywania albo do u¿ywania
i pobierania po¿ytków.
Przedmiotem tytu³owego opracowania jest analiza regulacji ustalaj¹cych warunki korzystania z umowy leasingu na gruncie prawa celnego z wykorzystaniem procedury odprawy czasowej z czêciowym zwolnieniem z c³a. Potrzeba zajêcia siê tym
zagadnieniem wynika tak¿e z koniecznoci podjêcia szczegó³owych badañ nad t¹
instytucj¹ prawa celnego.

Charakter prawny leasingu w prawie cywilnym
Rozwa¿ania nale¿y rozpocz¹æ od wyjanienia terminu leasing oraz jego charakteru prawnego w prawie cywilnym. Pojêcie to pochodzi od angielskiego czasownika to lease, ten za z kolei jest odpowiednikiem redniowiecznej formy francu-
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skiego czasownika laisser (m.in. zezwoliæ, oddaæ), u którego genezy tkwi³o ³aciñskie s³owo laxare (m.in. dozwoliæ). Natomiast wed³ug S³ownika jêzyka polskiego1
leasing to rodzaj dzier¿awy maszyn i urz¹dzeñ po³¹czonej z przeniesieniem w³asnoci, polegaj¹cej na oddaniu ich na okrelony czas do dyspozycji klienta, który
p³aci za to z wp³ywów uzyskanych dziêki eksploatacji tych urz¹dzeñ.
Wed³ug definicji zawartej w kodeksie cywilnym2, przez umowê leasingu nale¿y
rozumieæ finansuj¹cego, który zobowi¹zuje siê w zakresie dzia³alnoci swojego
przedsiêbiorstwa nabyæ rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okrelonych
w tej umowie i oddaæ tê rzecz korzystaj¹cemu do u¿ywania albo u¿ywania i pobierania po¿ytków przez czas oznaczony, a korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê zap³aciæ finansuj¹cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniê¿ne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu³u nabycia rzeczy przez finansuj¹cego. Z definicji tej
wynika, ¿e jest ona powi¹zana z nabyciem rzeczy przez finansuj¹cego od zbywcy.
Przez nabycie rzeczy nale¿y rozumieæ uzyskanie jej w³asnoci na podstawie czynnoci prawnej. Finansuj¹cy mo¿e nabyæ w³asnoæ rzeczy nie tylko wskutek zawarcia
umowy sprzeda¿y, ale równie¿ niektórych innych umów zobowi¹zuj¹cych do przeniesienia w³asnoci, np. wskutek zawarcia umowy o dzie³o3. Oznacza to, ¿e przedmiotem umowy leasingu mo¿e byæ zespó³ rzeczy powi¹zanych funkcjonalnie, np.
maszyny sk³adaj¹ce siê na okrelon¹ liniê technologiczn¹.
Podkreliæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 7091 k.c., zakres mo¿liwych przedmiotów
wiadczenia finansuj¹cego zosta³ ograniczony do rzeczy, które mog¹ byæ zarówno
rzeczami ruchomymi, jak i nieruchomociami. W oparciu o wnioskowanie a contrario nale¿y zatem przyj¹æ, i¿ przedmiotem umowy leasingu nie mog¹ byæ prawa,
tak¿e te inkorporowane w papierach wartociowych, ani dobra niematerialne, choæby by³y zawarte na materialnym noniku. Ponadto przedmiotem leasingu nie mo¿e
byæ masa maj¹tkowa wystêpuj¹ca w obrocie jako ca³oæ, w szczególnoci przedsiêbiorstwo w znaczeniu przedmiotowym czy te¿ gospodarstwo rolne4.
Wed³ug terminologii przyjêtej w kodeksie cywilnym, stronami umowy leasingu
s¹ finansuj¹cy i korzystaj¹cy. Finansuj¹cy jest stron¹, która nabywa rzecz zgodnie
1

M. Szymczak (red.), S³ownika jêzyka polskiego, t. II, Warszawa 1999, s. 16.
Por. art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.,
poz. 121 z pón. zm.)  dalej jako k.c. W polskiej praktyce gospodarczej leasing funkcjonowa³ jeszcze
do niedawna jako umowa nienazwana, uregulowana dopiero na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o zmianie ustawy  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 74, poz. 857), staj¹c siê umow¹ nazwan¹. Konstrukcja
leasingu w prawie polskim w znacznej mierze nawi¹zuje do uregulowañ zawartych w konwencji UNIDROIT (Miêdzynarodowego Instytutu Ujednolicenia Prawa Prywatnego z siedzib¹ w Rzymie) z dnia
28 maja 1988 r. o miêdzynarodowym leasingu finansowanym, zwanej te¿ od miejsca jej zawarcia
konwencj¹ ottawsk¹. Polska jak dotychczas nie jest sygnatariuszem tej konwencji, niemniej jednak
polski ustawodawca w kodeksowej regulacji instytucji leasingu czêstokroæ wykorzystywa³ niektóre
z zasadniczych rozwi¹zañ w niej przewidzianych.
3 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowroñska-Bocian, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2007, s. 531.
4 J. Poczobut, Leasing, [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), System prawa prywatnego, t. VIII: Prawo
zobowi¹zañ  czêæ szczególna, Warszawa 2011, s. 287.
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z umow¹ leasingu i oddaje j¹ drugiej stronie  korzystaj¹cemu do u¿ywania albo do
u¿ywania i pobierania po¿ytków. Finansuj¹cym mo¿e byæ tylko podmiot prawa prowadz¹cy przedsiêbiorstwo, w zakresie dzia³alnoci którego mieci siê dzia³alnoæ
leasingowa. Oznacza to, ¿e finansuj¹cym musi byæ osoba fizyczna, osoba prawna
b¹d jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, ale posiadaj¹ca zdolnoæ
prawn¹, bêd¹ca przedsiêbiorc¹5, którego zakres dzia³alnoci obejmuje dzia³alnoæ
leasingow¹. Korzystaj¹cym z kolei mo¿e byæ ka¿dy podmiot prawa  osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, ale maj¹ca
zdolnoæ prawn¹. Korzystaj¹cym mo¿e wiêc byæ przedsiêbiorca i je¿eli zawiera
umowê w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej b¹d zawodowej, umowa
leasingu ma charakter dwustronnie handlowy (profesjonalny). Osoba fizyczna mo¿e
zawrzeæ umowê leasingu jako konsument, je¿eli umowa jest niezwi¹zana bezporednio z jej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹6. Wreszcie korzystaj¹cym mo¿e
byæ osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, ale maj¹ca
zdolnoæ prawn¹, która nie jest przedsiêbiorc¹ b¹d te¿ zawiera umowê poza zakresem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej czy te¿ zawodowej (np. fundacja zawiera umowê w zakresie swojej dzia³alnoci statutowej, choæ prowadzi ubocznie dzia³alnoæ gospodarcz¹)7. W regulacji ustawowej nie zawarto funkcjonuj¹cych
w obrocie terminów leasingodawca i leasingobiorca, aczkolwiek s¹ one powszechnie stosowane w doktrynie i praktyce8.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y wnioskowaæ, ¿e stronami umowy leasingu
s¹ finansuj¹cy i korzystaj¹cy. Finansuj¹cy zosta³ ustawowo zdefiniowany. Jest nim
podmiot profesjonalny, przedsiêbiorca podejmuj¹cy siê czynnoci leasingowych
w zakresie dzia³alnoci swego przedsiêbiorstwa. Nie ma przy tym wymagania,
a¿eby dzia³alnoæ leasingowa mia³a byæ wy³¹czna, nie mo¿e natomiast byæ prowadzona sporadycznie b¹d okazjonalnie. Korzystaj¹cym za mo¿e byæ ka¿dy podmiot
maj¹cy zdolnoæ prawn¹. W zwi¹zku z tym transakcje leasingowe mog¹ wystêpowaæ zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i konsumenckim.
Na istotê umowy leasingu sk³ada siê tak¿e zobowi¹zanie finansuj¹cego do oddania rzeczy korzystaj¹cemu do u¿ywania b¹d u¿ywania i pobierania po¿ytków
(korzystania). Oddanie rzeczy korzystaj¹cemu polega na przeniesieniu jej posiadania, a przez to umo¿liwieniu sprawowania przez korzystaj¹cego faktycznego w³adztwa nad rzecz¹9. W efekcie korzystaj¹cy staje siê posiadaczem zale¿nym rzeczy.
Oddanie do u¿ywania albo korzystania nastêpuje na czas oznaczony. Termin koñcowy mo¿e byæ wskazany przez podanie konkretnej daty kalendarzowej b¹d w inny
sposób jednoznaczne okrelenie dnia, do którego rzecz zostaje oddana korzystaj¹cemu, czy te¿ przez wskazanie okresu, na jaki rzecz zostaje oddana (np. okres wyra¿o5
6
7
8
9

Por. art. 431 k.c.
Art. 221 k.c.
K. Kopaczyñska-Pieczniak, Komentarz do art. 7091 kodeksu cywilnego, LEX.
P. Nazaruk, Komentarz do art. 7091 kodeksu cywilnego, LEX.
Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt I CSK 216/09, LEX nr 577676.
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ny w miesi¹cach, latach). Czas, przez który korzystaj¹cy ma prawo u¿ywaæ rzeczy
b¹d korzystaæ z niej, zale¿y od woli stron, brak jest wprost wymogu, by by³ to
okres przydatnoci gospodarczej przedmiotu leasingu.
Podejmuj¹c dalsz¹ czêæ rozwa¿añ, trzeba podkreliæ, ¿e istotnym elementem
umowy leasingu jest te¿ zobowi¹zanie korzystaj¹cego do zap³aty wynagrodzenia na
rzecz finansuj¹cego, co zosta³o doæ precyzyjnie okrelone w kodeksie cywilnym.
Zgodnie z art. 7091 k.c., wynagrodzenie powinno mieæ charakter pieniê¿ny, czyli
zawsze byæ wyra¿one i wiadczone w pieni¹dzu i byæ p³atne w uzgodnionych ratach. Zap³ata mo¿e nast¹piæ w formie gotówkowej b¹d bezgotówkowej i byæ równa
co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu³u nabycia rzeczy przez finansuj¹cego.
Wysokoæ wynagrodzenia okrelona zostaje w umowie i czas trwania leasingu nie
ma wp³ywu na tê kwotê. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e wynagrodzenie korzystaj¹cego
jest wiadczeniem jednorazowym, p³atnym w ratach, natomiast wysokoæ i terminy
p³atnoci rat pozostawione zosta³y woli stron10.
Wynagrodzenie w umowie leasingu by³o przedmiotem wyk³adni s¹downictwa
administracyjnego. I tak np. S¹d Administracyjny w Poznaniu w ustalaj¹cym wiod¹c¹ liniê orzecznicz¹ wyroku z dnia 13 maja 2003 r.11 sformu³owa³ tezê, zgodnie
z któr¹ poprzez wynagrodzenie za u¿ywanie rzeczy nale¿y rozumieæ nie tylko uiszczenie op³aty za efektywne korzystanie z obiektu, lecz tak¿e zwrot przez posiadacza
w z³ej wierze wszelkich wydatków i ciê¿arów, do których zaliczyæ trzeba m.in.
podatki i daniny publiczne. Podatki i inne daniny publiczne s¹ zatem elementem
wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. W ramach umowy np. leasingu strony mog¹
siê umówiæ inaczej i oddzieliæ czynsz od innych op³at.
Z punktu prowadzonych rozwa¿añ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w literaturze12 wyró¿nia siê przyk³adowo kilka form leasingu, w tym leasing bezporedni i poredni,
leasing finansowany (finansowy, kapita³owy) i bie¿¹cy (operacyjny, organizowany)
lub te¿ inaczej: leasing sensu stricto i sensu largo. W leasingu porednim uczestniczy jako finansuj¹cy przedsiêbiorca leasingowy, który nabywa od dostawcy, tj. producenta lub przedsiêbiorstwa handlowego, uzgodnione dobro, a nastêpnie udostêpnia je do odp³atnego u¿ywania i ewentualnie pobierania po¿ytków korzystaj¹cemu.
Leasing bezporedni polega na tym, ¿e rzecz oddawana jest w leasing bezporednio
przez jej producenta (wytwórcê). Istotne jest te¿ rozró¿nienie na leasing czysty,
w którym obowi¹zek konserwacji, napraw i ubezpieczenia przedmiotu leasingu
i zwi¹zane z tym koszty obci¹¿aj¹ korzystaj¹cego, oraz leasing pe³ny, w którym
10 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17 maja 2011 r., sygn. akt V ACa 184/11, LEX
nr 1120387.
11 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 13 maja 2003 r., sygn. akt I ACa 204/2003, LEX nr 119986, OSA
2004, nr 8, poz. 22, s. 53.
12 I. O¿óg, Leasing  istota i rodzaje, Przegl¹d Podatkowy 1993, nr 8, s. 17; J. Ciszewski,
Leasing nieruchomoci  uwagi de lege lata i de lega ferenda, [w:] T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje
prawa handlowego w przysz³ym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 281 i n.; A. Kidyba, Prawo
handlowe, Warszawa 2012, s. 961962.
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obowi¹zki te i koszty ponosi finansuj¹cy. Ustawowa petryfikacja instytucji leasingu
nieruchomoci stanowi wiêc jedynie usankcjonowanie praktyki, która wykszta³ci³a
siê w obrocie gospodarczym i konsumenckim.
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ, i¿ niew¹tpliwie zakres mo¿liwych przedmiotów
wiadczenia finansuj¹cego zosta³ ograniczony w art. 7091 k.c. do rzeczy, które mog¹
byæ rzeczami ruchomymi i nieruchomociami. Obecnie leasing rzeczy ruchomych
jest w Polsce najbardziej rozpowszechniony. Umowa leasingu zostaje zawarta
w formie pisemnej, gdzie istotnym elementem tej umowy jest zobowi¹zanie korzystaj¹cego do zap³aty finansuj¹cemu wynagrodzenia.

Leasing a prawa celne
Jak ju¿ zauwa¿ono, umowa leasingu w prawie celnym posiada charakter miêdzynarodowy. W zale¿noci od tego, nale¿y wyró¿niæ leasing bierny i czynny.
Z leasingiem biernym (import leasing) mamy do czynienia, gdy przedmiot leasingu
zosta³ przywieziony na obszar celny pañstwa (Unii Europejskiej), w którym siedzibê
ma korzystaj¹cy. Z kolei o leasingu czynnym (export leasing) mo¿emy mówiæ
w przypadku, gdy dany przedmiot jest wywo¿ony z obszaru celnego pañstwa (Unii
Europejskiej) przynale¿noci udostêpniaj¹cego13.
Zgodnie z regulacj¹ prawn¹ zawart¹ w art. 250 unijnego kodeksu celnego14,
procedura odprawy czasowej wystêpuje w dwóch wariantach: z ca³kowitym zwolnieniem z c³a oraz z czêciowym zwolnieniem z c³a. Dalsze rozwa¿ania zostan¹
ograniczone do drugiego ze wskazanych powy¿ej przypadków stosowania procedury odprawy czasowej, poniewa¿ szczegó³owe ich omówienie wykracza³oby poza
ramy wyznaczone tematem niniejszego opracowania.
Procedura odprawy czasowej znajduje zastosowanie w przypadku, gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce przes³anki15:
a) nie jest planowane poddanie towarów ¿adnym zmianom, z wyj¹tkiem zwyk³ego obni¿enia ich wartoci wynikaj¹cego ze zu¿ycia;
b) mo¿liwe jest zapewnienie identyfikacji towarów objêtych procedur¹;
c) osoba uprawniona do korzystania z procedury ma siedzibê poza obszarem
celnym Unii, je¿eli nie przewidziano inaczej;
d) spe³nione s¹ okrelone w przepisach prawa celnego wymagania dotycz¹ce
ca³kowitego lub czêciowego zwolnienia z nale¿noci celnych.
13

A. Sokó³, Leasing a odprawa czasowa, Prawo Spó³ek 1998, nr 10, s. 53.
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 padziernika
2013 r. ustanawiaj¹ce unijny kodeks celny (wersja przekszta³cona), Dz. Urz. UE L 269 z 10 padziernika 2013 r., s. 1 z pón. zm.
15 Art. 250 ust. 2 unijnego kodeksu celnego; wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 1993 r.,
sygn. akt V SA 1497/92, LEX nr 23085; M. Laszuk, [w:] S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe
prawo celne, Warszawa 2005, s. 283.
14
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Istot¹ konstrukcji procedury odprawy czasowej jest to, i¿ pozwala ona na czasowe
wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej towarów nieunijnych, które mog¹
zostaæ wykorzystane (u¿yte) w okrelony sposób (cel przywozu), a nastêpnie powrotnie wywiezione bez dokonywania zmian, z wyj¹tkiem tych powoduj¹cych obni¿enie
ich wartoci, a wynikaj¹cych ze zu¿ycia16. W orzecznictwie i literaturze17 wskazuje
siê, ¿e w stosunku do towarów bêd¹cych przedmiotem odprawy czasowej, a wprowadzonych na obszar celny Unii dopuszczalne s¹ naprawy i konserwacje towarów, o ile
s³u¿¹ utrzymaniu w dobrym stanie lub dostosowaniu do przepisów technicznych.
Procedura odprawy czasowej jest form¹ gospodarczej procedury celnej. Regulacje unijnego prawa celnego przewiduj¹ za pewne ograniczenia w zawieraniu umów
leasingowych zwi¹zane z uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia. Pozwolenie na
stosowanie procedury odprawy czasowej wydawane jest na wniosek osoby, która
u¿ytkuje towary lub organizuje ich u¿ytkowanie. Przepisy przewiduj¹ równie¿ pewne warunki, jakie musz¹ zostaæ spe³nione w celu uzyskania pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej. Pozwolenie to wydawane jest jedynie osobom,
które udziel¹ gwarancji niezbêdnych do prawid³owego przebiegu procedury oraz
je¿eli organy celne mog¹ zapewniæ w³aciwy dozór i kontrolê procedury, bez koniecznoci stosowania przez administracjê rodków (nak³adów) niewspó³miernych
do istniej¹cej potrzeby gospodarczej18. W przypadku, gdy nie ma mo¿liwoci zapewnionej identyfikacji przywo¿onych towarów, organy celne odmawiaj¹ wydania
pozwolenia.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zostaæ z³o¿ony do odpowiedniego
organu celnego, w³aciwego ze wzglêdu na miejsce, w którym towar bêdzie u¿ytkowany. Gdy towar bêdzie u¿ytkowany na obszarze w³aciwoci dwóch lub wiêkszej
liczby organów celnych to wniosek taki nale¿y z³o¿yæ do organu celnego, na obszarze w³aciwoci którego towar bêdzie wykorzystywany pierwszy raz. Organy administracji celnej maj¹ prawo do ¿¹dania od wnioskodawcy dodatkowych szczegó³ów,
jeli stwierdz¹, ¿e jakakolwiek informacja zawarta we wniosku jest niewystarczaj¹ca. Wniosek powinien zostaæ z³o¿ony z co najmniej miesiêcznym wyprzedzeniem
przed zaplanowanym przywozem towaru lub towarów na obszar Unii Europejskiej.
W szczególnych sytuacjach wniosek taki mo¿na wnieæ z momentem przywozu
towaru. Wyj¹tkowy przypadek mo¿e byæ usprawiedliwiony np. pilnoci¹ kontraktu.
Przepisy prawa celnego dopuszczaj¹ odstêpstwo od pisemnego z³o¿enia wniosku.
Chodzi o ustn¹ mo¿liwoæ zg³oszenia towarów do odprawy czasowej lub w jakikolwiek inny sposób.
Pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej okrela termin, w jakim towary objête t¹ procedur¹ musz¹ zostaæ powrotnie wywiezione lub otrzymaæ
nowe przeznaczenie celne. Przepisy przewiduj¹ maksymalny okres na tê procedurê,
16

Art. 250 unijnego kodeksu celnego.
M. Lux, Prawo celne Unii Europejskiej, Szczecin 2004, s. 398; wyrok NSA w Warszawie z dnia
21 czerwca 1993 r., sygn. akt V SA 1497/92, LEX nr 23085.
18 Art. 211 unijnego kodeksu celnego.
17
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tj. 24 miesi¹ce z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia w wyj¹tkowych sytuacjach, tzn. w celu
umo¿liwienia wykorzystania towaru w dodatkowym okresie dla osi¹gniêcia celu procedury odprawy czasowej19. Ca³kowity okres, przez który towary mog¹ byæ objête
procedur¹ odprawy czasowej, nie mo¿e przekroczyæ dziesiêciu lat.
Warunki podmiotowe okrelaj¹ce wymagania w stosunku do osób ubiegaj¹cych
siê o pozwolenie zosta³y okrelone odrêbnie dla ka¿dej kategorii towarów, które
mog¹ byæ przedmiotem procedury odprawy czasowej.
Jednym z podstawowych warunków, jakie obowi¹zany jest spe³niæ podmiot
ubiegaj¹cy siê o wydanie pozwolenia na stosowanie odprawy czasowej, jest obowi¹zek zapewnienia identyfikacji przywo¿onych towarów. Organy celne mog¹ jednak
wyraziæ zgodê na zastosowanie tej procedury nawet bez uzyskania pewnoci o tym,
czy towary mog¹ byæ zidentyfikowane, jeli przy uwzglêdnieniu rodzajów towarów
lub planowanych sposobów ich zu¿ycia brak mo¿liwoci zidentyfikowania ich nie
spowoduje naruszenia, nadu¿ycia procedury. Mo¿e te¿ zaistnieæ przypadek, ¿e nie
bêdzie mo¿liwe ustalenie to¿samoci towarów. Do zabezpieczenia to¿samoci towaru mog¹ byæ wykorzystane znaki identyfikacyjne, np. znaki szczególne lub numery
fabryczne, opisy, rysunki, zdjêcia, pieczêcie, zamkniêcia celne.
Zwolnieniem z c³a objête zosta³y dwie kategorie rodków produkcji i rodków
transportu podlegaj¹ce odprawie czasowej. Do pierwszej grupy nale¿y zaliczyæ
rodki niezbêdne do wykonywania us³ug wiadczonych w zwi¹zku z realizacj¹ kompletnych obiektów oraz robót budowlano-monta¿owych na podstawie zawartego
kontraktu, do drugiej  rodki wydzier¿awione, wynajête lub oddane do u¿ytkowania, przywo¿one w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹, z wyj¹tkiem samochodów
osobowych. Na gruncie prawa celnego towarami s¹ przede wszystkim rzeczy materialne, uporz¹dkowane w sposób systematyczny w taryfie celnej Wspólnot Europejskich20. rodki te mog¹ zostaæ objête procedur¹, jeli dodatkowo s¹ w³asnoci¹
osoby maj¹cej siedzibê lub miejsce zamieszkania poza Uni¹ Europejsk¹ i nie s¹
towarami podlegaj¹cymi odprawie czasowej z ca³kowitym zwolnieniem z c³a21.
Przes³anki te musz¹ zostaæ spe³nione ³¹cznie.
Podkreliæ jednak nale¿y, i¿ przepisy unijne wskazuj¹ tak¿e konkretnie, jakie
przedmioty nie mog¹ zostaæ poddane procedurze odprawy czasowej z czêciowym
zwolnieniem z c³a. Procedur¹ t¹ nie mog¹ byæ objête m.in.: rodki transportu, rzeczy
osobistego u¿ytku i sprzêt sportowy przywo¿ony przez podró¿nych, rzeczy stanowi¹ce w³asnoæ marynarzy, towary do u¿ytku w strefach przygranicznych, materia³y
do pomocy w sytuacji katastrof, sprzêt medyczny, laboratoryjny i chirurgiczny, noniki dwiêku, obrazu i danych, materia³y reklamowe, opakowania, wyposa¿enie
19

Art. 215 ust. 1 unijnego kodeksu celnego.
Szerzej zob. A. Drozdek, Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji
prawnej c³a, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2015, nr 2, s. 6368.
21 A. Ku, Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle Unii Europejskiej, Poznañ
2001, s. 150; J. Borkowski, J. Chlebny, J. Chromnicki, R. Hauser, H. Wojtachnio, Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2001, s. 265.
20
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zawodowe, materia³y pedagogiczne i wyposa¿enie naukowe, urz¹dzenia kontrolne
i badawcze oraz towary s³u¿¹ce testom i podlegaj¹ce testom, towary przeznaczone
na imprezy publiczne, ró¿ne czêci zamienne. Przedmiotem odprawy czasowej
z czêciowym zwolnieniem z c³a nie mog¹ byæ objête towary konsumpcyjne, czyli
przeznaczone do spo¿ycia oraz towary ulegaj¹ce zu¿yciu22.
Analizuj¹c przedmiotowe zagadnienie, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e zgodnie z unijnym
kodeksem celnym umowa leasingu zwi¹zana jest z zastosowaniem procedury odprawy czasowej23. Przedmiotem procedury odprawy czasowej z czêciowym zwolnieniem z c³a mog¹ byæ wy³¹cznie rzeczy nieruchome. Mo¿e byæ to zespó³ rzeczy
powi¹zanych funkcjonalnie, np. maszyny sk³adaj¹ce siê na okrelon¹ liniê technologiczn¹, jak równie¿ rzecz pojedyncza b¹d te¿ rzecz zbiorowa (zbiór rzeczy). Korzystanie z tej procedury gospodarczej przez przedsiêbiorców ma na celu u³atwienie
dostêpu do rodków produkcji, które s¹ niedostêpne w kraju, w celu wykorzystywania zaawansowanych technologicznie rodków produkcji znajduj¹cych siê w posiadaniu zagranicznych podmiotów. Czynnoci te s¹ bardziej op³acalne ni¿ zakup, poniewa¿ rodki te s¹ wykorzystywane przez nied³ugi okres. W zwi¹zku tym w prawie
celnym znajduje zastosowanie leasing operacyjny. Po zu¿yciu towary te s¹ powrotnie wywo¿one. Znajduje to zastosowanie do towarów pozostaj¹cych w³asnoci¹
osoby zagranicznej, przeznaczonych do powrotnego wywozu i wykorzystywanych
w celach gospodarczych.
Procedura odprawy czasowej z czêciowym zwolnieniem z c³a nale¿y do procedur zawieszaj¹cych wobec towarów ni¹ obejmowanych, dlatego te¿ nie pobiera siê
nale¿noci celnych przywozowych oraz rodków polityki handlowej. Jednak regulacje z zakresu prawa celnego przewiduj¹ wyj¹tki od tej zasady. Osoba korzystaj¹ca
z procedury zobowi¹zana jest do uiszczenia kwoty nale¿nego c³a w ratach miesiêcznych w wysokoci 3% kwoty c³a, która mia³aby zostaæ zap³acona za te towary,
gdyby zosta³y dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zosta³y objête procedur¹
odprawy czasowej24. Kwota ta nale¿na jest za ka¿dy miesi¹c lub czêæ miesi¹ca,
w którym towary by³y objête procedur¹ odprawy czasowej z czêciowym zwolnieniem z c³a. Kwota c³a nie mo¿e byæ wy¿sza od tej, jaka mia³aby zostaæ zap³acona,
gdyby towary te zosta³y dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zosta³y objête
procedur¹ odprawy czasowej.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e wiele maszyn i urz¹dzeñ importowanych z krajów
pozaunijnych korzysta z zerowej stawki celnej. Zastosowanie stawek celnych
w odniesieniu do towarów sprowadzanych na obszar celny UE w ramach odprawy
czasowej jest elementem polityki gospodarczej i finansowej Unii. O tym, czy i które
towary zostan¹ obci¹¿one obowi¹zkiem uiszczenia c³a, ostatecznie decyduje Komisja Unii Europejskiej.
22

M. Ka³ka, U. Ksieniewicz, Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Wroc³aw 2007, s. 334.
A. Drwi³³o, Procedury celne w wietle przepisów kodeksu celnego, Sopot 1999, s. 134; F. Prusak,
Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2000, s. 664; A. Ku, op. cit., s. 153.
24 Art. 252 unijnego kodeksu celnego.
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W zwi¹zku z korzystaniem przez podmiot uczestnicz¹cy w wymianie miêdzynarodowej z procedury odprawy czasowej organy celne wymagaj¹ z³o¿enia zabezpieczenia. Zasad¹ jest, ¿e zabezpieczenie sk³adane jest w przypadku objêcia towarów procedur¹ odprawy czasowej z zastosowaniem pisemnego zg³oszenia celnego,
z wyj¹tkiem towarów zg³oszonych z zastosowaniem karnetu ATA i karnetu CPD.
Z obowi¹zku sk³adania zabezpieczenia zwolnione s¹ organy publiczne, co oznacza
nie tylko organy administracji publicznej (instytucje publiczne i samorz¹dowe bêd¹ce organami w³adzy pañstwowej lub samorz¹dowej), ale te¿ instytucje utworzone
i nadzorowane przez te organy, które pe³ni¹ w pañstwie funkcje publiczne (np.
muzea). Zabezpieczenie jest gwarancj¹, ¿e towary przywiezione zostan¹ powrotnie
wywiezione do kraju, z którego zosta³y przywiezione. W przypadku zaniechania
przez podmiot korzystaj¹cy z obowi¹zku wywozu towaru spowoduje to pobranie ci¹¿¹cych na nich nale¿noci, które bêd¹ egzekwowane ze z³o¿onego zabezpieczenia.
Jako ¿e przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug25 nie wymieniaj¹ procedury odprawy czasowej z czêciowym zwolnieniem
z c³a, przyjmuje siê, ¿e obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ powstania d³ugu
celnego26. W zwi¹zku z tym podatek VAT nale¿y uiciæ w ca³oci w terminie 10 dni
od daty powiadomienia o jego kwocie.
Rozpatruj¹c zagadnienie leasingu z zastosowaniem procedury odprawy czasowej, nale¿y wskazaæ, ¿e organy administracji celnej zosta³y upowa¿nione nie tylko
do naliczenia i poboru nale¿noci celnych, ale równie¿ i nale¿noci podatkowych27.
Przepisy obowi¹zuj¹cego prawa celnego i podatkowego stworzy³y sytuacjê szczególn¹, w której jeden i ten sam podmiot  naczelnik urzêdu celnego  jest jednoczenie organem celnym i podatkowym28.
W przypadku powstania d³ugu celnego w stosunku do przywo¿onych towarów
kwota d³ugu celnego okrelana jest wed³ug elementów kalkulacyjnych w³aciwych
tym towarom w chwili przyjêcia zg³oszenia celnego. D³ug celny mo¿e powstaæ
w dwóch sytuacjach, po pierwsze: gdy posiadacz pozwolenia zdecyduje siê dopuciæ
towary do obrotu, po drugie: gdy nie s¹ przestrzegane przepisy prawa celnego. D³ug
celny powstaje tak¿e wówczas, gdy nast¹pi naruszenie lub niewykonanie jednego
z obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosowania procedury odprawy czasowej. Powstaje
25

Por. art. 19a ust. 11 (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z pón. zm.).
W. Pietrasiewicz, [w:] J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 206/112/WE. Komentarz, Wroc³aw
2009, s. 385.
27 Por. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 990 z pón. zm.).
28 A. Drwi³³o, Problem podatkowego charakteru ce³ w wietle obowi¹zuj¹cego prawa celnego
i podatkowego, [w:] W. Miemiec (red.), Ksiêga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wroc³aw 2009, s. 129130. Naczelnik urzêdu celnego jako
organ celny wymierza i pobiera na podstawie przepisów prawa celnego c³a i nale¿noci celne, z kolei
jako organ podatkowy na podstawie przepisów ustaw podatkowych wymierza i pobiera podatki z tytu³u
obrotu towarowego z zagranic¹ (szerzej zob. A. Drozdek, Organ celny jako jednostka administracji
publicznej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2014, nr 1, s. 27).
26
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on w chwili zaprzestania spe³niania takiego obowi¹zku b¹d w chwili objêcia towaru odpowiedni¹ procedur¹, je¿eli zosta³o póniej stwierdzone, ¿e nie dope³niono
jednego z warunków wymaganych do objêcia towaru t¹ procedur¹29.

Konkluzje
W wietle powy¿szych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e szczególnym przypadkiem zastosowania procedury odprawy czasowej z czêciowym zwolnieniem z c³a
jest korzystanie z leasingu operacyjnego. Procedura ta, jako jedna z przeznaczeñ
celnych, dotyczy towarów nieunijnych, które po u¿yciu (a nie po obróbce czy przetwarzaniu) na obszarze celnym UE powinny byæ powrotnie wywiezione poza ten
obszar. Zastosowanie ma ona do towarów czasowo importowanych, wyposa¿onych
w zaawansowan¹ technologiê, a nieprodukowanych w kraju lub krajach Unii. Towary w czasie korzystania z tej procedury celnej pozostaj¹ nadal w³asnoci¹ zbywcy
(przedsiêbiorcy zagranicznego), a ich wywóz nastêpuje w okrelonym celu na okrelony czas.

Summary
Leasing and temporary admission procedure
with partial customs duty exemption
Key words: customs law, temporary admission, customs.

The temporary admission procedure with partial customs duty exemption as one
of customs approved treatments regards non-Union goods that after use (but not
after handling or processing) within the customs territory of the Union should be
re-exported outside this territory. Movable property and technologically advanced
machines and devices that are not easily available in other way and that are not
manufactured in any European Union state or states constitute the subject of leasing
in the international exchange. At the time of using this customs procedure goods
remain the property of a seller (foreign entrepreneur) and they are exported for
a specific purpose, for a definite period of time.

29

s. 712.

R. Mateñka, [w:] W. Morawski (red.), Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2007,

Studia Prawnoustrojowe 29

UWM

81

2015

Artyku³y
Kamil Fr¹ckowiak
Katedra Prawa Karnego Materialnego
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Cechy dystynktywne terroryzmu morskiego
w ujêciu fenomenologicznym
Wprowadzenie
Dorobek naukowy Profesora Stanis³awa Pikulskiego w sferze materialnego prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki jest bardzo bogaty. Stawia to autora
w bardzo trudnym po³o¿eniu zwi¹zanym z wyborem tematyki artyku³u. Wród licznych problemów podejmowanych przez Profesora, którymi zajmuje siê przez znaczn¹ czêæ swej kariery naukowej, znajduje siê szczególnie aktualne zagadnienie zjawiska terroryzmu. Pog³êbione rozwa¿ania w tym zakresie zawar³ Profesor m.in.
w monografii powiêconej prawnym rodkom zwalczania terroryzmu (2000)1. Ta
okolicznoæ sk³oni³a autora niniejszego artyku³u do przedstawienia pewnego problemu w odniesieniu do uchwycenia cech dystynktywnych pojêcia terroryzmu morskiego na kanwie rozwa¿añ poczynionych wczeniej przez Profesora w przedmiotowym
zakresie.

Zagadnienia definicyjne terroryzmu
Dotychczas nie stworzono uniwersalnej, generalnej definicji negatywnego zjawiska spo³ecznego, jakim jest terroryzm. Zgodnie z pogl¹dem Brunona Ho³ysta,
charakteryzuj¹ go nastêpuj¹ce cechy:
 przemoc zadawana wszelkimi dostêpnymi rodkami (najczêciej brutalnymi
i okrutnymi);
 stosowanie przemocy bez wzglêdu na konsekwencje;
 celem ataku jest zazwyczaj niewinna ludnoæ cywilna;
 d¹¿enie do epatowania strachem, terrorem;
1

S. Pikulski, Prawne rodki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
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 dzia³ania podejmowane w celu osi¹gniêcia celów politycznych, militarnych,
etnicznych, ideologicznych, religijnych2.
Tadeusz Hanausek okrela terroryzm jako planowan¹, zorganizowan¹ i zazwyczaj uzasadnion¹ ideologicznie dzia³alnoæ osób lub grup, maj¹c¹ na celu wymuszenie od w³adz pañstwowych, spo³eczeñstwa lub poszczególnych osób okrelonych
wiadczeñ, zachowañ lub postaw, a realizowan¹ w przestêpczych formach obliczonych na wywo³anie szerokiego i maksymalnie zastraszonego rozg³osu w opinii publicznej3. Za najistotniejsze cechy terroryzmu uznaje przy tym elementy strony podmiotowej czynu zabronionego, takie jak motywacja i podwójna kierunkowoæ
w dzia³aniu. Nie ogranicza siê do wskazania przemocy lub groby jej u¿ycia jako
jedynych przejawów takiej dzia³alnoci, dopuszczaj¹c równie¿ inne formy przestêpczoci4.
Z kolei Marian Fleming twierdzi, ¿e terroryzm to umylne dzia³ania stanowi¹ce
naruszenie prawa karnego i zmierzaj¹ce w drodze aktów przemocy lub zagro¿enia
takimi aktami do zastraszenia organów pañstwowych lub znacznych od³amów spo³eczeñstwa oraz do wymuszenia okrelonego postêpowania5.
W ostatnich latach wiele uwagi w pimiennictwie powiêcono definicji autorstwa Brucea Hofmanna, który terroryzm okreli³ jako rozmylne wywo³ywanie
i wykorzystywanie strachu na skutek u¿ycia przemocy lub groby u¿ycia przemocy
w d¹¿eniu do politycznych zmian. Wszystkie akty terrorystyczne poci¹gaj¹ za sob¹
przemoc lub grobê przemocy. Terroryzm jest szczególnie nakierowany na osi¹gniêcie dalekosiê¿nych skutków psychologicznych, które wykraczaj¹ poza bezporedni¹
ofiarê lub ofiary czy przedmiot terrorystycznego zamachu. Zmierza do wywo³ania
strachu, a przez to do zastraszenia szerokiej widowni bêd¹cej celem, która mo¿e
obejmowaæ rywalizuj¹c¹ grupê etniczn¹ lub religijn¹, ca³y kraj, rz¹d, partiê polityczn¹ albo w ogóle opiniê publiczn¹. Terroryzm zmierza do stworzenia w³adzy tam,
gdzie jej nie ma lub do wzmocnienia w³adzy tam, gdzie jest s³aba. Poprzez rozg³os
wywo³any na skutek u¿ycia przemocy terroryci chc¹ uzyskaæ wp³ywy, oddzia³ywanie i w³adzê, których im brakuje, po to aby wywo³aæ polityczne zmiany na p³aszczynie lokalnej lub miêdzynarodowej6.
Stanis³aw Pikulski przyjmuje, ¿e terroryzm jest dzia³alnoci¹ przestêpcz¹ na tle
politycznym zorganizowanych grup przestêpczych o charakterze antypañstwowym.
Podejmowane przez te ugrupowania akty terrorystyczne zmierzaj¹ do wymuszenia
2

B. Ho³yst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2009, s. 56; S. Zeidan, Agreeing to disagree: Cultural
relativism and the difficulty of defining terrorism in a post 9/11 world, Hastings International and
Comparative Law Review 2006, nr 29, s. 215.
3 T. Hanausek, W sprawie pojêcia wspó³czesnego terroryzmu, Problemy Kryminalistyki 1980,
nr 143, s. 3031.
4 T. Hanausek, Wybrane zagadnienia kryminalistycznej metodyki zwalczania terroryzmu, [w:]
K. S³awik, Terroryzm, aspekty prawnomiêdzynardowe, kryminalistyczne i policyjne, Poznañ 1993, s. 83.
5 M. Fleming, Terroryzm polityczny w miêdzynarodowym prawodawstwie, Wojskowy Przegl¹d
Prawniczy 1996, nr 1, s. 3.
6 B. Hoffman, Inside terrorism, Londyn 1998, s. 4344.
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okrelonych nastêpstw przez w³adze pañstwowe. Ugrupowania te osi¹gaj¹ swój cel
poprzez wywo³ywanie strachu i paniki w opinii publicznej, a s³u¿y temu np. podk³adanie bomb w miejscach publicznych czy zamachy na ¿ycie znanych osób ze wiata
polityki7.

Terroryzm morski
Wspó³czenie terroryzm stanowi jedno z najwiêkszych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa oraz porz¹dku zarówno w wymiarze globalnym, jak i pañstwowym. Skuteczn¹ walkê z terroryzmem w du¿ym stopniu utrudnia polimorficzny charakter tego
zjawiska, znaczna dynamika oraz zdolnoæ adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków. Z uwagi na wieloæ form i rodzajów terrorystycznego zagro¿enia w pimiennictwie doczekano siê szerokiego spektrum klasyfikacji terroryzmu. Jako podstawê
tworzonych typologii przyjêto ró¿nego rodzaju kryteria. Jednym z najbardziej podstawowych jest rodzaj rodowiska (lub te¿ rodzaj rodków transportu bêd¹cych
celem ataku), w którym dojæ mo¿e do ataku terrorystycznego. Z uwagi na to kryterium wyró¿niæ mo¿na terroryzm l¹dowy, lotniczy oraz morski.
Terroryzm morski jest stosunkowo now¹ odmian¹ terroryzmu, gdy¿ do momentu
ataku na w³oski statek wycieczkowy Achille Lauro w dniu 7 padziernika 1985 r.
przez palestyñskich terrorystów z Frontu Wyzwolenia Palestyny (ang. Palestine Liberation Front  PLF) nie by³o g³ono o atakach na jednostki p³ywaj¹ce i nie
odnotowywano wielu takich przypadków. Jak zauwa¿a S. Pikulski, zajmowano siê
w wiêkszym stopniu zjawiskiem piractwa morskiego, wystêpuj¹cym zw³aszcza na
obszarze Dalekiego Wschodu, wybrze¿y Afryki oraz Karaibów8. W ocenie autora
wspó³czenie najwiêkszym zagro¿eniem dla ¿eglugi obok piractwa mo¿e staæ siê
w³anie terroryzm morski.
Aleksandra £ysik wskazuje, ¿e chocia¿ ataki terrorystyczne na morzu lub wymierzone w porty morskie stanowi¹ zaledwie 2% ogó³u ataków terrorystycznych
przeprowadzonych w ci¹gu ostatnich 30 lat, to nie s¹ one zjawiskiem marginalnym.
Ich zasiêg oraz miêdzynarodowy wydwiêk wzbudza zainteresowanie coraz to nowych organizacji terrorystycznych chc¹cych zamanifestowaæ w jak najbardziej spektakularny sposób swoje ¿¹dania b¹d idee9.
Hanna Klimek podaje, ¿e wspó³czesne dzia³ania terrorystyczne wymierzone
w transport morski obejmuj¹:
a) zamachy bombowe na statku znajduj¹ce siê na otwartym morzu lub w portach z u¿yciem materia³u wybuchowego pod³o¿onego pod kad³ub jednostki albo
dostarczonego na statek podczas za³adunku lub wniesionego przez cz³onka za³ogi;
7

S. Pikulski, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 5455.
9 A. £ysik, Terroryzm morski. Wspó³czesne zagro¿enie w transporcie miêdzynarodowym, Studia
i Materia³y Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 2012, nr 9, s. 73.
8
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b) zamachy bombowe dokonane przez atak z szybkiej ³odzi motorowej lub za
pomoc¹ ³adunku pod³o¿onego pod kad³ub jednostki przez p³etwonurków;
c) uprowadzenie statków;
d) stawianie min na torach wodnych.
Obecnie wszystkie rodzaje tona¿u s¹ zagro¿one morskimi atakami terrorystycznymi. S¹ to zarówno statki pasa¿erskie (liniowce, wycieczkowce, promy), zbiornikowce (szczególnie atrakcyjne dla napastników ze wzglêdu na wartoæ przewo¿onych nimi ³adunków oraz grobê spowodowania katastrofy ekologicznej), jak
i pozosta³e statki towarowe. Ataki mog¹ dotyczyæ równie¿ jednostek rybackich.
Przyk³adowo, w 1987 r. statek rybacki Eugenia zaatakowali terroryci z Frontu Polisario, zabijaj¹c trzech marokañskich ¿o³nierzy. Napastnicy dop³ynêli siê
w pobli¿e statku na pneumatycznych ³odziach motorowych. Z kolei 2003 r. chiñska
³ód rybacka Ufauanu225 zosta³a zatopiona przez cz³onków tamilskiej organizacji
LTTE u wschodnich wybrze¿y Sri Lanki. Terroryci morscy atakuj¹ te¿ okrêty wojenne. W latach 1991 i 1998 okrêty wojenne Sri Lanki zosta³y wysadzone w powietrze za pomoc¹ ³odzi wype³nionych materia³ami wybuchowymi. W 1995 r. na wodach Sri Lanki prom Irish Mona zosta³ uprowadzony, a nastêpnie wykorzystany
jako przynêta w celu zatopienia dwóch okrêtów patrolowych marynarki wojennej
Sri Lanki. W 1996 r. konwój statków w pobli¿u Indonezji zaatakowa³o 12 ³odzi
i tamilscy terroryci zatopili jeden z okrêtów wojennych p³yn¹cych jako eskorta.
W 2000 r. amerykañski niszczyciel USS Cole zosta³ ciê¿ko uszkodzony przez
terrorystów Al-Kaidy podczas ataku w Jemenie. Atak terrorystyczny zosta³ przeprowadzony za pomoc¹ ³odzi motorowej wype³nionej ³adunkiem wybuchowym10.
W 2005 r. dosz³o do ostrzelania przez Al-Kaidê amerykañskiego okrêtu USS Ashland w porcie Aqaba w Jordanii przy u¿yciu trzech rakiet11. W 2006 r. operuj¹ca na
wodach libañskich w rejonie Bejrutu izraelska korweta rakietowa Hanit zosta³a
trafiona pociskiem rakietowym wystrzelonym z brzegu przez terrorystów z organizacji Hezbollah. W 2008 r. dosz³o do ataków terrorystycznych na kilka obiektów
po³o¿onych w indyjskim Bombaju. Sprawcy dostali siê do portowego miasta na
uprzednio uprowadzonym rybackim trawlerze12.
W literaturze przedmiotu nie istnieje wystarczaj¹co precyzyjna, spójna i w pe³ni
wyczerpuj¹ca definicja terroryzmu morskiego. Przy opracowywaniu takiej definicji
stosowane jest tzw. podejcie strukturalne, które polega na wyodrêbnieniu morskiego rodzaju terroryzmu sporód innych jego odmian i opisanie jego uwarunkowañ
i specyficznych cech13. Stanis³aw Pikulski twierdzi, ¿e najwa¿niejszym kryterium
10 H. Klimek, Bezpieczeñstwo ¿eglugi morskiej w obliczu zagro¿eñ piractwem i terroryzmem,
[w:] S. Miecznikowski (red.), Bezpieczeñstwo Unii Europejskiej  wybrane aspekty, Gdañsk 2011, s. 55.
11 B. Ho³yst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2010, s. 997.
12 K. Kubiak, Przemoc na oceanach. Wspó³czesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2009,
s. 108109, 112113.
13 A. Grzekowiak, Prawnokarne rodki walki z terroryzmem we W³oszech, Przestêpczoæ na
wiecie 1983, t. XV, s. 14.
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jest klasyfikacja wed³ug nurtów ideologicznych, którym s³u¿¹ ugrupowania terrorystyczne, a kieruj¹c siê miêdzynarodowym prawem publicznym wyró¿nia terroryzm
lotniczy, morski, l¹dowy i dokonywany podczas konfliktów zbrojnych14.
Marek Czernis uwa¿a, ¿e terroryzm morski to ka¿dy bezprawny akt przemocy
dokonany przez indywidualne osoby czy te¿ zorganizowane grupy osób i skierowany
przeciwko statkom, ich pasa¿erom, ³adunkom lub za³odze, albo skierowany przeciwko
portom morskim, jak równie¿ groba, usi³owanie lub wspó³udzia³ w dokonaniu takiego aktu, który poprzez morderstwo lub zranienie i terror oraz spektakularnoæ
i rozg³os swych dzia³añ ma na celu w sposób bezporedni lub poredni wywarcie
wp³ywu na rz¹d, pañstwo, organizacjê miêdzynarodow¹ b¹d te¿ opiniê spo³eczn¹
w zamiarze uzyskania okrelonych, szeroko pojêtych korzyci politycznych15.
Nale¿y podkreliæ, ¿e mo¿liwoæ wykorzystania przez terrorystów morskiego
transportu do proliferacji broni masowego ra¿enia, przemytu broni konwencjonalnej
i samych terrorystów jest jednym z najbardziej realnych zagro¿eñ. Z tych wzglêdów Akiva
Lorenz uzupe³nia pojêcie terroryzmu morskiego o dzia³ania organizacji terrorystycznych wykorzystuj¹cych rodki morskiego transportu do przemytu terrorystów i broni16.
Spo³ecznoæ miêdzynarodowa tak¿e nie wypracowa³a jednej, powszechnie akceptowanej definicji terroryzmu morskiego. Najczêciej przywo³ywan¹ jest definicja
sformu³owana przez pozarz¹dow¹ Radê ds. Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Regionie Azji i Pacyfiku (ang. Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacific
 CS-CAP) szeroko ujmuj¹ca przedmiotowy fenomen17. Wed³ug niej, terroryzm
morski to dzia³alnoæ prowadzona w rodowisku morskim, skierowana przeciwko
statkom, sta³ym platformom na morzu lub w porcie oraz ich pasa¿erom albo pracownikom, a tak¿e infrastrukturze nadbrze¿nej, w³¹czaj¹c w to obiekty turystyczne,
obszar portu oraz miasta portowe18. Definicja ta w szeroki sposób zakrela ramy
terroryzmu morskiego i obejmuje niemal wszystkie najistotniejsze elementy sk³adaj¹ce siê na to zjawisko19. Zatem akty terroryzmu morskiego mog¹ byæ realizowane
we wszystkich strefach morskich z wodami wewnêtrznymi w³¹cznie, a nawet mog¹
mieæ miejsce na l¹dzie. Definicja ta nie wydaje siê w pe³ni wyczerpuj¹ca, gdy¿ jej
twórcy nie wyjaniaj¹, czym jest terrorystyczna dzia³alnoæ ani jak szeroko nale¿y
rozumieæ pojêcie rodowisko morskie20.
14

S. Pikulski, op. cit., s. 19.
M. Czernis, Akty terrorystyczne na morzu a prawo miêdzynarodowe, Przegl¹d Zachodniopomorski 1989, z. 34, s. 217.
16 A. Lorenz, The threat of maritime terrorism to Israel, International Institute for CounterTerrorism 2007, [online] <www.ict.org.il/Article.aspx?ID=983> (dostêp: 20.4.2015).
17 G. Ong, Ships can be dangerous too  coupling piracy and maritime terrorism in Southeast
Asias maritime security framework, Singapur 2004, s. 17.
18 M. D. Greenberg, P. Chalk, H.H. Willis, I. Khilko, D.S. Ortiz, Maritime terrorism: risk and
liability, RAND Centre for Terrorism Risk Management Policy 2006, s. 9.
19 P. Chalk, The maritime dimension of international security: terrorism, piracy, and challenges
for the United States, Rand Corporation, Santa Monica 2008, s. 3.
20 S. Quentin, Shipping activities: Targets of maritime terrorism, styczeñ 2003, MIRMAL 2,
[online] <www.derechomaritimo.info/pagina/mater.htm> (dostêp: 20.03.2015).
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Jak widaæ, istniej¹ce definicje ró¿ni¹ siê doborem elementów sk³adaj¹cych siê
na treæ pojêcia terroryzm morski oraz ustalaniem jego granic. Osi¹gniêcie konsensusu w tych kwestiach i ujêcie przedmiotu badañ w formie abstrakcyjnej, syntetycznej formu³y mia³oby istotne znaczenie dla prawa karnego i kryminologii.

Terroryzm morski a piractwo morskie
Transport morski z uwagi na rodowisko, w którym siê realizuje, zagro¿ony jest
wieloma specyficznymi formami dzia³añ przestêpczych. Pomocne wydaje siê odró¿nienie tego zjawiska od innej bezprawnej formy dzia³alnoci na morzu, jakim jest
piractwo morskie.
Autor niniejszej publikacji uwa¿a za zasadne rozró¿nienie obu pojêæ, albowiem
pomiêdzy obiema formami przestêpczoci wystêpuje wiele podobieñstw, co prowadzi do czêstych nieporozumieñ terminologicznych. Stosuj¹cy prawo musz¹ za mieæ
mo¿liwoæ odró¿nienia wspó³czesnego piractwa od terroryzmu morskiego oraz
okrelenia, czy istnieje jakie ³¹cz¹ce je ogniwo. Tylko wtedy bêd¹ w stanie zastosowaæ odpowiednie przeciwrodki21.
Terroryzm morski, a po czêci te¿ piractwo jest domen¹ organizacji przestêpczych dzia³aj¹cych bez autoryzacji w³adz pañstwowych. Terroryci morscy, tak jak
piraci, dla osi¹gniêcia swych celów pos³uguj¹ siê przemoc¹ lub grob¹ jej u¿ycia,
a ofiarami ich dzia³añ pada najczêciej bezbronna ludnoæ cywilna22. Pozornie wydawaæ siê zatem mo¿e, ¿e s¹ to podobne zjawiska kryminologiczne, które trudno
rozgraniczyæ, jeli pominie siê motywacjê sprawców. Motywacj¹ dla piratów jest
bowiem przede wszystkim chêæ zysku, podczas gdy terroryci dzia³aj¹ na rzecz
realizacji okrelonych celów ideologicznych, politycznych, spo³ecznych lub religijnych23. Wzajemne powi¹zania miêdzy tymi dwiema formami przestêpczoci s¹ jednak o wiele bardziej z³o¿one i mog¹ staæ siê silniejsze. Organizacje przestêpcze ucz¹
siê od siebie nawzajem. Terroryci wykorzystuj¹ niekiedy pirackie modus operandi
i dopuszczaj¹ siê aktów piractwa, aby pozyskaæ rodki dla swojej dzia³alnoci.
Z kolei piraci czêsto dzia³aj¹ na zlecenie organizacji terrorystycznych. Z tych przyczyn niektóre cechy charakterystyczne obu zjawisk s¹ wspólne24.
Ze wzglêdu na coraz cilejsze powi¹zania miêdzy piratami i terrorystami mo¿na niekiedy mówiæ o fenomenie po³¹czonego zjawiska, które Douglas R. Burgess
21 E.S. Nelson, Maritime terrorism and piracy: Existing and potential threats, Global Security
Studies 2012, t. 3(1), s. 15.
22 D. J. Puchala, Of pirates and terrorists: What experience and history teach, Contemporary
Security Policy 2005, t. 26, nr 1, s. 19.
23 Ibidem, s. 975.
24 P. Brookes, The challenges of modern piracy, [w:] M. R. Haberfeld, A. Hassel (red.), Modern
piracy and maritime terrorism: The challenge of piracy for 21st century, Kendal Hunt, Dubuque 2013,
s. 31
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okreli³ jako piraterroryzm (ang. piraterrorism)25. Piraci i terroryci maj¹ bowiem
wspólny interes w tym, aby przybrze¿ne pañstwa pozosta³y s³abe i skorumpowane,
co mo¿e przyczyniaæ siê do nawi¹zania przez nich wspó³pracy przy utrzymywaniu
takiego status quo. Obie grupy mog¹ odsun¹æ na bok dziel¹ce ich animozje i wspieraæ siê w celu uniemo¿liwienia pañstwom trzecim ograniczenia czy nawet wyeliminowania ich dzia³alnoci przestêpczej. Maj¹ zatem powód, aby nawi¹zywaæ relacje
w zamiarze przeciwdzia³ania poprawie sytuacji w konkretnym pañstwie26. Martin
Murphy jednak stanowczo twierdzi, ¿e aktualnie nie ma ¿adnych wiarygodnych
dowodów na wystêpowanie zjawiska piraterroryzmu27.
W tym kontekcie warto przywo³aæ definicjê zawart¹ w rozporz¹dzeniu (WE)
nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. sprawie
podniesienia ochrony statków i obiektów portowych28. W przedmiotowym dokumencie pos³u¿ono siê pojêciem zamierzony akt bezprawny, który zgodnie z pkt 1
preambu³y obejmuje szczególnie terroryzm. W myl art. 2 ust. 13 zamierzony akt
bezprawny oznacza umylne dzia³anie, które ze swojej natury lub kontekstu mo¿e
wyrz¹dziæ szkodê statkom u¿ywanym do miêdzynarodowej lub krajowej ¿eglugi
morskiej, ich pasa¿erom lub ³adunkom, lub obiektom portowym z nimi powi¹zanymi. Tym samym przedstawiona szeroka definicja mo¿e dotyczyæ zarówno aktów
piractwa, jak i czêci aspektów terroryzmu morskiego.
Za g³ówny element pozwalaj¹cy odró¿niæ piractwo morskie oraz zbrojn¹ napaæ
na morzu od terroryzmu morskiego uznano w pimiennictwie motyw, jakim kieruje
siê sprawca29. Krzysztof Kubiak wskazuje, ¿e piraci kieruj¹ siê ¿¹dz¹ zysku, za
morscy terroryci d¹¿¹ do osi¹gniêcia tzw. efektu teatru, czyli zdobycia szerokiego
zainteresowania mediów. O ile dla pirata czyn przestêpczy jest celem, dla terrorysty
jest to droga do celu30.
Zdaniem Katarzyny Wardin, terroryzm morski jest planowanym i zorganizowanym aktem przemocy wynikaj¹cym z motywów politycznych, religijnych i ideologicznych wymierzonym przeciwko osobom, statkom, obiektom portowym oraz instalacjom na morzu. Ma on na celu wymuszenie na w³adzach pañstwowych,
spo³eczeñstwach lub osobach okrelonych zachowañ, ustêpstw lub wiadczeñ finansowych31. Przytoczona definicja wskazuje na kluczow¹ kwestiê  polityczn¹ motywacjê dzia³añ. Mimo i¿ piraci i terroryci pos³uguj¹ siê przemoc¹ jako rodkiem do
realizacji okrelonego celu, to pierwsi dzia³aj¹ z pobudek osobistych, motywowani
25

D. R. Burgess, The world for ransom. Piracy is terrorism, terrorism is piracy, Amherst  New
York 2010, s. 24.
26 E.S. Nelson, op. cit., s. 23.
27 M. Murphy, Small boats, weak states, dirty money. Piracy and maritime terrorism in the
modern world, London 2010, s. 159.
28 Dz.U. C 32 z 5 lutego 2004 r., s. 5.
29 A. Ratkowska, Piractwo i terroryzm morski, Studia Prawnicze 2010, nr 184, s. 37.
30 K. Kubiak, Piractwo czy terroryzm?, Stosunki Miêdzynarodowe 2009, nr 5657, s. 3.
31 K. Wardin, Ocena zagro¿eñ ba³tyckich strumieni transportowych dzia³aniami terrorystycznymi, Warszawa 2007, s. 21.
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najczêciej chêci¹ zysku materialnego, za drudzy kieruj¹ siê ideami politycznymi.
Terroryci chc¹ wytworzyæ atmosferê poczucia zagro¿enia w spo³eczeñstwie, pokazaæ miêdzynarodowej opinii publicznej sw¹ obecnoæ i g³oszone pogl¹dy, obni¿yæ
autorytet w³adzy i uszczupliæ jej si³y oraz znaczenie spo³eczne, wreszcie zmusiæ
w³adzê lub okrelon¹ populacjê do pewnych zachowañ32.
Krzysztof Kubiak czyni kolejn¹ interesuj¹c¹ konstatacjê odnonie ró¿nicy pomiêdzy rozpatrywanymi tu zjawiskami. Piractwo, jak twierdzi, zachowa prawdopodobnie charakter fenomenu ograniczonego terytorialnie. cis³e powi¹zanie tego rodzaju przestêpczej dzia³alnoci z sytuacj¹ w pañstwach nadbrze¿nych czyni ma³o
prawdopodobnym rozszerzenie granic geograficznych intensywnej aktywnoci piratów. Piractwo jest zatem zjawiskiem w znacznym stopniu przewidywalnym  ryzyko
z nim zwi¹zane bêdzie odnosi³o siê do ¿eglugi po okrelonych akwenach wiata.
W chwili obecnej s¹ to rejony Afryki Wschodniej i Zachodniej oraz Azji Po³udniowo-Wschodniej. Z kolei sprawcy aktów terrorystycznych na morzu dysponuj¹ pe³n¹
swobod¹ wyboru miejsca, czasu, obiektu i sposobu przeprowadzania akcji. Ograniczaj¹ ich jedynie mo¿liwoci organizacyjne, zaplecze kadrowe i finansowe. W zwi¹zku
z tym praktycznie nie jest mo¿liwe przeprowadzenie dok³adnych prognoz dotycz¹cych rejonów szczególnie nara¿onych na akty terroryzmu morskiego. Zagro¿enie to
ma zasiêg globalny i bêdzie siê odnosi³o w takim samym stopniu do jednostek
p³ywaj¹cych, jak do szeroko pojmowanej infrastruktury ¿eglugi: kana³ów, oznakowañ nawigacyjnych czy infrastruktury portowo-prze³adunkowej33.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e piractwo morskie i terroryzm morski stanowi¹ dwa odrêbne zjawiska. Mo¿na wysnuæ ogólne wnioski w kwestii najwa¿niejszych elementów odró¿niaj¹cych oba pojêcia.
Po pierwsze, u¿ycie przemocy przez sprawców lub groby jej u¿ycia w przypadku terroryzmu morskiego podyktowane jest motywami politycznymi, ideologicznymi lub religijnymi, za w przypadku piractwa morskiego z regu³y mamy do czynienia z dzia³aniami z pobudek osobistych, motywowanych najczêciej chêci¹ zysku
materialnego.
Po drugie, piractwo posiada charakter fenomenu ograniczonego geograficznie,
za zagro¿enie terroryzmem ma zasiêg globalny. Sprawcy aktów terrorystycznych na
morzu dysponuj¹ bowiem pe³n¹ swobod¹ wyboru miejsca, czasu, obiektu i sposobu
przeprowadzania akcji.
Po trzecie, akty terroryzmu morskiego w przeciwieñstwie do aktów piractwa
mog¹ byæ realizowane we wszystkich strefach morskich z wodami wewnêtrznymi
w³¹cznie, a tak¿e mieæ miejsce na l¹dzie, albowiem mog¹ dotyczyæ instalacji portowych oraz nadmorskich miejscowoci.

32
33

H. Klimek, op. cit., s. 54.
K. Kubiak, Przemoc..., s. 13.
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Podsumowanie
Pocz¹tek XXI wieku inspiruje ludzi do analizy wszelkich niebezpieczeñstw,
jakie mog¹ zagroziæ egzystencji cz³owieka. Nie nastraja optymistycznie wiat pe³en
przemocy i gwa³tu. Powszechna brutalizacja ¿ycia powoduje, ¿e tylko du¿a liczba
ofiar i radykalne rodki mog¹ zapewniæ terrorystom miejsce na pierwszych stronach
gazet oraz ponur¹ s³awê. Jak s³usznie twierdzi Stanis³aw Pikulski, terroryzm jako
pewna patologia spo³eczna o pod³o¿u politycznym najprawdopodobniej nie zostanie
nigdy w pe³ni wyeliminowany, gdy¿ wraz ze zmian¹ rodków i form jego zwalczania ewolucji podlega równie¿ sam terroryzm34.
Ochrona ¿eglugi morskiej przed aktami terroryzmu to bardzo wa¿ne i z³o¿one
zagadnienie interdyscyplinarne. Oprócz kwestii prawnych, obejmuje tak¿e kwestie
organizacyjne i ekonomiczne oraz problematykê techniczn¹ i operacyjn¹ z obszarów
pozornie z transportem morskim niezwi¹zanych35.
Terroryzm morski to specyficzna odmiana terroryzmu miêdzynarodowego
w wymiarze fenomenologicznym. Istniej¹ce w doktrynie definicje wykazuj¹ ró¿nice
w doborze elementów sk³adaj¹cych siê na treæ tego pojêcia oraz przy ustalaniu jego
granic. Osi¹gniêcie konsensusu i ujêcie przedmiotu badañ w formie abstrakcyjnej,
syntetycznej formu³y ma istotne znaczenie dla prawa karnego i kryminologii. Jednoznaczne i cis³e okrelenie treci pojêcia terroryzm morski u³atwi³oby bowiem
przeprowadzenie, czyni¹cej zadoæ zasadzie nullum crimen sine lege certa, typizacji
czynów zabronionych o charakterze terrorystycznym w aspekcie morskim. Za d¹¿eniem do sformu³owania uniwersalnej definicji o zasiêgu miêdzynarodowym niew¹tpliwie przemawia te¿ potrzeba harmonizacji ustawodawstw krajowych, s³u¿¹ca
opracowaniu wspólnego modelu i strategii walki z terroryzmem na wiecie.
W celu lepszego zrozumienia, czym jest terroryzm morski, konieczne staje siê
odró¿nienie tego zjawiska od innej bezprawnej formy dzia³alnoci na morzu, tj.
piractwa. Pomiêdzy obiema formami przestêpczoci wystêpuje wiele podobieñstw,
co le¿y u podstaw czêstych nieporozumieñ terminologicznych. Stosuj¹cy prawo musz¹ za mieæ mo¿liwoæ odró¿nienia tych zjawisk oraz okrelenia, czy istniej¹ miêdzy nimi jakie powi¹zania, by zastosowaæ odpowiednie przeciwrodki. Z rozwa¿añ
przeprowadzonych w niniejszym artykule wynika, ¿e piractwo morskie i terroryzm
morski ta dwa odrêbne zjawiska.

34
35

S. Pikulski, op. cit., s. 139.
B. Ho³yst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2010, s. 995.
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Summary
Distinctive features of maritime terrorism
in the aspect of phenomenological approach
Key words: maritime terrorism, piracy, safe navigation.

The study is an attempt to demonstrate that there is no sufficiently precise,
consistent and fully comprehensive definition of maritime terrorism. In developing
the definition the so called structural approach is used, which relies on extracting the
marine type of terrorism from its other varieties and describes their conditions and
specific characteristics. It is helpful to distinguish this phenomenon from other illegal activities at sea that is piracy. Between those two forms of crime, there are many
similarities underlying the frequent confusion of terminology. The analysis presented in this article, shows that piracy and maritime terrorism are two separate phenomena that are distinguished from each other by three key elements.
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Uprawnienia pracownika w razie zaistnienia mobbingu
w zak³adzie pracy
S³owo mobbing (ang. mob  plebs, mot³och, nagabywanie, atakowanie, zaczepianie kogo) od pewnego czasu zadomowi³o siê w jêzyku polskim i oznacza
wrogie stosunki miêdzyludzkie w miejscu pracy, polegaj¹ce na nêkaniu pracownika
przez pracodawcê lub przez wspó³pracownika, a nawet wspó³pracowników1. Pierwszy raz zosta³o u¿yte w tym kontekcie w 1984 r. przez niemieckiego psychiatrê
Heinza Leymanna2. Mimo ¿e zachowania takie zosta³y zdiagnozowane ponad trzydzieci lat temu, to problem ten zdaje siê z ka¿dym rokiem przybieraæ na sile.
Z badañ przeprowadzonych na zlecenie Rady Europy3 wynika, i¿ dowiadczanie
przez pracowników mobbingu jest coraz powszechniejsze, np. w Wielkiej Brytanii
w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie z mobbingiem w pracy zetknê³o siê
a¿ 16,3% pracowników, w Szwecji 10,2%, we Francji 9,9%, a w Irlandii 9,4%.
W Unii Europejskiej problem ten dotkn¹³ ³¹cznie ok. 12 mln pracowników. Nie
dziwi wiêc fakt, ¿e problem przemocy i drêczenia w miejscu pracy jest przedmiotem
dzia³alnoci nie tylko organizacji miêdzynarodowych, lecz tak¿e poszczególnych
pañstw, w tym Polski.
Pojêcie mobbingu zosta³o wprowadzone do kodeksu pracy4 (dalej k.p.) nowelizacj¹ z dnia 14 listopada 2003 r.5 Zgodnie z art. 943 § 2 k.p., mobbing oznacza
dzia³ania lub zachowania dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu, wywo1

M. Zych, Mobbing w polskim prawie pracy, Warszawa 2007, s. 3.
J. Marciniak, Przeciwdzia³anie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2008, s. 15.
3 Zob. [online] <www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/mobbing-and-sexualharassment-at-the-workplace> (dostêp: 20.05.2015).
4 Tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.
5 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 2013, poz. 2081).
2
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³uj¹ce zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na celu
poni¿enie lub omieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników. Ponadto ustawodawca na³o¿y³ na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi (art. art. 943 § 1 k.p.) oraz uregulowa³ rodki ochrony prawnej
pracownika, który zosta³ dotkniêty mobbingiem.
Pierwszym rodkiem ochrony prawnej pracownika jest okrelone w art. 943
§ 3 k.p. prawo do dochodzenia od pracodawcy odpowiedniej sumy tytu³em zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê, je¿eli mobbing wywo³a³ u niego rozstrój zdrowia. Drugim natomiast jest prawo do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokoci nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê6, je¿eli
pracownik z powodu mobbingu rozwi¹za³ umowê o pracê (art. 943 § 4 k.p.).
Stosuj¹c pewnego rodzaju uproszczenie, mo¿na by³oby wskazane wy¿ej rodki
prawne kwalifikowaæ zale¿nie od sytuacji prawnej pracownika. Osoba pozostaj¹ca
w stosunku pracy mog³aby dochodziæ zadoæuczynienia, o którym mowa w art. 943
§ 3 k.p., natomiast po rozwi¹zaniu umowy o pracê  odszkodowania, o którym
mowa w art. 943 § 4 k.p. Jednak nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, w której pracownik
po rozwi¹zaniu umowy o pracê z powodu mobbingu bêdzie dochodzi³ od pracodawcy obok odszkodowania równie¿ zadoæuczynienia z powodu rozstroju zdrowia wywo³anego mobbingiem7.
Bez wzglêdu jednak na to, czy pracownik dochodzi od pracodawcy odszkodowania czy zadoæuczynienia, konieczne jest wykazanie, ¿e sta³ siê ofiar¹ mobbingu.
W zwi¹zku z tym musi wykazaæ, i¿ wszystkie przes³anki mobbingu zawarte w art. 943
§ 2 k.p. zosta³y spe³nione ³¹cznie8. Oznacza to, ¿e wrogie zachowania wobec pracownika musz¹ byæ jednoczenie uporczywe i d³ugotrwa³e oraz polegaæ na nêkaniu
i zastraszaniu, a skutkiem tych zachowañ ma byæ poni¿enie lub omieszenie, odizolowanie go od wspó³pracowników lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników albo wywo³anie zani¿onej samooceny przydatnoci zawodowej9. Nie istnieje
jednak obowi¹zek wykazania, i¿ pracodawca naruszy³ swój obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi. Prawo do odszkodowania i zadoæuczynienia jest niezale¿ne od
tego dowodu10. Je¿eli w zak³adzie pracy dosz³o do mobbingu, to wynika z tego, ¿e
pracodawca niewystarczaj¹co dobrze realizowa³ swój obowi¹zek. Wykonywanie
tego obowi¹zku powinno siê wiêc oceniaæ pod k¹tem nie starannego dzia³ania (zorganizowanie odpowiednich szkoleñ dla pracowników, wprowadzenie procedury antymobbingowej), lecz rezultatu.
6

Ustawa z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. nr 200,
poz. 1679 ze zm.).
7 M. Na³êcz, Komentarz do art. 943 Kodeksu pracy, [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy.
Komentarz, Warszawa 2004, s. 267.
8 Zob. wyroki SN z dnia 5 padziernika 2007 r., sygn. akt II PK 31/07, Lex 465076 oraz
8 grudnia 2005 r., sygn. akt I PK 103/05, Lex 448052.
9 Wyrok SA w Katowicach z dnia 15 grudnia 2006 r., III APa 170/05, Lex 310407.
10 A. Sobczyk, D. Dörre-Nowak, Przeciwdzia³anie mobbingowi, Monitor Prawa Pracy 2006,
nr 10, s. 521.
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Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ ustawodawca w sprawach o mobbing przeniós³
ciê¿ar dowodu na pracownika (art. 6 k.c.11 w zw. z art. 300 k.p.). Oznacza to, ¿e na
pracowniku ci¹¿y obowi¹zek wykazania, i¿ pad³ ofiar¹ mobbingu, co by³o przyczyn¹ rozwi¹zania umowy o pracê. Dotyczy to tak¿e zaistnienia rozstroju zdrowia
wywo³anego przez mobbing, je¿eli pracownik dochodzi zadoæuczynienia12. Warto
w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ w sprawach z zakresu dyskryminacji ustawodawca
zmieni³ rozk³ad ciê¿aru dowodu przewidzianego w art. 6 k.c. W sprawach z tego
zakresu pracownik powinien jedynie uprawdopodobniæ, ¿e by³ dyskryminowany,
a pracodawca natomiast, chc¹c zwolniæ siê z odpowiedzialnoci, musi wykazaæ, i¿
kierowa³ siê obiektywnymi kryteriami, ró¿nicuj¹c sytuacjê pracownika13.
Przes³ank¹ obligatoryjn¹ nabycia prawa do zadoæuczynienia jest doznanie
przez pracownika wskutek mobbingu rozstroju zdrowia, co musi byæ rozpatrywane
w kategoriach medycznych14, a nie w kontekcie odczuæ poszkodowanego pracownika (np. przygnêbienie, smutek, zniechêcenie czy z³e samopoczucie)15. Zawiadczenie lekarskie o niezdolnoci do wykonywania pracy bêdzie w tym zakresie niewystarczaj¹ce16. Dopuszczalny jest wiêc dowód z opinii bieg³ego lekarza na
okolicznoæ rozstroju zdrowia, lecz tylko w sytuacji, gdy udowodniony zosta³ mobbing. W przeciwnym razie opinia bieg³ego jest zbêdna, poniewa¿ pracownik nie
wykaza³, ¿e pad³ ofiar¹ mobbingu, a przedmiotem dowodu s¹ fakty maj¹ce istotne
znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy17.
Przepisy kodeksu pracy nie normuj¹ kwestii zadoæuczynienia w sposób kompleksowy, zastosowanie wiêc maj¹ w tym przypadku na mocy art. 300 k.p. przepisy
kodeksu cywilnego, a szczególnie art. 445 k.c. w zwi¹zku z art. 444 k.c. Na tym
gruncie konieczne jest dookrelenie wysokoci zadoæuczynienia, które ustawodawca w art. 943 § 3 k.p. okreli³ mianem odpowiedniej sumy. Próbê doprecyzowania
tego pojêcia podj¹³ S¹d Najwy¿szy, wskazuj¹c, i¿ w celu ustalenia odpowiedniej
sumy zadoæuczynienia konieczne jest rozwa¿enie wszystkich okolicznoci sprawy,
w szczególnoci rodzaju naruszonego dobra i rozmiaru doznanej krzywdy, intensywnoci naruszenia oraz stopnia winy sprawcy, a tak¿e sytuacji maj¹tkowej zobowi¹zanego18. Jednak¿e na gruncie prawa pracy stopieñ winy pracodawcy w zakresie
zaistnienia rozstroju zdrowia pracownika z powodu mobbingu nie ma znaczenia,
poniewa¿ za zaistnienie mobbingu w zak³adzie pracy pracodawca odpowiada na
zasadzie ryzyka. Co wiêcej, postawa pracodawcy nie ma decyduj¹cego wyp³ywu na
11

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Postanowienie SN z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt II Pk 276/11, Lex 1215147.
13 Por. wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2004 r., sygn. akt III PK 40/04, Lex 141293.
14 Wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 27 wrzenia 2012 r., sygn. akt II APa 28/12, Lex 1307531.
15 U. Jackowiak, Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004, s. 462.
16 T. Wyka, Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2004, nr 4, s. 26.
17 Postanowienie SN z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 180/13, Lex 1647000.
18 Wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt V CKN 1010/00, Lex 55467.
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wysokoæ zadoæuczynienia19. W zwi¹zku z tym nale¿y wzi¹æ pod uwagê cel zadoæuczynienia, którym nie jest dzia³anie represyjne wobec sprawcy, lecz z³agodzenie cierpieñ poszkodowanego20  ofiary mobbingu. Przy ustalaniu odpowiedniej
sumy zadoæuczynienia wskazane jest wiêc uwzglêdnienie nie tylko cierpieñ ofiary,
doznanego przez ni¹ uczucia wstydu i poni¿enia, a w niektórych przypadkach szczególnych w³aciwoci psychiki pokrzywdzonego21, lecz równie¿ ca³okszta³tu doznanej krzywdy22. Zadoæuczynienie nie mo¿e mieæ jedynie wartoci symbolicznej, ale
musi przedstawiaæ ekonomicznie odczuwaln¹ wartoæ z uwzglêdnieniem aktualnych
warunków ekonomicznych oraz stopy ¿yciowej spo³eczeñstwa23.
Warto zauwa¿yæ, i¿ mo¿liwe jest dochodzenie przez pracownika zadoæuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych, o których mowa w art. 111 k.p. w zwi¹zku z art. 23 i 24 k.c. i art. 300 k.p., które nie wyczerpywa³y ustawowych cech
mobbingu lub nie doprowadzi³y do rozstroju zdrowia24. Nie ma jednak mo¿liwoci,
aby pracownik dochodzi³ jednoczenie zadoæuczynienia na podstawie art. 943 § 3
k.p. oraz zadoæuczynienia na podstawie art. 445 k.c. Jest to zwi¹zane z faktem, i¿
rozstrój zdrowia, który jest podstaw¹ dochodzenia tych kwot, jest skutkiem mobbingu, a wiêc powinna byæ stosowana tylko norma szczególna z art. 943 § 3 k.p.25
Ponadto zastosowanie normy kodeksu pracy pozwala dochodziæ pracownikowi zadoæuczynienia od pracodawcy, tak¿e je¿eli pracodawca nie jest sprawc¹ mobbingu26, poniewa¿ to na pracodawcy ci¹¿y obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi
w zak³adzie pracy. Nie zmienia to jednak faktu, i¿ pracownik ma prawo wyboru
mechanizmu ochrony swoich dóbr osobistych, czyli mo¿e wybraæ rodki przewidziane w kodeksie pracy lub w kodeksie cywilnym27.
Drugim rodkiem ochrony prawnej pracownika dotkniêtego mobbingiem jest
roszczenie o odszkodowanie w sytuacji, gdy pracownik rozwi¹za³ umowê o pracê
z powodu mobbingu (art. 943 § 4 k.p.). Mimo wskazania przez ustawodawcê, i¿
roszczenie o odszkodowanie przys³uguje w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê,
to mo¿na uznaæ, i¿ art. 943 § 4 k.p. bêdzie mia³ zastosowanie tak¿e wówczas, gdy
pracownik z powodu mobbingu rozwi¹¿e stosunek pracy nawi¹zany na innej podsta19

A. Sobczyk, D. Dörre-Nowak, op. cit., s. 523.
D. Klucz, Odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkody wyrz¹dzone pracownikom. Czêæ 1  Zasady przyjête w Kodeksie pracy, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 3, s. 67.
21 H. Szewczyk, Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy, Kwartalnik Prawa Publicznego
2006, nr 2, s. 270.
22 Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. akt II PK 228/12, Lex 1284750.
23 U. Jackowiak, op. cit., s. 463.
24 Wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 1 marca 2012 r., sygn. akt III APa 52/11, Lex 1164103; wyrok
SN z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 226/10, Lex 817522.
25 W. Cielak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowi¹zek pracodawcy przeciwdzia³ania temu
zjawisku (art. 943 KP), Pañstwo i Prawo 2004, nr 12, s. 73.
26 Ibidem.
27 H. Szewczyk, Zadoæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê w postaci rozstroju zdrowia i odszkodowanie za szkodê wywo³an¹ mobbingiem, Studia z Zakresu Prawa Pracy 2003/2004, s. 145.
20
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wie ni¿ umowa o pracê. Stwierdziæ nale¿y, i¿ art. 943 § 4 k.p. bêdzie stanowi³
przyczynê uzasadniaj¹c¹ rozwi¹zanie stosunku pracy z mianowania, a za w przypadku pracowników powo³anych i wybranych  podstawê do z³o¿enia rezygnacji28.
Skoro ofiar¹ mobbingu zgodnie z 943 § 2 k.p. mo¿e byæ pracownik w rozumieniu
art. 2 k.p., to ka¿demu pracownikowi bez wzglêdu na podstawê prawn¹ zatrudnienia
przys³uguje roszczenie o odszkodowanie. Pozbawienie pozaumownych pracowników prawa do tego odszkodowania by³oby jaskrawym przejawem nierównego traktowania w zatrudnieniu.
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 943 § 4 k.p., ma charakter kompensacyjny, a jego celem jest naprawienie szkody, jak¹ pracownik poniós³ z powodu
rozwi¹zania umowy. Ustawodawca nie okreli³ górnej granicy wysokoci odszkodowania, poprzestaj¹c na okreleniu najni¿szej kwoty odszkodowania w wysokoci
minimalnego wynagrodzenia za pracê. W zwi¹zku z tym pracownik w skierowanym
do pracodawcy ¿¹daniu zap³aty okrela kwotê odszkodowania. Je¿eli ¿¹da kwoty
minimalnej, to nie ci¹¿y na nim obowi¹zek wykazania rozmiarów szkody, poniewa¿
prawo do odszkodowania w minimalnej wysokoci przys³uguje nawet wówczas, gdy
nie poniós³ ¿adnej szkody maj¹tkowej29. Sam fakt rozwi¹zania umowy z powodu
mobbingu jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do otrzymania tego odszkodowania. Natomiast je¿eli ¿¹danie dotyczy kwoty przekraczaj¹cej minimalne wynagrodzenie za
pracê, obowi¹zkiem pracownika na postawie art. 6 k.c. w zwi¹zku z art. 300 k.p. jest
dok³adne wskazanie rozmiarów poniesionej szkody30.
W zakresie wysokoci odszkodowania w literaturze31 pojawiaj¹ siê postulaty
o powi¹zanie wysokoci odszkodowania z kwot¹ wynagrodzenia pracownika, a nie
z minimalnym wynagrodzeniem za pracê. Koncepcja ta zak³ada, i¿ minimaln¹ kwot¹
odszkodowania by³oby wynagrodzenie pracownika, jakie otrzymywa³ przed rozwi¹zaniem stosunku pracy, a górn¹ granic¹  roczne wynagrodzenie pracownika.
W literaturze32 pojawiaj¹ siê tak¿e propozycje, aby uzale¿niæ wysokoci odszkodowania od stopnia natê¿enia mobbingu i nagannoci postêpowania mobbera, poniewa¿ w znacznej wiêkszoci przypadków udowodnienie szkody maj¹tkowej mo¿e
byæ bardzo trudne.
Prawo do odszkodowania, w myl art. 943 § 4 k.p., przys³uguje pracownikowi,
je¿eli rozwi¹za³ umowê o pracê z powodu mobbingu. Z normy tej nie wynika,
w jakim trybie powinno dojæ do rozwi¹zania umowy. W zwi¹zku z tym dopuszczalne jest zarówno rozwi¹zanie umowy za wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.), jak
i bez wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3 k.p.). Ka¿d¹ umowê o pracê mo¿na rozwi¹zaæ z powodu mobbingu z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania
tego okresu. Dotyczy to tak¿e umowy na czas wykonania okrelonej pracy, mimo i¿
28
29
30
31
32

H. Szewczyk, Prawna ochrona..., s. 261.
A. Sobczyk, D. Dörre-Nowak, op. cit., s. 521.
U. Jackowiak, op. cit., s. 464.
G. Jêdrek, Cywilnoprawna odpowiedzialnoæ za stosowanie mobbingu, Warszawa 2004, s. 210.
A. Sobczyk, D. Dörre-Nowak, op. cit., s. 521.
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ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoæ wypowiedzenia jej tylko w przypadku og³oszenia upad³oci lub likwidacji pracodawcy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 411 § 2 k.p.). Zapewnienie prawa do wypowiedzenia umowy o pracê na
czas wykonywania pracy z powodu mobbingu jest konieczne ze wzglêdu na umo¿liwienie pracownikowi zakoñczenia wiadczenia pracy we wrogim rodowisku
i ochrony jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Redakcja art. 943 § 4 k.p i 943 § 5 k.p wskazuje, i¿ w tym przypadku mo¿na
mówiæ o pewnym wyj¹tku od ogólnej zasady, zgodnie z któr¹ pracownik wypowiadaj¹cy umowê o pracê nie ma obowi¹zku wskazania przyczyny z³o¿enia jednostronnego owiadczenia woli o rozwi¹zaniu umowy. Co wiêcej, brak wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracê w sytuacji zaistnienia mobbingu spowoduje, i¿
pracownik utraci prawo do odszkodowania.
Prawo do odszkodowania z tytu³u rozwi¹zania pracy z powodu mobbingu przys³uguje tak¿e wtedy, je¿eli pracownik rozwi¹za³ umowê o pracê bez wypowiedzenia
w trybie art. 55 § 11 k.p. Zastosowanie tego trybu wymaga zaistnienia po stronie
pracodawcy winy umylnej lub ra¿¹cego niedbalstwa33. Jednak do zgodnego z prawem rozwi¹zania umowy o pracê w tym trybie z powodu mobbingu mog³oby dojæ
jedynie w przypadku, gdy pracodawca umylnie lub ra¿¹co zaniedba³ swój podstawowy obowi¹zek polegaj¹cy na przeciwdzia³aniu mobbingowi. Warto wiêc w tym
miejscu ponownie zaznaczyæ, i¿ pracodawca za zaistnienie mobbingu w zak³adzie
pracy odpowiedna nie na zasadzie winy, lecz ryzyka. W zwi¹zku z tym pracownikowi, który pad³ ofiar¹ mobbingu, mimo i¿ pracodawca podejmowa³ dzia³ania antymobbingowe, przys³uguje prawo do rozwi¹zania umowy o pracê w trybie art. 55
§ 11 k.p.
Ustawodawca nie wskaza³ terminu, w jakim powinno dojæ do rozwi¹zania
umowy z powodu mobbingu. Przy rozwi¹zaniu umowy o pracê bez wypowiedzenia
zastosowanie ma art. 55 § 2 k.p. Oznacza to, ¿e owiadczenie woli o rozwi¹zaniu
umowy o pracê w tym trybie powinno nast¹piæ w ci¹gu miesi¹ca od powziêcia
wiadomoci przez pracownika o okolicznociach uzasadniaj¹cych rozwi¹zanie umowy o pracê w tym trybie. Jednak w przypadku mobbingu, który jest zdarzeniem
d³ugotrwa³ym, normê tê nale¿y zmodyfikowaæ i przyznaæ pracownikowi prawo do
rozwi¹zania umowy w ci¹gu miesi¹ca od zakoñczenia stosowania wobec niego
mobbingu34. Natomiast w razie skorzystania przez pracownika z trybu rozwi¹zania
umowy o pracê za wypowiedzeniem termin rozwi¹zania umowy z powodu mobbingu uzale¿niony jest od jego indywidualnej decyzji o mo¿liwoci wykonywania pracy
we wrogim rodowisku.
Trzeba zaznaczyæ, i¿ w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê przez pracownika z powodu mobbingu w trybie art. 55 § 11 k.p. dojdzie do zbiegu odszkodowañ.
33

Wyrok SN z 10 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 83/10, Lex 737372.
K. Jakowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzysz¹ce z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Warszawa 2007, s. 320.
34
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Jednym z nich jest odszkodowanie z tytu³u skorzystania przez pracownika z natychmiastowego trybu rozwi¹zania umowy o pracê, o którym mowa w art. 55 § 11 k.p.
Odszkodowanie w tym przypadku przys³uguje w wysokoci wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia, a je¿eli umowa o pracê zosta³a zawarta na czas okrelony lub na
czas wykonania okrelonej pracy  w wysokoci wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
Drugie odszkodowanie natomiast to odszkodowanie z tytu³u koniecznoci rozwi¹zania umowy z powodu mobbingu, o którym mowa w art. 943 § 4 k.p. Zbieg tych
dwóch odszkodowañ powinien byæ rozpatrywany pozytywnie na korzyæ pracownika. Oznacza to, ¿e w przypadku rozwi¹zania przez pracownika umowy w trybie
natychmiastowym z powodu mobbingu przys³uguje mu prawo zarówno do odszkodowanie na podstawie art. 55 § 11 k.p., jak i odszkodowania na podstawie 943 § 4 k.p.
Uprawnienia te s¹ od siebie niezale¿ne.
Wprowadzenie przez ustawodawcê do kodeksu pracy przepisów dotycz¹cych
ochrony prawnej pracownika przed mobbingiem nale¿y oceniæ pozytywnie. Jednak
po ponad dziesiêciu latach od wejcia w ¿ycie tych przepisów problem mobbingu
w stosunkach zatrudnienia z roku na rok przybiera na sile. W 2007 r. do s¹dów
rejonowych wyp³ynê³o 506 spraw dotycz¹cych mobbingu, z czego 34 zosta³o
uwzglêdnionych w ca³oci lub w czêci. W 2013 r. tych spraw by³o ju¿ 603, a zaledwie 25 zosta³o uwzglêdnionych w ca³oci lub w czêci35. Wydaje siê, i¿ przyczyn
tak znikomego rozpatrywania spraw o mobbing z pozytywnym fina³em dla pracowników nale¿y upatrywaæ w bardzo problematycznej definicji mobbingu zawartej
w art. 943 § 2 k.p. Zawiera ona liczne zwroty niedookrelone, a jednoczenie ustawodawca nie pozostawi³ wskazówek, w jaki sposób nale¿y je rozumieæ. W zwi¹zku
z tym nie mo¿na na jej podstawie stworzyæ enumeratywnego katalogu zachowañ,
których zaistnienie by³by kwalifikowane jako mobbing. Dokonuj¹c zatem interpretacji tej definicji, konieczne jest odwo³anie siê do orzecznictwa s¹dów pracy, a szczególnie S¹du Najwy¿szego. Ponadto przeniesienie ciê¿aru dowodu na pracownika nie
u³atwia dochodzenia swoich praw w zakresie mobbingu przed s¹dem.
Problem mobbingu z pewnoci¹ w najbli¿szych latach nie zniknie z relacji
zatrudnieniowych. Co wiêcej, prawdopodobnie bêdzie pog³êbia³ siê w zwi¹zku
z komercjalizacj¹ pracy oraz coraz czêstszym wykonywaniem pracy poza stosunkiem pracy, a wiêc na marginesie regulacji prawa pracy.

35

Zob. [online] <www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,
2674,3.html> (dostêp: 13.04.2015).
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Summary
Employees rights in the case of mobbing in the workplace
Key words: mobbing, bullying, protection of employees.

The concept of mobbing was introduced into Polish legal order by the amendment to the Labour Code of 14 November 2003. In this definition the legislator uses
various unspecified phrases, although does not leave any clues on how to interpret
them. Therefore, it cannot constitute the basis while creating an exhaustive catalogue of behaviour patterns the occurrence of which could be classified as mobbing.
Therefore, it is necessary to refer to jurisprudence of Polish labour courts, especially
the Supreme Court, while interpreting this definition. The author analyzes the statutory prerequisites enabling to consider hostile behaviour as mobbing in reference to
Polish labour courts jurisprudence.
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Artyku³y
Miros³aw Karpiuk
Katedra Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Prawo organizowania zgromadzeñ na terenie uczelni
a utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa
Wstêp
O utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie uczelni, zgodnie z art. 227
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym1, dba rektor.
Kieruje on dzia³alnoci¹ uczelni2 i reprezentuje j¹ na zewn¹trz, jest prze³o¿onym
pracowników, studentów i doktorantów uczelni, co wprost okrela art. 66 ust. 1 p.s.w.
Z kolei art. 66 ust. 2 pkt 5 p.s.w. wskazuje, ¿e rektor uczelni publicznej podejmuje
decyzje dotycz¹ce wszystkich spraw dotycz¹cych uczelni, z wyj¹tkiem tych zastrze¿onych przez ustawê  Prawo o szkolnictwie wy¿szym lub statut do kompetencji
innych organów uczelni lub kanclerza3, a w szczególnoci dba o przestrzeganie
prawa, jak równie¿ zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie uczelni. W te kompetencje, na gruncie art. 66 ust. 5 p.s.w., zosta³ równie¿ wyposa¿ony rektor uczelni
niepublicznej. Zatem zarówno art. 227 ust. 1 p.s.w., jak i art. 66 tej ustawy, statuuje
rektora jako organ bezpieczeñstwa i porz¹dku, który wykonuje tego rodzaju kompetencje na terenie uczelni.
Zasad¹, któr¹ realizuje ustawa  Prawo o szkolnictwie wy¿szym, jest prawo
organizowania zgromadzeñ na terenie uczelni, wynikaj¹ce z ogólnej wolnoci konstytucyjnej  wolnoci zgromadzeñ. Prawo to mo¿e byæ jednak ograniczone ze
wzglêdu na potrzebê zapewnienia porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie uczelni.
Celem artyku³u jest wskazanie mechanizmów prawnych determinuj¹cych organizowanie zgromadzeñ na terenie uczelni postrzeganych poprzez pryzmat zapewnienia porz¹dku i bezpieczeñstwa.
1

Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.  dalej p.s.w.
Uczelnia wed³ug definicji legalnej, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 1 p.s.w., to szko³a prowadz¹ca
studia wy¿sze, utworzona w sposób okrelony w ww. ustawie.
3 Do rektora nale¿¹ jedynie te kompetencje, które nie zosta³y zastrze¿one do kompetencji innych
organów uczelni, wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt I OSK 448/11, LEX nr 1082762.
2
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Konstytucyjna wolnoæ zgromadzeñ i jej ograniczenie
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny
Ustrojodawca zapewnia ka¿demu wolnoæ organizowania pokojowych zgromadzeñ oraz uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolnoci mo¿e jednak okrelaæ
ustawodawca4. Wolnoæ zgromadzeñ jest koniecznym elementem demokracji i cile z ni¹ powi¹zanego pluralizmu. Warunkuje mo¿liwoæ korzystania przez osoby
fizyczne z wielu przys³uguj¹cych im praw i wolnoci, przede wszystkim tych
o charakterze politycznym. Chroni le¿¹c¹ w interesie publicznym mo¿liwoæ kszta³towania, jak równie¿ wyra¿ania opinii ró¿nych grup spo³ecznych na interesuj¹ce je
sprawy, w ten sposób zapewniaj¹c wp³yw na demokratyczny proces podejmowania
decyzji5.
Ustawodawca zakazuje zgromadzenia publicznego, je¿eli m.in. jego odbycie
mo¿e zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach6. Przewidzian¹ w art. 8 ust. 1 pkt 2 p.z. przes³ankê ograniczenia wolnoci zgromadzeñ
poprzez wysoce restrykcyjny zakaz przeprowadzenia zgromadzenia interpretowaæ
nale¿y w¹sko, a przy tym pamiêtaæ, ¿e w przypadku konfliktu konstytucyjnie gwarantowanej wolnoci zgromadzeñ z innymi prawami, takimi jak bezpieczeñstwo,
porz¹dek publiczny, wolnoæ zajmuje pozycjê równorzêdn¹. Wynikaj¹cym z art. 8
ust. 1 pkt 2 p.z. obowi¹zkiem organów administracji publicznej jest nie tylko formu³owanie przypuszczeñ odnonie do ewentualnych zagro¿eñ, które wynikaj¹ z planowanego zgromadzenia, lecz równie¿ wskazanie oraz wnikliwa identyfikacja negatywnych aspektów zgromadzenia na tle konkretnych okolicznoci sprawy. Powy¿sze
wymaga wykazania, ¿e w okolicznociach konkretnej sprawy zagro¿enie dla ¿ycia
lub zdrowia ludzkiego b¹d mienia w znacznych rozmiarach ma charakter realny7.
Wed³ug art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie, m.in. dla jego bezpieczeñ4

Art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
ze zm.). Wolnoæ zgromadzeñ obejmuje, zgodnie z treci¹ art. 57 Konstytucji RP, wolnoæ organizowania pokojowych zgromadzeñ, jak równie¿ wolnoæ uczestniczenia w nich. Wyró¿nienie tych dwóch
elementów ma s³u¿yæ nie tylko doprecyzowaniu zakresu gwarancji konstytucyjnych wskazanej wolnoci, ale tak¿e ma podkrelaæ odmienny charakter obu jej komponentów. Odrêbne ujêcie wolnoci organizowania zgromadzeñ, jak te¿ wolnoci brania dobrowolnego udzia³u w trwaj¹cym zgromadzeniu wskazuje na brak treciowej to¿samoci obu kategorii, w zwi¹zku z powy¿szym sk³ania do nadania im
ró¿nego zakresu znaczeniowego, wyrok TK z dnia 18 wrzenia 2014 r., sygn. akt K 44/12, OTK ZU
2014, nr 8A, poz. 92. Wolnoæ zgromadzeñ polega na swobodzie organizowania publicznych, niejednokrotnie odbywaj¹cych siê pod go³ym niebem, jak równie¿ prywatnych spotkañ osób i uczestniczenia
w nich bez wzglêdu na cel tych spotkañ, P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 138.
5 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 5657.
6 Art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r.  Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 397 ze zm.),
dalej p.z.
7 Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2538/13, LEX nr 1456989.
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stwa lub porz¹dku publicznego, przy czym ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty
wolnoci i praw.
Nawi¹zuj¹c do treci art. 57 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, nale¿y
stwierdziæ, ¿e wszelkie ograniczenia mog¹ byæ ustanowione tylko w ustawie, jedynie je¿eli jest to konieczne w demokratycznym pañstwie dla ochrony bezpieczeñstwa pañstwa lub porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci
publicznej b¹d wolnoci i praw innych osób. Ograniczenia nie mog¹ przy tym
siêgaæ tak daleko, aby naruszaæ istotê danej wolnoci b¹d prawa. W zwi¹zku
z powy¿szym badanie rozwi¹zañ ustawowych wprowadzaj¹cych ograniczenie wolnoci zgromadzeñ musi nawi¹zywaæ do warunków przewidzianych w art. 31 ust. 3
Konstytucji RP. Ka¿de ograniczenie nale¿y w zwi¹zku z tym oceniaæ zarówno
z punktu widzenia przes³anki, która ma postaæ koniecznoci w demokratycznym
pañstwie, jak i w powi¹zaniu z jedn¹ z przes³anek okrelonych we wskazanym
przepisie konstytucyjnym. Ostatecznie dopuszczalnoæ ograniczenia wolnoci zgromadzeñ uzale¿niona jest od tego, czy w danej sytuacji okrelone ograniczenie nie
dotyka samej istoty tej wolnoci, uniemo¿liwiaj¹c przez to jej wykonywanie8. Wolnoæ organizowania pokojowych zgromadzeñ oraz uczestniczenia w nich nie jest
wolnoci¹ absolutn¹, a pewn¹ wartoci¹, regu³¹ (wolnoæ zgromadzeñ traktowana
jest jako pewna zasada, a wyj¹tki od niej musz¹ byæ wyranie przewidziane
w przepisach co najmniej ustawowych) okrelon¹ w Konstytucji RP. Wy³om w tej
regule stanowi art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który upowa¿nia ustawodawcê do
ograniczenia powy¿ej wskazanej wolnoci, gdy tego rodzaju ingerencja jest konieczna w demokratycznym pañstwie m.in. ze wzglêdu na zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Determinant, jakim jest bezpieczeñstwo i porz¹dek
publiczny, upowa¿nia zatem wprowadzenie przez ustawodawcê rozwi¹zañ reglamentacyjnych odnonie do korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw, jednak
wy³¹cznie gdy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego nie da siê zapewniæ bez
wkraczania w sferê wolnoci i praw cz³owieka i obywatela oraz gdy determinant ten
jest na tyle wa¿ny w danym przypadku, ¿e istnieje taka koniecznoæ. Powy¿sze
dotyczy tak¿e ograniczenia wolnoci organizowania pokojowych zgromadzeñ oraz
uczestniczenia w nich.
Oceniaj¹c ka¿de ograniczenie konstytucyjnych wolnoci i praw cz³owieka
i obywatela, nale¿y stwierdziæ: Czy wprowadzona regulacja prowadzi w ogóle do
osi¹gniêcia zamierzonych celów? Czy nie da siê ich osi¹gn¹æ bez stosowania ograniczeñ? Czy efekty wprowadzonych ograniczeñ s¹ zbilansowane z ciê¿arami, które
nak³adane s¹ na jednostkê? Ocena dopuszczalnoci ograniczenia konkretnej wolnoci jest zwi¹zana zawsze ze stwierdzeniem rzeczywistej potrzeby dokonania ingerencji w tego rodzaju sferê. Ustawodawca mo¿e pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie takimi
rodkami prawnymi, które bêd¹ skuteczne dla osi¹gniêcia celów, a przy tym stan¹
siê najmniej uci¹¿liwe dla jednostek. Tak rozumiany wymóg koniecznoci wska8

Wyrok TK z dnia 18 wrzenia 2014 r., sygn. akt K 44/12, OTK ZU 2014, nr 8A, poz. 92.
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zany przez Konstytucjê RP w jej art. 31 ust. 3 mieci w sobie postulat niezbêdnoci,
przydatnoci i zbilansowania wprowadzanych ograniczeñ9. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e te trzy przes³anki (wystêpuj¹ce ³¹cznie) nie zawsze stanowi¹ wystarczaj¹ce
uzasadnienie oceny koniecznoci ingerencji pañstwa w okrelone dobra i wolnoci.
Konstytucyjna koniecznoæ nawi¹zuje tak¿e do zasady pomocniczoci (wstêp do
Konstytucji RP), a ta nie mo¿e byæ zredukowana wy³¹cznie do zasady proporcjonalnoci w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji RP10.
Ocena proporcjonalnoci ograniczenia wolnoci zgromadzeñ musi byæ prowadzona z uwzglêdnieniem surowych kryteriów niezbêdnoci ograniczenia. Powy¿sze
jest podyktowane szczególnym znaczeniem wolnoci zgromadzeñ zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i w kontekcie rozwoju spo³eczeñstwa demokratycznego.
Oznacza to mo¿liwoæ wprowadzania ograniczeñ wy³¹cznie w sytuacjach, w których istnieje szczególnie istotna potrzeba ochrony jednej z wartoci wskazanych
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W zwi¹zku z tym nie mo¿na traktowaæ jako niezbêdne takich ograniczeñ wolnoci zgromadzeñ, które prowadz¹ do zamro¿enia debaty
spo³ecznej b¹d wymuszonego milczenia o nieujawnionych zjawiskach11.
Ustawodawca posiada mo¿liwoæ pos³ugiwania siê zró¿nicowanymi rozwi¹zaniami, które bêd¹ dostosowane do rodzaju zgromadzenia publicznego, jego liczebnoci, zasiêgu, jak równie¿ innych okolicznoci. Odmienne unormowanie obowi¹zków zgromadzeñ publicznych nie mo¿e jednak przes¹dzaæ o ca³kowitym wy³¹czeniu
konstytucyjnych gwarancji wolnoci zgromadzeñ w stosunku do pewnej kategorii
zgromadzeñ. Ustawodawca nie mo¿e pos³ugiwaæ siê uregulowaniami pozostawiaj¹cymi niektóre zgromadzenia ca³kowicie poza zakresem normowania. Zgodnie z treci¹
art. 57 Konstytucji RP, ka¿demu zapewnia siê wolnoæ organizowania pokojowych
zgromadzeñ i uczestniczenia w nich. Wolnoæ ta mo¿e podlegaæ ograniczeniom ustawowym, niemniej jednak jej realizowanie nastêpuje zawsze w grupie osób. Dotyczy
to samej istoty zgromadzenia, którego byt jest uzale¿niony od zebrania siê w jednym
miejscu oraz w okrelonym czasie pewnej liczby osób tworz¹cych grupê. Precyzyjne
wskazanie liczebnoci takiej grupy nie stanowi jednak elementu konstrukcyjnego
zgromadzenia, a przez to nie determinuje tak¿e zakresu wolnoci zgromadzeñ na
poziomie konstytucyjnym. Spe³nienie kryterium liczebnoci zgromadzenia okrelonego przez ustawodawcê nie mo¿e byæ zatem traktowane jako warunek realizacji
wolnoci, któr¹ proklamuje ustrojodawca w art. 57 Konstytucji RP, co wynika
z samej istoty tej wolnoci.
Zgromadzenie zak³ada grupowe i publiczne wyra¿anie stanowisk i opinii
w sposób odformalizowany, w zwi¹zku z czym bez koniecznoci tworzenia okrelo9 Patrz: wyroki TK z dnia: 22 wrzenia 2009 r., sygn. akt P 46/07, OTK ZU 2009, nr 8A, poz. 126;
13 padziernika 2010 r., sygn. akt Kp 1/09, OTK ZU 2010, nr 8A, poz. 74; 18 lipca 2012 r., sygn. akt
K 14/12, OTK ZU 2012, nr 7A, poz. 82.
10 Wyrok TK z dnia 18 wrzenia 2014 r., sygn. akt K 44/12, OTK ZU 2014, nr 8A, poz. 92.
11 Wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt P 15/08, OTK ZU 2008, nr 6, poz. 105.
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nej struktury organizacyjnej. W tym konkretnym aspekcie ró¿ni siê od tej formy
udzia³u w dyskursie publicznym, jak¹ przewiduje wolnoæ zrzeszania siê. Ta jest
bowiem zawsze powi¹zana z okrelonym przez ustawodawcê typem dobrowolnego
zrzeszenia, w ramach którego mo¿e byæ ona realizowana12.

Prawo do zgromadzeñ i jego ograniczenie ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo pañstwa lub ochronê porz¹dku publicznego
 ujêcie prawnomiêdzynarodowe
Przepisy prawa miêdzynarodowego przyznaj¹ ka¿demu prawo do swobodnego,
pokojowego zgromadzania siê, jak równie¿ do swobodnego stowarzyszania siê,
w³¹cznie z prawem tworzenia zwi¹zków zawodowych oraz przystêpowania do nich
dla ochrony swoich interesów. Realizacja powy¿szych praw nie mo¿e podlegaæ
innym ograniczeniom ni¿ te, które okrela ustawodawca oraz które s¹ konieczne
w spo³eczeñstwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeñstwa pañstwowego
lub publicznego, ochronê porz¹dku i zapobieganie przestêpstwu, ochronê zdrowia
i moralnoci lub ochronê praw i wolnoci innych osób13. Przepisy miêdzynarodowe,
podobnie jak krajowe, proklamuj¹ równie¿ prawo do zgromadzeñ (uczestniczenia
w nich czy ich organizowania), stanowi ono istotny aspekt dzia³ania demokratycznego pañstwa prawnego i krzewienia postaw cechuj¹cych spo³eczeñstwo obywatelskie, które potrafi siê samo organizowaæ w wa¿nych dla niego (jego czêci)
sprawach.
Prawo do zgromadzeñ mo¿e w przypadku zaistnienia szczególnych, prawnie
wskazanych okolicznoci zostaæ ograniczone, jednak nie ca³kowicie wyeliminowane, choæ mo¿e byæ zawieszone na okrelony czas. Do tych szczególnych, prawnie
wskazanych, istotnych okolicznoci nale¿y tak¿e zapewnienie bezpieczeñstwa oraz
ochrona porz¹dku publicznego. Wyst¹pienie tych okolicznoci nie powoduje jednak,
¿e automatycznie bêd¹ one przedk³adane nad prawo pozwalaj¹ce na swobodne,
pokojowe zgromadzanie siê. W zale¿noci od sytuacji ka¿dorazowo nale¿y badaæ,
czy istnieje koniecznoæ ingerencji w sferê tego¿ prawa, gwarantowanego przez
przepisy prawa miêdzynarodowego, poniewa¿ automatycznie pierwszeñstwa nie
maj¹ takie wartoci jak bezpieczeñstwo czy porz¹dek publiczny.
Wskazuje siê na potrzebê zawê¿aj¹cej interpretacji wszelkich ograniczeñ dotycz¹cych swobodnego, pokojowego zgromadzania siê, gwarantowanego w art. 11 ust. 1
Konwencji, podkrelaj¹c jednoczenie koniecznoæ przyznania jednostkom rzeczywistej oraz efektywnej swobody pokojowego zgromadzania siê. Ograniczenia mog¹ dotyczyæ zgromadzeñ, które trac¹ pokojowy charakter, przez co mog¹ zagra¿aæ bezpie12

Wyrok TK z dnia 18 wrzenia 2014 r., sygn. akt K 44/12, OTK ZU 2014, nr 8A, poz. 92.
Art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci sporz¹dzonej
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej nastêpnie Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³nionej
Protoko³em nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.)  dalej Konwencja.
13
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czeñstwu lub porz¹dkowi publicznemu14. Zwraca siê równie¿ uwagê, ¿e ograniczenia prawa do zgromadzeñ nie mog¹ zaprzeczaæ istnieniu spo³eczeñstwa obywatelskiego, a mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie w celu zapobiegania naruszeniom podstawowych zasad stanowi¹cych fundament pañstwa demokratycznego15. Nie mog¹
natomiast wynikaæ z faktu, ¿e organy w³adzy publicznej nie akceptuj¹ stanowiska osób
bior¹cych udzia³ w zgromadzeniu, jak równie¿ formu³owanej przez nich krytyki16.
Ograniczanie prawa do zgromadzeñ mo¿e byæ uznane za niezbêdne w przypadku, gdy jego podstaw¹ jest ustawa17, przy czym nie opiera siê ono na przypuszczeniach, czy spekulacjach18, nie mo¿e siê te¿ wi¹zaæ z podejmowaniem dzia³añ przez
organy w³adzy publicznej bez uprzedniej oceny stopnia zagro¿enia, a w konsekwencji pos³ugiwaniem siê najbardziej radykalnymi rodkami uniemo¿liwiaj¹cymi korzystanie z wolnoci zgromadzeñ19.
W³adze publiczne powinny w ka¿dych okolicznociach wykazywaæ odpowiedni
poziom tolerancji dla pokojowych zgromadzeñ niezale¿nie od tego, ¿e ich odbywanie wi¹zaæ siê mo¿e z pewnymi zaburzeniami porz¹dku publicznego20. Zaburzenia
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego nie mog¹ mieæ charakteru nadmiernego,
musz¹ stanowiæ wartoæ oczywicie wa¿niejsz¹ ni¿ prawo do zgromadzeñ, by mo¿na by³o im przyznaæ pierwszeñstwo, ingeruj¹c przy tym w tê drug¹ wartoæ.

Koniecznoæ utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa jako
przes³anka ograniczaj¹ca prawo organizowania zgromadzeñ
na terenie uczelni
Ustawodawca w art. 230 ust. 1 p.s.w.21 okrela katalog podmiotowy dotycz¹cy
mo¿liwoci realizowania prawa organizowania zgromadzeñ na terenie uczelni. Do
katalogu tego zaliczani s¹ pracownicy uczelni, doktoranci oraz studenci. Jest to
14 Wyrok ETPC z dnia 2 padziernika 2001 r. w sprawie Stankov i the United Macedonian
Organisation Ilinden przeciwko Bu³garii, skarga nr 29221/95 i 29225/95, czy wyrok ETPC z dnia 20
lutego 2003 r. w sprawie Djavit An przeciwko Turcji, skarga nr 20652/92.
15 Wyrok ETPC z dnia14 lutego 2006 r. w sprawie Christian Deomocratic Peoples Party przeciwko Mo³dawii, skarga nr 28793/02
16 Wyrok ETPC z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie Primov przeciwko Rosji, skarga nr 17391/06.
17 Wyrok ETPC z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Vyerentsov przeciwko Ukrainie, skarga
nr 20372/11.
18 Wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie Vajnai przeciwko Wêgrom, skarga nr 33629/06.
19 Wyrok ETPC z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie Primov przeciwko Rosji, skarga nr 17391/06.
20 Wyrok ETPC z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie Berladir i inni przeciwko Rosji, skarga
nr 34202/06, wyrok ETPC z dnia 3 padziernika 2013 r. w sprawie Kasparov przeciwko Rosji, skarga
nr 21613/07, czy wyrok ETPC z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie Nosov i inni przeciwko Rosji, skarga
nr 9117/04 i 10441/04.
21 Okolicznociowa uroczystoæ, która jest organizowana przez w³adze wydzia³u nie bêdzie organizowaniem zgromadzenia, nie stanowi ona bowiem zgrupowania osób w celu wspólnych obrad lub
w celu wspólnego wyra¿enia stanowiska, wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt I OSK 448/11,
LEX nr 1082762.
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katalog zamkniêty podmiotów uprawnionych, pozosta³ym osobom nie mo¿e byæ
przyznany status organizatora zgromadzenia przeprowadzanego na terenie uczelni.
Ograniczenie na gruncie tego przepisu dotyczy jedynie organizowania zgromadzenia, nie uczestniczenia w nim. Dodatkowe, ustawowe ograniczenie (art. 230 ust. 1
zd. 2 p.s.w.) dotyczy lokalu uczelni, zatem na zorganizowanie zgromadzenia
w lokalu uczelni niezbêdna jest zgoda rektora. Bez uzyskania takiej zgody zgromadzenie jest nielegalne.
Zamiar zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powinni zg³osiæ rektorowi
(zawiadamiaj¹ o tym zamiarze rektora) co najmniej na 24 godziny przed rozpoczêciem zgromadzenia, przy czym w sytuacjach uzasadnionych nag³oci¹ sprawy rektor
mo¿e przyj¹æ zawiadomienie z³o¿one w terminie krótszym, co wprost wynika z art. 230
ust. 2 p.s.w. Zawiadomienie rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na
terenie uczelni jest obowi¹zkiem organizatora nawet wówczas, gdy nie jest wymagana zgoda organu uczelni, wiêc gdy ma siê ono odbyæ poza lokalem uczelni, lecz na
jej terenie. Ustawodawca nie rozstrzyga o formie zg³oszenia, mo¿e byæ ono zatem
dokonane w ka¿dej formie prawnie dopuszczalnej, pozwalaj¹cej uzyskaæ rektorowi
wiedzê co do zamiaru zorganizowania okrelonego zgromadzenia. Jedynie w nag³ych sprawach rektor mo¿e przyj¹æ zawiadomienie, które zosta³o z³o¿one póniej
ni¿ 24 godziny przed rozpoczêciem zgromadzenia. Przepis ten obok pozyskania
stosownej informacji nie wyposa¿a rektora w okrelone kompetencje, jednak wiedza
ta jest o tyle istotna, ¿e pozwala na ewentualne uruchomienie stosownego instrumentarium przys³uguj¹cego rektorowi jako organowi, który w ramach przyznanych
przez ustawodawcê kompetencji nie tylko dba o przestrzeganie prawa, ale równie¿
o zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie uczelni.
Rektor, na gruncie art. 230 ust. 3 p.s.w., odmawia udzielenia zgody na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni lub zakazuje zorganizowania oraz przeprowadzenia zgromadzenia, je¿eli cele lub program zgromadzenia naruszaj¹ przepisy
prawa22. Zarówno w przypadku udzielenia zgody, jej odmowy, jak i zakazu zorganizowania oraz przeprowadzenia zgromadzenia rektor dzia³a w prawnej formie decyzji administracyjnej. Wed³ug art. 66 ust. 2 p.s.w. rektor uczelni publicznej podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach dotycz¹cych uczelni, z wyj¹tkiem spraw zastrze¿o22 Decyzja rektora o odmowie, czy wydany zakaz maj¹ charakter zwi¹zany, zostaj¹ wydane wy³¹cznie w przypadku, gdy cele lub program zgromadzenia naruszaj¹ przepisy prawa, E. Ura, [w:] Prawo
o szkolnictwie wy¿szym. Komentarz, W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2013, s. 526. Decyzje o zakazie organizacji zgromadzenia musz¹ byæ wydawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu dog³êbnej analizy oraz w oparciu o cile okrelone prawem kryteria,
A. Kasicka, Prawne aspekty reglamentacji zgromadzeñ, [w:] Miejsce administracji publicznej w sferze
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, M. Karpiuk (red.), Warszawa 2012, s. 268. Prawo organizowania zgromadzeñ na terenie uczelni nie jest prawem absolutnym, rektor, jako organ uczelni rozstrzyga
odmownie w sprawie udzielenia zgody na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni, b¹d te¿
zakazuje zorganizowania oraz przeprowadzenia zgromadzenia, w przypadku, gdy cele lub program
zgromadzenia naruszaj¹ przepisy prawa, M. Czuryk, [w:] Prawo o szkolnictwie wy¿szym po nowelizacji.
Komentarz praktyczny, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Warszawa 2015, s. 315.
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nych przez ustawê lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza
(do tych spraw nale¿y tak¿e dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie uczelni  art. 230 ust. 2 pkt 5 p.s.w.). Z kolei w myl art. 66
ust. 5 p.s.w. do kompetencji rektora uczelni niepublicznej nale¿¹ sprawy zwi¹zane
m.in. z przestrzeganiem prawa oraz zapewnieniem bezpieczeñstwa na terenie uczelni, a tak¿e inne sprawy okrelone w statucie uczelni.
Wed³ug przepisów procesowych decyzja administracyjna rozstrzyga sprawê co
do jej istoty w ca³oci lub w czêci b¹d w inny sposób koñczy sprawê w danej
instancji23. Przyj¹æ zatem nale¿y, ¿e udzielenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni, jej odmowa, rozwi¹zanie zgromadzenie czy zakaz jego
zorganizowania oraz przeprowadzenia na terenie uczelni odbywa siê w drodze decyzji administracyjnej.
Odmowa udzielenia zgody na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni
b¹d zakaz zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia nastêpuj¹, gdy cele lub
program zgromadzenia naruszaj¹ przepisy prawa. Rektor, wydaj¹c decyzjê negatywn¹, musi zatem powo³aæ konkretny przepis, który jest naruszony, jak równie¿ wykazaæ, ¿e rzeczywicie narusza go cel (cele) zgromadzenia b¹d jego program.
Ze wzglêdu na zakres swoich kompetencji i intensywnoæ obowi¹zków rektor
bardzo czêsto sam nie mo¿e obserwowaæ przebiegu zgromadzenia i bezporednio
oceniaæ go pod k¹tem prawnym. Mo¿e jednak na zgromadzenie delegowaæ swojego
przedstawiciela, co wynika z art. 230 ust. 4 p.s.w.
Ustawodawca w dziale V p.s.w. Utrzymanie bezpieczeñstwa i porz¹dku na
uczelni nie okrela przepisów porz¹dkowych determinuj¹cych organizacjê i przebieg zgromadzenia. To statut uczelni okrela przepisy porz¹dkowe dotycz¹ce odbywania zgromadzeñ, jak wskazuje art. 230 ust. 5 p.s.w. Przepis ten zobowi¹zuje
zatem wewnêtrznego prawodawcê w uczelni do okrelenia materii statutowej w ten
sposób, by obejmowa³a ona przepisy porz¹dkowe odnosz¹ce siê do odbywania zgromadzeñ.
Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg zgromadzenia, na gruncie art. 230
ust. 6 p.s.w., jest jego organizator. Przepis ten odnosi siê wy³¹cznie do odpowie23 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.). Rozstrzygniêcie sprawy co do istoty wywo³uje skutek o charakterze
procesowym, jak i materialnoprawnym, a zakoñczenie postêpowania w sprawie wywiera bezporednio
skutek procesowy, a materialny o tyle, ¿e zamyka drogê do konkretyzacji praw, b¹d obowi¹zków,
J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 490. Ka¿da sprawa, w której organ administracji publicznej dokonuje w³adczej
konkretyzacji okrelonych uprawnieñ lub obowi¹zków jednostki, powinna byæ rozstrzygana w formie
decyzji administracyjnej. Organ administracji publicznej stosuje normê prawa materialnego, która ma
oparcie w przepisach prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Tego rodzaju norma nie dzia³a wprost, lecz
dla ukszta³towania stosunku materialnoprawnego wymaga autorytatywnej (w³adczej) indywidualizacji
oraz konkretyzacji, wyrok WSA z dnia 24 padziernika 2013 r., sygn. akt III SA/Wr 529/13, LEX
nr 1413137. Rozstrzygniêcie sprawy w formie decyzji administracyjnej powinno wynikaæ wprost
z przepisów materialnego prawa administracyjnego, wyrok NSA z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt I OSK
2210/12, LEX nr 1429055.
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dzialnoci przed organami uczelni. Odpowiedzialnoæ organizatora jest jednak szersza, ponosi on obok odpowiedzialnoci dyscyplinarnej równie¿ cywiln¹.
Rektor uczelni b¹d jego przedstawiciel po uprzedzeniu organizatorów rozwi¹zuje zgromadzenie, o ile przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa, do czego
upowa¿nia ich art. 230 ust. 7 p.s.w. Rozwi¹zanie zgromadzenia odbyæ siê powinno
w formie decyzji administracyjnej, a kompetencje do wydania aktu stosowania prawa posiada zarówno sam rektor, jak i jego przedstawiciel. Powy¿sze mo¿e byæ
podyktowane m.in. utrzymaniem bezpieczeñstwa i porz¹dku na uczelni.
Ustawodawca w przedmiocie rozwi¹zania zgromadzenia, które przebiega z naruszeniem przepisów prawa, powinien de lege ferenda przewidzieæ mo¿liwoæ ustnego wydania decyzji w tym zakresie, gdy jest to konieczne ze wzglêdu na zapewnienie bezpieczeñstwa oraz ochronê porz¹dku publicznego, je¿eli zagra¿a ¿yciu lub
zdrowiu ludzi b¹d mieniu w znacznych rozmiarach, zatem w sytuacjach dotycz¹cych zagro¿enia kwalifikowanego. Dynamika zagro¿enia w czasie trwania zgromadzenia mo¿e uzasadniaæ podjêcie natychmiastowej decyzji w formie ustnej, gdy
procedowanie w formie pisemnej trwa d³u¿ej i mo¿e nie pozwoliæ na unikniêcie
niepo¿¹danych skutków zagro¿enia.

Zakoñczenie
Wolnoæ zgromadzeñ jako wolnoæ konstytucyjna, której uszczegó³owienia dokona³ ustawodawca, nie jest absolutna i w niektórych przypadkach mo¿e byæ ograniczana. Okolicznoci uzasadniaj¹ce ingerencjê w konstytucyjn¹ sferê wolnociow¹
musz¹ byæ jednak okrelone w akcie rangi ustawowej, przy czym ingerencja ta nie
mo¿e byæ dorozumiana b¹d podlegaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej, jak te¿ byæ nadmiern¹. Jedn¹ z normatywnych przes³anek uzasadniaj¹cych ograniczenie wolnoci zgromadzeñ jest kwestia utrzymania porz¹dku i bezpieczeñstwa, w tym tak¿e na terenie
uczelni korzystaj¹cej z przymiotu autonomii.
Postawiony we wstêpie cel artyku³u, którym by³o wskazanie mechanizmów
prawnych determinuj¹cych organizowanie zgromadzeñ na terenie uczelni, charakteryzowanych poprzez pryzmat zapewnienia porz¹dku i bezpieczeñstwa, zosta³ zrealizowany i oparty zarówno na przepisach krajowych, jak i miêdzynarodowych.
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Summary
The freedom of assembly on university premises
and maintaining law and order
Key words: freedom of assembly, university, maintaining law and order, rector power.

The freedom of assembly (i.e. participating and organizing) is one of the rights
of every man and citizen. This freedom, however, may be limited in specific cases
including, among others, maintaning safety and order, which can result in curbing
the right to assemble. Although assemblies may also be held on the university
premises, it does not mean organizers decide independently. Such a situation requires a rectors acceptance or confirmation. Maintaining law and order within the
university area can also be a prerequisite to limit the constitutional freedom of
assembly with the rectors competence in this matter.
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Wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych
jako cecha ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenie
Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 w art. 12
zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych i innych dobrowolnych zrzeszeñ2. Tê ogóln¹ dyrektywê precyzuje art. 59 ustawy zasadniczej, statuuj¹cy podstawowe wolnoci zwi¹zkowe w stosunkach przemys³owych i ich gwarancje.
Konkretnie rzecz ujmuj¹c, w ust. 1 zapewnia siê wolnoæ zrzeszania w zwi¹zkach
zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników oraz organizacjach
pracodawców. W ust. 2 i 3 art. 59 ustanowiono prawo do rokowañ zbiorowych oraz
prawo do strajku i akcji protestacyjnej.
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe (zwana inaczej wolnoci¹ koalicji) oraz inne wolnoci zwi¹zkowe zosta³y w Konstytucji RP zapisane wród praw
i wolnoci politycznych3, inaczej ni¿ wszelkie inne prawa i wolnoci pracownicze,
które znalaz³y siê w grupie wolnoci i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. W efekcie w ujêciu konstytucyjnym politycznoæ wolnoci zwi¹zkowych,
zw³aszcza wolnoci zrzeszania, nale¿y pojmowaæ jako mo¿liwoæ zbiorowego oddzia³ywania pracowników na kszta³t i funkcjonowanie szeroko pojêtych stosunków
spo³eczno-ekonomicznych poprzez upodmiotowienie w relacjach z organami w³adzy
i administracji publicznej. W tym miejscu nale¿y zaakcentowaæ, ¿e w ¿adnym wypadku owa politycznoæ wolnoci zrzeszania nie mo¿e byæ w pañstwie demokratycznym pretekstem dla przejmowania przez zwi¹zki zawodowe roli i zadañ partii politycznych.
1

Dz. U. nr 78, poz. 483.
W. Sanetra, Prawa (wolnoci) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
1997, nr 11, s. 2 i n.; L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnieñ pracowniczych, Pañstwo i Prawo
1997, nr 1112, s. 195.
3 Zob. W. Zakrzewski, [w:] W. Skrzyd³o, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2000, s. 182183.
2

110

Marcin Kazimierczuk

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszanie siê zosta³o ujête jako wolnoæ obywatelska. Konstytucja podkrela szczególn¹ rolê zwi¹zków zawodowych
w realizacji zasady pluralizmu. W myl art. 12 Konstytucji Rzeczpospolita Polska
zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych. Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe jest te¿ gwarantowana przez art. 59 Konstytucji. Respektowanie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w systemie ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej stwarza korzystne warunki dla rozwoju pluralizmu
oraz przyczynia siê do umocnienia demokratycznego porz¹dku pañstwa i idei spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Geneza unormowañ wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
w polskich ustawach zasadniczych
Analizuj¹c art. 59 Konstytucji RP z 1997 r., warto podkreliæ, ¿e jest to pierwszy w historii polskiego prawodawstwa akt prawny tej rangi, który kompleksowo
reguluje wolnoci zwi¹zkowe. Wczeniej obowi¹zuj¹ce ustawy zasadnicze powiêca³y tej kwestii niewiele miejsca. I tak w art. 108 Konstytucji marcowej z 1921 r.4
przyjêto, ¿e obywatele maj¹ prawo do koalicji, zgromadzenia siê i zawi¹zywania
stowarzyszeñ i zwi¹zków. W tej regulacji uwagê zwraca brak wyranego wyodrêbnienia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe (wolnoci koalicji) z ogólnie
pojmowanej wolnoci zgromadzeñ oraz brak literalnego potwierdzenia tej wolnoci
wobec pracodawców.
Konstytucja uchwalona w dniu 23 kwietnia 1935 r.5 w ogóle nie pos³ugiwa³a
siê pojêciem prawa koalicji, zadowalaj¹c siê wy³¹cznie klauzul¹ ogólnej natury,
sformu³owan¹ w art. 5 ust. 2: zapewnia siê obywatelom mo¿liwoæ rozwoju ich
wolnoci osobistych oraz wolnoci zgromadzeñ, s³owa i zrzeszeñ. Jednoczenie
w ust. 3 tego¿ przepisu wprowadzono zastrze¿enie, ¿e prawa, w tym tak¿e wolnoæ
zrzeszania siê, nie przys³uguj¹ bezwarunkowo, gdy¿ ich granic¹ jest dobro powszechne.
Nieco inne, lecz w swej istocie tak¿e restrykcyjne rozwi¹zania normatywne
w kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe obowi¹zywa³y w PRL.
W art. 84 Konstytucji z 22 lipca 1952 r.6 w rozdziale VIII dotycz¹cym podstawowych praw i obowi¹zków obywateli przyjêto, ¿e: w celu rozwoju aktywnoci politycznej, spo³ecznej, gospodarczej i kulturalnej Rzeczpospolita zapewnia obywatelom prawo zrzeszania siê, a zwi¹zki zawodowe i inne organizacje skupiaj¹
obywateli dla czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i kulturalnym
(art. 84 ust. 2). Centralne znaczenie w kwestii ograniczeñ wolnoci zwi¹zkowych
4
5
6

Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267.
Dz. U. 1935 r., nr 30, poz. 227.
Tekst jedn.: Dz. U. z 1976 r., nr 7, poz. 36 z pón. zm.
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mia³ jednak ust. 3 omawianego przepisu7. Zakazywa³ on bowiem tworzenia i uczestnictwa w zrzeszeniach, których cel lub dzia³alnoæ godzi³a w ustrój socjalistyczny
i porz¹dek prawny PRL. Podkreleniu roli zwi¹zków zawodowych w gospodarce
socjalistycznej mia³ s³u¿yæ art. 85 Konstytucji z 1952 r., przewiduj¹cy aktywne
uczestnictwo tych podmiotów w kszta³towaniu i realizacji zadañ spo³eczno-gospodarczego rozwoju kraju. Rozwi¹zanie to w p³aszczynie normatywnej realizowa³o
stalinowsk¹ ideê zwi¹zków zawodowych spe³niaj¹cych funkcje pasa transmisyjnego
partii do mas. W tym kontekcie nie budzi zdziwienia fakt, i¿ prawo zrzeszania
zadekretowane w ustawie zasadniczej nie by³o poparte ¿adnymi gwarancjami niezale¿noci i samorz¹dnoci, co w praktyce do sierpnia 1980 r. czyni³o szumne konstytucyjne zapisy zupe³nie bezwartociowymi8.
Faktyczny monopol Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych w PRL zosta³ prze³amany w wyniku wydarzeñ na Wybrze¿u w sierpniu 1980 r. Strajkuj¹ce za³ogi domaga³y siê m.in. zadekretowania prawa zrzeszania siê w wolnych zwi¹zkach zawodowych.
Istot¹ problemu by³a koniecznoæ umieszczenia nowych zwi¹zków w systemie
prawnym, ze wzglêdu na uzasadnione przekonanie spo³eczne, i¿ totalitarny re¿im za
pomoc¹ rodków administracyjno-policyjnych ogranicza wolnoæ zwi¹zkow¹ pracowników. W efekcie porozumieñ sierpniowych ówczesne w³adze dopuci³y do wykszta³cenia limitowanego pluralizmu zwi¹zkowego, którego widocznym przejawem
sta³a siê dzia³alnoæ NSZZ Solidarnoæ, NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych oraz szeregu autonomicznych zwi¹zków zawodowych. Jednak¿e po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego nast¹pi³ powrót do monizmu w polskim
ruchu zwi¹zkowym9. Prawdziwy prze³om w tej materii mia³ miejsce dopiero po
zakoñczeniu obrad Okr¹g³ego Sto³u, gdy w ramach porozumienia z 5 kwietnia 1989 r.
przyjêto model pluralizmu zwi¹zkowego, którego istot¹ sta³o siê swobodne kszta³towanie zwi¹zkowych struktur organizacyjnych na zasadach bran¿owych, terytorialnych, zawodowych i innych. Wskazane wy¿ej porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, obok
innych ustaleñ, przewidywa³y przywrócenie pe³nej wolnoci zwi¹zkowej. Uznano
równie¿, ¿e gwarancja tej wolnoci powinna zostaæ wprowadzona bezporednio do
Konstytucji. Uchwalona 17 padziernika 1992 r. ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej
Polskiej oraz samorz¹dzie terytorialnym10, okrelana potocznie jako Ma³a Konstytucja, zgodnie z art. 77 pozostawi³a w mocy m.in. przepisy rozdzia³u ósmego
Podstawowe prawa i obowi¹zki obywateli Konstytucji z 22 lipca 1952 r. Artyku³
84 zapewnia³ obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej prawo zrzeszania siê. Natomiast
7

Wed³ug leninowskiej koncepcji, zwi¹zki zawodowe mia³y byæ szko³¹ demokracji, kszta³tuj¹c¹
osobowoæ cz³owieka. Bli¿ej na ten temat zob. K. Krzekotowska, Problemy ruchu zawodowego we
wspó³czesnym wiecie, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1988, nr 2, s. 33.
8 Sytuacja ta uleg³a zmianie po przemianach ustrojowych dokonanych po 1989 r. Zob. orzeczenie
TK z dnia 12 lutego 1991 r., sygn. akt K. 6/90, OTK 1991, poz. 1.
9 Zarz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 grudnia 1981 r. (M.P. nr 30, poz. 273).
10 Dz. U. nr 84, poz. 426.
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art. 85, dotycz¹cy bezporednio zwi¹zków zawodowych, podkrela³ ich donios³¹
rolê spo³eczn¹ jako reprezentanta interesów i praw ludzi pracy oraz wskazywa³ na
pozycjê ruchu zwi¹zkowego bêd¹cego szko³¹ obywatelskiej aktywnoci i zaanga¿owania w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Konstytucyjne podstawy wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe
Na tle funkcjonuj¹cych w przesz³oci w systemie prawodawstwa polskiego regulacji prawnych odnosz¹cych siê do wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
rozwi¹zania przyjête w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. jawi¹ siê jako kompleksowe
i szeroko uwzglêdniaj¹ce miêdzynarodowe standardy. Donios³oæ konstytucyjnej regulacji przejawia siê przede wszystkim w tym, ¿e wolnoæ tworzenia i dzia³ania
zwi¹zków zawodowych zosta³a uznana w art. 12 za jedn¹ z podstawowych cech
ustroju Rzeczypospolitej11.
Analizuj¹c postanowienia art. 12 Konstytucji z 1997 r., mo¿na skonstatowaæ, ¿e
statuuje on nie tylko wolnoæ tworzenia zwi¹zków zawodowych, ale równie¿ wolnoæ ich dzia³ania. Tym samym w p³aszczynie konstytucyjnej zosta³y zadekretowane dwie inne wolnoci zwi¹zkowe: samorz¹dnoæ i niezale¿noæ. Bez respektowania
w stosunkach przemys³owych obu tych wolnoci trudno sobie wyobraziæ swobodne
dzia³anie organizacji zrzeszaj¹cych pracowników12 . Podobne stanowisko wyra¿a
Trybuna³ Konstytucyjny, stwierdzaj¹c, ¿e artyku³ 12 Konstytucji RP chroni wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych od strony instytucjonalnej.
Zwi¹zki zawodowe uznane zosta³y  obok organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzyszeñ, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeñ, a tak¿e
fundacji  za wa¿ny element konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej
i element tzw. spo³eczeñstwa obywatelskiego13.
Z art. 12 Konstytucji RP, zgodnie z orzecznictwem Naczelnego S¹du Administracyjnego14, wyprowadziæ mo¿na cechy, które powinny posiadaæ organizacje objête jego regulacj¹:
 dobrowolnoæ przynale¿noci;
 do ka¿dej formy organizacyjnej odnosi siê zespó³ norm ustawowych okrelaj¹cych jej strukturê, zakres praw i obowi¹zków stanowi¹cych o jej organizacyjnej
odrêbnoci;
11 Zob. M. Seweryñski, Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy, [w:] M. Wyrzykowski
(red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001, s. 89.
12 P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa
i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 595.
13 Wyrok TK z dnia 24 lutego 2004 r., sygn. akt K 54/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 10.
14 Uchwa³a NSA z 12 dnia grudnia 2005 r., sygn. akt II OPS 4/05, ONSAiWSA 2006, nr 2,
poz. 37.
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 statuty okrelaj¹ce cele i dzia³alnoæ organizacji powinny byæ zgodne z celami pañstwa i z prawem;
 w dzia³alnoci statutowej organizacje s¹ niezale¿ne od organów w³adzy publicznej i innych podmiotów;
 organy organizacji pochodz¹ z wyborów dokonywanych na demokratycznych
zasadach przez wszystkich cz³onków organizacji, gdy¿ ich ogó³ zajmuje najwy¿sz¹
pozycjê w organizacji;
 pañstwo poprzez organy w³adzy publicznej nadzoruje lub kontroluje poszczególne organizacje.
W doktrynie spotkaæ mo¿na pogl¹dy, i¿ postanowienia konstytucyjne dotycz¹ce
wolnoci zrzeszania siê, w tym wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, nie
tworz¹ przejrzystego systemu, porozmieszczane s¹ w rozdzia³ach I i II i nie wi¹¿¹
siê w jedn¹ logiczn¹ ca³oæ15. Wród wskazywanych g³ównych b³êdów ustrojodawcy w tej materii wymienia siê zbêdne powtórzenia w art. 12 i 59 ust. 1, a przede
wszystkim b³êdy w systematyce tych przepisów, polegaj¹ce na tym, ¿e najbardziej
ogólny przepis art. 58 ust. 1 stanowi¹cy, ¿e Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê, umieszczono nie w rozdziale I Konstytucji RP wród zasad naczelnych,
ale w rozdziale II dotycz¹cym wolnoci i praw politycznych, natomiast w rozdziale I
znalaz³y miejsce szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wolnoci zrzeszania siê w wymienionych z nazwy organizacjach. Jednak¿e zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego art.
12 nie rodzi zasadniczo ani zbiorowych, ani indywidualnych praw podmiotowych.
Te ostatnie maj¹ swoj¹ odrêbn¹ podstawê konstytucyjn¹ w przepisach rozdzia³u II
Konstytucji RP, za treæ normatywna wynikaj¹ca z art. 12 Konstytucji nie mo¿e
zastêpowaæ innych bardziej konkretnych przepisów dotycz¹cych tej problematyki16. Trybuna³ wskazuje na komplementarnoæ art. 12 oraz 58 i 59 Konstytucji17.
Od strony podmiotowej zasadê ustrojow¹ z art. 12 rozwijaj¹ i konkretyzuj¹ przepisy
art. 58 i 59, gwarantuj¹c ka¿demu wolnoæ zrzeszania siê oraz odrêbnie wolnoæ
zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Nie wydaje siê te¿, by o odmiennej interpretacji i uznaniu, ¿e z art. 12 mo¿na wyprowadziæ samoistne prawo podmiotowe,
mia³ decydowaæ fakt, i¿ wymienia on z nazwy rozmaite organizacje, o których nie
ma mowy w art. 58 i 5918 . Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e przepisy art. 12 oraz 58 i 59
pozostaj¹ ze sob¹ w logicznym i funkcjonalnym zwi¹zku, czêciowo siê pokrywaj¹,
gdy chodzi o rodzaje zrzeszeñ, a czêciowo siê dope³niaj¹19.
15

S. Jarosz-¯ukowska, Charakter i znaczenie wolnoci i praw jednostki wyra¿onych w Rozdziale
I Konstytucji RP, [w:] M. Jab³oñski (red.), Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee
i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolnoci i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, s. 124.
16 Wyrok TK z dnia 24 lutego 2004 r., sygn. akt K 54/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 10. Zob. tak¿e
wyrok TK z dnia 7 marca 2000 r., sygn. akt K 26/98, OTK 2000, nr 2, poz. 57.
17 Postanowienie TK z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. akt K 31/01, OTK 2001, nr 8, poz. 264.
18 Zdaniem K. Wojtyczka umiejscowienie przepisów dotycz¹cych danej wolnoci lub prawa w poszczególnych rozdzia³ach Konstytucji nie ma zwi¹zku z wag¹ danej wolnoci czy te¿ prawa
 K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w pañstwie polskim. Zagadnienia ogólne, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 97.
19 S. Jarosz-¯ukowska, op. cit., s. 125.
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Konstytucyjne uprawnienia zwi¹zków zawodowych
Kontynuuj¹c wywody na temat konstytucyjnego wymiaru wolnoci zrzeszania
siê w zwi¹zki zawodowe i innych wolnoci zwi¹zkowych, warto podkreliæ, ¿e art. 59
ustawy zasadniczej gwarantuje wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych,
organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników indywidualnych oraz w organizacjach pracodawców. Oznacza to, ¿e organy w³adzy i administracji publicznej nie
mog¹ wprowadzaæ arbitralnie ¿adnych ograniczeñ tej wolnoci ani pozbawiæ zwi¹zków zawodowych uprawnieñ przewidzianych w ust. 220 i 321 art. 59 Konstytucji RP.
Przyjêcie tego rodzaju rozwi¹zañ sprawia, ¿e normatywny poziom zabezpieczenia
zrzeszeñ pracowników jest zadowalaj¹cy. Nale¿y mieæ bowiem na uwadze fakt, i¿
znaczenie tego rodzaju ochrony w stosunku pracy maleje w miarê wycofywania siê
pañstwa z zarz¹dzania gospodark¹.
Ustrojodawca w art. 59 zapewnia nie tylko wolnoæ tworzenia i dzia³alnoci
zwi¹zków zawodowych, ale równoczenie w ust. 2 i 3 przyznaje im pewne uprawnienia pozytywne, których katalog nie jest wyczerpuj¹cy, umo¿liwiaj¹ce zwi¹zkom
zawodowym realizacjê ich zadañ22. Jak s³usznie stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny:
Ustawodawca ma konstytucyjny obowi¹zek zagwarantowania zwi¹zkom zawodowym niezbêdnego minimum uprawnieñ zapewniaj¹cego im mo¿liwoæ skutecznej
realizacji swoich celów, a zaniechanie wykonania tego obowi¹zku stanowi naruszenie art. 59 Konstytucji. Prawodawca konstytucyjny pozostawi³ jednak znaczn¹ swobodê ustawodawcy w tej dziedzinie, poniewa¿ poza wymienionymi prawami do
rokowañ, zawierania uk³adów zbiorowych i organizowania strajków nie sprecyzowa³ bli¿ej szczegó³owego zakresu uprawnieñ zwi¹zków zawodowych w relacjach
z pracodawcami. [...] Z art. 59 Konstytucji wynika obowi¹zek zagwarantowania
minimalnego poziomu uprawnieñ zwi¹zków zawodowych sk³adaj¹cych siê na istotê
wolnoci zwi¹zkowych i umo¿liwiaj¹cych obronê praw pracowniczych oraz wspó³pracê z pracodawcami, a jednoczenie nakaz zapewnienia równowagi interesów
zwi¹zków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji23.
Rozwa¿añ na temat wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe nie sposób
oderwaæ od ogólnych za³o¿eñ i zasad, które zosta³y sformu³owane w Konstytucji
RP. W szczególnoci nale¿y mieæ na uwadze art. 20 ustawy zasadniczej, na mocy
20 Wed³ug art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, zwi¹zki zawodowe i ich organizacje maj¹ prawo do
rokowañ, szczególnie w celu rozwi¹zywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ. Zob. W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowañ, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, nr 12, s. 3; por. L. Kaczyñski, Uk³ad zbiorowy pracy  problem konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 1999, nr 8, s. 1124.
21 W myl art. 59 ust. 3 Konstytucji zwi¹zkom zawodowym przys³uguje prawo do organizowania
strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okrelonych w ustawie. Zob. M. Seweryñski, Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy, [w:] M. Wyrzykowski (red.), op. cit., s. 102103.
22 Zob. J. Buciska, Spo³eczne prawa cz³owieka w Konstytucji RP na tle standardów miêdzynarodowych, Siedlce 2008, s. 129.
23 Wyrok TK z dnia 28 wrzenia 2006 r., sygn. akt K 45/04, OTK-A 2006, nr 8, poz. 111.
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którego spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, w³asnoci prywatnej oraz solidarnoci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e rynkowy charakter ustroju gospodarczego w znacznym stopniu zdeterminowa³ przyjêty kszta³t wolnoci zwi¹zkowych24. Wolnoci przyznane
w art. 59 ust. 1 nale¿y równie¿ rozumieæ w znaczeniu negatywnym  jako prawo do
nieprzystêpowania do organizacji wymienionych w tym przepisie oraz swobodê wystêpowania z nich bez ponoszenia jakichkolwiek ujemnych nastêpstw25. Szerokie
zakrelenie w art. 59 Konstytucji RP wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych oraz wzmocnienie tej wolnoci prawem do rokowañ zbiorowych i strajku oraz
akcji protestacyjnej stanowi niew¹tpliwie wyraz odejcia od charakterystycznego dla
minionej epoki interwencjonizmu pañstwowego na rzecz dialogu i partnerstwa.
Konstytucja w art. 59 ust. 2 podkrela prawo do rokowañ zwi¹zków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji jako podstawow¹ negocjacyjn¹ formê
ustalania treci wzajemnych relacji miêdzy pracodawcami i pracownikami oraz ustalania treci ³¹cz¹cych ich stosunków prawnych, zgodnie z zasad¹ dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych wynikaj¹c¹ z art. 20 ustawy zasadniczej26. Rokowania
powinny byæ tak¿e form¹ s³u¿¹c¹ zawieraniu uk³adów zbiorowych pracy i innych
porozumieñ27 . Prawa te wynikaj¹ z tego, ¿e podstawowym obowi¹zkiem zwi¹zków
zawodowych jest ochrona pracowników jako osób bêd¹cych jedn¹ ze stron stosunku
pracy. Zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ zatem pracowników, a tak¿e broni¹ ich godnoci, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak
i indywidualnych28.
Samo pojêcie rokowañ nie jest zdefiniowane w Konstytucji RP, jednak¿e jego
treæ mo¿na ustaliæ na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Konwencji nr 154 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy29, której art. 2 definiuje rokowania jako wszelkie negocjacje miêdzy pracodawc¹, grup¹, organizacj¹ lub organizacjami pracodawców a zwi¹zkami zawodowymi prowadzone w celu okrelenia
warunków zatrudnienia lub regulacji stosunków miêdzy pracodawcami a pracownikami lub miêdzy pracodawcami i ich organizacjami a zwi¹zkami zawodowymi.
Zgodnie z orzecznictwem Trybuna³u Konstytucyjnego: prawo do rokowañ nie jest
24 Por. B. Leniewicz, Wolnoæ zrzeszania siê  refleksje na tle Konstytucji RP z 1997 r., [w:]
T. Jasudowicz (red.), Polska wobec europejskich standardów praw cz³owieka, Toruñ 2001, s. 171;
W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000, s. 70.
25 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 298.
26 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
Warszawa 2000, s. 81.
27 Zob. W. Sanetra, Konstytucyjne prawo do rokowañ, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998,
z. 12, s. 39; L. Florek, Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, Przegl¹d S¹dowy
1998, nr 9, s. 910.
28 Wyrok TK z dnia 18 padziernika 2005 r., sygn. akt SK 48/03, OTK ZU 2005, nr 9A, poz. 101.
29 Konwencja nr 154 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy uchwalona w Genewie 19 czerwca
1981 r., [online] <www.mop.pl/doc/html/konwencje/k154.html>.
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tylko rodkiem realizacji interesów zwi¹zków zawodowych i zwi¹zków pracodawców,
ale przede wszystkim s³u¿y ono realizacji interesów pracowników i pracodawców30.
Przyznanie zwi¹zkom zawodowym oraz pracodawcom i ich organizacjom prawa do rokowañ oraz zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ nie
oznacza wprowadzenia przez ustrojodawcê monopolu tych podmiotów na prowadzenie negocjacji i zawierania uk³adów zbiorowych pracy. Konstytucja RP nie definiuje, podobnie jak pojêcia rokowañ, pojêcia uk³adów zbiorowych pracy ani zakresu
spraw, które maj¹ byæ w nim regulowane. Czyni to ustawodawca w kodeksie pracy31 i rozumie przez nie zak³adowe lub ponadzak³adowe porozumienie, zawierane
miêdzy reprezentatywn¹ zak³adow¹ lub ponadzak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹
a pracodawc¹ lub organizacj¹ pracodawców, okrelaj¹ce warunki, jakimi powinna
odpowiadaæ treæ stosunku pracy oraz wzajemne zobowi¹zania stron uk³adu. Uk³ad
mo¿e obejmowaæ nie tylko pracowników, ale równie¿ osoby wiadcz¹ce pracê na
innej podstawie ni¿ stosunek pracy, cz³onków rodzin pracowników oraz emerytów
i rencistów. Charakter normatywny uk³adów zbiorowych pracy budzi spory i kontrowersje32. Bogus³aw Banaszak uznaje, ¿e utrwala siê stanowisko traktuj¹ce je jako
akty prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego33. Przeciwn¹ tezê, która jest bli¿sza autorowi niniejszego artyku³u, stawia³ Lech Kaczyñski, twierdz¹c, ¿e w wietle art. 87
Konstytucji RP przepis art. 9 kodeksu pracy, nadaj¹cy uk³adom zbiorowym pracy,
a tak¿e innym tzw. swoistym ród³om prawa pracy charakter normatywny w cis³ym
tego s³owa znaczeniu (tj. zaliczaj¹cy je do prawa pracy), nie da siê pogodziæ
z wymienionym przepisem Konstytucji34.
Z art. 59 ust. 2 ustawy zasadniczej Trybuna³ Konstytucyjny wyprowadzi³ m.in.
wymóg zagwarantowania zwi¹zkom zawodowym:
 prawa wystêpowania z inicjatyw¹ zawarcia uk³adu zbiorowego;
 prawa uczestniczenia w rokowaniach dotycz¹cych uk³adu zbiorowego;
 swobody podejmowania decyzji w sprawie zwi¹zania siê wynegocjowanym
uk³adem zbiorowym;
30

Wyrok TK z dnia 23 padziernika 2001 r., sygn. akt K 22/01, OTK 2001, nr 7, poz. 215.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pón. zm.).
32 Zob. W. Sanetra, ród³a prawa pracy w wietle Konstytucji RP, [w:] L. Florek (red.), ród³a
prawa pracy, Warszawa 2000, s. 10.
33 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 301. Zgodnie z orzeczeniem SN: Normatywny charakter uk³adu zbiorowego pracy sprawia, ¿e jego postanowienia podlegaj¹ wyk³adni wedle regu³
obowi¹zuj¹cych przy interpretacji przepisów prawa. Wyjanienie przez strony postanowieñ uk³adowych
stanowi sui generis wyk³adniê autentyczn¹ (wyrok SN z dnia 22 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 62/98,
OSNP 1999, nr 9, poz. 297).
34 L. Kaczyñski, Wp³yw art. 87 Konstytucji na swoiste ród³a prawa pracy, Pañstwo i Prawo
1998, nr 8, s. 61. Por. odmienne stanowisko L. Florek, Zgodnoæ przepisów prawa pracy z Konstytucj¹,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1997, z. 11, s. 8 oraz polemikê L. Kaczyñski, W sprawie zgodnoci
przepisów prawa pracy z Konstytucj¹, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1998, z. 3, s. 4042. Zob.
tak¿e L. Kaczyñski, Uk³ad zbiorowy pracy  problem konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 1999, nr 8,
s. 11.
31
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 mo¿liwie szerokiego zakresu swobody w kontekcie kszta³towania treci
uk³adów zbiorowych35.
Konstytucja w art. 59 ust. 3 przyznaje zwi¹zkom zawodowym prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okrelonych
w ustawie. Wobec braku definicji konstytucyjnej, nale¿y pos³u¿yæ siê prezentowan¹
w doktrynie definicj¹ strajku pracowniczego, wed³ug której jest to zbiorowe zaprzestanie wykonywania pracy przez pracowników w celu rozwi¹zania sporu zbiorowego z pracodawc¹ dotycz¹cego warunków pracy, p³ac lub wiadczeñ socjalnych oraz
praw i wolnoci zwi¹zków pracowników lub innych grup, którym przys³uguje wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych. Celem strajku mog¹ byæ nie tylko
prawa i interesy ekonomiczne i socjalne, ale tak¿e i polityczne z nimi zwi¹zane36.
Ustrojodawca przyzna³ prawo do organizowania strajków wy³¹cznie zwi¹zkom zawodowym. Nale¿y jednak pamiêtaæ o zapisach art. 6 Europejskiej Karty Spo³ecznej
z 18 padziernika 1961 r.37, która przewiduje w przypadku konfliktu interesów
przyznanie prawa do podejmowania akcji zbiorowych nie tylko zwi¹zkom zawodowym, ale wszystkim pracownikom. Szczegó³owo procedurê rozwi¹zywania sporów
zbiorowych, a tym samym warunki legalnoci zgodnego z prawem korzystania
z prawa do strajku reguluje (rozwijaj¹ca w tej materii postanowienia Konstytucji)
ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych38. Ustawa zasadnicza wskazuje przes³ankê ograniczenia prowadzenia strajku lub jego zakazania, jak¹
jest wzgl¹d na dobro publiczne. Postanowienie to nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
przy podejmowaniu decyzji o strajku musz¹ byæ uwzglêdniane takie konstytucyjne
wartoci, jak np. bezpieczeñstwo pañstwa, ¿ycie, zdrowie.
Ustawodawca okreli³ nastêpuj¹ce kategorie pracowników, którym nie przys³uguje prawo do strajku: pracownicy organów w³adzy pañstwowej, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, s¹dów i prokuratury, jednostki si³ zbrojnych, policji i ochrony przeciwpo¿arowej, S³u¿by Wiêziennej, Stra¿y Granicznej, S³u¿by Celnej, ABW,
CBA, BOR, Agencji Wywiadu, S³u¿bach Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego.
Strajk nie jest dopuszczalny na stanowiskach pracy, urz¹dzeniach, instalacjach, na
których zaniechanie pracy zagra¿a ¿yciu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeñstwu
pañstwa.

Ujêcie komparatystyczne wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych
Konstytucje pañstw europejskich, podobnie jak umowy miêdzynarodowe,
znacznie czêciej mówi¹ o prawie ni¿ o wolnoci zrzeszania siê. Przyk³adowo,
35
36
37
38

Wyrok TK z dnia 23 padziernika 2001 r., sygn. akt K 22/01, OTK 2001, nr 7, poz. 215.
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 302.
Dz. U. z 1999 r., nr 8, poz. 67.
Dz. U. nr 55, poz. 236 z pón. zm.
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Konstytucja Estonii okrela w paragrafie 48, ¿e: Ka¿dy ma prawo zrzeszaæ siê
w niekomercyjnych stowarzyszeniach i zwi¹zkach. Podobnie Konstytucja Grecji,
wed³ug której (art. 12 ust. 1): Grecy maj¹ prawo, przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cych
ustaw, do tworzenia niedochodowych zwi¹zków i stowarzyszeñ; korzystanie z tego
prawa nie wymaga uprzedniego zezwolenia oraz Konstytucja Hiszpanii (art. 22 ust. 1),
w której: Uznaje siê prawo do zrzeszania siê. Konstytucja Litwy natomiast stanowi (art. 35), ¿e: Obywatelom gwarantuje siê prawo do swobodnego zrzeszania siê
w stowarzyszenia, partie polityczne b¹d zrzeszenia, o ile ich cele i dzia³alnoæ nie
s¹ sprzeczne z Konstytucj¹ i ustawami. Nikt nie mo¿e byæ zmuszony do przynale¿noci do jakiegokolwiek stowarzyszenia, partii politycznej b¹d zrzeszenia. O prawie do zrzeszania siê mówi¹ ponadto miêdzy innymi Konstytucje Belgii (art. 27),
S³owacji (art. 29), czy Ukrainy (art. 36).
W ujêciu komparatystycznym wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych w konstytucjach innych pañstw europejskich jest zazwyczaj umieszczana
w przepisach znajduj¹cych siê w rozdzia³ach powiêconych: stosunkom gospodarczym (Konstytucja W³och), gospodarce narodowej i pracy (Konstytucja Republiki
Litewskiej), prawom ekonomicznym i socjalnym (Konstytucja Republiki S³owackiej, Konstytucja Republiki Chorwackiej), prawom indywidualnym i spo³ecznym
(Konstytucja Grecji), prawom i wolnociom pracowniczym (Konstytucja Republiki
Portugalskiej). Znamienny wydaje siê fakt, ¿e polski ustrojodawca umieci³ wolnoæ
zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych poród wolnoci i praw politycznych. Poni¿sza tabela przedstawia przepisy konstytucyjne wybranych pañstw europejskich.
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych w konstytucjach wybranych pañstw europejskich
Pañstwo
Niemcy

W³ochy

Numer artyku³u

Regulacja

9

Wszyscy Niemcy maj¹ prawo zak³adania zwi¹zków i stowarzyszeñ.
(2) Zakazane s¹ organizacje, których cele lub dzia³alnoæ s¹ sprzeczne
z ustawami karnymi, skierowane s¹ przeciwko porz¹dkowi konstytucyjnemu albo idei porozumienia miêdzy narodami.
(3) Prawo zak³adania organizacji maj¹cych na celu ochronê i poprawê
warunków pracy oraz warunków ekonomicznych zapewnia siê ka¿demu
i przedstawicielom wszystkich zawodów. Porozumienia, które ograniczaj¹ to prawo lub uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z niego, s¹ niewa¿ne,
a stosowane w tym celu rodki s¹ sprzeczne z prawem [...].

39

Organizowanie zwi¹zków zawodowych jest swobodne. Na zwi¹zki zawodowe nie mo¿e byæ nak³adany inny obowi¹zek ani¿eli ich rejestracja
w urzêdach lokalnych albo centralnych, stosownie do postanowieñ ustawowych. Warunkiem rejestracji jest przyjêcie w statutach zwi¹zków
zawodowych organizacji wewnêtrznej opartej na podstawie demokratycznej. Zarejestrowane zwi¹zki zawodowe maj¹ osobowoæ prawn¹.
Mog¹ one, reprezentowane jednolicie proporcjonalnie do liczby zapisanych cz³onków, zawieraæ zbiorowe uk³ady pracy z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
dla wszystkich nale¿¹cych do kategorii, do których uk³ad siê odnosi.
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119

Numer artyku³u

Regulacja

Litwa

50

Zwi¹zki zawodowe powstaj¹ w sposób wolny i dzia³aj¹ samodzielnie.
Broni¹ zawodowych, ekonomicznych i spo³ecznych praw oraz interesów ludzi pracy. Wszystkie zwi¹zki zawodowe maj¹ równe prawa.

Ukraina

36

Obywatele maj¹ prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
w celu obrony swoich praw oraz interesów pracowniczych i socjalno-gospodarczych. Zwi¹zki zawodowe s¹ organizacjami spo³ecznymi, które
jednocz¹ obywateli zwi¹zanych wspólnymi interesami wed³ug rodzaju
dzia³alnoci zawodowej. Zwi¹zki zawodowe tworzy siê bez uprzedniego
zezwolenia, w wyniku swobodnej decyzji ich cz³onków. Wszystkie
zwi¹zki zawodowe maj¹ równe prawa. Ograniczenia w cz³onkostwie
zwi¹zków zawodowych okrela wy³¹cznie niniejsza Konstytucja i ustawy Ukrainy.

S³owacja

37

1. Ka¿dy ma prawo do swobodnego stowarzyszania siê z innymi w celu
ochrony swoich interesów gospodarczych i socjalnych.
2. Zwi¹zki zawodowe powstaj¹ niezale¿nie od pañstwa. Ograniczanie
liczby organizacji zwi¹zkowych, jak i uprzywilejowanie niektórych
z nich w przedsiêbiorstwie albo w resorcie, jest niedopuszczalne.
3. Dzia³alnoæ organizacji zwi¹zkowych i tworzenie oraz dzia³alnoæ
innych zrzeszeñ w celu ochrony gospodarczych i socjalnych interesów
mo¿na ograniczyæ ustaw¹, je¿eli zachodzi koniecznoæ podjêcia niezbêdnych rodków w demokratycznym spo³eczeñstwie ze wzglêdu na
ochronê bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku publicznego oraz praw
i wolnoci innych.

Grecja

23

Pañstwo podejmuje odpowiednie dzia³ania na rzecz ochrony swobód
zwi¹zkowych i swobodnego korzystania z wynikaj¹cych z nich praw, przeciw wszelkim naruszeniom tych praw, w zakresie okrelonym w ustawie.

Hiszpania

28

Wszyscy maj¹ prawo do swobodnego zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. Ustawa mo¿e ograniczyæ lub wy³¹czyæ stosowanie tego prawa
w stosunku do si³ lub formacji zbrojnych albo w stosunku do pozosta³ych instytucji poddanych dyscyplinie wojskowej oraz okreli odrêbnoci stosowania tego prawa w stosunku do funkcjonariuszy publicznych.
Wolnoæ zwi¹zków zawodowych obejmuje prawo do zak³adania zwi¹zków zawodowych, do przystêpowania do nich na zasadzie wyboru, jak
równie¿ prawo zwi¹zków zawodowych do tworzenia konfederacji oraz
do zak³adania miêdzynarodowych organizacji zwi¹zków zawodowych
lub przystêpowania do nich. Nikt nie mo¿e byæ zobowi¹zany do przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego.

Chorwacja

59

Wszyscy pracownicy w celu ochrony ich ekonomicznych i socjalnych
interesów maj¹ prawo zak³adaæ zwi¹zki zawodowe, swobodnie do nich
wstêpowaæ lub z nich wystêpowaæ. Zwi¹zki zawodowe mog¹ tworzyæ
zrzeszenia oraz przystêpowaæ do miêdzynarodowych organizacji zwi¹zków zawodowych. Ustawa mo¿e ograniczyæ tworzenie zwi¹zków zawodowych w Si³ach Zbrojnych i organach porz¹dku publicznego.

ród³o: T³umaczenia poszczególnych konstytucji opublikowane w serii Biblioteka Sejmowa.
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Zasada bezporedniego stosowania przepisów Konstytucji RP
W Konstytucji RP z 1997 r. wprowadzono mechanizmy normatywne maj¹ce
s³u¿yæ realnoci i stosowalnoci wolnoci i praw w niej zadekretowanych. Centralne
znaczenie zdaje siê mieæ tutaj art. 8 ustawy zasadniczej, który w ust. 2 stanowi, i¿
przepisy Konstytucji stosuje siê bezporednio39, chyba ¿e stanowi ona inaczej40.
W wietle postanowieñ cytowanych wy¿ej art. 12 i 59 Konstytucji, które wyznaczaj¹
nader konkretnie zakres wolnoci zwi¹zkowych, nie ma w¹tpliwoci, ¿e nadaj¹ siê
one do bezporedniego stosowania. Oczywicie wolnoci te nie maj¹ charakteru
absolutnego.
Bezporednie stosowanie Konstytucji RP sprzyja zwiêkszeniu zakresu realizacji
i ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw cz³owieka. Jednostka mo¿e siê powo³ywaæ przed organami w³adzy publicznej, rozstrzygaj¹cymi jej sprawy indywidualnie,
wprost na Konstytucjê. Bezporednie stosowanie Konstytucji oznacza sytuacjê,
w której normy ustawy zasadniczej obowi¹zuj¹ w obrocie prawnym danego pañstwa
wprost  tzn. bez koniecznoci ich rozwiniêcia aktami ni¿szego rzêdu. Jednak¿e do
sfery bezporedniego stosowania Konstytucji powinno siê wliczaæ równoczesne stosowanie jej norm oraz norm ustawowych. Oznacza to, ¿e podmiot stosuj¹cy prawo
winien, bior¹c pod uwagê nadrzêdn¹ moc prawn¹ Konstytucji, dawaæ pierwszeñstwo takim rozstrzygniêciom, które najlepiej realizuj¹ jej postanowienia41. Z praktyki ustrojowej pañstw demokratycznych wynika, ¿e zasada ta obowi¹zuje wszystkie
organy w³adzy publicznej, jak równie¿ powo³ywaæ siê na ni¹ mog¹ osoby fizyczne
podleg³e prawu danego pañstwa w swoich stosunkach z ow¹ w³adz¹.
Bogus³aw Banaszak zauwa¿a jednak, ¿e kwestii bezporedniego stosowania
Konstytucji w Polsce towarzyszy spór o to, które podmioty powinny móc to czyniæ42. Skupia siê on wokó³ bezporedniego stosowania Konstytucji RP przez s¹dy.
Przeciwnicy bezporedniego stosowania ustawy zasadniczej43 wskazuj¹ na zasadê
39 Konstytucje ró¿nie podchodz¹ do zasady bezporedniego ich stosowania. Bogus³aw Banaszak
wyró¿nia trzy rozwi¹zania: milczenie konstytucji  tzn. nieustanowienie expressis verbis zasady bezporedniego stosowania (np. Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r.); przyjêcie regu³y, ¿e tylko
niektóre postanowienia konstytucji stosowane s¹ bezporednio (np. niemiecka ustawa zasadnicza z 1949 r.,
która w art. 1 ust. 3 stanowi, ¿e prawa podstawowe jednostki wi¹¿¹ ustawodawcê, w³adzê wykonawcz¹
i wymiar sprawiedliwoci jako prawo bezporednio obowi¹zuj¹ce); ustanowienie zasady bezporedniego
stosowania (np. wspomniany ju¿ art. 8 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.)  zob. B. Banaszak, Bezporednie stosowanie konstytucji w kontekcie realizacji i ochrony praw i wolnoci, [w:] M. Jab³oñski (red.),
Wolnoci..., s. 318.
40 Zob. W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2000, s. 20.
41 W ramach tej zasady wyró¿nia siê czasem  jako odrêbny rodzaj jej bezporedniego stosowania
 tak¿e u¿ywanie jej norm dla motywacji wyroków lub interpretacji innych aktów prawnych u¿ytych dla
podjêcia rozstrzygniêcia indywidualnego. Zob. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w wietle zasady
jej nadrzêdnoci  wybrane problemy, Kraków 2003, s. 57.
42 B. Banaszak, Bezporednie stosowanie..., s. 321.
43 Zob. np. A. Zoll, Zwi¹zanie sêdziego ustaw¹, [w:] J. Trzciñski, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa
1996, s. 247.
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zwi¹zania sêdziego ustaw¹ i przytaczaj¹ pogl¹dy wyra¿one w uzasadnieniu jednego
z orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego: Bezporednie stosowanie Konstytucji nie
oznacza kompetencji do kontroli konstytucyjnoci obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa
przez s¹dy i inne organy powo³ane do stosowania prawa. Tryb tej kontroli zosta³
bardzo wyranie i jednoznacznie ukszta³towany przez sam¹ Konstytucjê. Art. 188
Konstytucji zastrzega do wy³¹cznej kompetencji Trybuna³u Konstytucyjnego orzekanie w wymienionych w nim sprawach bez wzglêdu na to, czy rozstrzygniêcie ma
mieæ charakter powszechnie obowi¹zuj¹cy, czy te¿ ma ograniczaæ siê tylko do indywidualnej sprawy. Domniemanie zgodnoci ustawy z Konstytucj¹ mo¿e byæ obalone
jedynie wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, a zwi¹zanie sêdziego ustaw¹ obowi¹zuje dopóty, dopóki ustawie tej przys³uguje moc obowi¹zuj¹ca44.
Jednoznacznoæ powy¿szych pogl¹dów bywa niekiedy os³abiona poprzez przyznanie s¹dom prawa do bezporedniego stosowania Konstytucji RP jedynie wtedy,
gdy rozpatrywana sprawa nie jest objêta regulacj¹ ustawow¹. Odzwierciedleniem
takiego stanowiska jest uzasadnienie wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego
orodek zamiejscowy w Krakowie: Podleg³oæ sêdziego ustawie oznacza, ¿e nie
mo¿e on odmówiæ jej zastosowania, je¿eli nikt nie uchyli³ jej mocy obowi¹zuj¹cej.
Sêdzia nie mo¿e równie¿ wybieraæ miêdzy ustaw¹ a Konstytucj¹, pomijaæ norm
ustawowych i oceniaæ samodzielnie ich konstytucyjnoæ, zw³aszcza ¿e do tej roli
jest powo³any w³anie Trybuna³ Konstytucyjny. Bezporednie stosowanie Konstytucji, o którym ona sama mówi w art. 8 ust. 2, ma sens i zastosowanie tylko wtedy,
gdy dana kwestia nie jest uregulowana ustawowo. Przyjêcie innego rozwi¹zania
prowadzi³oby do wniosku, ¿e organ stosuj¹cy prawo mo¿e zawsze pomin¹æ normê
ustawow¹ i zastosowaæ normê konstytucyjn¹45.
Zdaniem B. Banaszaka, uznanie powy¿szych tez organów w³adzy s¹downiczej
nie odpowiada jednak intencji ustrojodawcy, który stanowi¹c zasadê bezporedniego
stosowania Konstytucji RP, nie uczyni³ od niej ¿adnych jednoznacznie sformu³owanych wyj¹tków46. Wskazuje na to równie¿ stanowisko S¹du Najwy¿szego, g³osz¹ce,
¿e s¹dy powszechne s¹ uprawnione do badania zgodnoci stosowanych przepisów
ustawowych z konstytucj¹ oraz uznaj¹ce przeciwne pogl¹dy za wyranie sprzeczne z przepisem art. 8 ust. 2 Konstytucji, który zobowi¹zuje do bezporedniego
44 Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., sygn. akt P 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5. Piotr Tuleja
konstatuje, ¿e chêæ realizacji zasady pierwszeñstwa Konstytucji sprawia, i¿ w rozstrzygniêciach s¹dowych dokonuje siê pe³ne rozwiniêcie konstytucyjnych przepisów, które przestaj¹ byæ ogólnie sformu³owanymi dyrektywami czy ideami adresowanymi tylko do legislatywy i egzekutywy. Chêæ ta le¿y równie¿ u podstaw ukszta³towania siê linii orzeczniczej s¹dów dopuszczaj¹cej konkretn¹ kontrolê
konstytucyjnoci ustaw. Linia ta nie znajduje jednak oparcia w przepisach Konstytucji. S¹d, odmawiaj¹c
zastosowania ustawy i opieraj¹c swe rozstrzygniêcie wprost na Konstytucji, uzurpuje sobie kompetencjê
zastrze¿on¹ wy³¹cznie dla ustawodawcy. Tylko ustawodawca zosta³ bowiem upowa¿niony do sformu³owania w oparciu o Konstytucjê generalnych regu³ wyznaczaj¹cych ograniczenia konstytucyjnych praw.
P. Tuleja, op. cit., s. 382.
45 Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2000 r., sygn. akt II S.A./Kr 609/98.
46 B. Banaszak, Bezporednie stosowanie..., s. 323.
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stosowania jej przepisów, przy czym pod pojêciem stosowanie nale¿y rozumieæ
w pierwszym rzêdzie s¹dowe stosowanie prawa47.
Z powy¿szym pogl¹dem polemizuje A. Józefowicz, twierdz¹c, ¿e wynik badania przez s¹dy konstytucyjnoci ustaw mo¿e prowadziæ tylko do oddalenia zarzutu
niekonstytucyjnoci ustawy lub podstawowego aktu normatywnego albo odmowy
zastosowania przepisu wykonawczego do ustawy w konkretnej sprawie s¹dowej.
W przypadku, gdy s¹d ma w¹tpliwoci co do konstytucyjnoci ustawy, powinien
przedstawiæ Trybuna³owi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodnoci przepisu prawnego z Konstytucj¹. Dopiero po rozpoznaniu tego pytania prawnego i wydaniu przez Trybuna³ orzeczenia zawieraj¹cego odpowied na przedstawione pytanie
prawne s¹d powszechny mo¿e dalej prowadziæ postêpowanie s¹dowe i rozstrzygaæ
konkretn¹ sprawê, stosuj¹c do ustalonego w niej stanu faktycznego w³aciw¹ podstawê prawn¹48.
W praktyce orzeczniczej s¹dów spór o to, czy s¹dy mog¹ bezporednio stosowaæ Konstytucjê RP, czy nie, wydaje siê przechylaæ na korzyæ pogl¹dów dopuszczaj¹cych tê mo¿liwoæ. S¹dy jej nie nadu¿ywaj¹ i w sprawach dotycz¹cych wiêkszej liczby osób lub maj¹cych wiêksze znaczenie spo³eczne, zamiast same
rozstrzygaæ konkretny przypadek, wystêpuj¹ z pytaniem prawnym do Trybuna³u
Konstytucyjnego, aby doprowadziæ do trwa³ego wyeliminowania niekonstytucyjnej
normy z systemu prawnego49.

Podsumowanie
Wolnoæ zrzeszania siê stanowi niezwykle wa¿ny element poród praw i wolnoci politycznych. Jedn¹ z form zrzeszania siê s¹ zwi¹zki zawodowe, których istot¹
jest organizowanie siê pracowników w celu obrony swoich interesów. Zwi¹zek zawodowy mo¿e bowiem skuteczniej reprezentowaæ interesy pracownika ni¿ on sam.
Na tle zaprezentowanych wczeniej uwag warto pokusiæ siê o ocenê respektowania
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe w obowi¹zuj¹cej ustawie zasadniczej.
Punktem wyjcia bêdzie konstatacja, i¿ w swych podstawach respektuje ona standardy miêdzynarodowe. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. podkrela szczególn¹ rolê zwi¹zków zawodowych w realizacji zasady pluralizmu. W myl art. 12
Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków
zawodowych. Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe jest te¿ gwarantowana
przez art. 59 Konstytucji. Donios³oæ konstytucyjnej regulacji przejawia siê przede
wszystkim w tym, ¿e wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych zosta³a
uznana w art. 12 za jedn¹ z podstawowych cech ustroju Rzeczypospolitej.
47

Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1998 r., sygn. akt I PKN 90/98, OSNAP 2000, nr 1, poz. 6.
A. Józefowicz, Czy s¹dy mog¹ badaæ konstytucyjnoæ ustaw, Prawo i ¯ycie 2000, nr 7, s. 20.
49 Zob. A. Kabat, Bezporednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego S¹du
Administracyjnego, [w:] K. Dzia³ocha (red.), Bezporednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2005, s. 95.
48
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Summary
Freedom of creation and functioning of trade unions as a feature
of the Polish political system
Key words: freedom, to associated, trade unions, the Constitution, civil society.

Freedom of association has its origins in an idea of civil society. The civil
society with long and complex history becomes a fundamental element in a nowadays discourse on a well governed state.
In such context an act of accession of Poland to European Union means integration with societies associating in various chains of associations, organisations, fundations, trade unions etc.  in the frame of what we used to call a civil society.
Freedom of association is an essential element among other political rights and
liberties. Trade unions, for example, are a form of association. Basically, they are
associations of workers organised to protect the interests of their members in front
of the employer. A trade union can represent the rights of employees more efficiently than an employee itself.
The Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997 expresses
freedom of association as a civil freedom. The Constitution emphesizes the particular role that trade unions play in accomplishing the rules of pluralism. The freedom
of association in trade unions is guaranteed by article 59 of the Polish Constitution.
The legislative system of the Third Republic of Poland secures favorable conditions
for the development of pluralism and reinforces democratic law order and the idea
of civil society.
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Wybrane aspekty ryzyka sportowego
w wietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
Niniejsze opracowanie odnosi siê do postanowienia S¹du Najwy¿szego dotycz¹cego problemu zachowania zasad bezpiecznej prêdkoci podczas uczestnictwa
w rajdzie samochodowym1. Zwrócê tak¿e uwagê na problem kwalifikacji czynów
w zakresie sankcjonowania naruszeñ wymaganych regu³ ostro¿noci a dzia³aniami
w ramach ryzyka sportowego. Rozwa¿enia wymagaj¹ bowiem aspekty odnosz¹ce
siê do sytuacji, w których wyczerpuj¹cy znamiona czynów zabronionych sportowcy
nie ponosz¹ odpowiedzialnoci karnej bowiem ich zachowania zawieraj¹ siê w przes³ankach wspomnianego kontratypu. Przedstawiaj¹c ogólne za³o¿enia w zakresie
respektowania wspomnianych norm przeanalizujê stanowisko S¹du Najwy¿szego
w omawianym aspekcie. Najistotniejsze wydaj¹ siê tu nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Ocena, czy uniewinnienie oskar¿onego od postawionego zarzutu powinno
nast¹piæ w wyniku niewyczerpania znamion pope³nionego czynu zabronionego, czy
w wyniku zaistnienia przes³anek warunkuj¹cych powstanie kontratypu dozwolonego
ryzyka sportowego.
2. Problem zastosowania zasady bezpiecznej prêdkoci i regu³ sportowych
a realizacja przes³anek kontratypu ryzyka sportowego.
3. Okrelenie przes³anek warunkuj¹cych zaistnienie kontratypu ryzyka sportowego w przedstawionym zakresie.
4. Ocena, czy uwolnienie oskar¿onego od odpowiedzialnoci karnej by³o
w tym przypadku s³uszne.
Aprobuj¹ca ocena stanowiska S¹du Najwy¿szego zosta³a poparta odniesieniem
siê do uregulowañ nauki prawa karnego oraz innych ustaw szczególnych odnosz¹cych siê do wspomnianych kwestii, jak równie¿ do stanowiska doktryny we wskazanym zakresie.
1
2

Postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07.
Ibidem.
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Teza brzmi: Na odcinku specjalnym rajdu samochodowego, zawodnik nie jest
zobowi¹zany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym zasady prêdkoci bezpiecznej2 i odnosi siê do konkretnego stanu faktycznego. W 1999 r. podczas
rajdu samochodowego w miejscowoci N. oskar¿ony, kieruj¹c samochodem na odcinku specjalnym, zjecha³ na lew¹ stronê drogi, uderzy³ najpierw w barierê energoch³onn¹, a nastêpnie w stoj¹c¹ za barier¹ pokrzywdzon¹. W wyniku wypadku pokrzywdzona dozna³a licznych obra¿eñ cia³a w postaci m.in. z³amania koci
piszczelowej lewej, z³amania koci piszczelowej prawej, st³uczenia nerwu strza³kowego lewego, st³uczenia klatki piersiowej. S¹d rozwa¿a³, czy dzia³anie oskar¿onego
nale¿y oceniæ na p³aszczynie kontratypu tzw. dozwolonego ryzyka sportowego.
Oskar¿ony zosta³ uwolniony od odpowiedzialnoci karnej.
Wskazane rozstrzygniêcie zosta³o zaskar¿one apelacjami zarówno prokuratora,
jak i pe³nomocnika oskar¿ycielki posi³kowej. Prokurator za podstawê apelacji przyj¹³ b³¹d w ustaleniach faktycznych odnosz¹cy siê do aspektu naruszenia obowi¹zuj¹cych zasad bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym i zasad nale¿ytej ostro¿noci, jak
równie¿ zarzuca³ b³¹d odnosz¹cy siê do innych okolicznoci zdarzenia. Z kolei
zdaniem pe³nomocnika oskar¿ycielki posi³kowej oskar¿ony nie zachowa³ ani zasad
nale¿ytej ostro¿noci, ani bezpiecznej prêdkoci, czym wyczerpa³ znamiona przestêpstwa z art. 177 § 1 k.k. W sformu³owanej skardze podkrelono tak¿e szczególne
umiejêtnoci oskar¿onego w zakresie uczestnictwa w rajdach samochodowych, co
tym bardziej zobowi¹zywa³o go wed³ug opinii strony skar¿¹cej do zachowania nale¿ytej ostro¿noci. Oskar¿onemu zarzucono tak¿e zachowanie przecz¹ce zasadom
zdrowego rozs¹dku. W opinii oskar¿ycielki posi³kowej i jej pe³nomocnika kumulatywne ujêcie powy¿szych przes³anek wiadczy o przekroczeniu granic dopuszczalnego ryzyka sportowego. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, pe³nomocnik oskar¿ycielki posi³kowej zarzuci³ wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego.
Decyzj¹ S¹du Okrêgowego w O. utrzymano w mocy zaskar¿ony wyrok, uznaj¹c obydwie apelacje za oczywicie bezzasadne. Nastêpstwem takiego rozstrzygniêcia by³o wniesienie kasacji przez pe³nomocnika oskar¿ycielki posi³kowej, który zawnioskowa³ o uchylenie zaskar¿onego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania s¹dowi pierwszej instancji. W odpowiedzi na kasacjê prokurator Prokuratury Okrêgowej w O. najpierw przychyli³ siê do prezentowanego stanowiska, jednak¿e w toku rozprawy kasacyjnej obroñca oskar¿onego i prokurator wnieli
o oddalenie kasacji.
Niniejsze opracowanie odnosi siê do wa¿kich kwestii zwi¹zanych z ocen¹ zakresu zastosowania zasady prêdkoci bezpiecznej w sytuacji, gdy zawodnik znajduje
siê na odcinku specjalnym rajdu samochodowego. Zgodnie ze stanowiskiem S¹du
Najwy¿szego w sytuacji braku jakiegokolwiek znamienia czynu zabronionego nie
dochodzi do charakteryzacji przestêpstwa w granicach okrelonych ustaw¹ i sprawca czynu nie ponosi odpowiedzialnoci karnej, bez koniecznoci odwo³ania siê okolicznoci kontratypowych3. Nie ma zatem potrzeby odwo³ywania siê do przes³anek
3

Ibidem.
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kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego, jeli kwestie oceny zachowania oskar¿onego mo¿na rozstrzygn¹æ na innej p³aszczynie.
Okrelaj¹c pojêcie kontratyp, W³adys³aw Wolter przyjmuje, ¿e jest to okolicznoæ, która  mimo ¿e czyn wykazuje ustawowe znamiona czynu zabronionego
przez ustawê pod grob¹ kary  powoduje, ¿e czyn nie jest spo³ecznie szkodliwy,
a tym samym bezprawny. S¹ to wiêc okolicznoci legalizuj¹ce czyn generalnie uznany jako bezprawny4.
Z kolei, jak pokrela doktryna, pozakodeksowy kontratyp ryzyka sportowego
zachodzi w sytuacjach kumulatywnego spe³nienia nastêpuj¹cych przes³anek:
 dana dyscyplina sportu jest uregulowana przez przepisy prawa sportowego;
 zachodzi zgodnoæ wykonywanych æwiczeñ (treningów) z regu³ami ostro¿noci, okrelonymi przez wspomniane przepisy;
 dzia³anie uczestników odbywa siê w celu sportowym (a nie przestêpnym);
 udzia³ uczestników jest dobrowolny5.
Zgodnie z interpretacj¹ S¹du Najwy¿szego, powtórzmy raz jeszcze, uznano, ¿e
oskar¿ony nie naruszy³ zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Interpretacja zaistnia³ego czynu pod k¹tem prawnym sk³ania do sprecyzowania
pojêæ zasady bezpieczeñstwa i szczególna ostro¿noæ. Zgodnie z art. 2 pkt 22
ustawy  Prawo o ruchu drogowym, szczególna ostro¿noæ definiowana jest jako
ostro¿noæ polegaj¹ca na zwiêkszeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniaj¹cych siê na drodze, w stopniu umo¿liwiaj¹cym odpowiednio szybkie reagowanie6. Z kolei pojêcie zasad bezpieczeñstwa
obejmuje nie tylko zasady skodyfikowane w przepisach prawa drogowego b¹d te¿
w przepisach reguluj¹cych komunikacjê kolejow¹, wodn¹ lub powietrzn¹, ale równie¿ okrelone regu³y prakseologiczne odnosz¹ce siê do bezpieczeñstwa uczestnictwa w danej sferze ruchu7. Wed³ug definicji s³ownikowej bezpieczny to taki,
który niczym nie zagra¿a8.
Przyjmuj¹c powy¿sze rozumienie wskazanych terminów, nale¿y zastanowiæ siê,
czy zgodnie z zarzucanym oskar¿onemu czynem w czasie uczestnictwa w rajdzie
samochodowym zobowi¹zany by³ do zachowania tych regu³. Nadto, warto odnieæ
siê do interpretacji zagadnieñ z zakresu zasadnoci wprowadzenia karalnoci wobec
sprawców naruszeñ (zagro¿eñ) dóbr (takich, jak np. naruszenie nietykalnoci cielesnej, uszkodzenie cia³a, spowodowanie zagro¿enia ¿ycia) w trakcie gier sportowych.
4

W. Wolter, Nauka o przestêpstwie, Warszawa 1973, s. 163
Por. J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Lex a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2013, s. 108; zob. tak¿e A. Gubiñski, Wy³¹czenie bezprawnoci czynu, Warszawa 1961.
6 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602).
7 J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Lex a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2013, s. 263.
8 E. Polañski (red.), Wielki s³ownik jêzyka polskiego, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2012, s. 60.
5
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Ogólne uregulowania prawne oraz wskazania doktryny nale¿y ka¿dorazowo
dostosowaæ do realiów konkretnego przypadku. Maj¹c na wzglêdzie, i¿ sprawiedliwe albo rzetelne pos³ugiwanie siê prawem jest pojêciem szerszym, bogatszym
w treci ni¿ jednakowe stosowanie prawa wobec wszystkich9, podjêto siê próby
oceny zachowania oskar¿onego w opisywanej sytuacji.
Bior¹c pod uwagê wymienione wy¿ej kryteria, trzeba rozwa¿yæ, jak wyznaczyæ
dyskusyjn¹ przecie¿ granicê balansu miêdzy dopuszczalnym dzia³aniem w ramach
wspomnianego kontratypu a jej przekroczeniem. Zgodnie z argumentacj¹ obroñcy
oskar¿ycielki posi³kowej, we wskazanej sytuacji nast¹pi³o przekroczenie tej granicy,
co uprawnia³o stronê skar¿¹c¹ do domagania siê ukarania sprawcy, wskazuj¹c na
zajcie przestêpstwa okrelonego w art. 177 k.k. Trudnoæ w wyznaczeniu takiej
granicy powstaje z takiego powodu, i¿ kodeks karny nie precyzuje ¿adnych wskazówek odnonie mo¿liwoci dokonania prawnokarnej weryfikacji w zakresie kontratypu ryzyka sportowego. Natomiast, aby móc zarzuciæ sprawcy zachowanie zgodne
z dyspozycj¹ normy art. 177 k.k., nale¿y wykazaæ, ¿e nast¹pi³o naruszenie zasad
bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym, a skutki powsta³e
w wyniku takiego zachowania sprawcy pozostaj¹ w zwi¹zku przyczynowym z naruszeniem tych¿e10.
Strona skar¿¹ca formu³owa³a swój zarzut m.in. w oparciu o art. 19 ustawy
 Prawo o ruchu drogowym. W myl dyspozycji wskazanej normy, kieruj¹cy pojazdem jest obowi¹zany jechaæ z prêdkoci¹ zapewniaj¹c¹ panowanie nad pojazdem,
z uwzglêdnieniem warunków, w jakich ruch siê odbywa, a w szczególnoci: rzeby
terenu, stanu i widocznoci drogi, stanu i ³adunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natê¿enia ruchu. Z kolei zgodnie z poczynionymi przez S¹d Najwy¿szy
ustaleniami faktycznymi, na wszystkich odcinkach specjalnych rajdu (tzn. tych przeznaczonych do prób szybkociowych), w którym bra³ udzia³ oskar¿ony, krajowe
przepisy ruchu drogowego nie mia³y zastosowania11.
Przy dokonywaniu oceny przedstawionych stanowisk wydaje siê konieczne rozró¿nienie dwóch terminów: zasady bezpiecznej prêdkoci i administracyjne ograniczenie prêdkoci. Jeli uwzglêdniæ normê art. 20 ustawy  Prawo o ruchu drogowym, nale¿y odnieæ siê do prêdkoci ustalonej w poszczególnych przepisach,
niemaj¹cej w tym wypadku zastosowania.
Uzasadnienie stanowiska S¹du Najwy¿szego zosta³o sformu³owane m.in.
w oparciu o interpretacjê przepisów Miêdzynarodowego Kodeksu Sportowego
(pkt 64.1) oraz Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA (pkt 19.1). Pierwsze ze wskazanych uregulowañ traktuje o tym, ¿e zawody przeprowadzone na drogach otwartych dla ruchu drogowego musz¹ stosowaæ siê do krajowych przepisów
ruchu drogowego (pkt 64 nota 1), z kolei, zawody rozgrywane na pêtlach prêdko9 Z. Ziembiñski, Sprawiedliwoæ spo³eczna jako pojêcie prawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 74.
10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
11 Por. postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 r. sygn. akt V KK 158/07.
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ciowych musz¹ stosowaæ siê do przepisów Miêdzynarodowego Kodeksu Sportowego, ale mog¹ równie¿ do dodatkowych przepisów reguluj¹cych zasady jazdy samochodów wycigowych na pêtlach prêdkociowych i wydanych specjalnie w tym celu
(pkt 64 nota 2)12. Zgodnie z pkt 19.1 Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich
FIA, odcinki specjalne stanowi¹ próbê szybkociow¹ rozgrywan¹ na drogach zamkniêtych niezbêdnych do realizacji rajdu (19.1), na trasie przebywaj¹cy w samochodzie cz³onkowie za³ogi musz¹ mieæ na g³owach ochronne kaski oraz zapiête
pasy bezpieczeñstwa (19.2), a pod rygorem niedopuszczenia zawodnika do startu
zabroniona jest jazda w kierunku przeciwnym do w³aciwego (19.3)13.
Wskazane przepisy, choæ w pewnym stopniu stanowi¹ wytyczne obowi¹zuj¹ce
uczestników podczas rajdu, bezporednio nie podnosz¹ kwestii odnosz¹cej siê do
wymogu zachowania zasady bezpiecznej prêdkoci. Przywo³uj¹c pogl¹dy przedstawicieli doktryny w tym wzglêdzie, nale¿y odnotowaæ, ¿e problem ten doczeka³ siê
wielu ró¿nych interpretacji. Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ choæby argumentacjê przyjêt¹ przez Ryszarda A. Stefañskiego, który uwa¿a, ¿e odwo³anie siê tylko
do wspomnianych przepisów miêdzynarodowych oraz regulaminów poszczególnych
rajdów, które nie okrelaj¹ szczegó³owych zasad bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych
uczestników rajdów, doprowadzi³oby do tego, ¿e w gruncie rzeczy na odcinkach
tych nie obowi¹zywa³yby ¿adne zasady, a to musia³oby stwarzaæ zagro¿enie nie
tylko dla innych uczestników rajdu, ale i dla postronnych obserwatorów14. Wskazany autor podnosi nadto, ¿e bior¹c pod uwagê unormowania konstytucyjne (art. 87
ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP)15, normy pochodz¹ce od
podmiotów pozbawionych uprawnieñ prawodawczych nie s¹ uprawnione do stanowienia prawa16. Ta ostatnia uwaga wydaje siê trafna.
Warte odnotowania s¹ tak¿e pogl¹dy Rafa³a Kubiaka, który zauwa¿a, ¿e okrelenie [...] kompleksu zasad ostro¿noci wymaga szczegó³owej analizy dokonanej
w oparciu o materia³ legislacyjny, istniej¹ce zwyczaje i regulaminy danej gry sportowej oraz zasady rozwa¿nego postêpowania wymagane w konkretnej sytuacji17.
Za³o¿enia S¹du Najwy¿szego odnonie sformu³owania, ¿e na wszystkich odcinkach specjalnych rajdu [...], w których bra³ udzia³ oskar¿ony nie obowi¹zywa³y
krajowe przepisy ruchu drogowego18, nale¿y moim zdaniem uznaæ za trafne, nie12 Miêdzynarodowy Kodeks Sportowy 2013 r., [online] <www.wyscigigorskie.pl/pliki/files/regulaminy2013/mks_2013_mks.pdf> (dostêp: 26.06.2015).
13 Por. Przepisy Ogólne Rajdów Mistrzowskich FIA, [online] <www.akorski.pl/uploads/regulaminy/RSMP_2008.pdf> (dostêp: 26.06.2015).
14 R. A. Stefañski, Glosa do postanowienia z dnia 7.01.2008r., V KK 158/07, OSNKW 2008, nr 5,
poz. 34.
15 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78,
poz. 483).
16 Por. R. A. Stefañski, op. cit. Zob. tak¿e: R. Kubiak, Legalnoæ pierwotna ryzyka sportowego,
Prokuratura i Prawo 2006, z. 12, s. 16.
17 Por. ibidem, s. 32.
18 Postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07.
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mniej argumentacja na poparcie tych¿e sk³ania do polemiki, co potwierdzaj¹ choæby
przytoczone powy¿ej pogl¹dy.
Uwagê zwraca s³uszne za³o¿enie S¹du Najwy¿szego, ¿e w trakcie wycigów
obowi¹zuj¹ pewne charakterystyczne regu³y odnosz¹ce siê do specyfiki rajdów samochodowych. Je¿eli uznamy za oczywiste, ¿e rajd jest odmian¹ sportu wyczynowego, a zatem niesie w swoim za³o¿eniu pokonywanie barier ograniczaj¹cych codzienn¹ ludzk¹ egzystencjê, balansowanie na granicy praw kinetyki wyznaczaj¹cych
regu³y bezpieczeñstwa19, to trudno wymagaæ w takich sytuacjach jednoczesnego
zachowania zasady bezpiecznej prêdkoci.
Zaprezentowane pogl¹dy znajduj¹ swoje uzasadnienie tak¿e w literaturze przedmiotu. Jeli wzi¹æ pod uwagê tzw. obiektywn¹ teoriê celu, zgodnie z któr¹ nale¿y
usprawiedliwiæ czyny zabronione, jeli zosta³y dokonane dla urzeczywistnienia
istotnego celu20, to brak ukarania sportowców za spowodowanie wypadku sportowego znajduje swoje racjonalne uzasadnienie. Nadto, jeli przyj¹æ, ¿e sportem s¹
wszelkie formy aktywnoci fizycznej, uczestnictwo dorane lub zorganizowane, które wp³ywaj¹ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwój stosunków spo³ecznych lub osi¹gniêcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach21, to liczyæ nale¿y siê z za³o¿eniem, i¿ ryzyko podjête przez uczestników ró¿nych dyscyplin sportowych immanentnie wi¹¿e siê z uprawieniem tych¿e.
St¹d te¿ nale¿y mieæ tak¿e na wzglêdzie s³uszne stwierdzenie, i¿ ryzyko to implicite wpisane jest w prawie ka¿d¹ dyscyplinê sportow¹, szczególnie jeli oparta jest na
bezporednim kontakcie z przeciwnikiem. Zauwa¿my, ¿e gdyby przypadki takich
naruszeñ lub nara¿eñ traktowaæ jako czyny przestêpne, uprawianie sportu nie by³oby
mo¿liwe22. Jak dowodzi R. Kubiak, skoro [...] pañstwo popiera rozwój sportu,
przekazuj¹c stosowane dotacje i wspieraj¹c inicjatywy w tym zakresie, d¹¿enie ku
realizacji woli pañstwa jest zawsze zgodne z prawem i legalizuje ewentualne wypadki23. Trudno polemizowaæ z t¹ trafn¹ uwag¹.
Zastanowienia wymaga jeszcze jedna kwestia. Przyzwolenie na brak zachowania wskazanych regu³ w trakcie rajdu samochodowego nie uprawnia jednoczenie
do mo¿liwoci stosowania dowolnych zachowañ ze strony uczestników. Opracowany przez doktrynê model ostro¿nego sportowca, zgodnie z wszelkimi ustaleniami
poczynionymi w danej sprawie, tak¿e zosta³ w tym przypadku zachowany24.
19

Por. ibidem.
Por. R. Kubiak, op. cit., s. 17, cyt. za: J. Szwarc, Wypadki sportowe a prawo karne, Sport
Wyczynowy 1971, nr 9, s. 2933.
21 Art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz.U. nr 127, poz. 857 ze zm.). Warto
w tym miejscu zwróciæ uwagê na teorie legalnoci pierwotnej wypadków sportowych  por. A. Zoll,
Okolicznoci wy³¹czaj¹ce bezprawnoæ czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982. Zob. tak¿e ustawa
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 25, poz. 113 ze zm.).
22 K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestêpstwie, karze i rodkach
penalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 141.
23 Por. R. Kubiak, op. cit., s. 18.
24 Por. ibidem, s. 32.
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Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po pierwsze, uczestnictwo w rajdzie samochodowym przez oskar¿onego by³o dobrowolne i nie zosta³o zakwestionowanie
przez organizatora. Podobnie nie zakwestionowano uprawnieñ oskar¿onego jako
dowiadczonego kierowcy rajdowego. Organizacja wspomnianego rajdu by³a zgodna z wszelkimi obowi¹zuj¹cymi normami prawnymi, a rajd ów zosta³ zorganizowany w celu sportowym. Po drugie, oskar¿ony jako dowiadczony kierowca rajdowy,
przystêpuj¹c do udzia³u w rajdzie samochodowym, mia³ pe³n¹ wiadomoæ postanowieñ regulaminowych, zgodnie z treci¹ których nie zosta³ zobowi¹zany do zachowania regu³ ograniczenia prêdkoci25. Oskar¿ony nie naruszy³ zatem przepisów charakterystycznych dla organizacji i przebiegu rajdów samochodowych, wiêc nie by³o
podstawy skazania z art. 177 k.k.
Przyjmuj¹c, ¿e prawid³owa ocena prawna przestêpstw drogowych wymaga,
aby w kwalifikacji czynu znajdowa³a wyraz ca³a jego treæ kryminalna26, to regu³a
wykluczenia w trakcie rajdów samochodowych zastosowania regu³y tzw. bezpiecznej
prêdkoci pozbawia takie dzia³ania ustawowych znamion przestêpstwa z art. 177 k.k.,
co umo¿liwia rajdowcom osi¹gniêcie wytyczonego przez nich celu i nadaje sens
sportowej rywalizacji przyjêtej w tej dziedzinie.
Prawnokarna ocena skutków powsta³ych w wyniku uczestnictwa w ró¿nych dyscyplinach sportowych sta³a siê przedmiotem rozwa¿añ S¹du Najwy¿szego. Egzemplifikacj¹ takiego za³o¿enia jest konkluzja zawarta choæby w wyroku z dnia 8 lipca 1968 r.,
zgodnie z któr¹ im bardziej niebezpieczny jest dany rodzaj sportu, tym bardziej skrupulatnie nale¿y przestrzegaæ ustalonych regu³ sportowych. Ten, kto te regu³y narusza,
pope³nia czyn niedozwolony, rodz¹cy obowi¹zek naprawienia szkody27. Z powy¿szych
wzglêdów interpretacja dokonana przez S¹d Najwy¿szy jest moim zdaniem s³uszna.
Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e korzystniejsza dla pods¹dnego jest sytuacja,
w której za podstawê orzeczenia wyroku uniewinniaj¹cego przyjmie siê jednoznaczne w swym wydwiêku za³o¿enie braku wyczerpania znamion czynu zabronionego
ze strony oskar¿onego ani¿eli dzia³anie w ramach kontratypu ryzyka sportowego.
St¹d te¿ zapewne trafna konkluzja S¹du Najwy¿szego przyznaj¹ca prym w zakresie
uniewinnienia w oparciu o brak wype³niania ustawowych znamion przestêpstwa.
Na przestrzeni wielu lat dzia³anie w ramach dopuszczalnego ryzyka spotyka siê,
pomimo zaistnia³ych rozbie¿noci interpretacyjnych we wskazanym zakresie, nie
tylko z zainteresowaniem przedstawicieli doktryny, ale równie¿ w pewnym sensie ze
zrozumieniem ze strony ustawodawcy28.
25 Taka interpretacja wynika z analizy przepisów Miêdzynarodowego Kodeksu Sportowego (pkt 64)
oraz z analizy przepisów ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA (pkt 19.1).
26 P. Piszczek, Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Pozakodeksowe ustawodawstwo karne i ustawy
dodatkowe, Bia³ostockie Wydawnictwo Prawnicze Iustitia, Warszawa 1994, s. 94.
27 Wyrok SN z dnia 8 lipca 1968 r., sygn. akt II CR 216/68, OSPiKA 1969, nr 78, poz. 163.
28 Jeli wzi¹æ pod uwagê choæby normê art. 23 projektu kodeksu karnego z 1963 r., wed³ug której
nie pope³nia przestêpstwa, kto pojmuje czyn w granicach ryzyka dopuszczalnego ze wzglêdu na potrzeby ¿ycia spo³ecznego, w szczególnoci nauki i postêpu technicznego, to mo¿na przyj¹æ, ¿e dzia³anie
w ramach tego kontratypu i ocena tego¿ dzia³ania znajduje swoje pewne racjonalne uzasadnienie.
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Popularyzacja sportu i szeroko pojêtej kultury fizycznej oraz bêd¹ce ich konsekwencj¹ liczne wypadki zwi¹zane z uprawianiem ró¿nych dyscyplin sportowych powoduj¹, ¿e pozaustawowy kontratyp ryzyka sportowego ci¹gle zyskuje na znaczeniu.
Na kanwie wprowadzonych rozwa¿añ zastanowienia wymaga kwestia zasadnoci ustawowego sprecyzowania kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego. Liczne
postulaty29 w tym zakresie nios³y za sob¹ racjonalne uzasadnienie odnonie okrelenia jego granic, co byæ mo¿e przyczyni³oby siê do zniwelowania wielu rozbie¿noci
interpretacyjnych w poszczególnych przypadkach zdarzeñ sportowych.
Wprowadzenie takiej regulacji do obecnie obowi¹zuj¹cych norm kodeksu karnego zapewne u³atwi³oby interpretacjê wielu zdarzeñ pod k¹tem mo¿liwoci dokonania ich oceny prawnej, ale z drugiej strony brak takich regulacji umo¿liwia
 podobnie jak w opisywanym przypadku  swobodn¹ ich ocenê.

Summary
Selected aspects of sport risk in jurisprudence
of the Supreme Court
Key words: car race, safe speed, sports risk, rally driver, exclusion of liability.

This paper refers to the order of Supreme Court from 7.01.2008 concerning
problem of safe speed while participating in a car race. They also paid attention to
the problem of actions qualifications in terms of sanctioning violations of required
precautions of rules and actions within sports risk. Reconsider requires aspects
relating to situations in which exhaustive constituent elements of criminal offenses
drivers do not bear criminal responsibility for their behavior. Presenting the general
assumptions in respecting these standards analyzed the position of the Supreme
Court in this aspect.

29 Por. A.J. Szwarc, Koncepcje usprawiedliwiania sprawców wypadków sportowych, Sport Wyczynowy 1972, nr 4, s. 46.
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Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego
Obowi¹zek wykonania zlecenia lekarskiego przez pielêgniarkê i po³o¿n¹ ma
charakter ustawowy. Zosta³ wprost wyra¿ony w art. 15 ust. 1 ustawy o zawodach
pielêgniarki i po³o¿nej1. Zlecenie wydane przez lekarza ma uniwersalny charakter
i nie jest zwi¹zane z prawn¹ form¹ wykonywania zawodu medycznego, co wskazuje, ¿e nie ma ono charakteru polecenia pracowniczego2. Z uwagi na relacje o charakterze trójpodmiotowym, tj. pacjentlekarzpielêgniarka, jest ono istotnym elementem procesu udzielania wiadczeñ zdrowotnych3. Zlecenie lekarskie traktuje siê
jako swoiste potwierdzenie tego, na co lekarz uzyska³ zgodê od pacjenta. Tym
samym nale¿y przyj¹æ, i¿ pielêgniarka, po³o¿na nie s¹ zobowi¹zane do uzyskania
poinformowanej zgody pacjenta. Ten obowi¹zek spoczywa na lekarzu, który po
uprzednim uzyskaniu zgody na realizacjê danego dzia³ania medycznego, wystawia
stosowne zlecenie4. W literaturze wysuwane s¹ równie¿ odmienne stanowiska
w zakresie zgody uzyskanej od pacjenta. Przyk³adem mo¿e byæ podanie leku, kiedy
to pielêgniarkê, po³o¿n¹ obowi¹zuje okrelona procedura jego podania. Wskazuje
siê, i¿ przed zabiegiem powinna poinformowaæ pacjenta o rodzaju zabiegu i otrzymaæ od niego zgodê na jego wykonanie5.
Z konstrukcyjnego punktu widzenia zlecenie lekarskie nale¿y zakwalifikowaæ
jako konstrukcjê prawa administracyjnego. Co do zasady powinno ono mieæ formê
pisemn¹ i w myl art. 15 ust. 1 u.z.p.p. musi byæ odnotowane w dokumentacji
medycznej6. Wyj¹tkiem jest stan nag³ego zagro¿enia ¿ycia, kiedy nie jest wymagany
1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz.U. nr 174, poz. 1039)
 dalej u.z.p.p.
2 D. Karkowska, Zawody medyczne, Warszawa 2012, s. 388.
3 D. Karkowska, W. C. W³odarczyk, Prawo medyczne dla pielêgniarek, Warszawa 2013, s. 135.
4 D. Karkowska, op. cit., s. 388.
5 A. Stychlerz, Uregulowania prawne dotycz¹ce wykonywania zawodu pielêgniarki, Warszawa
2009, s. 39.
6 D. Karkowska, op. cit., s. 388.
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zapis w dokumentacji medycznej (art. 15 ust. 2 u.z.p.p.). Zatem powszechna praktyka ustnych zleceñ lekarskich nie poci¹ga za sob¹ prawnego obowi¹zku ich wykonania i powinna byæ co do zasady zaniechana7.
¯ycie pisze jednak ró¿ne scenariusze i czêsto weryfikuje jednoznaczne stwierdzenia. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, kiedy pielêgniarka skar¿y siê na lekarza
wydaj¹cego zlecenie podania kroplówki czy leku bez badania pacjenta  przez
telefon. Analizuj¹c bardzo oglêdnie opisan¹ sytuacjê, jej rozwi¹zanie wydaje siê
oczywiste, a mianowicie wskazuje na odmowê wykonania zlecenia lekarskiego wydanego ustnie. Je¿eli jednak wskazane zostan¹ dodatkowe okolicznoci opisanej
sytuacji, jej rozwi¹zanie mo¿e okazaæ siê zupe³nie inne. W przedmiotowej sytuacji
skarga dotyczy³a zak³adu pielêgnacyjno-opiekuñczego, w którym lekarz zatrudniony
jest na kilka godzin tygodniowo. W takiej sytuacji pielêgniarki s¹ zobowi¹zane
wykonywaæ zlecenia lekarskie wydane na d³u¿szy okres, a w nag³ych przypadkach
konsultowaæ siê z lekarzem telefonicznie8.
Zlecenie lekarskie musi zawieraæ imiê i nazwisko pacjenta, wobec którego ma
zostaæ wykonana okrelona procedura medyczna. Zlecenie nie jest natomiast kierowane do oznaczonego co do to¿samoci wykonawcy. Mo¿e zatem zrealizowaæ je
ka¿da osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje w danym zakresie. Powy¿sze
wynika z art. 12 ust. 2 u.z.p.p., który przewiduje mo¿liwoæ odmowy wykonania
zlecenia lekarskiego m.in. w przypadku niezgodnoci z zakresem posiadanych kwalifikacji. Treæ zlecenia musi byæ jasna i zrozumia³a, nie powinna przekraczaæ granic
przys³uguj¹cej personelowi medycznemu, który je wykonuje, autonomii zawodowej9.
Pielêgniarka, po³o¿na po wykonaniu zlecenia lekarskiego powinna w formie
pisemnej potwierdziæ wykonanie zlecenia10. Pisemne potwierdzenie wykonania
zlecenia lekarskiego jest informacj¹ zwrotn¹ dla zlecaj¹cego lekarza (oraz innych
osób w³¹czonych w proces udzielania wiadczeñ zdrowotnych, np. konsultanta czy
lekarzy bior¹cych udzia³ w konsylium lekarskim) o przebiegu podejmowanych czynnoci medycznych11. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ obowi¹zek pisemnego potwierdzenia
wykonania zlecenia, podobnie jak pisemnego jego wydania, jest wy³¹czony w stanie
nag³ym.
Przed przyst¹pieniem do realizacji zlecenia lekarskiego pielêgniarka i po³o¿na,
zgodnie z art. 13 u.z.p.p., maj¹ prawo wgl¹du do dokumentacji medycznej pacjenta
oraz uzyskania od lekarza pe³nej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,
proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i daj¹cych siê przewidzieæ nastêpstwach podejmowanych dzia³añ,
7

E. Rozwadowska, Po³o¿na w systemie prawnym. Prawo dla po³o¿nych, Warszawa 2012, s. 33;
zob. A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2013, s. 56.
8 Zob. Prawo medyczne w praktyce, Medical Tribune 2009, nr 14, s. 358.
9 S. Olejnik, Etyka lekarska, Katowice 1994, s. 133.
10 M. Brzozowska-Kruczek, Prawo do ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach. Zawody
medyczne, Warszawa 2013, s. 104.
11 D. Karkowska, op. cit., s. 389.
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w zakresie niezbêdnym do udzielanych przez siebie wiadczeñ zdrowotnych. Tym
samym na lekarzu ci¹¿y obowi¹zek przekazania powy¿szych informacji. Zakres
przekazywanych przez lekarza informacji pielêgniarce nie wymaga zgody pacjenta.
Jest to wyj¹tek od obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej12.
Obok wskazanych informacji, do których uzyskania uprawniona jest pielêgniarka
i po³o¿na, mo¿e ona w przypadku uzasadnionych w¹tpliwoci domagaæ siê od lekarza,
który wyda³ zlecenie, uzasadnienia potrzeby jego wykonania (art. 15 ust. 3 u.z.p.p.).
Ustawa nie precyzuje, o jakie w¹tpliwoci chodzi. Z uwagi na zakres zlecenia lekarskiego nale¿y przyj¹æ, ¿e bêd¹ to w¹tpliwoci natury medycznej. Zapis ustawowy
precyzuje bowiem, ¿e lekarz ma obowi¹zek wskazaæ uzasadnienie, co w praktyce
czêsto nie jest przestrzegane. Ustawa nie nak³ada na pielêgniarkê i po³o¿n¹ obowi¹zku zg³oszenia komukolwiek zamiaru domagania siê powy¿szego uzasadnienia.
Nie ma równie¿ obowi¹zku odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej.
Przychylam siê do stanowiska, ¿e odnotowanie ¿¹dania uzasadnienia potrzeby wykonania zlecenia lekarskiego mo¿e mieæ istotne znaczenie dla udowodnienia dochowania
nale¿ytej starannoci w przypadku odmowy wykonania zlecenia lekarskiego13.
Podkrelenia wymaga, ¿e mimo ustawowego obowi¹zku wykonania zlecenia
lekarskiego, ustawa o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej przewiduje sytuacje, w których pielêgniarka, po³o¿na mo¿e odmówiæ wykonania zlecenia lekarskiego. Zgodnie
z art. 12 ust. 2 u.z.p.p., ma to miejsce wówczas, gdy zlecenie lekarskie jest niezgodnie z sumieniem pielêgniarki, po³o¿nej lub z zakresem posiadanych kwalifikacji.
Odmowa wykluczona jest jednak w sytuacjach nag³ego zagro¿enia zdrowotnego.
Powo³anie siê na klauzulê sumienia bywa coraz czêciej stosowane. Podobnie jak
lekarze, równie¿ pielêgniarki i po³o¿ne mog¹ skorzystaæ z tego uprawnienia. Przy
czym, tak jak w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji, pielêgniarka, po³o¿na
ma obowi¹zek uzasadniæ i odnotowaæ ten fakt w dokumentacji medycznej, co wskazuje na obowi¹zek zachowania ustawowej procedury postêpowania w przypadku
odmowy.
W praktyce du¿o bardziej z³o¿ony jest problem zakresu posiadanych kwalifikacji. Czêsto bowiem na oddzia³ach szpitalnych, pomimo ¿e pielêgniarki, po³o¿ne
otrzymuj¹ do wykonania zlecenia przekraczaj¹ce zakres posiadanych kwalifikacji,
z uwagi na obawê przed negatywnymi konsekwencjami decyduj¹ siê na ich wykonanie. Praktyk¹ jest równie¿ przyzwolenie na takie sytuacje ze strony bezporednio
prze³o¿onych. Tymczasem ustawa w sposób jednoznaczny wskazuje, ¿e w takiej
sytuacji pielêgniarka, po³o¿na mo¿e odmówiæ wykonania zlecenia. Nale¿y zatem
przyj¹æ, ¿e z braku odpowiednich kwalifikacji nie ma prawa wykonaæ zlecenia
lekarskiego. Podkreliæ trzeba, ¿e je¿eli mimo wskazañ ustawowych zdecyduje siê
na wykonanie zlecenia, w razie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji poniesie
za nie odpowiedzialnoæ. Przyk³adem mo¿e byæ pobieranie przez po³o¿n¹ krwi do
12
13

D. Karkowska, W. C. W³odarczyk, op. cit., s. 137.
Szerzej: D. Karkowska, op. cit., s. 390.
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badania gazometrycznego noworodka oraz wykonywanie badania. Taka praktyka
jest czêsto stosowana. Stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielêgniarstwa Ginekologicznego i Po³o¿niczego w przedmiotowej sprawie jest jednoznaczne
i wskazuje, ¿e nie jest mo¿liwe wykonywanie badañ diagnostycznych na oddziale
noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej przez
pielêgniarkê lub po³o¿n¹14. Innym przyk³adem jest pod³¹czenie pacjentowi krwi na
zlecenie lekarza. Zabieg ten mo¿e przeprowadziæ tylko pielêgniarka lub po³o¿na,
która odby³a szkolenie dla pielêgniarek i po³o¿nych dokonuj¹cych przetaczania krwi
i jej sk³adników15. wiadczenie, do udzielenia którego nie ma kwalifikacji, mo¿e
wykonaæ tylko w razie zagro¿enia ¿ycia pacjenta, gdy nie ma innych osób posiadaj¹cych stosowne kwalifikacje, a niewykonanie wiadczenia narazi³oby pacjenta na
nieodwracalne szkody lub utratê ¿ycia16.
Analizuj¹c przypadki odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, nale¿y zwróciæ
uwagê, i¿ w myl art. 11 ust. 1 u.z.p.p. pielêgniarka i po³o¿na wykonuj¹ zawód
z nale¿yt¹ starannoci¹, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw
pacjenta, dba³oci¹ o jego bezpieczeñstwo, wykorzystuj¹c wskazania aktualnej wiedzy medycznej. W zwi¹zku z tym podkrelenia wymaga, ¿e odmowa wykonania
zlecenia lekarskiego, mimo ¿e nie zosta³a wprost wskazana w ustawie, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy po podjêciu decyzji przez lekarza (wyra¿onej w zleceniu)
pojawi¹ siê nowe okolicznoci wymagaj¹ce weryfikacji podjêtego postepowania
leczniczego. Bior¹c pod uwagê aktualn¹ wiedzê medyczn¹, pielêgniarka, po³o¿na
mo¿e zauwa¿yæ u pacjenta objawy, które bêd¹ wskazywa³y na koniecznoæ przerwania zaplanowanego leczenia i ca³kowite wycofanie lub wstrzymanie siê z realizacj¹
zlecenia.
Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ sytuacji, w której pielêgniarka, po³o¿na jest
przekonana o b³êdnej decyzji lekarza. Mo¿liwa jest np. pomy³ka polegaj¹ca na
b³êdnym zapisie zalecanej dawki leku czy b³êdnym sposobie jego podawania.
W przypadkach szczególnych, jak powy¿ej, pojawia siê z jednej strony pytanie
o mo¿liwoæ odmowy wykonania zlecenia, z drugiej o ewentualne konsekwencje
b³êdu lekarza. Czy dotkn¹ one równie¿ pielêgniarki, po³o¿nej? Próbuj¹c udzieliæ
odpowiedzi na postawione pytania, podkreliæ nale¿y, ¿e podstaw¹ do podania leku
przez pielêgniarkê jest zlecenie lekarskie, które powinno zawieraæ oprócz nazwy
leku, dawki, sposobu i czasookresu podawania równie¿ zapis o tym, ¿e zabieg
nale¿y wykonaæ w warunkach domowych, bez obecnoci lekarza17. Z jednej strony
wskazuje siê, ¿e za zlecenie lekarskie odpowiedzialnoæ ponosi lekarz, natomiast pielêgniarka, po³o¿na odpowiada jedynie za prawid³owe wykonanie zlecenia, a w przypadku leku  za prawid³owe jego podanie18. Odwo³uj¹c siê jednak do aktualnej
14
15
16
17
18

Opinia z dnia 6 sierpnia 2012 r., KK/41/08/12.
M. Brzozowska-Kruczek, op. cit., s. 103.
Ibidem.
A. Stychlerz, op. cit., s. 38.
Ibidem.
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wiedzy medycznej, wskazaæ nale¿y, i¿ od pielêgniarki, po³o¿nej wymaga siê posiadania odpowiednich umiejêtnoci i wiedzy, w tym np. sposobu podawania leku
i jego dawkowania. Przychyliæ siê zatem nale¿y do stanowiska, zgodnie z którym
we wskazanej sytuacji pielêgniarka, po³o¿na powinna odmówiæ wykonania zlecenia,
które w jej ocenie jest b³êdne i godzi w dobro pacjenta. Wykonanie zlecenia, które
mo¿e spowodowaæ szkodê po stronie pacjenta, nie zwalnia pielêgniarki, po³o¿nej od
odpowiedzialnoci prawnej w sytuacji, gdy wykona³a zlecenie, wiedz¹c o jego mo¿liwych negatywnych konsekwencjach19. S³usznie bowiem wskazuje siê, ¿e wykszta³cona, dowiadczona pielêgniarka mo¿e w danym przypadku mieæ racjê, a nie
lekarz, podejmuj¹cy dopiero praktykê lub maj¹cy niewielk¹ wiedzê w zakresie pielêgnacji czy rehabilitacji20. Z uwagi na powy¿sze stwierdziæ nale¿y, ¿e pielêgniarka, po³o¿na ma obowi¹zek reagowania na oczywisty b³¹d lekarza, który mo¿e spowodowaæ negatywne skutki dla pacjenta21.
Rozwa¿aj¹c odmowê wykonania zlecenia lekarskiego, nie mo¿na pomin¹æ sytuacji maj¹cych miejsce w praktyce, kiedy ewentualna odmowa podyktowana jest
innymi wzglêdami ni¿ natury medycznej. Mog¹ one np. dotyczyæ agresywnego,
wulgarnego zachowania pacjenta b¹d jego opiekuna. W doktrynie pojawia siê pogl¹d, który moim zdaniem zas³uguje na aprobatê, wskazuj¹cy na mo¿liwoæ odmowy realizacji zlecenia lekarskiego pod warunkiem, ¿e zw³oka w udzieleniu wiadczenia nie spowoduje stanu nag³ego zagro¿enia zdrowotnego22.
Zgodnie z tym, co zosta³o powiedziane wczeniej, odmowa wykonania zlecenia
lekarskiego wymaga zastosowania okrelonej procedury przewidzianej w ustawie
o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej. Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego wymaga niezw³ocznego podania na pimie jej przyczyny osobie zlecaj¹cej lub prze³o¿onemu. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3 u.z.p.p., pielêgniarka, po³o¿na w przypadku odmowy wykonania zlecenia z powodu niezgodnoci z sumieniem lub braku
kwalifikacji ma obowi¹zek niezw³ocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego b¹d opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych mo¿liwoci uzyskania tego wiadczenia u innej pielêgniarki, po³o¿nej lub
w podmiocie leczniczym. O ile uprzedzenie pacjenta jest mo¿liwe do realizacji,
o tyle ewentualne wskazanie, gdzie pacjent mo¿e uzyskaæ dane wiadczenie, mo¿e
budziæ problemy. Takie bowiem rozwi¹zanie wymaga od pielêgniarki, po³o¿nej odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wskazany wymóg informacji dotyczy tylko okolicznoci
zawartych w art. 12 ust. 2 u.z.p.p. Trudno bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê, aby
pielêgniarka, po³o¿na informowa³a pacjenta o b³êdzie lekarza czy nowych okolicz19

D. Karkowska, W. C. W³odarczyk, op. cit., s. 141.
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruñ 2005, s. 276.
21 E. Zieliñska, Wzajemne relacje w zespo³owym dzia³aniu medycznym w aspekcie odpowiedzialnoci karnej i zawodowej, PiM 2001, nr 9, s. 38.
22 D. Karkowska, W. C. W³odarczyk, op. cit., s. 140.
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nociach uzasadniaj¹cych wstrzymanie b¹d zmianê dotychczasowych zaleceñ. Ponadto pielêgniarka, po³o¿na maj¹ obowi¹zek uzasadnienia i odnotowania faktu odmowy w dokumentacji medycznej (art. 12 ust. 4 u.z.p.p.).
Powy¿sze rozwa¿ania jednoznacznie wskazuj¹ na ustawowy obowi¹zek wykonania zlecenia lekarskiego. Jednak¿e nie ma w¹tpliwoci, i¿ zdarzaj¹ siê sytuacje,
w których dopuszcza siê odmowê jego wykonania. Podkrelenia wymaga, ¿e oprócz
sytuacji wprost wskazanych w ustawie, w ¿yciu codziennym dostrzec mo¿na ró¿ne
przypadki szczególne, które mog¹ sugerowaæ mo¿liwoæ odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, a ka¿d¹ sytuacjê nale¿y rozstrzygaæ indywidualnie. Przemawia za
tym art. 2 u.z.p.p., zgodnie z którym zawody pielêgniarki i po³o¿nej s¹ samodzielnymi zawodami medycznymi. Powy¿sze rozwi¹zanie znajduje odzwierciedlenie
w stwierdzeniu, ¿e do obowi¹zków lekarza nie nale¿y kontrola prawid³owoci postêpowania pielêgniarki oraz kontrola sprawnoci urz¹dzeñ stosowanych przy zabiegach, które zleca lekarz, a pielêgniarka wykonuje23.

Summary
Refusal to execution of the medical order
Key words: medical order, doctor, nurse, midwife.

Act of nurse and midwife professions in Article 15 paragraph 1 imposes to
those an obligation to carry medical order. A prerequisite for the implementation of
this requirement is to note this order in the medical documentation. The exception is
situation of the sudden state, when according to Art. 1 paragraph 2 it is allowed to
execute orally order. The nurse and midwife in certain cases have the right to refuse
to execute such order. These situations are set out in Art. 12 paragraph 2. They
apply for the order contrary to their conscience or range of qualifications. Reasons
for refusal must be immediately given in writing to supervisor or to the person
ordering. This obligation does not concern sudden state. It shall be discussed if it is
possible to refuse to execute the medical order in situations except set out in the Act.

23

Zob. Prawo medyczne w praktyce..., s. 358.

Studia Prawnoustrojowe 29

UWM

139

2015

Artyku³y
Sebastian Kwiecieñ
Katedra Historii Administracji
Wydzia³ Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prawo do patentu w wietle postanowieñ
rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z 22 marca 1928 roku o ochronie wynalazków,
wzorów i znaków towarowych
Wprowadzenie
Zasadniczo prawo patentowe, w tym równie¿ to obowi¹zuj¹ce na ziemiach
polskich, narodzi³o siê z w XIX wieku wraz z ukszta³towaniem siê podstawowych
jego koncepcji i zasad. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ, i¿ jego pocz¹tki faktycznie
siêgaj¹ staro¿ytnoci, gdy¿ ju¿ wtedy wynalazca móg³ uzyskaæ prawo do wy³¹cznego korzystania i osi¹gania korzyci maj¹tkowych ze swego wynalazku1.
Dokonuj¹c periodyzacji ochrony patentowej do interesuj¹cego nas momentu,
mo¿emy wyró¿niæ: okres przywilejów, ustaw krajowych2 oraz internacjonalizacji
 daj¹cy mo¿liwoæ uzyskania ochrony na ten wynalazek w wielu krajach.
W Polsce instytucja wy³¹cznych praw ochronnych narodzi³a siê w okresie przywilejów i zasadniczo powi¹zana by³a ze specyfik¹ stosunków gospodarczych opartych w wiêkszoci na przywilejach nadawanych okrelonym grupom spo³ecznym,
wówczas rzemielnikom zrzeszonym w cechach. Do koñca XV wieku przedmiotem
aktów nadaj¹cy prawa wy³¹czne by³y przede wszystkim urz¹dzenia odwadniaj¹ce
kopalnie lub s³u¿¹ce do wyci¹gania z nich urobku3.
1

H. ¯akowska-Hensler, Przysz³oæ prawa patentowego  podstawowe problemy i kontrowersje,
[w:] W. Czapliñski (red.), Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 1125.
2 Pierwsz¹ znan¹ w historii ustaw¹ z dziedziny prawa patentowego by³a ustawa angielska z 1623 r.
Zgodnie z jej postanowieniami, odebrano charakter przywileju wszelkim aktom nadaj¹cym prawo do
wy³¹cznego korzystania z wynalazku, ustalaj¹c zarazem mo¿liwoæ nabycia tego prawa temu, kto sprosta³ wymogom przewidzianym w ustawie. Zob. E. Mieroszewicz, Ustawa o ochronie wynalazków,
wzorów i znaków towarowych, Warszawa 1924, s. 3.
3 Najstarszym przywilejem o charakterze patentowym jest dokument wydany przez W³adys³awa
Jagie³³ê na rzecz Piotra, mistrza sztuki ciesielskiej, na wybudowanie maszyny odwadniaj¹cej. Zob. M. du
Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 40.
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Co ciekawe, w samym akcie nadania prawa wy³¹cznego nie umieszczano opisu
chronionego rozwi¹zania, uzasadniaj¹c to interesem samego wynalazcy, by w ten
sposób chroniæ tajemnicê. Osoby wspó³pracuj¹ce z wynalazc¹ by³y zobowi¹zane do
zachowania w tajemnicy wszelkiej wiedzy, jak¹ posiada³y w tym zakresie. Miêdzy
wynalazc¹ a pracownikami dochodzi³o zatem do zawarcia umowy o zachowaniu
poufnoci4. Zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w Polsce w zakresie przyznawania wspomnianych
praw by³o nadawanie ich na obszar ca³ego kraju i na czas ¿ycia wynalazcy. Od
po³owy XVI wieku zaczêto wydawaæ przywileje równie¿ na czas okrelony oraz na
okrelone terytorium kraju.
Stan prawny i faktyczny ukszta³towany w redniowieczu praktycznie nie uleg³
zmianie do upadku pañstwa polskiego. Zawirowania polityczne i gospodarcze
w wieku XVII i XVIII nie sprzyja³y rozwojowi przywilejów patentowych. Upadek
gospodarczy i polityczny pañstwa odbi³ siê negatywnie na przepisach zapewniaj¹cych ochronê wynalazków.
Nowy rozdzia³ w rozwoju prawa patentowego otwarty zosta³ wraz z powo³aniem Ksiêstwa Warszawskiego i podpisaniem 11 marca 1815 r. przez namiestnika
Józefa Zaj¹czka prawa o listach swobody oraz listach przyznania, wzorowanych na
rozwi¹zaniach francuskich i wprowadzaj¹cych system rejestracyjny w zakresie przyznawania praw patentowych. Specyfik¹ tych rozwi¹zañ by³ fakt niebadania przes³anki nowoci wynalazku oraz tego, czy ów wynalazek podlega ochronie. List
przyznania gwarantowa³ wy³¹cznoæ stosowania wynalazku na terytorium Ksiêstwa
na okres 5, 10 lub 15 lat. Pierwszy list przyznania zosta³ podpisany przez J. Zaj¹czka 11 lipca 1820 r. na rzecz wynalazcy Leona Kuchajewskiego i dotyczy³ wynalezionej m³ocarni. Ochrona udzielona zosta³a na 9 lat5.
Przepisy wprowadzone w 1815 r. zosta³y utrzymane w Królestwie Polskim
i obowi¹zywa³y do 1867 r., z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych w 1837 r.
Dotyczy³y one wielkoci op³at, zasad prowadzenia ksi¹g listów przyznania oraz  co
najwa¿niejsze  wprowadzono mo¿liwoæ odmowy udzielenia ochrony, zrywaj¹c
tym samym z systemem rejestracyjnym. Przedmiotowe regulacje utraci³y sw¹ moc w
roku 1867 w ramach represji po upadku powstaniu styczniowym. Jednoczenie
wprowadzono rosyjsk¹ ustawê z 1857 r. o fabrykach i zak³adach, które zawiera³y
postanowienia w przedmiocie nadawania praw patentowych6.
Wraz z odzyskaniem niepodleg³oci zaistnia³a potrzeba uregulowania zasad
przyznawania praw ochronnych na wynalazki, czyli patentów. Zadoæ temu postulatowi czyni³ w pierwszej kolejnoci dekret Naczelnika Pañstwa z dnia 13 grudnia
1918 r. o Urzêdzie Patentowym7, na mocy którego przy Ministerstwie Przemys³u
i Handlu utworzono Urz¹d Patentowy w celu udzielania patentów na wynalazki oraz
4

S. So³tysiñski, Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazcy na przestrzeni XIV i XVIII
wieku, Czasopismo Prawno Historyczne 1966, t. XVIII, z. 1, s. 9597.
5 M. du Vall, op. cit., s. 42.
6 Ibidem, s. 19.
7 Dz. U. nr 21, poz. 61.
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wydawania wiadectw ochronnych. Nastêpnie trzema dekretami z dnia 4 lutego
1919 r.8 zniesiono (czêciowo) ustawy patentowe o wzorach i znakach obowi¹zuj¹ce w poszczególnych dzielnicach.
Niestety, przedmiotowe regulacje by³y krokiem wstecz w stosunku do obowi¹zuj¹cych przepisów dzielnicowych. Na terenach by³ego zaboru austriackiego oraz
pruskiego obowi¹zywa³y bowiem usystematyzowane regulacje oraz rozwiniêty system instytucjonalny. Jednak najwiêksz¹ wad¹ by³ brak przepisów przejciowych
oraz zasad reguluj¹cych stosunek nowych ustaw do tych utrzymanych w mocy9.
Dekrety powy¿sze by³y z gruntu rzeczy rozwi¹zaniem tymczasowym i mia³y
obowi¹zywaæ do uchwalenia i wejcia w ¿ycie ustawy reguluj¹cej w sposób kompleksowy prawo patentowe. Przedmiotowy postulat zosta³ zrealizowany na mocy
ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych10. Uchyla³a ona wszystkie wczeniejsze dekrety oraz te przepisy pañstw zaborczych, które nie utraci³y swej mocy dotychczas. Za ojca powy¿szej ustawy nale¿y uznaæ Fryderyka Zolla, g³ównego referenta w Komisji Kodyfikacyjnej do
opracowania praw rzeczowych i rzeczowych podobnych, koreferentem by³ wówczas
Stanis³aw Wróblewski. W Sejmie referowa³ ustawê pose³ Trepka.
Charakteryzuj¹c ustawê w Komisji Kodyfikacyjnej, F. Zoll przedstawi³ kilka
tez, które leg³y u jej podstaw. Po pierwsze, z uwagi na brak wyspecjalizowanego
aparatu urzêdniczego nie mo¿na by³o oprzeæ siê na wzorcach niemieckich, nale¿a³o
zatem stworzyæ przepisy dostosowane do polskich realiów. Zdecydowano siê wiêc
na system francuski, oparty na systemie zg³oszeñ, aby udzieliæ patent bez skomplikowanej procedury badania nowoci wynalazku. Po drugie, ustawa mia³a przys³u¿yæ
siê rozwojowi przemys³u i przeszczepiæ pomys³y z pañstw zachodnich do polskiego
przemys³u. Po trzecie, kierowano siê koniecznoci¹ podniesienia uczciwoci i moralnoci handlowej i przemys³owej. Po czwarte, chodzi³o te¿ o wyodrêbnienie prawa
publicznego od prywatnego11.
Zobowi¹zania miêdzynarodowe, a przede wszystkim fakt ratyfikacji konwencji
paryskiej, zmienionej nastêpnie w 1925 r. w Hadze, wymusi³y na polskim ustawodawcy wprowadzenie zmian do powy¿szej ustawy poprzez dostosowanie jej przepisów do wymogów miêdzynarodowych12. Polska wype³ni³a powy¿szy obowi¹zek na
mocy rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie
wynalazków, wzorów i znaków towarowych13, które uchyli³o w ca³oci ustawê z 1924 r.
8

Dz. U. nr 13, poz. 137, 138 i 139.
I. Drohocki, B. Josefert, Przepisy o patentach na wynalazkach, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych, Kraków 1919, s. 4.
10 Dz. U. nr 31, poz. 306.
11 F. Zoll, Wstêp, [do:] A. Poni³ko, J. Gutowski, Polskie prawo patentowe, Warszawa 1935, s. 1618.
12 Polska w art. 19 traktu podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. zobowi¹za³a siê przyst¹piæ
do miêdzynarodowej konwencji paryskiej z dnia 20 maja 1883 r. o ochronie w³asnoci przemys³owej.
W roku 1925 (w terminie od 8 padziernika do 6 listopada) odby³ siê w Hadze kongres reprezentantów
wszystkich krajów, które przyst¹pi³y do tej konwencji.
13 Dz. U. nr 39, poz. 384  dalej: ustawa.
9
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i nie by³o nowelizacj¹, ale ca³kowicie nowym aktem prawnym reguluj¹cym prawa do
patentu, znaków towarowych i wzorów zdobniczych w sposób kompleksowy14.
Nowe prawo wesz³o w ¿ycie po nieca³ych czterech latach obowi¹zywania ustawy z 1924 r. Dlaczego zatem nie zdecydowano siê na nowelizacjê? Odpowiedzi na
to pytanie nale¿y szukaæ w konstrukcji legislacyjnej ustawy z 1924 r., która
w zakresie postanowieñ dotycz¹cych wzorów i znaków przemys³owych odsy³a³a do
przepisów dotycz¹cych wynalazków, co znacznie utrudnia³o jej stosowanie. Ustawa
z 1928 r. zerwa³a z tym rozwi¹zaniem i powtórzy³a poszczególne przepisy w ka¿dej
czêci ustawy, co w ocenie ustawodawcy mia³o byæ du¿ym u³atwieniem15. W literaturze tego okresu wejcie w ¿ycie rozporz¹dzenia nazywane by³o radykaln¹ nowelizacj¹, chocia¿ praktycznie nie ró¿ni³o siê ono od tego z 1924 r. poza wprowadzeniem
kilku zmian, szczególnie w kontekcie wprowadzenia licencji przymusowej (os³abienia przymusu wykonywania wynalazków) i wzmocnienia sankcji karnych. Dodatkowo, regulacje ustawy determinowane by³y regulacjami konwencji haskiej z 1925 r.,
która wprowadza³a dwie podstawowe zasady, na których oparto system patentowy,
mianowicie: zasadê traktowania narodowego oraz priorytetu konwencyjnego16.
Pojêcie patentu nieodzownie ³¹czy siê z pojêciem w³asnoci przemys³owej17,
które jest zbiorow¹ nazw¹ kilku instytucji prawnych nale¿¹cych do prawa karnego,
administracyjnego i prywatnego. Mam tu na myli przepisy reguluj¹ce w³anie prawa patentowe, prawa na wzorach u¿ytkowych, prawa na wzorach zdobniczych,
prawa do nazwiska i firmy, prawa na znakach towarowych, jak te¿ przepisy dotycz¹ce nieuczciwej konkurencji18.

Patenty na wynalazkach
Prawo do wy³¹cznego korzystania i osi¹gania korzyci maj¹tkowych na terenie
ca³ego kraju z wynalazku w sposób przemys³owy lub handlowy powstawa³o z chwil¹ udzielenia patentu na okres 15 lat (art. 1 ustawy). Przepis ten zatem nie wprowadzi³ definicji wynalazku. Zdaniem doktryny, wynalazkiem jest celowe, zawieraj¹ce
myl twórcz¹, zupe³ne rozwi¹zanie zagadnienia technicznego, przy czym rozwi¹zanie to winno byæ konkretnym przepisem technicznym w odniesieniu do zagadnienia
14 Zob. te¿ J. Pi³atowicz, Wynalazczoæ w Polsce miêdzywojennej,  Dzieje Najnowsze 1990,
nr 12, s. 4.
15 F. Zoll, Wstêp, [do:] A. Poni³ko, J. Gutowski, op. cit., s. 1516.
16 A. Thon, Ochrona praw z rejestracji znaku towarowego, Gazeta S¹dowa Warszawska 1934,
nr 46, s. 684.
17 Pojêcie to zosta³o u¿yte po raz pierwszy we Francji podczas uchwalania przez Konstytuantê
w 1790 r. ustawy o prawie patentowym. Autorstwo tego pojêcia przypisuje siê Stanis³awowi Boufflerowi, który chcia³ w ten sposób zerwaæ z uprzywilejowaniem, które ogranicza³o swobodê dzia³ania obywateli. Uzasadniaj¹c potrzebê ochrony patentowej, odniós³ siê do konstrukcji prawa w³asnoci wynalazcy, bêd¹cego jego zdaniem czêci¹ praw naturalnych. M. du Vall, op. cit., s. 44.
18 F. Zoll, Prawo cywilne, 1931; zob. A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 3.
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sobie postawionego. Sam przepis techniczny dotyczy³: sposobu produkcji, konstrukcji urz¹dzenia lub przedmiotu, sposobu dzia³ania urz¹dzenia. Zatem pojêcie wynalazek zawiera³o znamiê nowoci subiektywnej zwi¹zanej z pojêciem twórczoci,
w odró¿nieniu od postanowieñ art. 3 ustawy, który odnosi³ siê do nowoci obiektywnej. Rozwi¹zanie takie wydaje siê prawid³owe, z uwagi na fakt, ¿e Urz¹d Patentowy,
badaj¹c zg³oszony wynalazek, stwierdziæ móg³ jedynie jego element nowoci
w kontekcie obiektywnym, nie móg³ natomiast wnikaæ w szczegó³y procesu twórczego, w wyniku którego powsta³ dany wynalazek19.
Prawo do patentu ograniczone by³o do obszaru pañstwa, w którym zosta³ on
udzielony i zgodnie z zasad¹ suwerennoci nie móg³ on rozci¹gaæ siê na inne pañstwa.
Ograniczenia czasowe wynika³y z ogólnej zasady wolnoci przemys³owej, jako ¿e
monopol wytwórczy hamowa³by rozwój gospodarczy i tym samym wynalazczoæ.
Jak wspomniano powy¿ej, zgodnie z regulacjami art. 3 ustawy, patent mo¿na
by³o uzyskaæ jedynie na wynalazek nowy, czyli taki, który do czasu zg³oszenia
w Urzêdzie Patentowym nie by³ opublikowany, albo na ziemiach, które wesz³y
w sk³ad Polski, nie by³ stosowany lub wystawiony na widok publiczny. Element
nowoci obiektywnej stwierdzano poprzez porównanie go na podstawie dostêpnych
przepisów technicznych znanych ogó³owi. Publikacja mog¹ca stanowiæ uzasadnienie braku nowoci danego wynalazku obowi¹zkowo winna zawieraæ opis wynalazku
zredagowany w jednym z jêzyków europejskich20. Analizuj¹c postanowienia art. 3,
nale¿y mieæ na uwadze, ¿e sama jego treæ by³a przedmiotem szerokiej krytyki
z uwagi na niejasnoæ pojêæ w nim u¿ytych21.
W wietle postanowieñ ustawy patentu nie mo¿na by³o otrzymaæ na:
1) naukowe zasady i odkrycia, gdy¿ te by³y jedynie poznaniem pewnych faktów z dziedziny przyrody i tym samym nie mog³y stanowiæ wynalazku, nadto nie
stanowi³y rozwi¹zania zagadnienia technicznego;
2) wynalazki, których stosowanie by³oby sprzeczne z prawem obowi¹zuj¹cym
lub dobrymi obyczajami;
3) rodki ¿ywnoci, lekarstwa i otrzymywane sposobem chemicznym wytwory
(nie wyklucza³o to jednak opatentowania sposobów wytwarzania tych przedmiotów).
Tylko wynalazca lub jego prawny nastêpca mia³ prawo do uzyskania patentu
i móg³ swobodnie owym prawem dysponowaæ, czyli przenieæ w ca³oci lub czêci
na osobê trzeci¹ przez czynnoæ prawn¹. W wietle postanowieñ art. 16 ustawy, za
wynalazcê uznawano osobê, która jako pierwsza zg³osi³a wynalazek do opatentowa19

A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 3840.
Zgodnie z wyrokiem Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego, publikacja wynalazku, o ile
mia³a byæ przeszkod¹ uznania nowoci tego wynalazku w patencie póniej zg³oszonym, winna byæ
udostêpniona znawcom danej dziedziny w taki sposób, aby brak nale¿ytej jasnoci i jawnoci opisu nie
pozbawia³ ich mo¿noci stosowania wynalazku w przemyle. Zob. Jurysprudencja Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego, Gazeta S¹dowa Warszawska 1937, nr 3, s. 41.
21 M. Zmigryder, Z orzecznictwa Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego w sprawach patentowych, Wiadomoci Prawnicze 1934, nr 67, s. 199200.
20
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nia. Je¿eli zg³oszenia tego dokona³a osoba nieuprawniona lub uzyska³a ju¿ patent,
wynalazca by³ uprawniony do za¿¹dania, aby patent zosta³ jemu udzielony lub na
niego przeniesiony. Prawowity wynalazca zobowi¹zany by³ zwróciæ koszty zg³oszenia lub uzyskania patentu.
Prawa do patentu podlega³y oczywicie ochronie prawnej. Zasadniczo ustawa
ustanowi³a cywiln¹ ochronê praw osób uprawnionych z patentu w stosunku do osób,
które te prawo narusza³y. Zgodnie z postanowieniami art. 25 ustawy, ustawodawca
przewidzia³ dwa czyny bezprawne pope³niane w stosunku do praw wy³¹cznych. Po
pierwsze, bezporednie wkroczenie w zakres prawa wy³¹cznego z patentu oraz
w sposób poredni, czyli niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami wyrz¹dzenie
szkody o charakterze materialnym. W drugim przypadku chodzi³o o niezgodne
z prawem lub dobrymi obyczajami wyrz¹dzenie szkody materialnej osobie uprawnionej z patentu w sposób poredni, np. poprzez rozpowszechnianie negatywnych
informacji o wynalazku.
Katalog roszczeñ przys³uguj¹cych pokrzywdzonemu w pierwszej kolejnoci
wymienia³ zaprzestanie naruszenia i wydania korzyci maj¹tkowych z okresu ostatnich trzech lat. Przedmiotowe roszczenia oparte zosta³y na prawie rzeczowym w³asnoci osób uprawnionych z patentu bez wzglêdu na dobr¹ czy z³¹ wiarê. Niezale¿nie od tego, pokrzywdzonemu przys³ugiwa³o roszczenie o wynagrodzenie wszelkiej
szkody oraz zadoæuczynienie za krzywdy natury osobistej, warunkowane jednak
z³¹ wol¹ lub oczywistym niedbalstwem. Pokrzywdzony zamiast powy¿szych wiadczeñ maj¹tkowych móg³ ¿¹daæ zrycza³towanej sumy pieniê¿nej do 15 000 z³, okrelanej wed³ug swego uznania. Podstaw¹ odpowiedzialnoci cywilnej by³a bezprawnoæ dzia³ania osoby naruszaj¹cej22.
Oprócz odpowiedzialnoci cywilnej, pokrzywdzony móg³ dochodziæ swoich
praw równie¿ w na gruncie przepisów prawa karnego. Artyku³ 27 ustawy przewidywa³ dwa przestêpstwa. Pierwsze polega³o na bezprawnym wkroczeniu w zakres
22 W tym miejscu nale¿y przytoczyæ wyrok SN z dnia 29 stycznia 1932 r., który oddali³ skargê
kasacyjn¹ jako bezpodstawn¹ w sprawie o sygn. akt IC 2578/31, stwierdzaj¹c, ¿e skoro S¹d Apelacyjny
podzieli³ przes³anki S¹du Okrêgowego, który zas¹dzi³ na rzecz pozywaj¹cej firmy sumê 2 000 z³ i 1%
od dnia wytoczenia powództwa tytu³em rycza³towego odszkodowania za naruszenie przez skar¿¹c¹
firmê uprawnieñ wyp³ywaj¹cych z patentu nr 3450. Jednoczenie s¹d ustali³, ¿e z porównania prospektu
firmy pozwanej z do³¹czonym do akt sprawy katalogiem firmy powodowej wynika, ¿e firma pozwana
przedrukowa³a z katalogu powódki w swoim prospekcie rycinê objaniaj¹c¹, nie czyni¹c nawet ¿adnej
zmiany. Tym samym SN jasno stwierdzi³, ¿e S¹d Apelacyjny zasadnie odrzuci³ wniosek skar¿¹cej firmy
o sprawdzenie wysokoci strat poniesionych, albowiem zas¹dzenie na rzecz ostatniej rycza³tu w kwocie
5 000 z³ znajdowa³o uzasadnienie w powo³anym w wyroku S¹du Okrêgowego przepisie art. 25 ustawy,
stosownie do którego w przypadku, je¿eli dzia³anie wkraczaj¹cego w zakres wy³¹cznoci patentowej
by³o wywo³ane z³ym zamiarem lub oczywistym niedbalstwem, pokrzywdzony zamiast wynagrodzenia
rzeczywistych szkód mo¿e za¿¹daæ rycza³towej kwoty pieniê¿nej nieprzekraczaj¹cej 15 000 z³, któr¹ to
sumê s¹d oznaczy wed³ug w³asnego uznania. Bezpodstawny by³ zatem zarzut skargi kasacyjnej ¿¹dania
sprawdzania dowodów co do wysokoci strat ewentualnie poniesionych przez pozywaj¹c¹ firmê, okolicznoæ ta bowiem nie mia³a znaczenia dla wyrokowania w obliczu uprawnieñ pozywaj¹cej firmy
wyp³ywaj¹cych z mocy powo³anego art. 25. Zob. A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 75.
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wy³¹cznoci okrelonej przez patent drugie na przew³aszczeniu prawa do uzyskania
patentu. Znamiona pierwszego z przestêpstw by³y nastêpuj¹ce: czyn musia³ byæ
dokonany w ramach prowadzonej dzia³alnoci przemys³owej lub handlowej, winien
byæ umylny i bezporednio wkraczaæ w zakres wy³¹cznoci, a samo wykroczenie
musia³o byæ bezprawne. Oba te przestêpstwa cigano z oskar¿enia prywatnego.
Zagro¿one by³y kar¹ grzywny do 75 000 z³ lub aresztu do szeciu miesiêcy lub obu
tym karom ³¹cznie. Dodatkowo, przedmioty bezprawnie wytworzone lub przyrz¹dy,
które pos³u¿y³y wy³¹cznie do ich wyprodukowania, nale¿a³o stosownie do wniosku
pokrzywdzonego albo przyznaæ mu na w³asnoæ po cenie w³asnych kosztów, albo na
koszt krzywdziciela zniszczyæ23.

Postêpowanie w przedmiocie udzielenia patentu
Zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy, do udzielania patentów powo³any by³
Urz¹d Patentowy z siedzib¹ w Warszawie, który podlega³ bezporednio Ministrowi
Przemys³u i Handlu, którego w³aciwoæ rozci¹ga³a siê na ca³e pañstwo24.
Postêpowanie w przedmiocie udzielenia patentu wszczyna³o pisemne podanie
wnoszone do Urzêdu Patentowego  Wydzia³ Zg³oszeñ. Ju¿ z chwil¹ zg³oszenia
przys³ugiwa³o pierwszeñstwo do udzielenia patentu na dany wynalazek. Podanie
musia³o jednak czyniæ zadoæ wymogom formalnym, czyli winno byæ sporz¹dzone
w formie pisemnej, zawieraæ sam wniosek o udzielenie patentu, oznaczenie patentu,
miejsce zamieszkania zg³aszaj¹cego. Do wniosku nale¿a³o do³¹czyæ w dwóch egzemplarzach dok³adny opis wynalazku, ewentualnie rysunki, modele i próbki. Na
koñcu opisu pomys³odawca zobowi¹zany by³ do sformu³owania istoty wynalazku,
co do której roci sobie prawa wy³¹cznoci patentowej  zastrze¿enie patentowe
(art. 36 ustawy). Podanie podlega³o op³acie.
Co wa¿ne, pomimo braków formalnych zg³oszenia, wynalazek nie traci³ pierwszeñstwa, je¿eli z treci podania lub z jego za³¹czników mo¿liwe by³o poznanie
istoty wynalazku. W razie niezaistnienia tych warunków pierwszeñstwo nie mog³o
byæ przyznane. Podobnie pierwszeñstwo nie mog³o byæ przyznane, je¿eli zg³oszenie
zwiera³o jedynie samo zastrze¿enie wynalazku, bez opisu i rysunku, gdy¿ Urz¹d
Patentowy nie móg³ poznaæ istotnych cech wynalazku25.
Jednym z wa¿niejszych elementów zg³oszenia by³o jego prawid³owe oznaczenie, które pozwoli³oby odró¿niæ zg³aszany wynalazek od wszelkich innych zg³oszo23 Istnia³a równie¿ mo¿liwoæ, ¿e przedmioty te nadal pozostan¹ w³asnoci¹ osoby, która siê
naruszenia dopuci³a, je¿eli zarêczy³a i stosownie zabezpieczy³a, ¿e w okresie dwuletnim od wyganiêcia patentu nie bêdzie ich u¿ywa³a ani zbywa³a (art. 28 ustawy).
24 Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powsta³ 28 grudnia 1918 r. na mocy wspomnianego
ju¿ dekretu Naczelnika Pañstwa z 1919 r. Stanowisko Prezesa Urzêdu Patentowego obj¹³ dr in¿. Marian
Kryzan.
25 A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 91.
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nych, a nale¿¹cych do tego samego rodzaju. Je¿eli oznaczenie sk³ada³o siê oprócz
rzeczownika równie¿ z przymiotnika, ten winien s³u¿yæ jedynie do cilejszego
okrelenia poprzez wskazanie odrêbnych cech charakterystycznych26.
W pierwszej kolejnoci Wydzia³ Zg³oszeñ bada³, czy nie zachodz¹ przeszkody
okrelone w art. 5 ustawy, tzn. czy wynalazek nie mieci³ siê z zbiorze rzeczy wy³¹czonych z mo¿liwoci ich opatentowania. Wymaga zaznaczenia, i¿ urz¹d nie mia³
obowi¹zku badania cech nowoci wynalazku. Nastêpnie zg³oszenie podlega³o wstêpnemu badaniu na okolicznoæ spe³nienia wymogów formalnych. W razie braków zg³aszaj¹cy wzywany by³ do ich usuniêcia we wskazanym terminie. Je¿eli ich nie usun¹³,
urz¹d zasadniczo zwraca³ wniosek, chyba ¿e zg³aszaj¹cy w terminie trzech miesiêcy
po up³ywie wyznaczonego mu terminu usun¹³ usterki i ponownie wniós³ op³atê.
Je¿eli nie zachodzi³y przeszkody natury formalnej, Wydzia³ Zg³oszeñ w pierwszej kolejnoci podejmowa³ stosown¹ uchwa³ê, a nastêpnie wzywa³ zg³aszaj¹cego
do uiszczenia op³aty odpowiadaj¹cej kosztom druku opisu wynalazku i rysunków. Po
jej uiszczeniu udzielano patentu i wci¹gano go do rejestru. Jednoczenie wydawano
zg³aszaj¹cemu dokument zwany Patentem, do którego do³¹czano jeden egzemplarz
opisu patentowego. Fakt udzielenia patentu og³aszano równie¿ w Wiadomociach
Urzêdu Patentowego27. Osoba, na rzecz której udzielono patentu, zobowi¹zana
by³a na podstawie art. 12 ustawy do uiszczenia co roku op³aty w celu utrzymania
swoich praw28. Je¿eli wynalazca zalega³ z przedmiotow¹ op³at¹ ponad szeæ miesiêcy, patent wygasa³ z mocy samego prawa29.
Oczywicie w uzasadnionych przypadkach mo¿na by³o odmówiæ udzielenia
patentu. Uchwa³ê w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem dorêczano stronie, której przys³ugiwa³o na podstawie art. 42 ustawy odwo³anie, wnoszone bezporednio
do Wydzia³u Odwo³awczego w terminie dwóch miesiêcy. Orzeczenie odwo³awcze
by³o ostateczne w administracyjnym toku instancyjnym, a stronie przys³ugiwa³a jedynie skarga do Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego.
26 Przedmiotowy problem analizowa³ Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny, który w wyroku
z dnia 9 marca 1928 r. (sygn. akt L. Rej. 2005/26) stwierdzi³, ¿e dodatek polski nie spe³nia³ warunku
wskazania odrêbnych cech. Przymiotnik ten zosta³ wykorzystany w zg³oszeniu ula. Trybuna³ stwierdzi³,
¿e w po³¹czeniu z jakimkolwiek rzeczownikiem wskazuje on na zwi¹zek rzeczy z pañstwem lub narodem polskim, tudzie¿ zauwa¿y³, ¿e w sprawie zg³oszono wynalazek do Urzêdu Patentowego w celu
uzyskania ochrony na terenie Rzeczypospolitej. Tym samym oznaczenie wynalazku winno byæ tego
rodzaju, aby ju¿ z samego oznaczenia wynika³a odrêbnoæ istotnych cech zg³oszonego przez wnioskodawcê ula od innych u¿ywanych w Polsce. Tej cech w ocenie Trybuna³u nazwa ul polski nie posiada³a. Zob. Jurysprudencja Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego, Gazeta S¹dowa Warszawska
1928, nr 23, s. 365366.
27 Je¿eli zg³aszaj¹cy w terminie czterech miesiêcy od dnia wezwania nie uici³ przedmiotowej
op³aty, zg³oszenie jego ulega³o cofniêciu bez potrzeby podejmowania przez Wydzia³ Zg³oszeñ uchwa³y
i zawiadamiania o tym zainteresowanego (art. 41 ust. 2 ustawy).
28 Przyk³adowo, op³ata roczna za pierwszy rok wynosi³a 50 z³, a za piêtnasty 1000 z³ (art. 74
ustawy).
29 Wyrok NTA z dnia 12 kwietnia 1937, sygn. akt L. Rej. 2032/35. Zob. Jurysprudencja Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego, Gazeta S¹dowa Warszawska 1938, nr 2, s. 2426.
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Ochrona w³asnoci przemys³owej, umorzenie i uniewa¿nienie
patentu
Osoba, która nie by³a pewna, czy technologia, któr¹ zamierza³a zastosowaæ
w produkcji, nie jest ju¿ objêta patentem, mia³a prawo do wyst¹pienia do Urzêdu
Patentowego o ustalenie tego faktu, przy czym zobowi¹zana by³a do dok³adnego
opisania przedmiotu swojej produkcji w celu porównania jej z opisem i zastrze¿eniami patentowymi cudzego wynalazku. Na podstawie zebranego materia³u w sprawie urz¹d wydawa³ stosowne orzeczenie, w którym przychyla³ siê do ¿¹dania lub je
oddala³ (art. 3234 ustawy)30.
Patent móg³ zostaæ przez urz¹d umorzony na podstawie skargi z uwagi na fakt
jego niewykonywania w Polsce ani przez wynalazcê, ani licencjobiorcê, gdy zapotrzebowanie wewnêtrzne pokrywane by³o w przewa¿aj¹cej czêci przez produkcjê
zagraniczn¹. Je¿eli jednak w³aciciel zdo³a³ wykazaæ, i¿ z powodów przeszkód wyj¹tkowych lub innych wa¿nych przyczyn zapotrzebowanie wewnêtrzne nie by³o pokrywane przez produkcjê krajow¹, wówczas urz¹d wstrzymywa³ postêpowanie
w przedmiocie umorzenia. W³aciciel móg³ zapobiec umorzeniu patentu, je¿eli sam
lub przez inne osoby rozpocz¹³ produkcjê, która pokrywa³a zapotrzebowanie wewnêtrzne (art. 13 ust. 4 i 5 ustawy).
Ustawa przewidywa³a, obok instytucji umorzenia, równie¿ mo¿liwoæ uniewa¿nienie patentu, pod warunkiem spe³nienia kilku wymogów formalnych okrelonych
w art. 46. Przede wszystkim skarga winna zawieraæ zwiêz³e przedstawienie sprawy
oraz okrelaæ rodki dowodowe. Do skargi za³¹czano jej odpis wraz z za³¹cznikami
w liczbie odpowiadaj¹cej osobom pozwanym. Zasadniczo wniesienie skargi o uniewa¿nienie nie by³o ograniczone w czasie i dopuszczalne zarówno po wyganiêciu
patentu, jak i jego umorzeniu lub wyw³aszczeniu. Je¿eli skarga odpowiada³a warunkom okrelonym powy¿ej, by³a dorêczana stronie pozwanej, jednoczenie wyznaczaj¹c jej 30-dniowy termin na ustosunkowanie siê do niej31.
Nastêpnie Wydzia³ Spraw Spornych wyznacza³ jawn¹ i ustn¹ rozprawê32. Ta
mog³a odbyæ siê pod nieobecnoæ strony lub stron. Brak by³o przeszkód co do
30 Na gruncie art. 32 ustawy Urz¹d Patentowy wyda³ bardzo ciekawe orzeczenie w sprawie
o nr 313/29. Uzna³ bowiem, ¿e produkcja przyrz¹du do ostrzenia stopek haceli, wed³ug za³¹czonego do
skargi opisu i rysunku, nie by³a objêta patentem o nr 8542. W uzasadnieniu wskaza³, ¿e urz¹dzenie wed³ug
wskazanego patentu posiada³o pionowy zbiornik do wk³adania haceli przed obróbk¹, a ich podawanie pod
gryz odbywa³o siê z góry na dó³. Przyrz¹d skar¿¹cego zbiornika takiego nie posiada³, a podawanie haceli
odbywa³o siê z boku. W czasie obróbki hacel z urz¹dzenia wskazanego patentem dociskany by³ do gryza
po drodze ³ukowej, natomiast w przyrz¹dzie skar¿¹cego przesuwany by³ wzd³u¿ linii prostej, stycznej do
obwodu gryza. Po obróbce kierunki usuwania i wypadania haceli w obu urz¹dzeniach by³y równie¿
ró¿ne. Konstrukcja zatem by³a odmienna. Zob. A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 8384.
31 Skarga, która warunkom tym nie odpowiada³a, by³a odrzucana przez Wydzia³ Spraw Spornych
w formie uchwa³y. Strona powodowa od takiej uchwa³y mog³a wnieæ odwo³anie w ci¹gu dwóch tygodni
(art. 47 ust. 1 ustawy).
32 Z wa¿nych przyczyn mo¿liwe by³o zarz¹dzenie tajnej rozprawy.
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ewentualnego dopuszczenia dowodów, które nie zosta³y zg³oszone w skardze, jak
równie¿ mog³y byæ uwzglêdnione okolicznoci faktyczne, które nie by³y powo³ane
przez strony. Po przeprowadzeniu rozprawy i wys³uchaniu (je¿eli zachodzi³a taka
potrzeba) bieg³ych, wiadków czy te¿ osób, których wiedza by³a przydatna do rozpatrzenia sprawy, wydawano orzeczenie. Z przedmiotowej rozprawy sporz¹dzano
szczegó³owy protokó³. Orzeczenie podlega³o og³oszeniu w Wiadomociach Urzêdu
Patentowego (art. 48 ustawy).
Zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy, skargê na umorzenie i uniewa¿nienie patentu zasadniczo móg³ wnieæ ka¿dy, tak¿e podmiot korzystaj¹cy z patentu,
nawet je¿eli w umowie licencyjnej zobowi¹za³ siê, ¿e takiej skargi nie wniesie.
Niedopuszczalne by³o natomiast wniesienie skargi o uniewa¿nienie patentu przez
jego w³aciciela lub wspó³w³acicieli. Wniesiona przez jednego ze wspó³w³acicieli
w stosunku do pozosta³ych  pozostawa³a bez rozpatrzenia33. Dodatkowo Prokuratoria Generalna mog³a w interesie publicznym przyst¹piæ do sporu osoby prywatnej
lub wnieæ skargê samodzielnie. W takim wypadku dzia³a³a w uzasadnionym interesie publicznym, szczególnie w sytuacjach dotycz¹cych umorzenia patentu.
Podstaw¹ skargi w przedmiocie uniewa¿nienia patentu by³o kwestionowanie
nowoci wynalazku, na który patent zosta³ udzielony. Skar¿¹cemu nie przys³ugiwa³o
jednak prawo kwestionowania samej procedury udzielenia patentu. Kwestia nowoci
rozpatrywana by³a w kontekcie art. 3 ustawy, zgodnie z którym wa¿ny by³ tylko
patent uzyskany na nowy wynalazek. Procedura uniewa¿nienia i umorzenia patentu
by³a zasadniczo identyczna. Ró¿nice pojawia³y siê g³ównie w postêpowaniu dowodowym. W przypadku uniewa¿nienia ciê¿ar dowodu spoczywa³ na skar¿¹cym,
w przypadku umorzenia obci¹¿a³ pozwanego. Druga zasadnicza ró¿nica wynika³a
z obowi¹zku uzasadnienia skargi, tzn. umorzenie nale¿a³o uzasadniæ potrzeb¹ rynku
wewnêtrznego.

Wyw³aszczenie patentu
Ustawa o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych przewidywa³a
równie¿ instytucjê wyw³aszczenia patentu, zgodnie z któr¹ prawa patentowe mog³y
byæ w ca³oci lub czêciowo wyw³aszczone na rzecz pañstwa lub wolnoci gospodarczej za odszkodowaniem34. Organem stanowi¹cym o wyw³aszczeniu by³a Rada
Ministrów na wniosek ministra w³aciwego ze wzglêdu ma znaczenie wyw³aszczenia dla danego dzia³u administracji pañstwowej.
33

Zob. A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 8485.
Art. 15 ustawy okrela³ ogóln¹ zasadê wyw³aszczenia patentu z uwagi na dobro publiczne za
odszkodowaniem. Przepis ten na etapie prac nad rozporz¹dzeniem budzi³ wiele emocji i sporów. Dyskutowano nad tym, co jest wa¿niejsze: interes twórcy czy interes ogó³u. Celem ustawodawcy by³a ochrona praw
twórcy, a przepis ten zaprzecza³ de facto tej idei. Ostatecznie zdecydowano, ¿e prawa twórcy mog¹ ulec
ograniczeniu z uwagi na uzasadniony i donios³y interes pañstwa. A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 6061.
34
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Rygor wyw³aszczenia ³agodziæ mia³ fakt wyp³acenia w³acicielowi patentu
przez Skarb Pañstwa odszkodowania. Jego wysokoæ ustala³ Wydzia³ Spraw Spornych Urzêdu Patentowego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze negocjacji
z w³acicielem. Je¿eli strony nie dosz³y do porozumienia, kwota odszkodowania
oznaczana by³a przez Wydzia³ z uwzglêdnieniem przebiegu negocjacji. Z chwil¹
wyp³acenia odszkodowania  zarówno tymczasowego, jak i ostatecznego  wygasa³y wszelkie dotychczasowe prawa na patencie i do patentu, a ten przechodzi³ na
w³asnoæ pañstwa. Orzeczenie wyw³aszczaj¹ce podlega³o publikacji w Wiadomociach Urzêdu Patentowego (art. 6263 ustawy).
Je¿eli odszkodowanie ustalono w sposób jednostronny, w³aciciel patentu na
podstawie art. 64 ustawy mia³ prawo do ¿¹dania ponownego ustalenia wysokoci
odszkodowania przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie35. Tym samym, zgodnie
z przyjêtym rozwi¹zaniem, tok instancyjny zosta³ wyczerpany ju¿ na etapie orzeczenia Wydzia³u Spraw Spornych, a dalsze dochodzenie praw zosta³o przerzucone na
s¹d powszechny. Po wp³yniêciu pozwu s¹d ustala³ wysokoæ odszkodowania na
podstawie materia³u dowodowego dostarczonego przez Urz¹d Patentowy oraz wys³uchaniu informacyjnym stron sporu. Orzeczenie s¹dowe zapada³o w trybie nieprocesowym.

Licencja
Jedn¹ z podstawowych mo¿liwoci korzystania z wynalazku opatentowanego
by³a licencja dobrowolna lub udzielana przez Urz¹d Patentowy  tzw. przymusowa.
Podstaw¹ udzielenia licencji dobrowolnej by³a umowa, która dla swej wa¿noci
wymaga³a zachowania formy pisemnej. Do jej essentialia negotii nale¿a³y postanowienia okrelaj¹ce okres jej obowi¹zywania, zakres wykorzystania opatentowanego
wynalazku przez osobê trzeci¹ (licencjobiorcê) oraz okrelenie, czy udzielono licencji wy³¹cznej, czy niewy³¹cznej. Pierwsza z nich eliminowa³a mo¿liwoæ udzielania
licencji na podstawie umowy innym osobom. Licencja przymusowa udzielana by³a
w przypadku, gdy w³aciciel nie wykonywa³ wynalazku w Polsce w sposób wytwórczy. Zgodnie z art. 13 ustawy, w³aciciel patentu zobowi¹zany by³ najpóniej po
up³ywie trzech lat od jego udzielenia wdro¿yæ go do produkcji w Polsce, chyba ¿e
og³osi³ w Wiadomociach Urzêdu Patentowego gotowoæ udzielenia licencji przymusowej36. Ustanowiony powy¿szym artyku³em przymus produkcji czy wykonywania wynalazku w kraju przez jego w³aciciela lub osoby trzecie na podstawie licencji
wynikaæ musia³ z zapotrzebowania wewnêtrznego. Chodzi³o o podniesienie poziomu produkcji krajowej i faktyczne posadowienie jej w kraju.
35 Termin na wniesienie przedmiotowego pozwu wynosi³ trzydzieci dni, licz¹c od dnia dorêczenia zawiadomienia o wysokoci odszkodowania.
36 Licencja przymusowa udzielana by³a wed³ug zasad okrelonych dla licencji przymusowej, o której
mowa w dalszej czêci artyku³u.
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Zasadniczo najprostszym sposobem udzielenia licencji by³a oczywicie umowa
pomiêdzy stronami. Je¿eli te nie dosz³y do porozumienia, licencji udziela³ Urz¹d
Patentowy, który orzeka³ wed³ug zasady swobodnego uznania po uprzednim wys³uchaniu stron. W orzeczeniu nale¿a³o szczegó³owego oznaczyæ warunki licencji oraz
wysokoæ wynagrodzenia. Je¿eli strony nie by³y usatysfakcjonowane wysokoci¹
wynagrodzenia przyznanego przez Urz¹d Patentowy, ka¿da z nich mia³a prawo do
¿¹dania jego ponownego ustalenia przez S¹d Okrêgowy w Warszawie. Pozew ten
wnoszono w terminie zawitym, dwumiesiêcznym, licz¹c od dnia dorêczenia odpisu
orzeczenia Urzêdu Patentowego (art. 67 ustawy).
Co wa¿ne, fakt niedojcia stron do porozumienia w przedmiocie warunków
licencji nie uprawnia³ jeszcze Urzêdu Patentowego do udzielenia licencji przymusowej lub ustalenia jej warunków. W pierwszej kolejnoci wyznaczano stronom dodatkowy termin i dopiero po jego up³yniêciu ustalano warunki licencji, okrelaj¹c, czy
bêdzie ona mia³a charakter wy³¹czny, czy niewy³¹czny, czas jej trwania, wynagrodzenie oraz wszelkie pozosta³e elementy37 .
Udzielenie lub odmowa licencji przymusowej nastêpowa³y na podstawie uchwa³y,
któr¹ nale¿a³o dorêczyæ stronom. Strona niezadowolona mog³a w terminie dwóch
miesiêcy wnieæ odwo³anie do Wydzia³u Odwo³awczego Urzêdu Patentowego38.

Zakoñczenie
W latach 19191939 zg³oszono w Urzêdzie Patentowym ponad 60 000 wynalazków. Patent uzyska³a po³owa z nich, a w tej puli tylko 21% stanowi³y wynalazki
rodzime, reszta zg³oszona by³a przez obywateli innych krajów39. Jeszcze gorzej ta
statystyka przedstawia siê po przeliczeniu na liczbê mieszkañców. Na milion polskich obywateli, wed³ug danych z 1938 r., przypada³y jedynie 53 patenty. Na Wêgrzech wskanik ten wynosi³ 188, w Szwajcarii 1535. Dane te wiadcz¹ o zacofaniu
gospodarczym Polski40.
Bardziej szczegó³owe dane podaje Józef Pi³atowicz . W latach 19181938 zg³oszono ogó³em 59 905 wynalazków, w tym z Polski jedynie 19 315 (32,2%).
W pierwszej po³owie 1939 r. zg³oszono 2674 wynalazki, z czego zagraniczne to 1568.
Do wybuchu wojny liczba zg³oszonych wynalazków wzros³a do 62 579, jednak
z Polski pochodzi³o tylko 20 421. Wzros³a równie¿ liczba wynalazków opatentowanych, w pierwszych miesi¹cach 1939 r. opatentowano jeszcze 1234 wynalazków41.
37
38
39
40

s. 254.

A. Ponik³o, J. Gutowski, op. cit., s. 115116.
Odwo³anie nie mog³o dotyczyæ wysokoci wynagrodzenia.
Niemcy zg³osili 33% wynalazków.
S. P³aza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Okres miêdzywojenny, Kraków 2001,

41 Zob. te¿ J. Pi³atowicz, Wynalazczoæ w Polsce miêdzywojennej, Dzieje Najnowsze 1990,
nr 12, s. 4.
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Niezale¿nie jednak od tego, samo uchwalenie aktów prawnych chroni¹cych prawa
wynalazców nale¿y uznaæ za potrzebne i spo³ecznie po¿¹dane.
Koñcz¹c przedmiotowe rozwa¿ania, warto przytoczyæ s³owa Henryka Maryañskiego, który stwierdzi³, ¿e chocia¿ ustawa dawa³a gwarancjê dostatecznej ochrony
dóbr niematerialnych, a przepisy o licencjach umo¿liwia³y osobom trzecim umowne,
legalne korzystanie z cudzych patentów, to najwiêksz¹ bol¹czk¹ by³o dochodzenie
praw przez samych wynalazców. Posiadacze patentów niechêtnie decydowali siê na
prowadzenie d³ugich i kosztownych procesów o naruszenie praw, co niejednokrotnie
wi¹za³o siê z udzia³em rzeczoznawców. Dodatkowo, ustawodawca zwróci³ uwagê
na takie u³o¿enie stosunków, aby korzystanie z cudzych wynalazków odbywa³o siê
na drodze legalnej. Taka regulacja dawa³a mo¿liwoæ nad¹¿ania za zmieniaj¹cymi
siê wówczas dynamicznie zdobyczami techniki, co torowa³o drogê do szerokiej
ekspansji gospodarczej42.

Summary
Patent law in the light of the provisions of the Decree of the President
of the Republic of 22 March 1928 on the protection of inventions,
designs and trade marks
Key words: patent, the Patent Office, license, invention.

In 1918, at the initiative of the Head of State came into existence, the Patent
Office and already in 1919 adopted uniform rules for the protection of patent rights.
Unfortunately legislative solutions used in these acts were not adapted to contemporary conditions and already in 1924 there was about the adoption of the Law on the
protection of inventions, designs and trademarks.
In view of the Polish accession to the Hague Convention, there was a need to
adapt to the requirements of the Act. This was done by decree of the President of
Poland from 1928. The new act practically no different from its predecessor.
Under its provisions, obtained a patent for an invention, which was every new
technology that could be used in industry or commerce. The Patent Office gave
patents and stated their validity. The same proceedings for obtaining a patent straightforward application and had character.
The inventor was obliged to use the invention in Poland at the latest after three
years from the date of the patent. While a third person could use the invention under
license.

42 H. Maryañski, Ochrona w³asnoci przemys³owej w praktyce, Gazeta S¹dowa Warszawska
1934, nr 40, s. 586587.
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Obligatoryjny system nauczania religii
w szko³ach publicznych w wietle wybranych
konkordatów
Wprowadzenie
Nie trzeba zbytnio podkrelaæ, ¿e edukacja wspó³czesnego cz³owieka rozpoczyna siê w domu rodzinnym, a nastêpnie kontynuowana jest w szkole. W tym sensie
szko³a staje siê przed³u¿eniem rodziny. Problemem jest natomiast, czy wychowanie
w ramach edukacji szkolnej ma byæ realizowane w harmonii z wychowaniem rodzinnym. Innymi s³owy, czy wychowanie szkolne winno respektowaæ system wartoci uznawanych przez rodziców. Wspó³czesne pañstwa rozwi¹zuj¹ ten problem poprzez ochronê praw rodzicielskich w zakresie wychowania swych dzieci zgodnie ze
swymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, a tak¿e poprzez ochronê praw dzieci,
których  z natury rzeczy  reprezentuj¹ ich rodzice lub opiekunowie.
Co siê tyczy nauczania religii w szko³ach publicznych, stosowane s¹ dzi dwa
systemy tego¿ nauczania, bêd¹ce rezultatem przyjêcia przez poszczególne pañstwa
ró¿nych koncepcji rozwi¹zywania tego problemu w ramach pluralizmu kulturowego
i religijnego.
Pierwszy z nich jest obligatoryjn¹ form¹ nauczania religii w szkole publicznej
i polega na tym, ¿e religia jest traktowana jako zwyczajny przedmiot edukacji szkolnej,
obowi¹zuj¹cy wszystkich uczniów z wyj¹tkiem tych, których rodzice sk³adaj¹ wyrane owiadczenia, i¿ nie ¿ycz¹ sobie, aby ich dzieci pobiera³y naukê religii w szkole.
Jest to  jak stwierdza Krzysztof Warcha³owski  obligatoryjnoæ wzglêdna1. Zda1 Zob. K. Warcha³owski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach wspó³czesnych, Lublin 1998; idem, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej w umowach konkordatowych
z pañstwami europejskimi, Prawo Kanoniczne 1997, nr 34, s. 203238.
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niem Józefa Krukowskiego, wynikaj¹ z tego nastêpuj¹ce konsekwencje: obowi¹zek
ci¹¿¹cy na administracji szko³y umieszczania religii w normalnym planie lekcyjnym;
obowi¹zek wystawiania ocen i wpisywania takowych na wiadectwie szkolnym;
zrównanie nauczycieli religii z nauczycielami innych przedmiotów; wynagradzanie
nauczycieli religii z funduszu publicznego; wreszcie obowi¹zek wspó³pracy szko³y
z Kocio³em w zakresie nauczania religii2.

1. Konkordaty z Republik¹ Federaln¹ Niemiec i jej krajami
Republika Federalna Niemiec jest pañstwem federacyjnym, którego poszczególne kraje zwi¹zane (landy) posiadaj¹ szerok¹ autonomiê zarówno w zakresie wewnêtrznym, jak i na forum miêdzynarodowym. Ta ostatnia sprawia, ¿e kraje te
 zauwa¿a K. Warcha³owski  posiadaj¹ podmiotowoæ w zakresie prawa miêdzynarodowego publicznego i mog¹ byæ stron¹ niektórych umów miêdzynarodowych,
w tym umów konkordatowych3. Normuje to treæ ustawy zasadniczej RFN z 23
maja 1949 r.4 W art. 30 podkrela ona expressis verbis, i¿ poszczególne kraje s¹
kompetentne we wszystkich sprawach niezastrze¿onych przez konstytucjê niemieck¹.
Wyliczaj¹c za kompetencje ustawodawcze Federacji, konstytucja nie wymienia spraw
wyznaniowych. Z tego wynika, ¿e w tych sprawach kompetentne s¹ poszczególne
kraje, przy czym prawo federalne ustala w tym zakresie tylko pewne ogólne ramy5.
1.1. Konkordat z III Rzesz¹ Niemieck¹
Konkordatem, który zarówno w Niemczech, jak te¿ w skali ogólnoeuropejskiej
mia³ wyj¹tkowo du¿e znaczenie, by³ bezsprzecznie konkordat zawarty 20 lipca 1933 r.
z Rzesz¹ Niemieck¹6. By³ to zreszt¹ pierwszy uk³ad miêdzynarodowy podpisany
przez Hitlera, który 30 stycznia tego¿ samego roku obj¹³ urz¹d kanclerski.
Oficjalne rozmowy w sprawie konkordatu zapocz¹tkowa³ na zlecenie Hitlera
wicekanclerz Rzeszy von Papen w kwietniu 1933 r. Stolica Apostolska by³a zainteresowana umow¹ konkordatow¹, poniewa¿ chcia³a uzyskaæ gwarancje dla Kocio³a
katolickiego w Niemczech. 8 lipca strony parafowa³y tekst konkordatu, za 20 lipca
1933 r. zosta³ on podpisany. Zdaniem Tadeusza W³odarczyka, b³yskawiczne tempo
pertraktacji w sprawie konkordatu mo¿na wyjaniæ jedynie faktem, ¿e Pius XI oraz
2 J. Krukowski, Podmiotowoæ rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania dzieci
w ramach edukacji szkolnej, Roczniki Nauk Prawnych 1997, nr 4, s. 129147.
3 K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 203204; por. te¿ B. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miêdzynarodowe publiczne, Warszawa 1994, s. 119121.
4 T. W³odarczyk, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzglêdnieniem XX wieku, t. II,
Warszawa 1986, s. 438.
5 Ibidem.
6 Acta Apostolicae Sedis (dalej: AAS) 25:1933, 389414; przek³ad polski za: T. W³odarczyk,
Konkordaty..., t. II, s. 569576.
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jego Sekretarz Stanu kardyna³ E. Pacelli, by³y nuncjusz apostolski w Monachium
i Berlinie, chc¹c pozyskaæ Hitlera do walki z komunizmem, zlekcewa¿y³ normalne
kana³y dyplomatyczne, a tak¿e konsultacje z episkopatem i prowadzi³ rozmowy
bezporednio z von Papenem7.
Celem tak zawartego konkordatu by³o umocnienie i rozwój przyjaznych wiêzi
istniej¹cych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Rzesz¹ Niemieck¹ oraz d¹¿enie do uregulowania stosunków miêdzy Kocio³em katolickim a pañstwem dla ca³ego terytorium Rzeszy Niemieckiej w sposób trwa³y i zadawalaj¹cy obie strony. Mia³ on te¿
uzupe³niæ konkordaty zawarte z poszczególnymi krajami niemieckimi oraz stanowiæ dla nich jednolite kryterium przy za³atwianiu konkretnych spraw8. Najwa¿niejszy dla oceny ca³ego konkordatu by³ art. 1: Rzesza Niemiecka gwarantuje
wolnoæ wyznania i publicznego sprawowania religii katolickiej oraz uznaje prawo Kocio³a katolickiego, w granicach ogólnie obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, do
swobodnego za³atwiania spraw i zarz¹dzania nimi w granicach przys³uguj¹cych mu
kompetencji (im Rahmen ihrer Zuständigkeit)9. Zgodnie z tym zapisem, dzia³alnoæ Kocio³a katolickiego w Rzeszy nie mog³a byæ sprzeczna z ustawodawstwem
pañstwowym. Ustalenie to ró¿ni³o siê zatem istotnie np. od postanowienia konkordatu w³oskiego z 1929 r., który w art. 1 stwierdza³, ¿e Koció³ ma mo¿noæ swobodnego wykonywania swej jurysdykcji zgodnie z normami konkordatu10. Tym samym w Niemczech punktem odniesienia by³o obowi¹zuj¹ce prawo pañstwowe, a we
W³oszech  przepisy konkordatu. Ponadto art. 2 konkordatu stwierdza³, ¿e w przysz³oci zawieranie konkordatów z poszczególnymi krajami mo¿e byæ dokonywane
wy³¹cznie za zgod¹ Rz¹du Rzeszy11, ograniczaj¹c w ten sposób swobodê dzia³ania
rz¹dów krajowych.
Nastêpne artyku³y (333) uregulowa³y wiele spraw szczegó³owych, w tym zagadnienie dotycz¹ce szkó³ publicznych. I tak we wszystkich szko³ach podstawowych, zawodowych, rednich i wy¿szych (In den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten)  nauka religii katolickiej jest przedmiotem
zwyczajnym (ist ordentliches Lehrfach)12 .
Fakt zawarcia konkordatu z hitlerowsk¹ Rzesz¹ wywo³a³ ró¿nicê zdañ w episkopacie niemieckim. Jedni widzieli w nim gwarancjê poprawy stosunków pomiê7

Ibidem, s. 235.
Miano tu na myli konkordaty z Bawari¹ (1924), Prusami (1929) i Badeni¹ (1932). Dla innych
krajów zwi¹zkowych  g³osi³ art. 2 konkordatu  stosowane bêd¹ w ca³oci ustalenia zawarte
w niniejszym konkordacie, a wiêc z Rzesz¹ Niemieck¹.
9 AAS 25:1933, 389; por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 569.
10 In conformità alle norme del presente Concordato (AAS 29:1929, 275); por. T. W³odarczyk,
Konkordaty..., t. II, s. 554.
11 AAS 25:1933, 389; por. te¿ A. Mercati, Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra
la Sancta Sede e le Autorità Civili, Tipografia Poliglotta Vaticana 1954, t. 2 (19151954), 186; T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 569.
12 AAS 25:1933, 401; por. te¿ A. Mercati, op. cit., t. II, s. 193; T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II,
s. 239; K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 204.
8
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dzy Kocio³em a pañstwem, inni za nie mieli z³udzeñ i dostrzegali w tym zrêczny
manewr polityczny Hitlera w celu politycznego rozbicia katolików niemieckich
i zwiêkszenia w³adzy partii narodowosocjalistycznej13. I rzeczywicie, niemal natychmiast po zawarciu umowy konkordatowej by³a ona ³amana przez Hitlera. Nic
w tym dziwnego, jeli wemie siê pod uwagê antykatolickie nastawienie hitleryzmu.
Papie¿ Pius XII w przemówieniu wyg³oszonym 2 czerwca 1945 r. do kolegium
kardynalskiego wyjania³ powody zawarcia konkordatu z Rzesz¹ Niemiec w sposób
nastêpuj¹cy: Wiosn¹ 1933 r. rz¹d Rzeszy sugerowa³ Stolicy Apostolskiej zawarcie
konkordatu, czemu towarzyszy³a oczywicie zgoda episkopatu oraz wiêkszej czêci
katolików niemieckich. Uwzglêdniæ nale¿y te¿ fakt, ¿e konkordaty zawarte dotychczas z niektórymi krajami niemieckimi (Länder) i konstytucja weimarska nie zapewnia³y i nie gwarantowa³y w sposób dostateczny poszanowania przekonañ wiary,
praw i swobody dzia³ania katolików. W tych warunkach takie gwarancje mog³y byæ
uzyskane wy³¹cznie na podstawie uk³adu, a wiêc konkordatu zawartego w formie
uroczystej z rz¹dem centralnym Rzeszy14.
1.2. Konkordat z Bawari¹
W okresie miêdzywojennym Stolica Apostolska zawar³a  poza Rzesz¹  kilka
konkordatów i uk³adów z pañstwami niemieckimi. Wszystkie one by³y dzie³em
nuncjusza apostolskiego, pocz¹tkowo w Monachium, nastêpnie w Berlinie, Eugenio
Pacelliego, póniejszego papie¿a Piusa XII.
Pierwszym z nich by³ konkordat z Bawari¹ z 29 marca 1924 r.15 Jak stwierdzono w jego preambule, zosta³ zawarty w celu trwa³ego i nowego uporz¹dkowania
pozycji Kocio³a katolickiego w Bawarii w sposób dostosowany do zmienionych
okolicznoci16. Pañstwo bawarskie, gwarantuj¹c swobodne i publiczne wyznawanie religii katolickiej, uzna³o prawo Kocio³a do wydawania w ramach jego kompetencji zarz¹dzeñ i dekretów wi¹¿¹cych wiernych Kocio³a (art. 1 § 1).
Zagadnieniem, które w konkordacie bawarskim potraktowano najszerzej, by³o
szkolnictwo oraz nauka religii. Artyku³y 4 § 3 oraz 7 § 1 zawiera³y gwarancjê, ¿e
nauka religii katolickiej bêdzie wyk³adana jako przedmiot obowi¹zkowy w takim
zakresie, jaki obowi¹zywa³ przed zawarciem konkordatu17. Zapis ten dotyczy³ jedynie tzw. szkó³ ludowych, zarówno podstawowych, jak i wy¿szych szczebli dwustopniowej szko³y redniej (Lehranstalten)18.
13

T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 242.
Cyt. za: T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 243.
15 A. Mercati, op. cit., t. II, s. 1830; por. W. Schulz, Bemerkunger zun Vertrag zwischen dem
Heiligen Sthul und dem Freistaat Bayern zum Änderung und Ergänzung des Bayerischen Konkordats
vom 29.3.1924, Apollinaris 1975, nr 48, s. 161 i nn.
16 Cyt. za T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 221.
17 AAS 17:1925, 4446; por. W. Schulz, op. cit., s. 161.
18 T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 212.
14
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Jak widaæ, Bawaria zawar³a konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹ wczeniej ani¿eli
Rzesza Niemiecka, za gwarancje dotycz¹ce nauki religii w szko³ach publicznych
mia³y swoj¹ prawn¹ podstawê w obowi¹zuj¹cej wówczas Konstytucji weimarskiej
z 1919 r., która w art. 149 gwarantowa³a nauczanie religii katolickiej we wszystkich
szko³ach publicznych19. Zakres nauczania religii w szko³ach publicznych Bawarii
gwarantowany konkordatem by³ zatem wy¿szy ni¿ w weimarskiej ustawie konstytucyjnej i w póniejszej umowie konkordatowej z Rzesz¹.
Dnia 2 wrzenia 1966 r. w Monachium podpisane zosta³y nastêpne dwa uk³ady
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Bawari¹. Pierwszy z nich dotyczy³ Wydzia³u Teologii
Katolickiej w Uniwersytecie w Ratyzbonie20, drugi za zniesienia Wy¿szej Szko³y
Filozoficzno-Teologicznej w miecie Freising i zapewnienia studiów teologicznych
na uniwersytecie w Monachium21. Poniewa¿ regulacje dotycz¹ce wy¿szych szkó³
teologicznych nie s¹ przedmiotem niniejszego opracowania, pozostaj¹ bez ¿adnego
komentarza.
Kolejny by³ uk³ad z 7 padziernika 1968 r., dotycz¹cy zmian i uzupe³nieñ art. 5
i 6 konkordatu bawarskiego z 29 marca 1924 r.22 W preambule do tego uk³adu obie
strony stwierdzi³y, ¿e nowa sytuacja w dziedzinie szkolnictwa sk³oni³a Pañstwo
Bawarskie do przeprowadzenia daleko id¹cej reformy szkolnictwa podstawowego
(Volksschulwesens) oraz szkó³ kszta³tuj¹cych nauczycieli, implikuj¹cej koniecznoæ
zmiany konkordatu zawartego 29 marca 1924 r.23 Stolica Apostolska pozytywnie
ustosunkowa³a siê do tej propozycji.
W preambule do nastêpnego, aktualnie obowi¹zuj¹cego uk³adu miêdzy Stolic¹
Apostolsk¹ i Bawari¹, zawartego 4 wrzenia 1974 r., stwierdza siê podobnie, ¿e
nowa organizacja struktury szkolnej w Bawarii [...] wymaga zmiany dotychczasowych uk³adów i dostosowania ich do nowych okolicznoci24. W art. 7 tego uk³adu
jest zapisana gwarancja, i¿ nauka religii stanowi zwyczajny przedmiot we wszystkich szko³ach publicznych, do których religia zosta³a wprowadzona25.
Skonstatowaæ nale¿y, ¿e wspomniana regulacja konkordatowa jest zgodna
z postanowieniami Konstytucji Bawarskiej, która w art. 136 równie¿ zapewnia naukê
religii we wszystkich szko³ach publicznych Bawarii i  jak to podkrela K. Warcha³owski  w swej treci jest zbie¿na z art. 7 § 3 Konstytucji RFN26 .

19
20
21
22
23
24
25

s. 212.

26

K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 212.
AAS 58:1966, 11351137.
Ibidem, 11381140.
AAS 67:1969, 163168.
T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 449.
AAS 66:1974, 601619; por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 452.
AAS 66:1974, 609610; por. K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej...,
K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 212.
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1.3. Dolna Saksonia
Dnia 26 lutego 1965 r. podpisany zosta³ w Hanowerze konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Doln¹ Saksoni¹27. Dokument sk³ada siê ze wstêpu oraz 20 artyku³ów. Do³¹czony do niego za³¹cznik dotyczy kszta³cenia nauczycieli i szkolnictwa,
stanowi jego integraln¹ czêæ sk³adow¹. W preambule dokument nawi¹zuje do dotychczasowych konkordatów zawartych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Prusami (1929)
oraz Rzesz¹ Niemieck¹ (1933) oraz stwierdza, ¿e umowa ta ma na celu przyjazne
u³o¿enie stosunków miêdzy stronami na zasadach zamieszczonych w dwóch wy¿ej
wymienionych konkordatach.
Co siê tyczy nauczania religii katolickiej w publicznych szko³ach Dolnej Saksonii, art. 7 § 1 stanowi, i¿ nauczanie religii katolickiej jest przedmiotem zwyczajnym28. Kilka lat póniej w Hanowerze 21 maja 1973 r. podpisano nowy uk³ad
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Doln¹ Saksoni¹, wprowadzaj¹cy pewne zmiany do
konkordatu zawartego 26 lutego 1965 r. Umowa dotyczy³a tylko spraw szkolnictwa29. I tak na przyk³ad w art. 6 ust. 1 Dolna Saksonia gwarantuje zachowanie
i zak³adanie katolickich szkó³ stopnia podstawowego (14 rok nauki szkolnej).
Gwarancje te obejmuj¹ tak¿e klasy przygotowawcze30 . Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych zosta³a dokonana 30 listopada 1973 r. Od tego momentu uk³ad zacz¹³
obowi¹zywaæ.
1.4. Sara
Uk³ad pomiêdzy krajem Sary i Stolic¹ Apostolsk¹, dotycz¹cy szkó³ prywatnych
pozostaj¹cych w gestii Kocio³a katolickiego, zosta³ zawarty 21 lutego 1975 r.31, za
konwencjê pomiêdzy uk³adaj¹cymi siê stronami dotycz¹c¹ kszta³cenia nauczycieli
religii katolickiej oraz nauki tej¿e religii w szko³ach krajowych Sary podpisano
12 lutego 1985 r.32 Dokumenty ratyfikacyjne tego ostatniego uk³adu wymieniono
29 listopada 1985 r. w Bonn i od tego dnia uk³ad obowi¹zuje.
W zwi¹zku z uk³adami zawartymi z poszczególnymi krajami RFN nale¿y siê s³owo
wyjanienia co do obowi¹zywalnoci konkordatów: pruskiego z 1929 r. i z III Rzesz¹
Niemieck¹ z 1933 r. Ustawa o likwidacji pañstwa pruskiego, wydana 25 lutego 1947 r.
przez Sojusznicz¹ Radê Kontroli Niemiec, zlikwidowa³a pañstwo pruskie jako pod27

Pe³ny tekst konkordatu w AAS 57:1965, 834856; przek³ad polski przytacza w ca³oci
E. Stachura w swej rozprawie doktorskiej pt.: Konkordaty posoborowe jako wyraz soborowej doktryny
Kocio³a, Warszawa 1984, s. 177191 (maszynopis).
28 AAS 57:1965, 839; por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 442; E. Stachura, op. cit., s. 183184.
29 AAS 65:1973, 643646; por. E. Stachura, op. cit., s. 73.
30 T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 446.
31 AAS, 1975, 248254; przek³ad na jêzyk polski: T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 471474.
U¿yte sformu³owanie: szko³y pozostaj¹ce w kwestii Kocio³a katolickiego (art. 2) obejmuje szko³y
prowadzone przez kocielne organizacje lub stowarzyszenia katolickie uznane w sensie kocielnoprawnym za w³acicieli szko³y  takie wyjanienie znalaz³o siê w protokole uzupe³niaj¹cym do art. 2.
32 AAS 78:1986, 222230; por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 474.
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miot prawa miêdzynarodowego33. Automatycznie przesta³y wiêc obowi¹zywaæ
wszystkie uk³ady miêdzynarodowe zawarte przez pañstwo pruskie, z konkordatem
z 1929 r. w³¹cznie. III Rzesza Niemiecka  jako pañstwo  równie¿ przesta³a istnieæ,
a w jej miejsce powsta³y dwa odrêbne pañstwa: Republika Federalna Niemiec
i Niemiecka Republika Demokratyczna, z tym ¿e ¿adne z nich nie mog³o byæ uznawane za sukcesora III Rzeszy. W zwi¹zku z tym  jak podkrela T. W³odarczyk
 uznaæ nale¿y, ¿e i konkordat z 1933 r., podobnie jak inne uk³ady miêdzynarodowe
zawarte przez III Rzeszê Niemieck¹, nie obowi¹zuje34. Jeli zatem poszczególne
kraje wchodz¹ce w sk³ad Republiki Federalnej Niemiec oraz Stolica Apostolska
uznaj¹ obowi¹zywalnoæ wymienionych wy¿ej konkordatów i zawieraj¹ uk³ady je
uzupe³niaj¹ce oraz wyjaniaj¹ce, zdaniem cytowanego autora, nale¿y to rozumieæ
jako wtórne uznanie przez strony obowi¹zywalnoci tych konkordatów [...], co nie
ma nic wspólnego z ich ogóln¹ obowi¹zywalnoci¹ odnonie do terenów, na które
nie rozci¹ga siê dzi suwerenna w³adza Republiki Federalnej Niemiec35.

2. Konkordaty z Republik¹ Austrii
Pierwszy konkordat ze Stolic¹ Apostolsk¹ Austria zawar³a 18 sierpnia 1855 r.
Uk³ad ten zosta³ sporz¹dzony tylko w jêzyku ³aciñskim36. Artyku³ 1 stwierdza, ¿e
religia katolicka, apostolska, rzymska w ca³ym cesarstwie austriackim i w ka¿dej
jego czêci korzystaæ bêdzie z tych wszystkich praw i przywilejów, które ma
z prawa Bo¿ego i postanowieñ kanonicznych37. W art. 5 zosta³o zawarte owiadczenie, ¿e ca³e wykszta³cenie m³odzie¿y katolickiej we wszystkich szko³ach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, dostosowane bêdzie do wymagañ religii katolickiej, za nad wykonaniem tego zapewnienia maj¹ czuwaæ biskupi38. Co wiêcej,
art. 7 ustala³, ¿e w gimnazjach i szko³ach rednich, przeznaczonych dla m³odzie¿y
katolickiej, mogli nauczaæ jedynie nauczyciele katoliccy39. Konkordat nawi¹za³ zatem do dawnej tradycji szkó³ wyznaniowych. Ju¿ sam fakt w³¹czenia materii szkolnej do umowy konkordatowej oraz sposób regulacji by³y na owe czasy  zauwa¿a
K. Warcha³owski  przedsiêwziêciem pionierskim i nowatorskim40.
W dniu 5 czerwca 1933 r. Stolica Apostolska i Republika Austriacka zawar³y
nowy konkordat, ratyfikowany 1 maja 1934 r.41, który w pewnej czêci posiada moc
33

A. Klafkowski, Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933, Warszawa 1948,
s. 149 i n.
34 T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 475.
35 Ibidem.
36 A. Mercati, op. cit., t. I, s. 821844; por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 149.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 882.
39 Ibidem, s. 823.
40 K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 221.
41 AAS 26:1934, 249283; A. Mercati, op. cit., t. II, s. 160184.
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obowi¹zuj¹c¹ po dzieñ dzisiejszy. Najwa¿niejsze postanowienia dotycz¹ce obowi¹zkowej nauki religii we wszystkich ni¿szych i rednich szko³ach, sprawowania nad
ni¹ nadzoru i kierownictwa, zawiera³y art. 6 § 1, 2, 3 i 4. Regulacje te mia³y s³u¿yæ
rozwojowi katolickiego szkolnictwa w Austrii, a tym samym stworzyæ warunki do
przysz³ego rozwoju publicznego wyznaniowego charakteru tego¿ szkolnictwa42.
Aktualnie sprawy nauczania religii w szko³ach publicznych gwarantuje uk³ad ze
Stolic¹ Apostolsk¹ z 9 lipca 1962 r. pod nazw¹ Uk³ad zawarty miêdzy Stolic¹
Apostolsk¹ i Republik¹ Austriack¹ dotycz¹cy uregulowania zagadnieñ szkolnych43.
To nowe porozumienie wynika³o z potrzeby dokonania odpowiednich regulacji
w duchu Soboru Watykañskiego II oraz w zgodzie ze wspó³czesnymi standardami
prawnymi, jakie obowi¹zuj¹ w pañstwach demokratycznych44 .

3. Konkordat z Republik¹ Portugalii
Do roku 1940 obowi¹zywa³ w Portugalii konkordat zawarty 20 lipca 1778 r.
pomiêdzy papie¿em Piusem VI i Mari¹ I królow¹ portugalsk¹45. Nastêpne uk³ady
i konkordaty zawierane od 1778 do 1940 r. dotyczy³y spraw szczegó³owych46.
W konkordacie z 1940 r. katolicyzm zosta³ uznany za religiê narodu portugalskiego,
za konstytucja z 1933 r. zawiera³a deklaracjê, ¿e zasady doktrynalne i moralnoæ
chrzecijañska nale¿¹ do tradycji tego pañstwa47. W wyniku tego szkolnictwo publiczne w Portugalii przybra³o charakter wyznaniowy. Nauka w szko³ach podstawowych, uzupe³niaj¹cych oraz rednich by³a wyk³adana zgodnie z zasadami doktryny
i moralnoci Kocio³a katolickiego48.
Zmiany polityczne, jakie dokona³y siê w Portugalii wiosn¹ 1974 r., doprowadzi³y do zintensyfikowania dyskusji na temat rewizji obowi¹zuj¹cego konkordatu,
trwaj¹cych przez kilka lat. Zwi¹zane to by³o zreszt¹ z now¹ ustaw¹ wyznaniow¹
z 21 sierpnia 1971 r. oraz z now¹ konstytucj¹ z 23 sierpnia tego¿ roku49.
Na kanwie przemian politycznych dokonano gruntownej reformy portugalskiego systemu owiatowego. Ostatecznie 15 lutego 1975 r. zosta³ zawarty specjalny
uk³ad dodatkowy, który potwierdzi³ obowi¹zywalnoæ konkordatu z 1940 r. w spra42 T. W³odarczyk, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzglêdnieniem XX wieku, t. I,
Warszawa 1986, s. 273.
43 AAS 54:1962, 641652; por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 428430.
44 K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 222; por. G. Damizia, Convezione fra la Sancta Sede e la Republica Ausriaca al fine di regolare questioni l ordinamento scolastico,
Apollinaris 1962, nr 35, s. 7684.
45 A. Mercati, op. cit., t. I, s. 509511.
46 T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 352353.
47 K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 231.
48 AAS 1940, 224; por. K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 231;
T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 355.
49 T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 361.
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wach dotycz¹cych nauczania religii w szko³ach publicznych50. Ze strony Stolicy
Apostolskiej uk³ad podpisa³ kardyna³ sekretarz Stanu Jan Villot, ze strony Portugalii
 minister sprawiedliwoci Francisco Selgado Zenha. Wymiany dokumentów ratyfikacyjnych dokonano w Lizbonie 23 kwietnia 1974 r.51

Podsumowanie
Jak moglimy w niniejszym opracowaniu skonstatowaæ, nauczanie religii
w formie obligatoryjnej zosta³o zagwarantowane w konkordatach z III Rzesz¹ Niemieck¹ (1933), Bawari¹ (1924)  nowelizowany w latach 1968 i 1974, Doln¹ Saksoni¹ (1965), Sar¹ (1985), Austri¹ (1962) i Portugali¹ (1940).
Gwarancje zabezpieczaj¹ce prawo Kocio³a katolickiego do nauczania religii
w szko³ach publicznych tych¿e pañstw wyra¿aj¹ siê przede wszystkim w zakresie
nauczania, jego wymiarze czasowym, w uk³adaniu w³asnych programów, zapewnieniu nauczycielom religii nale¿nej im pozycji analogicznej do nauczycieli innych
przedmiotów, wreszcie w sprawowaniu nadzoru nad nauczaniem religii w szko³ach.
Istot¹ tego systemu jest bowiem traktowanie religii jako zwyk³ego przedmiotu, czyli
takiego, który musi byæ umieszczony w normalnym planie lekcyjnym.
W systemie, w którym nauka religii jest obligatoryjna, dla zagwarantowania
wolnoci religii, sumienia i wyznania musz¹ byæ ponadto spe³nione pewne warunki:
mo¿liwoæ zwolnienia z lekcji religii uczniów bezwyznaniowych; stworzenie dla
tych ostatnich równoleg³ego przedmiotu o charakterze religijnie bezwyznaniowym.
Najczêciej jest to etyka, historia religii, religie wiata itp. i uczniowie niebior¹cy
udzia³u w lekcjach religii maj¹ obowi¹zek uczestniczenia w lekcjach zastêpczych.
Ponadto szko³a ma obowi¹zek zapewnienia lekcji religii dla dzieci innych wyznañ
ani¿eli wyznanie katolickie, przy uwzglêdnieniu odpowiedniej liczby takich
uczniów; co gwarantuje wszystkim równe prawa w ramach wzajemnej tolerancji
i niedyskryminacji na tle wyznaniowym.
I jeszcze jedno. W wielu pañstwach  celem zagwarantowania pe³nej wolnoci
religijnej  w miejsce obligatoryjnego systemu nauczania religii w szko³ach publicznych wprowadzono system fakultatywny. I tak np. we W³oszech zmiana systemu
obligatoryjnego na fakultatywny nast¹pi³a na mocy umowy zawartej ze Stolic¹ Apostolsk¹ w 1984 r., bêd¹cej nowelizacj¹ konkordatu laterañskiego z 1929 r., obowi¹zuj¹cego od 7 czerwca tego roku52 . Znamienne jest tutaj postanowienie art. 9 nr 2,
wyra¿aj¹ce siê w s³owach: Republika W³oska, uznaj¹c wartoæ kultury religijnej
i maj¹c wiadomoæ tego, ¿e zasady katolicyzmu stanowi¹ czêæ historycznego dziedzictwa narodu w³oskiego, nadal zapewniaæ bêdzie, w zakresie celów szkolnych,
50
51
52

AAS 67:1975, 435436; por. K. Warcha³owski, Nauczanie religii w formie obligatoryjnej..., s. 232.
T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. II, s. 361362.
T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. I, s. 196202.
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nauczanie religii katolickiej we wszystkiego rodzaju i stopnia publicznych szko³ach
nieuniwersyteckich53. Na mocy tej umowy nauczanie religii zosta³o zagwarantowane we wszystkich szko³ach publicznych (tak¿e w przedszkolach) z wy³¹czeniem
uniwersytetów54. Jednak¿e w celu poszanowania wolnoci religijnej generaln¹ zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w tym zakresie ma byæ zasada fakultatywnoci korzystania z nauczania religii, w pe³ni respektuj¹ca wolnoæ osobist¹, a zw³aszcza wolnoæ sumienia uczniów oraz ich rodziców55.
W Polsce powrót nauki religii do szkó³ publicznych nast¹pi³ najpierw w drodze
instrukcji Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1990 r., a nastêpnie na mocy ustawy
z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów nauczania religii
w szko³ach publicznych56. Mo¿noæ nauczania religii w szko³ach publicznych zosta³a zagwarantowana  na zasadzie równoci  tak¿e wyznawcom innych wyznañ czy
religii57. Powy¿sze gwarancje potwierdza konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹
i Rzeczypospolit¹ Polsk¹ z 1993 r.58

Summary
The mandatory system of religion education in public schools
in the light of selected concordats
Key words: Catholic Church, concordats, the education system, teaching, mandatory religion classes.

The subject of this article is an attempt to analyse the religion teaching in the
mandatory form guaranteed by concordats from the Third Reich (1933), Bavaria
(1924)  amended in 1968 and 1974, Lower Saxony (1965), Sarah (1985), Austria
(1962) and Portugal (1940). Concordat guarantees protecting the right of the Catholic
Church to teach religion in public schools in these countries are expressed primarily in
the field of religion education, its time dimension, in preparing their own educational
programs, providing religion teachers a rightful position like those teachers of other
subjects, and finally in the supervision on the teaching of religion in schools.
53

Cyt. za T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. I, s. 206; por. te¿ J. Krukowski, op. cit., s. 142.
Nr 5 protoko³u uzupe³niaj¹cego w stosunku do art. 9 konkordatu (por. T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. I, s. 210).
55 Art. 9 nr 2 posiada nastêpuj¹ce brzmienie: W poszanowaniu wolnoci sumienia oraz odpowiedzialnoci wychowawczej rodziców ka¿demu gwarantuje siê prawo wyboru do korzystania lub niekorzystania z wymienionego nauczania (cyt. za: T. W³odarczyk, Konkordaty..., t. I, s. 207).
56 Na temat powrotu religii do szko³y oraz kontrowersji wokó³ katechezy szkolnej por. interesuj¹c¹ pracê dyplomow¹ (w maszynopisie) Powrót nauczania religii do polskiej szko³y, napisan¹ pod kierunkiem B. Pillar SAC, E³k 1996, zw³aszcza s. 1218.
57 Szerzej rozwija tê kwestiê J. Krukowski, op. cit., s. 141143.
58 Art. 12 konkordatu (por. W. Góralski, W. Adamczewski. Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹
i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ z 28 lipca 1993 r., P³ock 1994, s. 7384).
54
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Typy zabójstw kwalifikowanych
w polskim prawie karnym na tle porównawczym
Wstêp
Zabójstwo, zgodnie z przyjêtym ogólnie znaczeniem tego pojêcia, to akt umylnego pozbawienia ¿ycia drugiego cz³owieka1. Tak te¿, najogólniej rzecz bior¹c,
traktuje je nauka prawa karnego2 oraz ustawodawstwo karne3. Ustawodawca, reguluj¹c problematykê zabójstw czy szerzej  ludzkiej sk³onnoci do pozbawiania ¿ycia
innych4, ujmuj¹c j¹ w okrelone regu³y penalne, musi zmierzyæ siê nie tylko ze
1

M. Szymczak (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1988, s. 887.
Zabójstwo jest zbrodni¹ polegaj¹ca na umylnym, pozbawieniu ¿ycia cz³owieka  A. Marek,
Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 424, nb 643.
3 Ustawa z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny wyra¿a to w art.148 § 1 poprzez formu³ê: Kto
zabija cz³owieka .
4 Wybitny polski psychiatra Antoni Kêpiñski róde³ tej sk³onnoci upatrywa³ w zaburzeniu prawid³owych relacji ze swoim spo³ecznym otoczeniem na skutek silnego afektu lub choroby psychicznej.
Ka¿dy  twierdzi³  jest potencjalnym morderc¹, tylko jego ¿¹dza mordu ukryta jest pod powierzchni¹
obowi¹zuj¹cych norm zachowania spo³ecznego. Zdarcie z cz³owieka tej warstwy normalnej i przewidywalnej interakcji z otoczeniem spo³ecznym, np. pod wp³ywem silnego lêku, lub jej niepe³ne wytworzenie
siê, jak np. w schizofrenii, powoduje, ¿e cz³owiek styka siê z drugim cz³owiekiem od razu g³êbszymi,
podwiadomymi warstwami psychiki i wskutek tego jego prze¿ycia i formy zachowania przestaj¹ byæ
przewidywalne  A. Kêpiñski, Lêk (rozdz. Demonologia leku  J. Mitarski), wst. M. Czerwiñski,
Sagittarius, Kraków 1992, s. 81. Metafizyczny wymiar ludzkiej sk³onnoci do zbrodni z perspektywy
filozoficznej opisuje wspó³czesnym polski filozof Ireneusz Ziemiñski. Uwa¿a, ¿e jedn¹ z cech natury
ludzkiej jest zbrodniczoæ, wyra¿aj¹ca siê sk³onnoci¹ do niszczenia i zabijania. Nie jest to wprawdzie
cecha jedyna ani najwa¿niejsza (ludzi charakteryzuje wszak tak¿e zdolnoæ do bezgranicznego powiêcenia dla innych, z oddaniem w³asnego ¿ycia w³¹cznie), mimo to samo jej wystêpowanie w cz³owieku wydaje siê absurdalne, a przynajmniej trudne do zrozumienia. Pytanie o ród³o tej cechy, bêd¹c
jednoczenie pytaniem o mo¿liwoæ zabójstwa  jak zabójstwo drugiego jest w ogóle mo¿liwe?  jest
jednym z najwa¿niejszych i stale obecnych w ró¿nych wymiarach ludzkiej kultury  I. Ziemiñski,
Zabójstwo jako akt metafizyczny na marginesie dramatu Alberta Camusa Kaligula, Analiza i Egzy2
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zjawiskiem pope³niania zabójstw przez ludzi, jako ¿e zadaniem prawa jest ochrona
istotnych wartoci jednostkowych i spo³ecznych, w rozpatrywanym przypadku ¿ycia
ludzkiego, gdzie ¿ycie cz³owieka jest podstawow¹ wartoci¹ spo³eczn¹5, przez zastencja 2006, nr 3, s. 109110. Pragnienie zabijania, na co zwraca³ równie¿ uwagê Kêpiñski, jest
czym niewyt³umaczalnym, ale realnym, czym czego prawo jako jedno z narzêdzi reguluj¹cych efektywne funkcjonowanie spo³eczeñstw, w ¿aden sposób nie mo¿e pomin¹æ, unikaj¹c przy tym pokus
postrzegania go przez pryzmat nieprzeniknionej tajemnicy. Zarazem te¿ nie mo¿e nad niewyt³umaczalnoci¹ ludzkiej sk³onnoci do zbrodni przechodziæ obojêtnie, jako ¿e wówczas nieuchronnie musia³yby
pojawiæ siê k³opoty z prawn¹ kwalifikacj¹ zbrodni, zw³aszcza za z okreleniem wymiaru kary. Ca³kowite odrzucenie przez naukê prawa karnego czy szerzej  przez nauki penalne metafizycznej perspektywy spojrzenia na problematykê zabójstwa by³oby sprowadzeniem kwestii kary za zabójstwo, za zbrodniê pozbawienia ¿ycia drugiego cz³owieka do kwestii odp³aty. A przecie¿ kultura prawna bardzo dawno
i bezpowrotnie odrzuci³a zasadê talionu jako zasadê wymierzania kary w ogóle, a za zabójstwo
w szczególnoci. Wa¿na jest te¿ etyczna perspektywa ogl¹du fenomenu zabójstwa, gdy¿ pozbawienie
refleksji prawnej etycznych odniesieñ ³atwo mo¿e prowadziæ, jak zwraca³ swego czasu uwagê G.E.M.
Anscombe, do dopuszczalnoci rozwa¿añ o s³usznym b¹d nies³usznym morderstwie, by pozostaæ
przy terminologii przezeñ stosowanej, synonimicznej wobec zabójstwa. Trzeba przy tym d¹¿yæ do
zrozumienia tego, czym jest morderstwo, choæ z góry wiadomo, i¿ nigdy siê go nie zaakceptuje. Nawet
je¿eli siê przy tym nie zaakceptuje samej bezwzglêdnoci zakazu morderstwa, to i tak tylko perspektywa
etyczna mo¿e nas uchroniæ od rozpatrywania go w kategoriach s³usznoci, gdy¿ nie sposób etycznie
usankcjonowaæ s³usznoci pozbawienia kogokolwiek, najwiêkszego nawet zbrodniarza ¿ycia  jedynej,
niepowtarzanej wartoci, której siê nie da ani odzyskaæ, ani zrestytuowaæ. Dopuszczenie takiej mo¿liwoci by³oby zreszt¹ sprzeczne z sam¹ istot¹ etyki, która zak³ada zdolnoæ ka¿dego cz³owieka, tak¿e
zbrodniarza, do poprawy, która po s³usznym pozbawieniu go ¿ycia staje siê bezprzedmiotowa. Zob.
G.E.M. Anscombe, W poszukiwaniu definicji morderstwa. Bezprawie i niezgodnoæ z prawem, Etyka
1981, t. 19, s. 7782. Z powy¿szych wzglêdów nie wolno pozbawiaæ czy to prawnika, czy kryminologa
prawa do wyra¿ania bezsilnoci wobec fenomenu zbrodniczoci natury ludzkiej i formu³owania
w odniesieniu do niego pytañ o charakterze etycznym czy nawet metafizycznym. Trafnie j¹ wyra¿a
Emilia Ga³ka, gdy pisze, i¿ zabójstwo jest jednym z najbardziej fascynuj¹cych zjawisk spo³ecznokryminologicznych. Mimo ¿e umiercanie cz³owieka jest problemem poruszanym ju¿ od czasów biblijnych, wspó³czesna kryminologia nadal nie mo¿e jednoznacznie ustaliæ powodów, dla których jeden
cz³owiek odbiera drugiemu ¿ycie. Zagadnienie to jest o tyle kontrowersyjne, ¿e obecnie wiêkszoæ religii
oraz systemów zarówno prawnych, jak i moralnych potêpia zabijanie. Tak¿e spo³eczeñstwo reaguje
repulsywnie na zabójstwa, zw³aszcza te, które z pewnych powodów, np. ze wzglêdu na ich szczególne
okrucieñstwo, osobê sprawcy s¹ relacjonowane przez media  E. Ga³ka, Typologia sprawców zabójstw,
Wroc³awskie Studia Erazmiañskie. Zeszyty Studenckie, M. Sadowski, P, Szymaniec (red.), Prace
z nauk penalnych oraz prawa miêdzynarodowego i europejskiego, Wroc³aw 2010, s. 63. Szersza refleksja przedstawicieli nauk penalnych nad problematyk¹ fenomenu zabójstwa chroni kulturê prawn¹ przez
presj¹ repulsywnych nastrojów spo³ecznych, podpowiadaj¹cych pomys³y zaostrzania represji jako rzekomo najskuteczniejszego narzêdzia prewencji. Gdyby istotnie tak by³o, zbrodnicze sk³onnoci cz³owieka dawno zosta³yby wykorzenione. Poniewa¿ rzeczywistoæ jest inna, konieczne jest ci¹g³e stawianie
pytañ o istotê sk³onnoci cz³owieka do zabijania i odrzucanie wszelkich odpowiedzi utwierdzaj¹cych
nas w przekonaniu, i¿ najw³aciwsze w tej mierze jest sta³e wzmacnianie represyjnoci prawa. Tak
nauka prawa, jak legislatywa nie powinny ustawaæ w d¹¿eniach do tego, aby sprawcy zabójstw byli
dotkliwie i sprawiedliwie, tj. z uwzglêdnieniem wszystkich okolicznoci, karani za swoje czyny. Dla tak
okrelonego celu podstawowe znaczenie maj¹ kodeksowe rozstrzygniêcia problematyki zabójstw. Ta
kwestia te¿ jest zasadnicza dla niniejszego opracowania.
5 Por. A. Opar, T. Pi¹tek, ¯ycie  kategoria aksjologiczna rzeczywistoci spo³eczno-edukacyjnej
[w:] W. Furmanek, A. D³ugosz (red.), Wartoci w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napiêcia
i wspó³istnienie ró¿nych wartoci, Wyd. UR, Rzeszów 2014, s. 214223.
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machem ze strony innego cz³owieka, ale równie¿ i z sam¹ jego sk³onnoci¹ i zdolnoci¹ do tego rodzaju czynów. Innymi s³owy, zadaniem prawa karnego jest przet³umaczyæ na zapisy kodeksowe nie tylko materiê tych czynów, ale te¿ ich inherentn¹
tajemnicê, bêd¹c¹ funkcj¹ sprzecznoci ludzkiej natury, w której sk³onnoæ do zabijania s¹siaduje z gotowoci¹ do najwy¿szych powiêceñ w jego obronie. Wp³yw na
rozstrzygniêcia w tej mierze ma niew¹tpliwie to, z jakiej tradycji wyrasta dany
system prawa karnego i do jakich tradycji nawi¹zuje6.
Nie sposób w wietle tego, co dot¹d powiedziano, uznaæ, i¿ obu tym sk³onnociom ludzie ulegaj¹ w sposób cyniczny, wystudiowany, na zasadzie co bardziej mi
siê op³aca, ale kieruj¹ siê jak¹ aksjologi¹, moralnoci¹, tak¿e emocjami, empati¹,
gdy powiêcaj¹ siê dla innych, lub nienawici¹  gdy zabijaj¹. Zauwa¿yæ wszak¿e
nale¿y, i¿ gdyby wybraæ ten trop rozwa¿añ, szybko mo¿na by popaæ w pu³apkê
relatywizmu i w prawnych rozstrzygniêciach problematyki bezprawnego pozbawiania ¿ycia skupiæ siê na kwestii motywacji przywiecaj¹cej sprawcy, co mog³oby
nieuchronnie prowadziæ do jego usprawiedliwiania, zamiast skupiaæ siê na procedurach typizacji i klasyfikacji aktów na rozpatrywane zjawisko siê sk³adaj¹cych,
z natury rzeczy obiektywizuj¹cych i porz¹dkuj¹cych zjawiska spo³eczne na potrzeby
prawodawcze. Tylko w ten sposób prawo mo¿e, w zgodzie ze swoim sprawiedliwociowym pos³annictwem, ustosunkowaæ siê do ca³ej z³o¿onoci zjawiska, które
w obiegu potocznym, z po¿ytkiem dla ekonomiki spo³ecznej komunikacji, a ze
szkod¹ dla adekwatnego opisu rzeczywistoci, okrela siê zdawkowym wyrazem
zabójstwo.
Tak doktryna prawa, jak i czerpi¹ca z jej dorobku legislatywa, aby sprostaæ
powy¿szemu wyzwaniu, wypracowa³y szereg modeli klasyfikacyjnych, równolegle
operuj¹c pojêciem morderstwa, choæ w obecnym stanie rzeczy pojêcie to nie jest
terminem prawnym. Sam akt zabójstwa, w wietle aktualnie obowi¹zuj¹cego stanu
prawnego wyznaczanego przez kodeks karny, odnotowany jest w trybie podstawowym (art. 148 § 1 k.k.), tj. jako przestêpstwo ogólnosprawcze, które mo¿e zostaæ
pope³nione w zamiarze bezporednim lub ewentualnym (art. 8 w zw. art. 9 § 1 k.k.),
w typie kwalifikowanym (art. 148 § 2 i 3 k.k.), koncentruj¹cym siê na takich
 zas³uguj¹cych na szczególnie ostre potraktowanie  elementach, jak sposób dzia³ania sprawcy (np. dokonane z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia, ze szczególnym
okrucieñstwem itp.), jego motywacje oraz szczególnie grone efekty czynu (zabójstwo wielokrotne). Do okolicznoci uzasadniaj¹cych z³agodzenie wymiaru kary kodeks karny odnosi siê, wyodrêbniaj¹c uprzywilejowane typy zabójstwa (dokonane
w afekcie  art. 148 § 4, dzieciobójstwo  art. 149 i na ¿¹danie lub ze wspó³czucia
 art. 150). Kodeksowa kwalifikacja zabójstwa warunkuje wysokoæ sankcji. O ile
zabójstwa kwalifikowane zagro¿one s¹ kar¹ powy¿ej dolnego progu przewidzianego
dla podstawowego typu zabójstwa, o tyle dla zabójstw uprzywilejowanych  na ogó³
6

Szerzej na ten temat patrz m.in. S. Pikulski, M. Romañczuk-Gracka, B. Or³owska-Zieliñska,
To¿samoæ polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, passim.
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poni¿ej dolnego progu (tylko zabójstwo w afekcie, zale¿nie od okolicznoci, zagro¿one jest kar¹ od jednego roku do dziesiêciu lat pozbawienia wolnoci). Na tym tle
nale¿y równie¿ rozpatrywaæ próby kontratypizacji zabójstwa, tj. wy³¹czenia jego
bezprawnoci przy utrzymaniu jego statusu czynu zabronionego. Ustawowym kontratypem zabójstwa jest obrona konieczna (art. 26 § 2 k.k.). Okolicznoci¹ wy³¹czaj¹c¹ bezprawnoæ zabójstwa mo¿e byæ stan wy¿szej koniecznoci (art. 26 § 1 k.k.)7
albo stan silnego wzburzenia, mog¹cy ograniczaæ lub czasowo wy³¹czaæ zdolnoæ
kierowania przez jednostkê swoim postêpowaniem8.
W polskiej doktrynie prawa karnego kontrowersje budzi zw³aszcza sposób uregulowania problematyki zabójstw kwalifikowanych, cilej za samo ich wyodrêbnienie w kodeksie karnym. Obok zwolenników, nie mniej liczne jest grono krytyków
przyjêtego rozwi¹zania. Do tych kwestii odniosê siê w dalszej czêci niniejszego
opracowania, odwo³uj¹c siê w trybie porównawczym do rozwi¹zañ zastosowanych
w modelu prawa anglosaskiego common law.

Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim kodeksie karnym
 zarys ewolucji i aktualny stan prawny
Regulacje dotycz¹ce typów kwalifikowanych zabójstw, jak ju¿ sygnalizowano,
zosta³y wprowadzone, do polskiego prawa karnego za spraw¹ aktualnie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego. Oznacza³o to zerwanie z dotychczasow¹ tradycj¹ regulowania tej kwestii. Zarówno bowiem w tzw. kodeksie Markiewicza9 z 1932 r., jak
i kodeksie karnym z 19 kwietnia 1969 r.10 zabójstwo wystêpowa³o w typie podstawowym oraz typach uprzywilejowanych, zagro¿onych ze wzglêdu na szczególne ich
znamiona ni¿szym wymiarem kary. Katalog znamion szczególnych obejmowa³
w obu przypadkach: zabójstwo z afektu (k.k. 1932  art. 225 § 2, k.k. 1969  art.
149); dzieciobójstwo (k.k. 1932  art. 226, k.k. 1969  art. 149)11; zabójstwo eutanatyczne z litoci lub na ¿¹danie (k.k. 1932  art. 227, k.k. 1969  art. 150).
Odrêbne regulacje dotyczy³y mierci dziecka poczêtego wskutek przestêpczej aborcji (k.k. 1932  art. 230233, k.k. 1969  art.151152, po nowelizacji w 1993 r.
7

A. Marek, Prawo karne, s. 163173, nb 229246.
Sytuacja taka zapewne wystêpuje w przypadku przestêpstw pope³nionych z zazdroci. Szerzej
na ten temat patrz m.in.: S. Pikulski, Zabójstwo z zazdroci, Wydawnictwo Prawnicze, 1992, passim.
9 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.  Kodeks karny (Dz. U.
nr 60, poz. 571 z pón. zm.)  uchylone.
10 Dz. U. z 1969 r., nr 13, poz. 94 z pón. zm.
11 Operowanie tym pojêciem w odniesieniu do kodeksowych regulacji problematyki zabójstwa
jest  jak zwraca uwagê A. Marek  nietrafne, gdy¿ wszystkie polskie kodeksy karne, ³¹cznie z obecnym, wyranie wskazuj¹ na pozbawienie przez matkê ¿ycia noworodka wskutek przebiegu porodu.
Trafniejszy jest termin zabicie noworodka, jako ¿e za zabójstwo dziecka starszego odpowiedzialnoæ
ponosi siê w trybie przepisów dotycz¹cych zabójstwa w typie podstawowym lub uprzywilejowanym,
je¿eli pope³nione zosta³o w afekcie. A. Marek, Prawo karne, s. 434, nb 658.
8

Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym na tle porównawczym

167

tak¿e art. 152a i 152b) oraz spowodowania mierci kobiety w wyniku dokonanej
aborcji. Powy¿sza klasyfikacja zosta³a utrzymana tak¿e w aktualnie obowi¹zuj¹cym
kodeksie karnym, gdzie równie¿ wystêpuje zabójstwo w typie podstawowym, którego treci¹ jest sam fakt bezprawnego pozbawienia ¿ycia cz³owieka oraz wskazane
wczeniej typy zabójstw uprzywilejowanych.
W stosunku do wczeniejszych regulacji kodeksowych w zakresie prawa karnego kluczow¹ zmian¹ wprowadzon¹ w 1997 r. by³o wspomniane ju¿ wyodrêbnienie
katalogu zabójstw w typie kwalifikowanym, a wiêc podlegaj¹cych podwy¿szonej
sankcji, w wietle art. 148 § 2 k.k. obejmuj¹cych nastêpuj¹ce przypadki12:
 zabójstwo ze szczególnym okrucieñstwem;
 zabójstwo w zwi¹zku z wziêciem zak³adnika, zgwa³ceniem albo rozbojem;
 zabójstwo w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie;
 zabójstwo z u¿yciem materia³ów wybuchowych.
Pope³nienie przestêpstwa zabójstwa kwalifikowanego wi¹za³o siê z obligatoryjnym podwy¿szeniem sankcji przewidzianej dla zabójstwa w typie podstawowym.
O ile bowiem dla tego ostatniego art. 148 § 1 przewiduje karê nie krótsz¹ ni¿ 8 lat,
karê 25 lat albo karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci, to w przypadku typu
podstawowego kara nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 12 lat. Wymóg ten art. 148 § 3 k.k.
odnosi tak¿e do zabójstw wielokrotnych w ramach tego samego czynu, powtórnego
(kolejnego) zabójstwa, zabójstwa funkcjonariusza publicznego pope³nionego podczas
lub w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego obowi¹zków s³u¿bowych zwi¹zanych
z ochron¹ bezpieczeñstwa ludzi lub ochron¹ bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego.
Regulacje kodeksowe odnosz¹ce siê do zabójstwa wyznaczaj¹ nieprzekraczalne
ramy orzekania dla sêdziów. Zgodnie z kontynentalnym modelem prawa funkcjonuj¹cym w Polsce, w którym przes¹dzaj¹ce znaczenie maj¹ przepisy prawa pozytywnego, sêdzia mo¿e wymierzaæ za zabójstwo kary mieszcz¹ce siê w przedzia³ach
temporalnych ustalonych przez ustawodawcê. Ten¿e na³o¿y³ na sêdziów dodatkowy
wymóg stosowania podwy¿szonej sankcji w przypadkach przestêpstw zabójstwa
w typie kwalifikowanym oraz obni¿ania jej w przypadku przestêpstw w typie uprzywilejowanym. O ile krelenie wysokoci sankcji, jako mieszcz¹ce siê w re¿imie
prawa pozytywnego, nie wzbudza w doktrynie prawa karnego kontrowersji, o tyle
zastrze¿enia zg³aszane s¹ pod adresem koncepcji wyodrêbnienia kwalifikowanych
typów zabójstwa.
12

Por. m.in. M. Budyñ-Kulik, Strona podmiotowa wybranych przestêpstw polegaj¹cych na pozbawieniu cz³owieka ¿ycia, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoci, Warszawa 2010, s. 311. Dla typu
kwalifikowanego istotny jest zamiar sprawcy. Stanis³aw Pikulski zwraca uwagê, aby przy ustalaniu
sprawcy braæ pod uwagê równie¿ elementy przedmiotowe przestêpstwa, jako ¿e np. sam fakt strzelania
do cz³owieka wiele mówi o tym, jakie intencje przywiecaj¹ strzelaj¹cemu. Zob. S. Pikulski, [w:]
J. Warylewski (red.), System prawa karnego. Przestêpstwa przeciwko dobrom indywidualnym, C.H. Beck,
Warszawa 2012, s. 33. Na temat problematyki zabójstw kwalifikowanych patrz tak¿e: S. Pikulski,
Wybrane problemy wymiary kary za zabójstwo w kodeksie karnym z 1997 roku, [w:] Aktualne problemy
prawa karnego. Ksiêga pami¹tkowa z okazji jubileuszu 70. urodzin Prof. Andrzeja J. Szwarca, Poznañ
2009, Wydawnictwo Naukowe, Poznañ 2009, s. 450 i n.
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Krytyka wyodrêbnienia typów kwalifikowanych
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ w¹tpliwoci czêci doktryny budzi nie tyle samo wyodrêbnienie kwalifikowanych typów zabójstwa, ale raczej zasadnoæ tego rodzaju rozwi¹zania. Wyodrêbnienie typu kwalifikowanego zabójstwa nie jest bynajmniej konstrukcj¹ now¹ w prawie karnym i wystêpuje w innych systemach prawnych, m.in.
w anglosaskim modelu common law. Nale¿y wszak¿e mieæ na uwadze zasadnicze
ró¿nice, jakie zachodz¹ miêdzy tym modelem a modelem kontynentalnym. Odnieæ
do niego mo¿na stwierdzenie Harolda J. Bermana, i¿ jest on, inaczej ni¿ prawo
kontynentalne, przekszta³conym zwyczajem, a nie tylko wol¹ prawodawcy. Wyrasta [...] od do³u, a nie tylko p³ynie z góry13. Common law jest bowiem dzie³em
aktywnoci sêdziów, których orzeczenia, wydawane wed³ug ujednoliconych regu³
proceduralnych, by³y ród³em prawa. Dopiero od XIX wieku zaczyna siê proces
stopniowej konwergencji common law do modelu kontynentalnego, opartego na
prawie pozytywnym, co bynajmniej nie doprowadzi³o do zatarcia ró¿nic miêdzy
oboma modelami14. Podstawowe znaczenie w tym procesie mia³o uzupe³nienie
common law normami s³usznoci  equity. Mianem tym okrela siê charakterystyczny tylko dla modeli anglosaskich, niemaj¹cy odpowiednika w modelach kontynentalnych, zespó³ pojêæ, tj. zespó³ zasad i remediów wypracowanych i stosowanych
przez S¹d Kanclerski (obecnie Chanery Division of the High Court), opartych na
precedensach tego s¹du15. Innymi s³owy, maj¹ce charakter precedensowy orzeczenia sêdziowskie oceniane by³y, przez wspomnian¹ instancjê, pod k¹tem s³usznoci.
Wypracowane w ten sposób normy s³usznoci by³y spisywane, a nastêpnie kodyfikowane.
Jak podkrela siê w literaturze przedmiotu, system equity  nawi¹zuj¹cy do
prawa rzymskiego, zw³aszcza do jednego z g³ównych dla europejskiej kultury prawnej w¹tku dociekañ dotycz¹cych s³usznoci tego prawa  wprowadzi³ do systemu
angielskiego du¿¹ dozê elastycznoci. Bywa on równie¿, jako kategoria prawa pozytywnego, traktowany jako swoisty ³¹cznik miêdzy modelami anglosaskimi i kontynentalnymi16 . W powy¿szy sposób ukszta³towa³ siê korpus prawa angielskiego,
z³o¿onego z common law i equity. Jego geneza tkwi w prawie sêdziowskim, podstawê za stanowi³o orzecznictwo s¹dowe, a rol¹ sêdziego przy rozstrzyganiu konkretnego przypadku by³o wy³onienie  czy to z precedensów czy to z poczucia s³usznoci  regu³y prawnej. Na tym tle wyrobi³ siê specyficzny sposób mylenia
13 H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kszta³towanie siê zachodniej tradycji prawnej, Warszawa
1995, s. 664.
14 Szerzej: J. Halberda, Mechanizm procesowy waiver of tort w wietle przemian angielskiego
common law, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, nr 2, s. 153169.
15 J. Szpak, Wp³yw prawa natury i prawa pozytywnego na common law i civil law, [w:]
P. Kaczmarek, £. Machaj, Pozytywizm prawniczy i szko³a prawa natury  tradycje sporu i jego wspó³czesne implikacje, Wroc³aw 2010, s. 110, 111.
16 A. Korybski, L. Leszczyñski, A. Pieni¹¿ek, Wstêp do prawoznawstwa, Lublin 2007, s. 75.
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prawniczego, inna ni¿ na kontynencie mentalnoæ prawników, ca³kowicie odmienny
sposób pojmowania normy prawnej17. Na fali ruchu kodyfikacyjnego z koñca XIX
wieku wykszta³ci³ siê trzeci sk³adnik modelu anglosaskiego  statute law. Uprawnienia ustawodawcze w systemie angielskim, podobnie jak w modelach kontynentalnych, nale¿¹ do parlamentu. W systemie angielskim prawo stanowione jest wa¿nym
uzupe³nieniem prawa tradycyjnego, ale nigdy nie zyska³o rangi podobnej do tej, jak¹
ma w modelach kontynentalnych18.
W powy¿szym kontekcie nale¿y rozpatrywaæ kwestiê unormowania problematyki zabójstwa, do których zdaj¹ siê nawi¹zywaæ rozwi¹zania zastosowane w polskim kodeksie karnym. W modelu anglosaskim wystêpuje zarówno przestêpstwo
zabójstwa  manslaughter, jak i przestêpstwo morderstwa  murder, przy czym
g³ównym kryterium tego rozró¿nienia jest z³y zamiar uprzedni (malice aforethought)19. Wspólnym mianownikiem manslaughter i murder jest efekt w postaci pozbawienia cz³owieka ¿ycia  homicide20. W angielskiej nauce prawa karnego podkrela siê silne osadzenie rozró¿nienia na manslaughter i murder w tradycji common
law, a jego utrzymanie, pog³êbienie i doprecyzowanie uznaje za jedno z istotnych
zadañ tocz¹cych siê prac nad jego reform¹. Wynika to z faktu, i¿ zgodnie ze wspomnian¹ tradycj¹ common law, morderstwo uchodzi za przestêpstwo istotnie powa¿niejsze ani¿eli zabójstwo, tak ze wzglêdu na spo³eczn¹ szkodliwoæ, jak i moraln¹
nagannoæ. Aby tej ró¿nicy nie zamazywaæ, brytyjska komisja do spraw reformy
prawa (Law Reform Commission) stanowczo odrzuca mo¿liwoæ zniesienia ww.
rozró¿nienia w wyniku reformy brytyjskiego prawa karnego21.
Rozwi¹zania zastosowane w kodeksie karnym z 1997 r. zdradzaj¹ anglosaskie
inspiracje jego autorów22. W polskiej nauce prawa zreszt¹ nie brakuje opinii, i¿
zabójstwa w typie kwalifikowanym, o jakich mowa w art. 148 § 2 i 3 k.k., okrelaæ
17

K. Zieliñska-Sójka, Historia prawa, Warszawa 2006, s. 232233.
Ibidem, s. 233.
19 A. Marek, Prawo karne, s. 427, nb 647. Nadmieniæ nale¿y, i¿ w brytyjskim prawie karnym
brak legalnej definicji morderstwa, chocia¿ w hierarchii szkodliwoci jest ono stawiane wy¿ej ani¿eli
zabójstwo. Na potrzeby praktyki s¹dowej wykorzystuje siê dostosowan¹ do wspó³czesnych potrzeb
formu³ê angielskiego sêdziego sir Edwarda Cokea, zawart¹ w Institutes of the Laws England z 1797 r.,
zgodnie z któr¹ przestêpstwo morderstwa ma miejsce wówczas, gdy osoba umys³owo zdrowa
i w odpowiednim wieku zabija inn¹ osobê bêd¹c¹ poddan¹ Królowej, dzia³aj¹c jednoznacznie w zamiarze pozbawienia ¿ycia lub przynajmniej spowodowania powa¿nych obra¿eñ cielesnych. M. Jefferson,
Criminal Law, Pearson, Education Limited 2003, s. 40; Homicide2  murder, [online] <www.lawteacher.net/PDF/Murder.pdf>.
20 A. L. Turner, Constructive murder in England and Australia, Journal University of Western
Australia. Law Review 1949, nr 11, s. 295302. Law Reform Commission (dalej: LRC), Report
Homicide: murder and involuntary manslaughter, 2008, s. 6; J. English, R. Card, Police law, Oxford
Universtiy Press 2005, s. 773; Homicide2 ; K. Fr¹ckowiak, Przestêpstwo zabójstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii, Prokuratura i Prawo 2011, nr 9, s. 125142; A. Marek, Prawo karne, s. 427, nb 647.
21 LRC, Report Homicide , s. 6.
22 Zwraca na to uwagê S. Pikulski, [w:] Zabójstwa kwalifikowane w polskim kodeksie karnym
z 1997 r., Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 15, s. 7.
18
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nale¿y jako morderstwa23. Nale¿y wszak¿e pamiêtaæ, i¿ rozró¿nienie w modelu
anglosaskim manslaughter i murder jest dorobkiem common law postrzeganym
przez pryzmat equity, nie za unormowaniem prawa pozytywnego, a wiêc efektem
aktywnoci legislatywy, co jest charakterystyczne dla kontynentalnego modelu prawa, do którego nale¿y prawo polskie. Rozró¿nienie, o którym mowa, wywodzi siê
z zasadniczo innych róde³ i przes³anek ani¿eli zastosowane w polskim kodeksie
karnym rozró¿nienie na zabójstwo w typie podstawowym, które mo¿na traktowaæ
jako odpowiednik anglosaskiego manslaughter i zabójstwo w trybie kwalifikowanym, uto¿samiane z anglosaskim murder. W rozwi¹zaniu zastosowanym w kodeksie
karnym z 1997 r. nawi¹zanie do anglosaskiej koncepcji wy¿szej szkodliwoci spo³ecznej i moralnej nagannoci morderstwa nad zabójstwem ma postaæ podwy¿szonej
sankcji dla zabójstwa w typie kwalifikowanym. Przeniesienie tego rodzaju koncepcji
na polski grunt oznaczaæ mo¿e tylko przeszczepienie do modelu bazuj¹cego na
prawie pozytywnym rozwi¹zania charakterystycznego dla anglosaskiego prawa sêdziowskiego, co musi rzecz jasna sk³aniaæ do stawiania pytañ o funkcjonalnoæ
takiej transpozycji.
Wydaje siê, i¿ brakuje tu uzasadnienia systemowego. Za trafne nale¿y uznaæ
spostrze¿enie, i¿ wyodrêbnienie w kodeksie karnym z 1997 r. nieznanego poprzednim kodeksom katalogu zabójstw w typie kwalifikowanym ma charakter bardziej
kazuistyczny, instruktywny dla sêdziów ani¿eli istotne znaczenie dla sposobu unormowania problematyki zabójstwa w polskim prawie karnym24. Krytycy omawianego
rozwi¹zania podnosz¹ jego niektóre konkretne uchybienia. Na przyk³ad Andrzej
Zoll zwraca uwagê, i¿ nie stanowi typu kwalifikowanego zabicie cz³owieka wtedy,
gdy sprawca by³ ju¿ wczeniej prawomocnie skazany za zabójstwo (art. 148 § 3
in fine)25. Z kolei Andrzej Marek na gruncie stanu prawnego na 15 marca 2007 r.,
odnosz¹c siê do tej samej kwestii, zauwa¿y³, i¿ skonstruowanie typu kwalifikowanego ze wzglêdu na recydywê zabójstw (zdarzaj¹c¹ siê rzadko w praktyce) stanowi
wy³om w zasadzie, i¿ recydywa jest instytucj¹ czêci ogólnej k.k., z któr¹ wi¹¿¹ siê
zaostrzone warunki wymiaru i wykonania kary26. Du¿o dalej w krytyce wyodrêbnienia zabójstw w typie kwalifikowanym idzie Stanis³aw Pikulski, który podwa¿a
zasadnoæ takiego unormowania. Jak pisze przywo³any autor uwa¿ano [...], ¿e
ustawowy wymiar kary typu podstawowego zabójstwa (art. 148 § 1 k.k.) obejmuje
ustawowy wymiar kary typu kwalifikowanego zabójstwa (art. 148 § 2 i 3 k.k.),
a okolicznoci wyodrêbniaj¹ce poszczególne typy zabójstwa kwalifikowanego mo23

A. Grzekowiak, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 287; K. Daszkiewicz, Przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu. Rozdzia³ XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 19; L. Gardocki,
Prawo karne, Warszawa 2007, s. 231.
24 B. Michalski, [w:] , A. W¹sek, R. Zaw³ocki (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz
do artyku³ów 117221, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 191.
25 A. Zoll, [w:] idem (red.), Kodeks karny, Czêæ szczególna, t. II: Komentarz do artyku³ów
117277 k.k., Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013, s. 274.
26 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Polska, Sopot 2007, s. 315.
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g³yby stanowiæ okolicznoci obci¹¿aj¹ce przy s¹dowym wymiarze kary27. Innymi
s³owy, za³o¿ony cel nie wymaga³ a¿ daleko id¹cej ingerencji w polsk¹ tradycjê
kodeksowych rozstrzygniêæ problematyki zabójstwa. Przy zachowaniu dotychczasowych unormowañ w tej mierze mo¿na by równie¿ stosowaæ w wymierzaniu kary
podwy¿szon¹ sankcjê za przestêpstwa wyczerpuj¹ce znamiona zabójstwa w typie
kwalifikowanym. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentuje A. Marek, który
tak¿e twierdzi, i¿ za podstawowy typ morderstwa (art. 148 § 1) mo¿liwe jest wymierzenie kary najsurowszej, a wiêc 25 lat pozbawienia wolnoci b¹d wymiaru kary
do¿ywotniego pozbawienia wolnoci28. W istocie wiêc wyodrêbnienie w kodeksie
karnym z 1997 r. katalogu zabójstw w trybie kwalifikowanym nie tylko obci¹¿one
jest uchybieniami formalnymi czy doktrynalnymi, ale wydaje siê w zbêdne, a za³o¿one przez ustawodawcê cele mo¿liwe by³y do osi¹gniêcia bez tworzenia wy³omu
w polskiej tradycji prawnokarnej i siêgania po nieprzystaj¹ce do tej tradycji rozwi¹zania nale¿¹ce do dorobku anglosaskiego modelu common law29.

Podsumowanie
W wietle powy¿szych uwag zasadne jest spostrze¿enie, i¿ wyodrêbnienie przez
ustawodawcê w kodeksie karnym z 1997 r. stypizowanego katalogu zabójstw
w trybie podstawowym to zabieg mocno dyskusyjny. Za³o¿ony cel okaza³ siê niewspó³mierny do zastosowanych rodków. Mo¿liwy bowiem by³ on do osi¹gniêcia
tak¿e przy zachowaniu unormowañ zawartych, mutatis mutandis, we wczeniejszych polskich kodeksach karnych z 1932 i 1969 r. W ich re¿imie mo¿liwe by³o
bowiem stosowanie podwy¿szonej sankcji wobec sprawców przestêpstw zabójstwa
dokonanych w sposób szczególnie okrutny czy przy u¿yciu niebezpiecznych narzêdzi, a tak¿e dzia³aj¹cych w ramach recydywy oraz w zbiegu innych przestêpstw,
takich jak wziêcie zak³adnika czy zgwa³cenia.
Zasadne jest tak¿e uznanie omawianego unormowania za nieefektywn¹ transpozycjê do polskiego prawa karnego charakterystycznego dla anglosaskiego modelu
common law zhierarchizowanego rozró¿nienia na zabójstwo i charakteryzuj¹ce siê
du¿o wy¿sz¹ szkodliwoci¹ spo³eczn¹ i nagannoci¹ moraln¹ morderstwo. Zabójstwo w typie kwalifikowanym, uregulowane w art. 148 § 2 i 3 k.k., ma byæ odpowiednikiem tego ostatniego. Nie przynios³o to wszak¿e widocznych efektów systemowych ani orzeczniczych. Mo¿na natomiast mówiæ o pewnych skutkach
ujemnych, uzasadniaj¹cych powrót do rozwi¹zañ zawartych we wczeniejszych polskich kodeksach.
27

St. Pikulski, Zabójstwa kwalifikowane..., s. 7
Zob. A. Marek, Prawo karne, s. 435
29 Por. A. Opar, Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym materialnym na tle
porównawczym, Wyd. PWSZ im. Jana Grodka, Sanok 2014.
28
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Wyszczególnienie typów kwalifikowanych zabójstw nie tylko ogranicza swobodê sêdziów w ferowaniu wyroków, ale tak¿e relatywizuje ich zadania do cis³ego
stosowania przepisów kodeksowych, a wiêc wykonawcy woli legislatywy, ze wzglêdu na kazuistyczny i instruktywny charakter typizacji zabójstw kwalifikowanych.
A przecie¿ w wietle art. 10 Konstytucji RP w³adza s¹downicza, powierzona s¹dom
i trybuna³om w modelu trójpodzia³u w³adzy, usytuowana jest w relacji równowagi
do organów w³adzy ustawodawczej, sprawowanej przez Sejm i Senat, jak te¿ organów w³adzy wykonawczej, tj. Prezydenta i rz¹du. Zasadna w tym kontekcie wydaje
siê hipoteza, i¿ kodeksowe regulacje typów kwalifikowanych zabójstw s¹ form¹
naruszenia zasady trójpodzia³u poprzez ograniczenie przez legislatywê konstytucyjnych uprawnieñ w³adzy s¹downiczej, jako ¿e sêdzia, orzekaj¹c w sprawie o zabójstwo, zobligowany jest do uwzglêdniania tego, jak kwestiê tê postrzega ustawodawca. Jest to wszak¿e zagadnienie odrêbne, wymagaj¹ce szerszego rozwa¿enia.

Summary
Category of qualified murders in the Polish criminal law
in the comparative context
Key words: murder, qualified murder, slaying, system common law.

The article concerns introduced by the Law of 6 June 1997  Criminal Code
(Article 148), a previously unknown in Polish Code solution  a category of qualified murder.
This issue is dealt with in the context of the philosophical and sociological
references to the issue of murder, having  as assumed  impact not only on the
wider legal culture, but also on the outcome of a legislative nature, is shown against
the Polish tradition of criminal law in this area, and against the background of
solutions specific to the English common law, which  as the article tries to show
 for the Polish legislator was the inspiration.
The article has also  relying on the selected literature  done evaluation of this
regulation, emphasizing  in accordance with the sentiments of the author  critical
reviews. The main conclusion is that the objectives founded by the legislature for
subject regulation were possible toachieve while maintaining the solutions adopted
in the earlier criminal codes and without resorting to some borrowings that are
inappropriate in Polish tradition. When writing the article Polish criminal code
regulations dealing with the murder issue was used among with selected Polish and
English literature.
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Spo³eczno-prawne aspekty penalizacji
fa³szowania dokumentów
Do patologii skutkuj¹cych daleko id¹cymi nastêpstwami spo³ecznie negatywnymi, zagra¿aj¹cymi równowadze finansowej, a co za tym idzie gospodarczej pañstwa
nale¿¹ fa³szerstwa dokumentów1. Te zaburzenia, a cilej ich skutki generuj¹ kolejne patologie, zw³aszcza w sferze ustrojowo-ekonomicznej. Zagro¿enie fa³szerstwami dokumentów publicznych, w szczególnoci powiadczaj¹cych to¿samoæ obywateli danego pañstwa (dokumenty personalne), dokumentów finansowych, znaków
pieniê¿nych, papierów wartociowych ma wp³yw nie tylko na pojedyncze osoby, ale
tak¿e na ca³e systemy pañstwowe, urastaj¹c do miana jednego z najpowa¿niejszych
problemów wspó³czesnego wiata. Konieczne zatem staje siê wypracowanie skutecznych metod rozpoznawania wszelkiego rodzaju fa³szerstw, zapobieganie im poprzez system informacji oraz szkoleñ pracowników instytucji finansowych, a przede
wszystkim nas  obywateli, potencjalne ofiary2. Techniki latami doskonalone przez
fa³szerzy, coraz to nowe metody wykorzystuj¹ce najnowsze osi¹gniêcia techniki
komputerowej, zawodowstwo i wyrafinowanie fa³szerzy to czynniki komplikuj¹ce
wykrywalnoæ tego rodzaju przestêpstw.
Blisko dziewiêædziesi¹t lat temu wybitny polski karnista Bronis³aw Wróblewski
pisa³, i¿ fa³sz dokumentów w ujêciu historycznym znacznie zyskuje na rozpiêtoci,
np. w prawie rzymskim odnosi³ siê jedynie do fa³szowania testamentu, prawo
germañskie boryka³o siê z przestêpstwem fa³szowania kart na beneficja, za obecnie fa³sz dokumentów ma zakres szeroki3. Opinia powy¿sza jest wci¹¿ aktualna4.
Andrzej Siemaszko twierdzi, ¿e przestêpstwa maj¹ce na celu fa³szowanie doku1

Por. S. Pikulski, Wybrane zagadnienia z problematyki badañ dokumentów w wietle praktyki
laboratoriów kryminalistycznych policji, [w:] J. B³achut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka
wobec przestêpczoci. Ksiêga ku czci Profesora Tadeusza Hanuaska, Kraków 2001, s. 120.
2 Patrz: S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistyczne, Temida 2, Bia³ystok 1997,
s. 5.
3 B. Wróblewski, Prawo karne (czêæ szczegó³owa). Stenogram z wyk³adów w roku akademickim
1927/28, Wilno 1937, s. 202.
4 Por. S. Pikulski, Wybrane zagadnienia..., s. 120.
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mentów s¹ budz¹cym niepokój zjawiskiem, którego skala wykazuje permanentny
wzrost5. Nie tylko wzrasta liczba tych czynów, ale równie¿ ich udzia³ w strukturze
przestêpczoci6.
Dokumenty zawieraj¹ stwierdzenie faktu poci¹gaj¹cego za sob¹ skutki prawne.
Pañstwu chodzi o to, by stwierdzane w nich fakty odpowiada³y rzeczywistoci, jako
¿e to w³anie w nich nastêpuje utrwalenie owiadczeñ woli lub wiedzy cz³owieka,
albo jakichkolwiek faktów b¹d okolicznoci maj¹cych znaczenie prawne, a dziêki
temu zagwarantowana ma byæ pewnoæ obrotu prawnego. Niezbêdnym warunkiem
prawid³owego funkcjonowania obrotu prawnego jest jego sprawnoæ i bezpieczeñstwo7. Sprawnoæ obrotu osi¹ga siê poprzez dokumentowanie faktów (dzi ju¿ nie
tylko w formie pisemnej8), a zatem utrwalanie ich, co stanowi dowód powstania
faktu prawnego, jakim jest dokonana czynnoæ, okrelenia jej istoty i konsekwencji
prawnych z niej wynikaj¹cych9.
Prawo karne, maj¹ce charakter subsydialny w stosunku do innych dziedzin
prawa, zaczyna dzia³aæ dopiero wówczas, gdy dane dobro wymaga szczególnie
wzmocnionej ochrony10, st¹d w³anie bezpieczeñstwo obrotu prawnego dokumentów znalaz³o siê ju¿ od dawna pod ochron¹ prawa karnego. Cecha spo³ecznego
niebezpieczeñstwa czynu okrela przestêpstwo jako fakt spo³eczny wystêpuj¹cy
w obiektywnej rzeczywistoci. Cecha bezprawnoci natomiast okrela stosunek ustawy do tego faktu11. Odnosz¹c siê do spo³ecznej szkodliwoci jako uzasadnienia sensu
bezprawnoci, z powodu których w³anie ten czyn uznano za bezprawny, stwierdziæ
nale¿y, ¿e prawid³owa odpowied przy okreleniu tego, co zakazane, musi nawi¹zywaæ do spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu jako jego obiektywnej cechy, wp³ywaj¹cej na uznanie przez ustawodawcê czynu za bezprawny. Nie jest tak, ¿e formalne nadanie czynowi cech bezprawnoci odbiega od jego spo³ecznej oceny, bêd¹c
jakim autorskim przejawem dzia³alnoci prawodawców w oderwaniu od rzeczywistych uwarunkowañ. Negowa³oby to bowiem podstawy celu, dla którego w ogóle
tworzone s¹ zakazy i nakazy prawa, polegaj¹cemu wszak na regulacji stosunków
spo³ecznych, by rugowaæ z nich czyny niepo¿¹dane, a wiêc szkodliwe dla interesów
zarówno jednostek, jak i ogó³u. Tak oto fa³szowanie dokumentów jako bezprawne,
spo³ecznie niebezpieczne zachowanie ujête zosta³o przez przepisy kodeksu karnego.
5 A. Siemaszko, Kogo bij¹, komu kradn¹. Przestêpczoæ nie rejestrowana w Polsce i na wiecie,
Warszawa 2001, s. 70.
6 G. Pieszko, Zjawisko fa³szowania dokumentów na przyk³adzie regionu podkarpackiego w latach 19902005 (Studium kryminalistyczno-kryminologiczne), Kraków 2012, passim.
7 J. Waszczyñski, Przestêpstwa przeciwko dokumentom, [w:] I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyñski (red.), System Prawa Karnego, t. IV: O przestêpstwach w szczególnoci, Wroc³aw 1989, s. 797.
8 Patrz: D. Szostek, Nowe ujêcie dokumentu oraz formy elektronicznej w prawie cywilnym, [w:]
E. Gruza (red.), Dokument we wspó³czesnym prawie, Warszawa 2009, s. 73 i n.
9 J. Waszczyñski, op. cit., s. 797.
10 J. liwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 120.
11 T. Kaczmarek, Spo³eczne niebezpieczeñstwo czynu i jego bezprawnoæ jako dwie cechy przestêpstwa, Wroc³aw 1966, s. 48.
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Bezpieczeñstwo obrotu prawnego osi¹ga siê poprzez zapewnienie dokumentom
warunków wiarygodnoci i pewnoci12. Oznacza to dba³oæ o zaufanie do dokumentu jako formalnego sposobu stwierdzenia istnienia prawa, stosunku prawnego
lub okolicznoci mog¹cej mieæ znaczenie prawne13. Obejmuje to ró¿ne sfery, takie
jak np. obrót gospodarczy, pieniê¿ny, cywilnoprawny i w jego zakresie znajduj¹ siê
ró¿ne wartoci mog¹ce spe³niaæ rolê rodzajowych przedmiotów ochrony karnej.
Jednym z nich jest w³anie wiarygodnoæ dokumentów, w oparciu o któr¹ wyodrêbniono w polskim kodeksie karnym z 1997 r. rozdzia³ XXXIV Przestêpstwa przeciwko wiarygodnoci dokumentów. Takie rozdzia³y znajdowa³y siê równie¿ w kodeksach karnych poprzedzaj¹cych ten akt. W kodeksie karnym z 1969 r. by³ to
rozdzia³ XXXV zatytu³owany: Przestêpstwa przeciwko dokumentom14. Identyczny tytu³ mia³ rozdzia³ XXVIII k.k. z 1932 r.15, na którego konstrukcjach opar³a siê
kodyfikacja z 1969 r. Nie znaczy to bynajmniej, by dokument jako przedmiot
materialny by³ chroniony, lecz ¿e czyn zabroniony dokonywany jest na dokumencie16. Dobrem chronionym w tych rozdzia³ach jest pewnoæ obrotu prawnego opieraj¹ca siê na zaufaniu do dokumentu.
Kodeks karny z 1932 r. w art. 91 § 3 okreli³ dokument jako ka¿dy przedmiot
stanowi¹cy dowód prawa, stosunku prawnego lub okolicznoci mog¹cej mieæ znaczenie prawne. Zawarto w tym akcie nastêpuj¹ce przestêpstwa przeciwko dokumentom:
1) fa³szowanie dokumentów (art. 187) polegaj¹ce na podrabianiu i przerabianiu
dokumentu w celu u¿ycia za autentyczny albo na u¿yciu jako autentycznego podrobionego lub przerobionego dokumentu; za ten czyn grozi³a kara wiêzienia do lat 5;
2) przygotowanie do fa³szowania dokumentów (art. 188), które polega³o na
przerabianiu lub nabywaniu pieczêci, stempla lub innego narzêdzia w celu podrobienia lub przerobienia dokumentu; za ten czyn grozi³a kara wiêzienia do lat 3;
3) uszkodzenie lub ukrywanie dokumentu, którym sprawca nie ma prawa rozporz¹dzaæ (art. 189), zagro¿one kar¹ wiêzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3;
4) uszkodzenie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niewidocznymi znaków
wodnych albo ich fa³szywe ustawienie, za co grozi³a kara wiêzienia do lat 3;
5) podrabianie lub przerabianie wiadectwa to¿samoci lub wiadectwa dotycz¹cego stosunków osobistych w celu u¿ycia za autentyczne lub zbywanie takiego
podrobionego lub przerobionego wiadectwa (art. 191), za co grozi³a kara wiêzienia
do lat 3 lub aresztu do lat 3;
6) powiadczenie nieprawdy przez osobê publicznego zaufania co do okolicznoci maj¹cej znaczenie prawne (art. 192 § 1), zagro¿one kar¹ wiêzienia do lat 2 lub
12 Por. E. Gruza, Wiarygodnoæ dokumentów w postêpowaniu lustracyjnym, [w:] Dokument we
wspó³czesnym prawie, s. 23.
13 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz do k.k., t. 2, Kraków 1999, s. 1027.
14 I. Andrejew, W. wida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
15 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
16 I. Andrejew, W. wida, W. Wolter (red.), Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 816.
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aresztu do lat 2; wed³ug § 2 tego¿ art. takiej samej sankcji podlega³ ten, kto takiego
wiadectwa u¿ywa³;
7) wy³udzenie powiadczenia nieprawdy przez podstêpne wprowadzenie w b³¹d
urzêdnika lub osoby publicznego zaufania albo u¿ywanie takiego wiadectwa (art. 193),
za co grozi³a kara wiêzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2;
8) wype³nienie blankietu podpisanego przez inn¹ osobê niezgodnie z jej wol¹
i na jej szkodê albo u¿ywanie takiego dokumentu (art. 194), za co grozi³a kara
wiêzienia do lat 317.
Kodeks karny z 1969 r. w stosunku do rozwi¹zañ wy¿ej omówionych wprowadzi³ ró¿nice w penalizacji tych¿e czynów, przejawiaj¹ce siê w rezygnacji z uznawania za przestêpne pewnych czynów oraz w uzupe³nieniu o inne typy przestêpstw
nieznanych ustawie z 1932 r. Zmiany te polega³y na:
 depenalizacji czynów okrelonych w art. 190 § 2 i art. 194 k.k. z 1932 r.;
 po³¹czeniu przestêpstwa powiadczenia nieprawdy przez urzêdnika (art. 267)
z ogólnym przestêpstwem powiadczenia nieprawdy (art. 192 k.k. z 1932 r.)
w jeden typ powiadczenia nieprawdy (art. 266 § 1);
 objêciu zakresem art. 265 § 3 przestêpstwa okrelonego w ustawie z 1932 r. w art. 188
(przygotowanie do przestêpstwa);
 dodaniu dwóch typów przestêpstw uprzywilejowanych ze wzglêdu na przypadek
mniejszej wagi (art. 265 § 2 i art. 266 § 3)18.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e ówczesny ustawodawca za dokument uznawa³ ka¿dy
przedmiot, z którym jest zwi¹zane okrelone prawo, albo który ze wzglêdu na zawart¹ w nim treæ stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okolicznoci mog¹cej mieæ znaczenia prawne (art. 120 § 13).
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, czyny zabronione godz¹ce w dokument w aktualnie
obowi¹zuj¹cym kodeksie karnym opisane zosta³y w rozdziale XXXIV Przestêpstwa przeciwko wiarygodnoci. W art. 270 § 1 k.k. przewidziana jest odpowiedzialnoæ karna za tzw. fa³sz materialny. Z kolei tzw. fa³sz intelektualny penalizowany jest w art. 271 i art. 272 k.k. W doktrynie prawa karnego wyró¿nia siê fa³sz
intelektualny bezporedni i poredni. Fa³sz intelektualny bezporedni polega na tym,
¿e funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu
powiadcza w nim nieprawdê co do okolicznoci maj¹cej znaczenie prawne
(art. 271 k.k.). Wy³udzenie powiadczenia nieprawdy przez podstêpne wprowadzenie w b³¹d funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upowa¿nionej do wystawienia dokumentu (art. 272 k.k.), okrelane jest mianem fa³szu intelektualnego poredniego. Podlega równie¿ karze u¿ycie dokumentu zawieraj¹cego powiadczenie
nieprawdy (art. 273). Artyku³ 270 § 2 k.k. okrela natomiast znamiona czynu zabronionego polegaj¹cego na wype³nieniu blankietu opatrzonego cudzym podpisem nie17 Por. J. Makarewicz, op. cit., s. 459472; patrz równie¿: Z. Kegel, J. Satko, Przestêpstwa
przeciwko wiarygodnoci dokumentów, obrotowi pieniêdzmi i papierami wartociowymi, Kraków 2002,
s. 32 i n., s. 51 i n.
18 J. Waszczyñski, op. cit., s. 799.

Spo³eczno-prawne aspekty penalizacji fa³szowania dokumentów

177

zgodnie z wol¹ podpisanego i na jego szkodê lub na u¿yciu takiego dokumentu. Ten
typ przestêpstwa ³¹czy w sobie elementy fa³szu materialnego i intelektualnego.
Sankcje karne za fa³sz dokumentów cile okrelonego rodzaju mo¿na znaleæ
równie¿ w innych rozdzia³ach k.k., np. w rozdziale XXXI Przestêpstwa przeciwko
wyborom (art. 248 pkt 3 penalizuje m.in. przerabianie i podrabianie protoko³ów lub
innych dokumentów wyborczych). Fa³szerstwo dokumentu czêsto zwi¹zane jest
z pope³nieniem innych czynów zabronionych, stanowi¹c rodek do dokonania lub
zatarcia ladów innego przestêpstwa. Przyk³adowo: w art. 303 k.k. penalizacj¹ objêto wyrz¹dzenie szkody maj¹tkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemaj¹cej osobowoci prawnej przez nieprowadzenie dokumentacji dzia³alnoci gospodarczej lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny b¹d niezgodny
z prawd¹, polegaj¹cy w szczególnoci na niszczeniu, usuwaniu, przerabianiu albo
podrabianiu dokumentów dotycz¹cych tej dzia³alnoci; zgodnie z art. 132 k.k. ponosi odpowiedzialnoæ karn¹ ten, kto oddaj¹c us³ugi wywiadowcze Rzeczpospolitej
Polskiej, wprowadza w b³¹d polski organ pañstwowy m.in. przez dostarczenie podrobionych lub przerobionych dokumentów b¹d innych przedmiotów. Zdarzaj¹ siê
równie¿ takie typy czynów zabronionych, gdzie wprawdzie nie wymienia siê fa³szu
lub u¿ycia fa³szywego dokumentu jako sposobu realizacji znamion okrelonego czynu zabronionego, ale jest on w praktyce mo¿liwy  tak bywa w przypadku np.
przestêpstwa bigamii (art. 206 k.k.), tworzenia fa³szywych dowodów (art. 235 k.k.)
czy oszustwa (art. 286287 k.k.). Fa³szerstwo dokumentu mo¿e byæ tak¿e dokonane
w celu uniemo¿liwienia wykrycia wczeniej pope³nionego przestêpstwa, np. sprawca przyw³aszczaj¹c cudz¹ rzecz ruchom¹ (art. 284 k.k.), podrabia lub przerabia
dokument stwierdzaj¹cy prawo w³asnoci do niej.
Tytu³ rozdzia³u XXXIV k.k. wskazuje, ¿e przestêpstwa tam ujête godz¹ w wiarygodnoæ dokumentów. Jak podkrela Andrzej Marek, zawarte tam zakazy obok
publicznego zaufania do autentycznoci i rzetelnoci dokumentów, co jest podstawowym warunkiem pewnoci obrotu prawnego, chroni¹ tak¿e te prawa i stosunki
prawne, których istnienie lub nieistnienie dany dokument stwierdza19. Okazuje siê
wiêc, ¿e wiarygodnoæ dokumentów obejmuje zarówno autentycznoæ (oryginalnoæ), jak i prawdziwoæ ich treci20. Jak s³usznie zauwa¿y³a Joanna Piórkowska-Flieger, w tym rozdziale przewidziane s¹ czyny polegaj¹ce np. na niszczeniu lub
ukryciu dokumentu (art. 276 k.k.) b¹d czyny skierowane przeciwko znakom granicznym (art. 277 k.k.), st¹d nie mo¿na ograniczaæ rodzajowego przedmiotu ochrony przepisów zawartych w rozdziale XXXIV k.k. wy³¹cznie do wiarygodnoci dokumentów21. Okrelenie rodzajowego przedmiotu ochrony bêdzie mo¿liwe wtedy,
gdy podda siê analizie indywidualne dobra prawne chronione przez poszczególne
przepisy tego rozdzia³u.
19

A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Czêæ szczególna, Warszawa 2000, s. 280.
E. Gruza, Wiarygodnoæ dokumentów..., s. 25.
21 J. Piórkowska-Flieger, Prawne i spo³eczne uzasadnienie karalnoci fa³szu dokumentu, Studia
Iuridica Lublinensia, t. I, Lublin 2003, s. 150.
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W art. 270 § 1 k.k. przewidziana jest odpowiedzialnoæ karna za podrobienie
lub przerobienie dokumentu w celu u¿ycia za autentyczny lub u¿ycie takiego dokumentu jako autentycznego. Ustawodawca karny z 1997 r. podobnie jak w rozwi¹zaniach poprzedzaj¹cych wyodrêbni³ dwa sposoby fa³szowania dokumentu: przerobienie i podrobienie. Obie formy takiego dzia³ania okrela siê mianem materialnego
fa³szerstwa dokumentu. Jest ono skierowane przeciwko samej substancji dokumentu.
W ustawodawstwach karnych pañstw zachodnich fa³szerstwo dokumentu rozumiane jest odmiennie ni¿ w Polsce. Zachodniemu terminowi fa³szerstwo w polskim jêzyku prawniczym odpowiada pojêcie przerobienie22. Wed³ug terminologii
zachodnioeuropejskiej, polskie podrobienie dokumentu nie jest jego fa³szowaniem, lecz wytworzeniem fa³szywego dokumentu. Ta dystynkcja terminologiczna
wydaje siê byæ w³aciwa. Sfa³szowaæ mo¿na tylko to, co ju¿ istnieje, to co uprzednio
by³o autentyczne. Dokument pierwotnie autentyczny z chwil¹ jego przerobienia staje siê dokumentem sfa³szowanym. Jak s³usznie stwierdza Hubert Ko³ecki, nie mo¿na [...] sfa³szowaæ czego, co nie istnieje. Nie mo¿na [...] sfa³szowaæ dokumentu
nieistniej¹cego poprzez stworzenie kopii autentycznego dokumentu, jego imitacji
czy naladownictwa. Tak powsta³y wytwór (imitacja dokumentu autentycznego) jest
fa³szywy od samego pocz¹tku23. Polskiemu wyra¿eniu dokument przerobiony
odpowiada w tych ustawach karnych termin dokument sfa³szowany. Z kolei za
polskiemu pojêciu dokument podrobiony odpowiada termin dokument fa³szywy
lub imitacja.
Pomijaj¹c powy¿sze rozbie¿noci terminologiczne, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedmiotem ochrony art. 270 § 1 k.k., sankcjonuj¹cego fa³sz materialny dokumentu oraz
u¿ycie fa³szywego dokumentu jako autentycznego, jest wiarygodnoæ dokumentu
w sensie jego autentycznoci. Wiarygodnoæ dokumentów jest jednym z warunków
prawid³owego obrotu prawnego, a zatem przepis ten chroni tak¿e jego pewnoæ.
Niektórzy autorzy ten przedmiot ochrony rozszerzaj¹, wskazuj¹c w tym przepisie na
objêcie ochron¹ interesów pañstwa, które owe dokumenty wydaje (ma wy³¹czne
prawo na ich wydawanie), jak i interesy poszczególnych obywateli pos³uguj¹cych
siê tymi dokumentami24 oraz ochronê wolnoci instytucji lub osoby prywatnej
w zakresie nieprzedk³adania im takich dokumentów25.
Sporo miejsca problematyce okrelenia dobra chronionego prawem przez przepis penalizuj¹cy fa³szerstwo materialne dokumentu powiêcono w nauce niemiec22

Por. § 197 ustawy karnej austriackiej z 1852, § 267 k.k. Rzeszy z 1871 r., oraz § 267 niemieckiego k.k.
23 H. Ko³ecki, Technicznokryminalistyczne badania autentycznoci dokumentów publicznych, Poznañ 2002, s. 29.
24 R. Zakrzewski, Ochrona wiarygodnoci dokumentów w nowym kodeksie karnym, Przegl¹d
Ustawodawstwa Gospodarczego 1999, nr 78, s. 7.
25 O. Chybiñski, W. Gutekunst, W. wida (red.), Prawo karne. Czêæ szczególna, Wroc³aw 1975,
s. 428.
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kiej. Sformu³owano szereg teorii, w ramach których definiowano termin fa³szerstwo dokumentu, bior¹c pod uwagê dobro prawne26. Jedn¹ z nich jest teoria prawa do prawdy. W wietle jej za³o¿eñ fa³szerstwo stanowi naruszenie prawa do
prawdy. Jak stwierdza J. Piórkowska-Flieger, teoria ta powsta³a z potrzeby wyeliminowania istniej¹cego przez pewien okres pomieszania fa³szerstwa z oszustwem,
a wiêc z potrzeby wyodrêbnienia oszustwa z szerokiego zakresu crimen falsi
i ograniczenia crimen falsi wy³¹cznie do deliktów fa³szerstwa w wê¿szym znaczeniu27. Konstrukcja ta stanowi³a podstawê karalnoci fa³szerstwa i pozwala³a wyjaniæ, dlaczego przestêpstwo to uznawane jest za dokonane ju¿ w czasie zrealizowania czynu i nie jest wymagane  tak jak sprawa ma siê przy oszustwie  by dosz³o do
wyrz¹dzenia szkody maj¹tkowej. Zauwa¿ono, ¿e konstrukcja nieodró¿niania fa³szerstwa od oszustwa prowadzi³aby do absurdalnych sytuacji, gdy ka¿de k³amstwo musia³oby byæ zagro¿one kar¹28.
Du¿y wp³yw na penalizacjê fa³szowania dokumentów ma teoria okrelana mianem doktryny fides publica. Wedle tej koncepcji karalnoæ fa³szerstwa uzasadnia
fakt, ¿e nastêpuje tu zamach na zaufanie publiczne i wiarê publiczn¹29. Teoria ta
opiera siê na za³o¿eniu, i¿ ka¿da wspólnota, by mog³a trwaæ, musi opieraæ siê na
zaufaniu publicznym. Konstrukcja ta wystêpuje w wielu wariantach. Tak np. Cucumus uwa¿a³, ¿e fa³szerstwo to profanowanie zaufania publicznego (fides publica),
a fa³sz (falsum) jest kontynuacj¹ naruszonego zaufania publicznego (fides publica)
w okrelonych przez ustawê lub obyczaj przedmiotach b¹d prawach30. Nie wyjania³ jednak, na jakie przedmioty ma siê kierowaæ zaufanie publiczne (publica fides). Próbowali ten problem wyjaniæ inni autorzy. I tak dla Marezzolla publica
fides to pañstwowo zagwarantowana wiarygodnoæ co do autentycznoci pewnych
wypowiedzi, uzasadnieñ, wyroków lub faktów. Merkel rozumia³ przez publica fides kredyt pewnych form uwierzytelnienia prawnie istotnych faktów, bez których
nie mog¹ siê rozwijaæ i utrzymywaæ normalne stosunki miêdzy ludmi [...].
W penalizacji fa³szerstwa upatrywano ochronê okrelonych porêczeñ, które obdarzane s¹ zaufaniem publicznym, wzglêdnie wiar¹ publiczn¹, przy czym by³o to
uwa¿ane za niezbêdne zjawisko w ramach obrotu prawnego31.
cis³y zwi¹zek z powy¿sz¹ teori¹ ma pogl¹d, ¿e fa³szerstwo dokumentu stanowi
zamach na pewnoæ i niezawodnoæ obrotu prawnego. Wed³ug Hälschnera, poprzez
fa³szerstwo dokumentu nastêpuje zamach na dobr¹ wiarê, wzajemne zaufanie, rzetelnoæ. Zniekszta³cenie prawdy zagra¿a natomiast bezpieczeñstwu obrotu prawnego32.
26

J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 151 i n.
Ibidem, s. 151.
28 R. Rheineck, Fälschungsbegriff und Geistigkeitstheorie, Berlin 1979, s. 112113; podajê za
J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 151.
29 J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 151.
30 Ibidem, s. 151152.
31 Ibidem, s. 152.
32 Ibidem.
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Dla Mauracha za przestêpstwo to stanowi zamach na zaufanie publiczne, czystoæ
i wiarygodnoæ dowodu z dokumentu33. Z kolei Lackner upatrywa³ dobra prawnego chronionego przez przepis penalizuj¹cy fa³szerstwo dokumentu w pewnoci, wiarygodnoci obrotu prawnego dokumentów34, za Nagler, Jagusch i Tröndle podkrelali, i¿ w tym przypadku ochronie podlega bezpieczeñstwo, wiarygodnoæ obrotu
prawnego, a w szczególnoci obrotu dowodowego dokumentów i znaków dowodowych w ¿yciu handlowym lub w kontaktach prywatnych, w postêpowaniach s¹dowych b¹d w innych postêpowaniach urzêdowych35.
Dla Bindinga fa³szerstwo stanowi³o zamach na akt dowodowy. Dla niego
czyny skierowane przeciwko dokumentom to zamachy na »czystoæ« przeprowadzenia dowodu, uwarunkowan¹ oryginalnoci¹ i prawdziwoci¹ rodków dowodowych36, st¹d przedmiotem zamachu jest nie rodek dowodowy, ale sam akt dowodowy, a fa³szerstwo stanowi pierwsz¹ czêæ zamachu na ten akt37. Wspomniany
autor konsekwentnie pos³ugiwa³ siê pojêciem autentycznoæ dowodu z dokumentu
(tzn. nie u¿ywa³ pojêcia autentycznoæ dokumentu), a zarazem uznawa³, i¿ obok
autentycznoci równie¿ prawdziwoæ rodków dowodowych jest wartoci¹ godn¹
ochrony. St¹d te¿ zagro¿enie kar¹ przestêpstw przeciwko dowodom ma generalnie
gwarantowaæ znalezienie prawdy jako celu dowodu38.
Wed³ug Cramera dobrem chronionym przez przepis penalizuj¹cy fa³sz dokumentu jest bezpieczeñstwo i niezawodnoæ obrotu prawnego, przede wszystkim obrotu dowodów, opieraj¹cego siê na pos³ugiwaniu siê maj¹cymi postaæ materialn¹
owiadczeniami jako rodkami dowodowymi. Obrót ten polega na tym, ¿e za
owiadczeniami stoi okrelony wystawca, bêd¹cy porêczycielem, a dokument jest
w stosunku do niego skutecznym rodkiem dowodowym. [...] Istota fa³szerstwa dokumentu polega zatem na nadu¿yciu formy udokumentowania w obrocie prawnym39.
Dobrem chronionym przez art. 270 § 2 k.k. (sankcjonuje bezprawne wype³nienie blankietu) jest obok wiarygodnoci dokumentu tak¿e interes maj¹tkowy osoby
podpisanej na blankiecie40.
Przepis art. 271 k.k. sankcjonuje fa³sz intelektualny bezporedni. W literaturze
wskazuje siê, ¿e przedmiot ochrony stanowi tam kilka dóbr. Jednym z nich jest
wiarygodnoæ w znaczeniu prawdziwoci: dokument zawieraj¹cy powiadczenie
nieprawdy to dokument autentyczny, ale nie jest dokumentem wiarygodnym, gdy¿
zawiera w swej treci nieprawdê41. W orzecznictwie oraz w doktrynie prawa karne33

Ibidem.
Ibidem.
35 Ibidem, s. 152153.
36 Ibidem, s. 153.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 P. Cramer, [w:] A. Schönke, H. Schröder, Th. Lenckner i in., Strafgesetzbuch. Kommentar
München 1997, s. 1979; podajê za: J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 153.
40 Por. A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 10321033; Z. Kegel, J. Satko, op. cit., s. 62 i n.
41 J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 154.
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go podkrela siê, i¿ przedmiotem ochrony tego przepisu jest prawdziwoæ pism
urzêdowych i zaufanie zarówno prze³o¿onych, jak i ogó³u obywateli do tego, co
urzêdowo w nich powiadczono42. Podmiotem czynu zabronionego w analizowanym przepisie jest funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu43. St¹d niektórzy autorzy wyró¿niaj¹ jeszcze jedno dobro chronione poprzez ten przepis: porednio przepis ten chroni tak¿e prawid³owe
funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwoci, a tak¿e innych organów w³adzy publicznej, prowadz¹cych postêpowanie dowodowe44. Jerzy liwowski okreli³ to dobro jako rzetelnoæ funkcji publicznej i zaufanie, z jakim ³¹czy siê jej
wykonanie45.
Kolejny art. 272 k.k. penalizuje wy³udzenie powiadczenia nieprawdy. Przedmiotem ochrony, obok wiarygodnoci (prawdziwoci) dokumentu oraz zaufania do
jego treci, jest wolnoæ osoby wystawiaj¹cej dokument od stosowania wobec niej
podstêpnego wprowadzania w b³¹d46.
W art. 273 k.k., który sankcjonuje u¿ycie dokumentu zawieraj¹cego powiadczenie nieprawdy, przedmiotem ochrony jest przede wszystkim pewnoæ obrotu
prawnego, zagro¿ona poprzez u¿ycie takiego dokumentu.
Jak siê okazuje, problem dóbr prawnych chronionych przez przepisy zawarte
w rozdziale XXXIV k.k. nie jest jednoznaczny. Z przeprowadzonej analizy wynika,
i¿ rodzajowy przedmiot ochrony wykracza poza wskazan¹ w tytule tego rozdzia³u
wiarygodnoæ dokumentów. Takie [...] zachowania, jak np. zbycie dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoæ (art. 274 k.k.) b¹d ukrycie lub usuniêcie dokumentu,
którym sprawca nie ma prawa wy³¹cznie rozporz¹dzaæ, nie naruszaj¹ wiarygodnoci
dokumentu47. Wprawdzie nie wszyscy autorzy z tym stanowiskiem siê zgadzaj¹48,
to niew¹tpliwie tytu³owy przedmiot ochrony przy przestêpstwach naruszaj¹cych prawo do dysponowania dokumentem schodzi w nich na dalszy plan. Podobnie ma siê
sprawa z tradycyjnie ju¿ umieszczanym w tym rozdziale przestêpstwem, którego
przedmiotem s¹ znaki graniczne (art. 277 k.k.).
Wydaje siê, ¿e dobrem chronionym przez wszystkie przepisy zawarte w rozdziale XXXIV k.k. jest znaczenie dokumentu, a mówi¹c cilej  jego funkcje
dowodowe49. Z dokumentem jako pewnym faktem kulturowym (wytworem czynnoci konwencjonalnej) ³¹cz¹ siê okrelone uprawnienia, wzglêdnie jego treæ dowodzi prawa, stosunku prawnego lub okolicznoci maj¹cej znaczenie prawne. Przecie¿
w przypadku fa³szerstwa dokumentu powstaje fa³szywy dowód, a jego u¿ycie mo¿e
42
43
44
45
46
47
48
49

J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977, s. 698.
Patrz: A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 10381039; równie¿: Z. Kegel, J. Sitko, op. cit., s. 9099.
A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 1037.
J. liwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 554.
J. Piórkowsa-Flieger, op. cit., s. 154.
Ibidem, s. 154.
Por. A. Zoll (red.), Kodeks karny..., s. 1050.
Por. D. Szostek, op. cit., s. 73.
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spowodowaæ przyznanie nienale¿nego komu uprawnienia, wykazanie prawa, stosunku prawnego lub okolicznoci nieodpowiadaj¹cych rzeczywistemu stanowi rzeczy.
Fa³szerstwa dokumentów s¹ przestêpstwami pospolitymi i  na co zwraca uwagê
szereg autorów  sta³y siê dzisiaj nieod³¹cznym elementem dzia³alnoci przestêpczej
o charakterze ekonomiczno-finansowym. W przestêpczoci tej dokument jest najwa¿niejszym narzêdziem, rodkiem pope³nienia przestêpstw50. Wed³ug analiz Karola S³awika fa³szywe dokumenty wykorzystywane s¹ w przypadkach takich czynów, jak:
 wy³udzenie pieniêdzy na szkodê banków, przedsiêbiorstw i instytucji obrotu gotówkowego (np. weksle, czeki, karty kredytowe);
 wy³udzanie towarów, maszyn i urz¹dzeñ w systemach sprzeda¿y ratalnej, równie¿
od producentów i hurtowników (dowody to¿samoci, potwierdzenie o rejestracji
i prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej lub upowa¿nienia do odbioru towaru);
 uszczuplanie nale¿noci podatkowych (dokumenty finansowe wiadcz¹ce o rozmiarach prowadzonej dzia³alnoci, faktury zakupu oraz sprzeda¿y towarów i us³ug);
 uchylanie siê od obowi¹zku wniesienia op³at celnych i przewozowych (np. dokumenty przewozowe zwi¹zane z mieniem przesiedleñczym, paszporty, zawiadczenia o pobycie i zatrudnieniu za granic¹, powiadczenie odprawy celnej);
 zatajanie rozmiarów prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej w handlu miêdzynarodowym (dokumenty ksiêgowe i finansowe wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ firm handlowych o wzajemnych rozliczeniach);
 omijanie miêdzynarodowych kontyngentów towarowych (wiadectwa pochodzenia towarów i dokumenty celne);
 wy³udzanie zwrotu podatku VAT (faktury i dokumentacja podatkowa);
 podrabianie i przerabianie ró¿nych towarów, legalizowanie ich fa³szywych znaków pochodzenia (np. dokumenty produkcji, pochodzenia);
 oszustwa spadkowe i nieuczciwe transakcje nieruchomociami (testamenty, orzeczenia s¹dowe, wypisy z ksi¹g wieczystych, gwarancje bankowe);
 podejmowanie i prowadzenie obrotu papierami wartociowymi (np. dowody to¿samoci);
 legalizowanie obrotu skradzionymi samochodami (np. dowody odprawy celnej,
umowy, dowody rejestracyjne);
 zorganizowany, nielegalny przerzut osób przez granice pañstwowe (dowody to¿samoci, wizy, karty pobytowe)51.
Nie jest to pe³en zestaw czynów zabronionych, w których wykorzystuje siê
fa³szerstwo dokumentów. W Polsce zauwa¿alny jest wzrost liczby przypadków fa³szowania medycznej dokumentacji klinicznej, zwi¹zanej z tocz¹cymi siê postêpowaniami prawnymi. Analizuj¹c ten problem, Marek Legieñ stwierdza, ¿e celem tego
rodzaju fa³szerstw jest wprowadzenie w b³¹d organów prawnych oraz orodków
50 Por. H. Ko³ecki, op. cit., s. 32 i n.; K. S³awik, Fa³szerstwa w obrêbie wspó³czesnej przestêpczoci, Radca Prawny 2000, nr 6, s. 118 i n.; M. Legieñ, Kryminalistyczna ocena wiarygodnoci dokumentacji medycznej w opisywaniu s¹dowo-lekarskim, Prokuratura i Prawo 1999, nr 10, s. 109 i n.
51 K. S³awik, op. cit., s. 118119.
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medycyny s¹dowej, które na zlecenie i dla potrzeb organów prawnych wydaj¹ opinie. Fa³szerstwa te dotycz¹ m.in. pozorowania choroby w celu uchylenia siê od
udzia³u w postêpowaniu karnym b¹d unikniêcia odpowiedzialnoci karnej, prób
obalenia testamentów, wy³udzenia prawa do renty, wy³udzenia odszkodowañ czy te¿
ukrycia b³êdów w praktyce klinicznej52.
W literaturze kryminalistycznej wymienia siê jeszcze szereg obszarów i celów
przestêpczego wykorzystywania dokumentów. Wskazuje siê na wykorzystywanie
fa³szu dokumentu przy przestêpstwach przeciwko rodowisku naturalnemu, czynach
zabronionych zwi¹zanych z narkotykami, terroryzmem, u¿yciem broni palnej, przemytem i handlem ¿ywym towarem, praniem pieniêdzy, prac¹ na czarno czy te¿
w przypadku szpiegostwa i infiltracji53.
Jak s³usznie podkrela J. Piórkowska-Flieger, obok okolicznoci natury prawnej, karalnoæ fa³szu dokumentu uzasadniona jest rol¹, jak¹ przypisuje siê dokumentom w odczuciu spo³ecznym54. W spo³ecznym odczuciu dokumenty s¹ uznawane za najbardziej wiarygodny dowód zawartych w nich treci, a odnosi siê to
zw³aszcza do dokumentów urzêdowych, którym przypisuje siê w zasadzie pe³n¹
wiarygodnoæ. Fa³sz dokumentu powoduje zachwianie zaufania do nich, a porednio
do podmiotów je wystawiaj¹cych. Powiadczenie nieprawdy w dokumencie jest
bowiem szczególnie szkodliwym przestêpstwem z racji negatywnego wydwiêku
spo³ecznego. Gdy taki dokument powiadcza osoba pe³ni¹ca swoist¹ rolê spo³eczn¹
i dzia³aj¹ca w imieniu organu pañstwowego, wzglêdnie samorz¹dowego, taki czyn
godzi w autorytet tych organów, dewaluuj¹c tym samym zaufanie do pañstwa55.

Summary
Socio-legal aspects of document falsification penalization
Key words: document, law, society, criminal law, falsification.

The article presents the importance of a document and its role in social and
legal circulation.
In the social perception a document is considered to be the most reliable evidence of
its content. Legal security as achieved by securing reliability and confidence for documents. Hence the security of document circulation is protected by the criminal law. The
article specifies legal and social aspects of document falsification penalization.
52

M. Legieñ, op. cit., s. 109.
S. Broekhaar, Identity documents as par of logistics of organised crime, Fachtagung Schleserkriminalität und Dokumente, 2.3.bis 4.3, Bundesministerium für Inners Generaldirektion für die Offentliche Sicherheit, Wiesbaden 1999, s. 35, za: H. Ko³ecki, op. cit., s. 3335.
54 J. Piórkowska-Flieger, op. cit., s. 148.
55 Por. G. Pieszko, Przestêpstwa fa³szowania dokumentów na tle przestêpczoci ogó³em w województwie podkarpackim w latach 19992010, Studia Prawnoustrojowe 2013, nr 19, s. 147 i n.
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Zarz¹dzanie procedurami ochronnymi
w administracji publicznej
z uwzglêdnieniem kontroli zarz¹dczej
Wprowadzenie
Obserwowane mechanizmy chroni¹ce jednostkê sektora finansów publicznych
przed niebezpieczeñstwami i zagro¿eniami stanowi¹ o sile wspó³czesnych instytucji
publicznych. Nale¿y zaakcentowaæ, ¿e ka¿da organizacja to przede wszystkim zespó³ ludzi zarz¹dzanych przez przywódcê, potrafi¹cych ze sob¹ umiejêtnie wspó³dzia³aæ w celu realizacji zdefiniowanych zadañ i misji. Funkcjonowanie ka¿dej instytucji publicznej na rynku publicznoprawnym, realizuj¹cej ró¿norodne dzia³ania
gospodarcze, spo³eczne czy kulturowe, sprawia, ¿e zachodzi koniecznoæ ochrony
posiadanych przez ni¹ zasobów poprzez w³aciwe mechanizmy ochronne i kontrolne. Zadania priorytetowe wyznaczaj¹ cele strategiczne, podzielone nastêpnie na cele
szczegó³owe  niebywale istotne w procesie ci¹g³ego podejmowania ró¿norodnych
decyzji na wszystkich szczeblach zarz¹dzania organizacj¹. Oparte s¹ one na dzia³aniach planistycznych i powi¹zane z otoczeniem organizacyjnym1. St¹d wszelkie misje
i zadania sektora finansów publicznych winny byæ skierowane na realizacjê celów
publicznych, za ich ochrona zapewniona przez prawid³ow¹ kontrolê zarz¹dcz¹.
Dziêki w³aciwie przygotowanym i wdro¿onym systemom kontrolnym mo¿liwe
jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prewencyjnych oraz zaradczych.
Instytucje publiczne bezwzglêdnie musz¹ zadbaæ o jednolitoæ realizacji ich misji
z przyjêt¹ i wdra¿an¹ strategi¹ rozwoju. Spójnoæ taka powinna byæ skoncentrowana
na kilku obszarach dzia³ania, do których zaliczyæ mo¿na misjê, kulturê organizacyjn¹, strukturê funkcjonowania jednostki wraz z wyznaczeniem jej celów. Trzeba
1

Por. T. Lubiñska (red.), Nowe zarz¹dzanie publiczne: skutecznoæ i efektywnoæ: bud¿et zadaniowy w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009, s. 8793.
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tak¿e pamiêtaæ, i¿ najwy¿sze kierownictwo ka¿dej organizacji musi w sposób ci¹g³y
dokonywaæ oceny prowadzonej przez siebie polityki decyzyjnej. Narzêdziem najczêciej wykorzystywanym do tworzenia w³aciwych mechanizmów ochronnych jest
kontrola zarz¹dcza oraz audyt wewnêtrzny.
W niniejszej publikacji zaprezentujê podstawowe modele kontroli, które najczêciej pojawiaj¹ siê w instytucjach publicznych, z wyodrêbnieniem kontroli zarz¹dczej, w oparciu o obowi¹zuj¹c¹ literaturê przedmiotu wraz z praktycznymi przyk³adami takich dzia³añ.

Idea zarz¹dzania w administracji publicznej
Prowadz¹c rozwa¿ania nt. systemów zarz¹dczych w jednostkach sektora finansów publicznych, nale¿y wspomnieæ o samej istocie zarz¹dzania publicznego, ukierunkowanego na podejmowanie decyzji przez kieruj¹cych organizacj¹. Zarz¹dzanie
publiczne jest procesem wiadczenia wyodrêbnionych us³ug publicznych, których
celem jest zaspokajanie najwa¿niejszych potrzeb publicznych. Wed³ug Barbary Ko¿uch, z zarz¹dzaniem publicznym mo¿na spotkaæ siê bez wzglêdu na to, czy organizacje publiczne zaspokajaj¹ potrzeby publiczne bezporednio, wytwarzaj¹c dobra
i us³ugi, czy te¿ porednio poprzez ró¿ne rozwi¹zania instytucjonalne, np. subsydiowanie przedsiêbiorstw prywatnych czy organizacji pozarz¹dowych, które mog¹ byæ
bezporednim wiadczeniodawc¹ us³ug publicznych2.
Dogmatyka wspó³czesnej problematyki zarz¹dzania jednostkami sektora finansów publicznych koncentruje siê na podnoszeniu gospodarnoci, efektywnoci, rzetelnoci, skutecznoci oraz sprawnoci w realizacji zadañ publicznych. Obserwuje
siê tendencjê do coraz precyzyjniejszego opracowywania nowych zasad, które staraj¹ siê przyjmowaæ wiele trafnych rozwi¹zañ z nauk o zarz¹dzaniu i ekonomii. Niezale¿nie od dyskusji tocz¹cej siê wokó³ idei wspó³czesnego zarz¹dzania publicznego, ustawodawca wprowadzi³ nowe regulacje prawne, których przestrzeganie ma na
celu ujednolicenie i usprawnienie stanu zarz¹dzania instytucjami publicznymi.
Mowa w tym przypadku o wspomnianej ju¿ kontroli zarz¹dczej.
Proces zarz¹dzania publicznego w instytucjach publicznych polega na ci¹g³ej
realizacji zadañ publicznych, które swoim zakresem obejmuj¹ cztery podstawowe
funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie (umiejêtne zarz¹dzanie pracownikami) oraz kontrolowanie. Umiejêtne kierowanie wskazanymi procesami przyczynia siê do opracowania w³aciwych systemów zarz¹dzania jednostk¹, wspartych
mechanizmami ochronnymi (kontrolnymi).
2 Istotê pojêcia zarz¹dzania publicznego zawieraj¹ publikacje B. Ko¿uch: Zarz¹dzanie publiczne.
Istota i zakres pojêcia, Wspó³czesne Zarz¹dzanie 2002, nr 2 oraz Zarz¹dzanie strategiczne w organizacjach publicznych, [w:] Zarz¹dzanie w sektorze publicznym, Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie,
Bia³ystok 2003, s. 2933.
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Za g³ówn¹ istotê planowania uznaje siê wyznaczanie strategicznych celów organizacji wraz ze wskazaniem metod osi¹gania takich celów. Niezbêdnym narzêdziem
w tym przypadku s¹ posiadane zasoby (np. ludzki, finansowy, czasowy). Du¿¹ rolê
odgrywa prawid³owy proces sformu³owania celów strategicznych, który jest pomocnym instrumentem w wyznaczaniu mechanizmów kontrolnych3. Druga funkcja zarz¹dzania polega na precyzyjnym grupowaniu kluczowych dzia³añ, tj. na wskazywaniu w³aciwych stosunków organizacyjnych wraz z wyznaczeniem kultury
organizacyjnej. Kolejna funkcja zarz¹dzania, definiowana jako motywowanie (przewodzenie), ukierunkowana jest na zachêcanie pracowników do wiêkszej aktywnoci
i zaanga¿owania w realizacjê zadañ, w tym do umiejêtnego opracowywania procedur i mechanizmów kontrolnych. Motywowanie coraz czêciej wykorzystuje siê do
zarz¹dzania ró¿nymi obszarami funkcjonuj¹cymi w jednostce sektora finansów publicznych, np. polityki p³acowo-kadrowej, polityki zarz¹dzania celami, polityki zarz¹dzania decyzjami czy polityki dokonuj¹cej oceny pracowników4. Kontrolowanie,
jako ostatnia funkcja zarz¹dzania, dotyczy najczêciej porównania i diagnozowania
stanów rzeczywistych ze stanami postulowanymi. Omawiana funkcja kontrolna zawsze jest sprê¿ona zwrotnie z pozosta³ym funkcjami zarz¹dzania. Najczêciej system monitoringu i kontroli dostarcza kierownictwu wiedzê z zakresu funkcjonowania jednostki. System ten skupiony bywa na ocenie realizacji wyznaczonych przez
jednostkê zadañ, jak równie¿ formu³uje niezbêdne zalecenia i uwagi, które przybieraj¹ doæ czêsto charakter dzia³añ czysto motywacyjnych, polegaj¹cych na opracowaniu i wdro¿eniu niezbêdnych korekt (dzia³añ naprawczych)5, maj¹cych w przysz³oci wyeliminowaæ zagro¿enia i niebezpieczeñstwa.

Kontrola zarz¹dcza jako mechanizm ochronny systemu zarz¹dzania
administracj¹ publiczn¹
Kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora finansów publicznych co do swojej
istoty nie jest nowym zagadnieniem, lecz form¹ systemu kontroli wewnêtrznej,
z powodzeniem funkcjonuj¹cej wczeniej w instytucjach publicznych. Nale¿y przypomnieæ, i¿ do koñca 2009 r. kontrola wewnêtrzna przyjmowa³a postaæ kontroli
finansowej, a ta wprowadzona zosta³a ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

3

Por. E.J. Saunders, Audyt i kontrola wewnêtrzna w przedsiêbiorstwach i administracji publicznej, Polski Instytut Kontroli Wewnêtrznej, Czêstochowa 2011, s. 6567.
4 Por. S. Richards, Flexibility in personel management: Some comparisons between the public
and private sectors, [w:] Flexible personnel management in the public service, PUMA, Paris 1990,
s. 8995.
5 Patrz B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet,
Warszawa 2004, s. 6264.
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oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³aniach administracji rz¹dowej
oraz ustawy o s³u¿bie cywilnej6.
Ustawodawca w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych7 wprowadzi³
pojêcie kontroli zarz¹dczej. Zgodnie z tym zapisem, kontrolê zarz¹dcz¹ stanowi
ogó³ dzia³añ podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadañ jednostki
sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczêdny
i terminowy. Dziêki wdro¿eniu w jednostkach sektora finansów publicznych kontroli zarz¹dczej zarz¹dzaj¹cy otrzymuj¹ zapewnienie, ¿e wszystkie dzia³ania s¹ realizowane w sposób prawid³owy. Kontrola zarz¹dcza jest równie¿ procesem, który przypisuje okrelone zadania pracownikom odpowiadaj¹cym za poszczególne etapy
zwi¹zane z dzia³aniami zarz¹dczymi w organizacji.
Ca³a dzia³alnoæ instytucji publicznych  jak ju¿ w definicji kontroli zarz¹dczej
zosta³o zaakcentowane  musi byæ realizowana w sposób efektywny, oszczêdny oraz
terminowy. Mo¿na te¿ wskazaæ inne wa¿ne cechy, takie jak skutecznoæ, prawid³owoæ, rzetelnoæ czy gospodarnoæ w procesie wyznaczania i realizacji zadañ publicznych. Wskazana oszczêdnoæ, skoncentrowana na ochronie rodków finansowych jednostki, bada alternatywne sposoby zastosowania tañszych metod, niezbêdnych do
osi¹gniêcia okrelonych w planie pracy celów. W tym przypadku nale¿y do minimum ograniczyæ ponoszone koszty, co nie zawsze jest proste. Terminowoæ polega
natomiast na wywi¹zywaniu siê przez instytucje administracji publicznej ze wszystkich przyjêtych zobowi¹zañ, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych.
Wspomnieæ tutaj mo¿na o ustawie o samorz¹dzie gminnym, która wyznacza katalog
zadañ w³asnych wskazanych do realizacji jednostkom samorz¹du terytorialnego
stopnia podstawowego, czyli gminom8.
Kontrola zarz¹dcza, funkcjonuj¹ca ju¿ od pocz¹tku 2010 r., koncentruje siê na
precyzyjnym wyznaczeniu przez organizacjê celów i zadañ, jak równie¿ sprawdza
poziom ich realizacji. Obserwacje autora dowodz¹, i¿ kierownicy jednostek sektora
finansów publicznych coraz wiêksz¹ uwagê zwracaj¹ na wszystkie zarz¹dzane przez
siebie obszary funkcjonowania jednostki. I sta³o siê to zapewne dziêki kontroli
zarz¹dczej, która u³atwi³a zarz¹dzaj¹cym podejmowanie decyzji. Co wiêcej, kierownicy instytucji publicznych posiadaj¹ coraz wiêksz¹ wiadomoæ, i¿ stosowanie postanowieñ wynikaj¹cych z kontroli zarz¹dczej jest niezwykle istotne. To mo¿e cieszyæ, tym bardziej ¿e kontrola zarz¹dcza sta³a siê obszarem licznych kontroli
wewnêtrznych i zewnêtrznych, a wspomagaj¹cy j¹ audyt wewnêtrzny dokonuje oceny systemu funkcjonowania kontroli zarz¹dczej. Tak¿e i Minister Finansów Komu6

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³aniach administracji
rz¹dowej oraz ustawy o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. nr 102, poz. 1116 ze zm.).
7 Patrz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 ze zm.)  dalej: u.f.p.
8 Patrz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.).
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nikatem nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz¹dczej
dla sektora finansów publicznych przyczyni³ siê do upowszechnienia wiedzy z zakresu kontroli zarz¹dczej i jej roli w prawid³owej misji jednostek sektora finansów
publicznych9.
Dla zapewnienia mechanizmów ochronnych, stanowi¹cych g³ówne ogniwo zabezpieczaj¹ce jednostkê przed zagro¿eniami, warto wspomnieæ o dyspozycji zawartej
w art. 68 ust. 2 u.f.p., zgodnie z któr¹ kontrola zarz¹dcza wyznacza siedem strategicznych obszarów10. Celem kontroli zarz¹dczej jest zapewnienie w szczególnoci:
1) zgodnoci dzia³alnoci z przepisami prawa oraz procedurami wewnêtrznymi
 ustawa mówi nie tylko o procedurach reguluj¹cych kwestie finansowe, wynikaj¹cych wprost z jej zapisów, ale tak¿e okrela przepisy pomocnicze i wykonawcze;
przyk³adem mog¹ byæ tutaj wewnêtrzne zarz¹dzenia, instrukcje, procedury obiegu
dokumentów itp.;
2) skutecznoci i efektywnoci dzia³ania  cel ten polega na maksymalizacji
efektów przy minimalnym wk³adzie, a wynika to z art. 44 ust. 3 u.f.p., który wskazuje, i¿ wydatki publiczne powinny byæ dokonywane w sposób celowy i oszczêdny
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak³adów, a tak¿e optymalnego doboru metod i rodków s³u¿¹cych osi¹gniêciu za³o¿onych celów;
3) wiarygodnoci sprawozdañ  ta wa¿na cecha wskazuje, i¿ ka¿da instytucja
publiczna, która realizuje zadania publiczne i otrzymuje na ich realizacjê rodki
publiczne, ma prawny obowi¹zek sk³adania sprawozdañ z zakresu swojej dzia³alnoci; wszystkie sprawozdania wytworzone przez tak¹ jednostkê mog¹ byæ przedmiotem ró¿nych kontroli, dlatego wymagana jest ich starannoæ i poprawnoæ w sensie
rachunkowym, merytorycznym i prawnym;
4) ochrony zasobów  niew¹tpliwie istotne staje siê wprowadzanie we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych jednolitych zasad gospodarowania
mieniem, gdzie wszystkie trwa³e zasoby powinny podlegaæ systematycznej ocenie,
tj. inwentaryzacji;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postêpowania  w tym przypadku chodzi o zadowolenie klienta z decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej; w instytucjach publicznych wprowadzane s¹ kodeksy etyczne
pracowników, poparte d¹¿eniem niektórych z nich do uzyskania certyfikatów wiadczonej jakoci wed³ug norm ISO11;
6) efektywnoci i skutecznoci przep³ywu informacji  proces, który nieustannie
nale¿y doskonaliæ i ulepszaæ, aby wszyscy zatrudnieni w jednostce pracownicy byli
informowani o podejmowanych przez kierownictwo decyzjach; sam system przep³ywu informacji musi byæ nieustannie doskonalony;
9

Patrz Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. nr 15, poz. 84).
10 Patrz art. 68 ust. 2 u.f.p.
11 ISO uto¿samiane jest z miêdzynarodow¹ norm¹ okrelaj¹c¹ g³ówne wymagania, które powinien
spe³niaæ system zarz¹dzania jakoci¹ w jednostce sektora finansów publicznych.
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7) zarz¹dzania ryzykiem  obszar, który ³¹czy kontrolê zarz¹dcz¹ z audytem
wewnêtrznym; zarz¹dzanie ryzykiem sta³o siê bowiem procesem ci¹g³ym, realizowanym przez pracowników zatrudnionych na wszystkich szczeblach instytucji publicznych.
Ostatni z omawianych celów kontroli zarz¹dczej jest ju¿ obszarem na trwale
uwzglêdnionym w strategii rozwoju danej jednostki sektora finansów publicznych.
Pomaga bowiem identyfikowaæ potencjalne zdarzenia maj¹ce wp³yw (pozywany
i negatywny) na jednostkê. Zarz¹dzanie ryzykiem to tak¿e dostarczanie kierownictwu jednostki odpowiedniej wiedzy i wiadomoci, ¿e mo¿na sprawnie i skutecznie
realizowaæ wyznaczone przez organizacjê zadania12.
Trzeba zaznaczyæ, i¿ instytucja audytu wewnêtrznego nie jest w ¿aden sposób
odpowiedzialna za proces zarz¹dzania ryzykiem. G³ównym zadaniem audytu w obszarze zarz¹dzania ryzykiem jest umiejêtna identyfikacja oraz analiza ryzyka. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporz¹dzania Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnêtrznego, kierownik komórki audytu wewnêtrznego albo audytor us³ugodawcy na poziomie przygotowywania planu
audytu przeprowadza w sposób udokumentowany analizê ryzyka13. Omawiana analiza obejmuje swoim zakresem identyfikacjê obszarów dzia³alnoci danej jednostki
wraz z ocen¹ ryzyk mo¿liwych do wyst¹pienia we wszystkich tych obszarach. St¹d
przeprowadzaj¹c analizê ryzyka, kierownik komórki audytu wewnêtrznego powinien uwzglêdniaæ w swojej ocenie zakres odpowiedzialnoci kierownika jednostki
sektora finansów publicznych za ca³oæ funkcjonuj¹cej tam kontroli zarz¹dczej.
Doæ istotn¹ regulacj¹ prawn¹, okrelaj¹c¹ obowi¹zki zarz¹dzaj¹cych ka¿d¹
instytucj¹ publiczn¹, jest dyspozycja zawarta w art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Zgodnie
z ni¹, zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarz¹dczej nale¿y do:
1) ministra w kierowanych przez niego dzia³ach administracji rz¹dowej;
2) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przewodnicz¹cego zarz¹du jednostki
samorz¹du terytorialnego;
3) kierownika jednostki14.

Wdra¿ane mechanizmy ochronne stosowane
w administracji publicznej
Zarz¹dzaj¹cy instytucjami sektora finansów publicznych posiadaj¹ coraz wiêksz¹ wiadomoæ, i¿ kontrola zarz¹dcza jest pomocnym narzêdziem, który u³atwia
12 Patrz A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarz¹dcza  ujêcie praktyczne, Handicap, Warszawa
2010, s. 4547.
13 Patrz rozporz¹dzanie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania
i dokumentowania audytu wewnêtrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108).
14 Patrz regulacje prawne zawarte w art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Zarz¹dzanie procedurami ochronnymi w administracji publicznej...

191

realizacjê polityki opartej na gospodarnoci, racjonalizacji, transparentnoci wydatków publicznych wraz z ochron¹ posiadanych zasobów. Do istotnych funkcji kontroli zarz¹dczej w administracji publicznej mo¿na zaliczyæ:
 analizowanie prawid³owoci przebiegu procesu realizacji zadañ publicznych przez
organizacjê;
 dokonywanie oceny, czy wydatki publiczne faktycznie s¹ dokonywane w sposób
umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê wszystkich zadañ, czy rodki publiczne s¹
wydatkowane w sposób celowy, oszczêdny, racjonalny i rzetelny; wa¿n¹ rolê odgrywa tutaj zasada uzyskiwania najlepszych efektów z ponoszonych nak³adów,
tworz¹c wartoæ dodan¹ dla organizacji;
 umiejêtne porównywanie stopnia rzeczywistej realizacji zadañ ujêtych w rocznym
planie pracy z wczeniej przyjêtymi za³o¿eniami;
 sposób wydawania oraz wdra¿ania zaleceñ oraz wniosków pokontrolnych lub poaudytowych15.
Kontrola zarz¹dcza we wspó³czesnych instytucjach publicznych jest bardzo
spójnym procesem w organizacji, która badaj¹c prawid³owoci dzia³añ, ma du¿y
wp³yw na sposób realizacji zadañ, pe³ni¹c jednoczenie funkcjê ochronn¹. Nale¿y
równie¿ wskazaæ na kilka instrumentów, które realizuj¹c postanowienia zawarte
w ustawie o finansach publicznych, wspieraj¹ zarz¹dzaj¹cych w sprawowaniu swojej funkcji. Do tych instrumentów nale¿y:
 audyt wewnêtrzny, który jest pomocny szczególne w zakresie zarz¹dzania ryzykiem, jak równie¿ dokonuje czynnoci doradczych;
 kontrola wewnêtrzna, sprawowana przez upowa¿nionych pracowników komórki
kontroli lub innych pracowników realizuj¹cych czynnoci kontrolne z upowa¿nienia kierownika jednostki;
 kontrola finansowa najczêciej sprawowana przez skarbnika, g³ównych ksiêgowych lub osoby zatrudnione w finansowej komórce danej organizacji;
 kontrola instytucjonalna prowadzona przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (NIK), Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ (RIO) czy Urz¹d Kontroli Skarbowej (UKS);
 kontrola funkcjonalna sprawowana najczêciej przez osoby, które z racji swojej
pozycji w strukturze organizacyjnej posiadaj¹ uprawnienia zarz¹dcze (nadzór bie¿¹cy, nadzór budowlany, nadzór specjalistyczny i inne);
 kontrola zarz¹dcza, która z racji obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o finansach publicznych realizowana jest przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych16.
Wykonywanie codziennych zadañ przez administracjê publiczn¹ dowodzi nieustannie, i¿ prawid³owo przygotowane mechanizmy i procedury ochronne mog¹
zabezpieczyæ jednostkê przed niebezpieczeñstwami i zagro¿eniami, których skutki
mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na sposób realizacji wyznaczonych zadañ. Co wiêcej,
15

Por. R.W. Griffin, Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009, s. 6769.
Patrz M. Sola, Kontrola zarz¹dcza w administracji samorz¹dowej. Standardy i sposoby praktycznej realizacji, Municypium S.A., Warszawa 2010, s. 8083.
16
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ka¿da jednostka sektora finansów publicznych ma swoj¹ odrêbn¹ specyfikê (chodzi
tutaj o sposób sprawowania w³adzy, modele podejmowania decyzji), dlatego te¿
musi w sposób doæ indywidualny okrelaæ systemy ochronne posiadanych zasobów.
Dziêki takim dzia³aniom wyznaczone zostaj¹ odpowiednie procedury, posi³kowane
delegowaniem specjalnie przygotowanych pracowników do zarz¹dzania mechanizmami kontrolnymi. Wspomniana wy¿ej indywidualnoæ instytucji publicznych
w wyznaczaniu procedur ochronnych powoduje, ¿e ka¿da jednostka stara siê przygotowaæ mechanizmy zarz¹dcze i kontrolne dostosowywane do w³asnej specyfiki
funkcjonowania i dzia³alnoci. Wspomniane procedury to m.in.:
 wprowadzenie autoryzacji celem zatrzymania transakcji, co do których decyzje
nie zosta³y jeszcze zaakceptowane na odpowiednim poziomie zarz¹dzania;
 dokonanie wstêpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych
z przyjêtym przez dan¹ jednostkê sektora finansów publicznych planem finansowym;
 wieloetapowa ocena dowodu ksiêgowego (ocena formalna, merytoryczna, rachunkowa);
 pisemna rejestracja wszystkich posiadanych dokumentów w przyjêtych wewnêtrznych instrukcjach obiegu dokumentów finansowo-ksiêgowych;
 kontrola dostêpu do dokumentów prawnie w jednostce chronionych (np. zabezpieczenia dostêpu fizycznego, stosowanie w³aciwych programów komputerowych).
Wskazane przyk³adowe mechanizmy chroni¹ce zasoby instytucji publicznych
przed zagro¿eniami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi dowodz¹, ¿e przyjête w nich
dzia³ania kontrolne s¹ istotne dla prawid³owego poziomu realizacji zadañ publicznych17. Nale¿y zatem pamiêtaæ o systematycznym aktualizowaniu procedur kontrolnych, szkoleniu pracowników odpowiedzialnych za czynnoci kontrolne oraz dostosowaniu systemu zabezpieczeñ do aktualnych potrzeb. Od kilku lat funkcjonuj¹ca
ju¿ cyfryzacja w instytucjach publicznych wymusza na zarz¹dzaj¹cych wprowadzenie procedur dotycz¹cych polityki bezpieczeñstwa informacji. Wprowadza siê tak¿e
plany bezpieczeñstwa teleinformatycznego, których celem jest okrelenie zasad bezpieczeñstwa i eksploatacji systemów teleinformatycznych oraz zasad bezpieczeñstwa informacji w danym organie administracji publicznej.
Trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e nie ma takich procedur ochronnych, które ca³kowicie zabezpieczaj¹ posiadane zasoby. Jednak¿e nie usprawiedliwia to pojawiaj¹cych siê luk w systemach zarz¹dczych i ochronnych, a obowi¹zkiem kierownictwa
jednostki jest dokonywanie sta³ego monitoringu funkcjonuj¹cych procedur oraz
przeprowadzanie systematycznych weryfikacji informacji zawartych w mechanizmach kontrolnych. Okresowe oceny systemów kontrolnych powinny byæ skrupulatnie analizowane przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach publicznych, by w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie wprowadziæ
do nich zmiany, które ochroni¹ jednostkê przed zagro¿eniami.
17

Patrz J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, zakres i procedury, Erida, Warszawa
2013, s. 3345.
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Podsumowanie
Znowelizowana ustawa o finansach publicznych zbli¿a kontrolê zarz¹dcz¹ do
audytu wewnêtrznego, który zgodnie z jej zapisami jest zobligowany do pomocy
w osi¹gniêciu wszystkich za³o¿onych przez organizacjê celów. Takie dzia³ania realizowane s¹ poprzez systematyczn¹ ocenê kontroli zarz¹dczej, zarz¹dzanie ryzykiem
wraz z przeprowadzaniem czynnoci doradczych i sprawdzaj¹cych. Ka¿da jednostka
sektora finansów publicznych powinna byæ w odpowiedni sposób zabezpieczona
przed zagro¿eniami, za skutecznie wdro¿ona i realizowana kontrola zarz¹dcza pomaga ten cel zrealizowaæ poprzez wskazywanie odpowiednich rodków ochronnych.
Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który projektuje lub aktualizuje procedury kontroli, winien wykorzystywaæ standardy kontroli zarz¹dczej. Ma to
na celu promowanie jednolitego modelu kontroli zarz¹dczej w ca³ym sektorze finansów publicznych. Dlatego te¿ nale¿y monitorowaæ na bie¿¹co skutecznoæ wszystkich
elementów systemu kontroli zarz¹dczej. Co wiêcej, zaleca siê równie¿ przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarz¹dczej, która daje mo¿liwoæ zwiêkszenia
szansy na rozpoznanie mo¿liwych niebezpieczeñstw mog¹cych zak³óciæ realizacjê
zadañ.
Wspó³czesne systemy zarz¹dzania instytucjami publicznymi wymuszaj¹ na zarz¹dzaj¹cych obowi¹zek wprowadzania coraz bardziej skutecznych instrumentów
ochronnych, niew¹tpliwie po¿¹danych w systemie zarz¹dzania celami. wiadomoæ
kierownictwa instytucji publicznych w tym zakresie z ka¿dym rokiem siê zwiêksza.
To mo¿e cieszyæ, tym bardziej ¿e coraz wiêcej pracowników anga¿owanych jest
w proces aktualizacji i wdra¿ania procedur kontrolnych wykorzystuj¹cych mo¿liwoci kontroli zarz¹dczej, których wiedza i dowiadczenie wspomagaj¹ budowê prawid³owych mechanizmów ochronnych opartych na nowoczesnym systemie zarz¹dzania ka¿d¹ instytucj¹ publiczn¹.

Summary
Managing protective procedures in public administration
including the management control
Key words: management, public administration, control, management control.

Controls and protective covering each unit finance sector are undoubtedly an
important part of protecting the organization from threats and dangers. For the
proper preparation and implementation of mechanisms to protect the individual
against the negative effects of external action corresponds to the management of the
entity. This is it, by the ability of leaders and managers to develop and implement
the tasks and objectives of the unit, creates the so-called added value, which is the
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foundation of development of any organization. Moreover, occurring in contemporary public institutions management systems contribute to the development of core
values that are necessary to attain its objectives and the organization achieve its
intended results. With properly prepared and implemented by public sector entities
control mechanisms, it is possible to introduce appropriate mechanisms for preventive and remedial measures. In such public institutions must necessarily appear uniformity (consistency) implementation of the organizations mission and adopted and
implemented development strategy. Consistency should be so focused on several
areas of action, which include the mission of the organization, organizational culture, structure, functioning of the unit, with the determination of its objectives. We
also need to remember that the top management of any organization must continuously evaluate its policies in decision-making. The most common tool used to create
the appropriate protective mechanisms to control management.
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Uczestnictwo w prezentacji treci pornograficznych
z udzia³em ma³oletniego
Seksualne wykorzystywanie ma³oletnich, zw³aszcza pornografia i prostytucja
dzieciêca jest powa¿nym problemem moralnym, spo³ecznym i prawnym. Szereg
zachowañ tego typu nabiera cech przestêpczoci globalnej i zorganizowanej. Ka¿dy
za przypadek ma destrukcyjny wp³yw na zdrowie dziecka i jego rozwój psychofizyczny. Zapobieganie temu zjawisku wymaga odpowiednich regulacji prawnych,
prowadzenia przez poszczególne pañstwa równoleg³ych dzia³añ w ramach polityki
kryminalnej, a tak¿e intensyfikacji wspó³pracy miêdzynarodowej.
Z dniem 26 maja 2014 r. rozszerzy³ siê zakres penalizacji czynów w sferze
obyczajnoci, w tym pornografii. Nowelizacja rozdzia³u XXV k.k. by³a konieczna
ze wzglêdu na up³ywaj¹cy termin do wdro¿enia Dyrektywy 2011/93/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieciêcej, zastêpuj¹cej decyzjê ramow¹ Rady 2004/68/WSiSW1 (zwanej dalej dyrektyw¹) oraz
podpisanej przez Polskê 25 padziernika 2007 r. Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem
w celach seksualnych (tzw. konwencja z Lanzarote), jak równie¿  w zakresie dotycz¹cym zwalczania przestêpstw zwi¹zanych z pornografi¹ dzieciêc¹  podpisanej
przez Polskê 23 listopada 2001 r. Konwencji Rady Europy o cyberprzestêpczoci2.
W ramach nowelizacji art. 202 k.k. dodano § 4c, w myl którego karze grzywny, ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do lat 2 podlega ten, kto w celu
zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treci pornograficznych
z udzia³em ma³oletniego. Kryminalizacja bezporedniego uczestnictwa w tego ro1 Dz. Urz. UE L 335 z 17 grudnia 2011 r., s. 1; Dz. Urz. UE L 18 z 21 stycznia 2012 r., s. 7.
Termin wdro¿enia Dyrektywy up³ywa³ 18 grudnia 2013 r.
2 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 538).
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dzaju widowiskach wynika³a z art. 4 ust. 4 dyrektywy oraz art. 21 ust. 1 lit. c
konwencji z Lanzarote3.
Redakcja przepisu nasuwa w¹tpliwoci co do znamion ustawowych tego typu
przestêpstwa, które mog¹ przek³adaæ siê na realne trudnoci w praktyce organów
cigania i wymiaru sprawiedliwoci. Celem artyku³u jest analiza dogmatyczna znamion ustawowych przestêpstwa uczestnictwa w prezentacji treci pornograficznych
z udzia³em ma³oletniego i ocena tej stosunkowo nowej regulacji.
Na pocz¹tku warto zwróciæ uwagê na literalne brzmienie omawianego przepisu.
Przede wszystkim budzi w¹tpliwoci kluczowe okrelenie prezentacja treci pornograficznych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ród³owe akty prawne pos³uguj¹ siê nieco innym pojêciem  wiadomego uczestnictwa (wiadomej obecnoci) w przedstawieniu pornograficznym z udzia³em dzieci (knowingly attending pornographic
performances involving the participation of children)4. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
pomiêdzy prezentacj¹ treci pornograficznych a przedstawieniem pornograficznym zachodzi znaczna ró¿nica. Szczegó³owa analiza mo¿e za doprowadziæ do
interesuj¹cych wniosków.
Zgodnie z art. 2 lit. e dyrektywy, przedstawienie pornograficzne (pornographic performance) nale¿y rozumieæ jako skierowane do publicznoci ukazywanie
na ¿ywo, w tym za porednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych:
dziecka uczestnicz¹cego w rzeczywistym lub symulowanym zachowaniu o wyranie
seksualnym charakterze; organów p³ciowych dziecka, w celach g³ównie seksualnych5. Polski ustawodawca w miejsce okrelenia przedstawienie pornograficzne
postanowi³ jednak u¿yæ sformu³owania prezentacja treci pornograficznych, uzasadniaj¹c to po pierwsze  nieostroci¹ pierwszego z nich, po drugie za  chêci¹
nawi¹zania do terminów ju¿ wystêpuj¹cych w kodeksie karnym, zatem z myl¹
o u³atwieniu jego interpretacji.
Jak ju¿ wczeniej zasygnalizowano, zabieg ten nie tylko nie wykluczy³ w¹tpliwoci, ale wrêcz paradoksalnie sta³ siê ich ród³em, wbrew intencjom ustawodawcy.
Rzeczywicie pojêcie treci pornograficzne jest mocno zakorzenione w doktrynie
i orzecznictwie z zakresu prawa karnego, za termin prezentacja ma silne konotacje ze sposobem okrelenia czynnoci sprawczej przestêpstw z art. 200 § 3 i 4 k.k.
oraz art. 202 § 1, 3 i 4b k.k., tj. prezentuje, jak równie¿ z cech¹ treci pornograficznych z art. 202 § 3 k.k., tj. prezentowaniem przemocy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w¹tpliwoci nie dotycz¹ znamienia treci pornograficznych (mimo oczywistych
trudnoci w jego praktycznym zastosowaniu), lecz owej prezentacji.
Zasady wyk³adni jêzykowej wymagaj¹ m.in. rozumienia znamion ustawowych
przestêpstw zgodnie z ich znaczeniem przyjêtym w dotychczas obowi¹zuj¹cych
3 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (druk 2016), s. 6.
4 Art. 21 lit. c konwencji z Lanzarotte oraz art. 4 ust. 4 dyrektywy.
5 Art. 2 lit. e dyrektywy.
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przepisach prawa, co dotyczy szczególnie tego samego aktu prawnego, a w tym
przypadku konkretnie tej samej jednostki. Wprawdzie znamiê prezentuje nie posiada definicji legalnej, jednak mo¿emy tu mówiæ o domniemaniu znaczenia specjalnego.
Je¿eli okrelony termin nale¿y do terminów specyficznych w okrelonej dziedzinie
wiedzy, to nale¿y przyj¹æ, i¿ termin ten ma takie znaczenie, jak w tych dziedzinach.
Termin prezentuje nale¿y do nauki prawa karnego i jest czêsto wykorzystywany
w zakresie przestêpstw seksualnych wobec lub z udzia³em ma³oletnich. Nawi¹zanie
zatem do tego terminu powoduje specyficzne rozumienie nowego typu przestêpstwa.
Zdaniem S³awomira Hypsia, prezentowanie polega na pokazywaniu treci
pornograficznych w jakiejkolwiek formie (filmu, gazety, zdjêcia czy obrazu itd.)
oraz w jakiejkolwiek postaci, tj. zarówno publicznej (wystawianie na widok), jak
i prywatnej, która pozwala w sposób bezporedni innym osobom zapoznaæ siê z jej
treci¹6. Jeszcze dok³adniej znamiê to opisuje Jaros³aw Warylewski. Jego zdaniem
prezentowanie to inaczej dokonywanie prezentacji, najczêciej czego, innym osobom, zw³aszcza publicznoci. Prezentowanie oznacza pokazywanie, przedstawianie,
zapoznawanie z czym. Prezentacja treci pornograficznych umo¿liwia ich odbiór za
pomoc¹ wzroku lub s³uchu (obejrzenie, przeczytanie lub us³yszenie)7.
Znamiê prezentowania jest cile zwi¹zane ze znamieniem treci pornograficznych. Mimo wczeniejszego ustalenia, ¿e to drugie budzi mniej w¹tpliwoci,
w nauce prawa karnego mo¿na odnotowaæ dwie g³ówne propozycje co do kryterium, jakim powinien kierowaæ siê s¹d przy okrelaniu, czy zachodzi znamiê ustawowe treci pornograficznych. Pierwsze kryterium (subiektywne) odnosi siê do
s³usznej oceny osoby przeciêtnie wra¿liwej, zintegrowanej spo³ecznie oraz wiadomej powszechnie akceptowanych wartoci. Drugie kryterium (obiektywne) odrywa
zakres przedmiotowy pornografii od jakichkolwiek ocen jej odbiorców8.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje druga z wymienionych propozycji. Jej autor
 Jaros³aw Warylewski  aktualizuj¹c definicjê pojêcia pornografia o nowe atrybuty wynikaj¹ce z technologii cyfrowej, proponuje, by treci pornograficzne jako
treci zawarte w daj¹cym siê wyodrêbniæ przekazie informacyjnym (prezentacji)
b¹d w jego istotnych i odpowiednio spójnych fragmentach w formie materialnej lub
zdematerializowanej, utrwalone za pomoc¹ dowolnego nonika lub nieutrwalone,
charakteryzuj¹ce siê tym, i¿ przedstawiaj¹ w jakiejkolwiek formie autentyczne lub
tylko wyobra¿one (wykreowane) przejawy p³ciowoci lub ¿ycia seksualnego cz³owieka w wymiarze ograniczonym (sprowadzonym) do funkcji fizjologicznych oraz
aspektów techniczno-biologicznych9.
6 S. Hyp, [w:] A. Grzekowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa
2015, Legalis/el.
7 J. Warylewski, [w:] R. Stefañski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2015, Legalis/el.
8 Zob. J. Warylewski, Pornografia  próba definicji, [w:] M. Mozgawa (red.), Pornografia,
Warszawa 2011 s. 26. Por. M. Filar, Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruñ 1977,
s. 30.
9 Por. J. Warylewski, Pornografia..., s. 25.
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Warto te¿ podkreliæ, ¿e w ocenie S¹du Najwy¿szego znamiê treci pornograficzne to termin prawny, nie za medyczny czy seksuologiczny. Ocena jego zaistnienia nale¿y wy³¹cznie do s¹du, nie za bieg³ego seksuologa, który posiada wiadomoci specjalne jedynie w zakresie ustalenia hipotetycznego wp³ywu danej
prezentacji na potencjalnego odbiorcê w p³aszczynie jego reakcji emocjonalnych,
w tym seksualnych. Zdaniem SN, treci pornograficzne w rozumieniu art. 202 k.k.
mog¹ byæ zawarte w utrwalonej formie (np. film, zdjêcia, czasopisma, ksi¹¿ki, obrazy) lub nie (np. pokazy na ¿ywo)10.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomimo braku definicji legalnej, znamiê treci pornograficzne ma ustalony zakres znaczeniowy, w wiêkszoci przypadków pozwalaj¹cy na
jednoznaczn¹ identyfikacjê stanu faktycznego bêd¹cego przedmiotem oceny. Praktyczne trudnoci mog¹ natomiast wystêpowaæ w odniesieniu do prezentacji artystycznych, w zwi¹zku z którymi pojawiaj¹ siê problemy z ich ocen¹ w p³aszczynie
prawa karnego. Wówczas nale¿y odwo³aæ siê do kryteriów estetycznych, kryterium
wartoci artystycznej utworu, a tak¿e kontekstu jego powstania i prezentacji11.
W oparciu o powy¿sze ustalenia mo¿na wysun¹æ w¹tpliwoæ, czy obraz przedstawiaj¹cy wy³¹cznie organy p³ciowe dziecka bêdzie stanowi³ treæ pornograficzn¹,
skoro nie bêd¹ one utrwalone w czasie jakiej funkcji fizjologicznej o kontekcie
seksualnym. Warto przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 2 lit. c dyrektywy, pornografia
dzieciêca to:
a) wszelkie materia³y ukazuj¹ce dziecko uczestnicz¹ce w rzeczywistych lub
symulowanych zachowaniach o wyranie seksualnym charakterze;
b) wszelkie przedstawienia organów p³ciowych dziecka w celach g³ównie seksualnych;
c) wszelkie materia³y ukazuj¹ce osobê wygl¹daj¹c¹ na dziecko uczestnicz¹c¹
w rzeczywistych lub symulowanych zachowaniach o wyranie seksualnym charakterze oraz przedstawienia organów p³ciowych osób wygl¹daj¹cych jak dziecko, w celach g³ównie seksualnych;
d) realistyczne obrazy dziecka uczestnicz¹cego w zachowaniach o wyranie
seksualnym charakterze lub realistyczne obrazy organów p³ciowych dziecka, w celach g³ównie seksualnych.
Jak wynika z definicji, samo przedstawienie organów dziecka stanowi pornografiê. W zwi¹zku z tym, ¿e definicja treci pornograficznych w polskim prawie
karnym nie ma regulacji ustawowej, a jest wypadkow¹ pogl¹dów doktryny i orzecznictwa, nale¿y uznaæ wy¿ej przedstawion¹ definicjê unijn¹ za istotny kierunek wyk³adni celowociowej omawianego przepisu.
10

Wyrok SN z 23 listopada 2010 r., sygn. akt IV KK 173/10, Legalis/el.
Odpowied podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci (z upowa¿nienia ministra) na
interpelacjê nr 9190 w sprawie braku jasnych regulacji prawnych dotycz¹cych rozumienia pojêcia
ustawowego treci pornograficzne, stanowi¹cego znamiê przestêpstwa z art. 202 § 1 i 2 k.k., zob.
[online] <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2FDA6513>.
11
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W zakresie strony przedmiotowej nale¿y zwróciæ uwagê na znamiê czasownikowe czynnoci sprawczej uczestniczy. Zgodnie ze S³ownikiem jêzyka polskiego,
uczestniczyæ oznacza 1. braæ udzia³ w czym; braæ wspó³udzia³ w jakiej akcji;
2. braæ udzia³ w zyskach i wydatkach przedsiêwziêcia12. Jak wynika z uzasadnienia, zakresem przepisu objête s¹ zarówno czyny polegaj¹ce na biernym (przygl¹danie siê), jak i czynnym (prezentowanie) uczestnictwie w prezentacji13. Przestêpstwa
pornograficzne zwykle s¹ pope³niane w formie dzia³ania. O ile prezentowanie oznacza jak¹ aktywnoæ sprawcy, jakie starania z jego strony, by kto zapozna³ siê
z rzeczami przez niego prezentowanymi14, tak przygl¹danie siê zbyt du¿o takiej
aktywnoci nie wymaga. Jeli potencjalny sprawca, szukaj¹c w sieci pornografii
doros³ej, napotka przypadkowo materia³ zawieraj¹cy pornografiê dzieciêc¹ i mimo
takiej wiadomoci, natychmiast nie przerwie ³¹czenia, mo¿na by próbowaæ zakwalifikowaæ ten czyn jako zaniechanie. W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê nie tyle
na to, czy sytuacja ta znajdzie takie, a nie inne rozwi¹zanie  pozostaje w koñcu
jeszcze specyficzna strona podmiotowa  ile na specyfikê terminu uczestnictwo
bierne i niezrêcznoæ okrelenia go jako formy dzia³ania. Znamiê czasownikowe
uczestniczy jest raczej nowym okreleniem czynnoci sprawczej, w odró¿nieniu
od czêsto u¿ywanego w kodeksie karnym synonimu bierze udzia³. W zwi¹zku
z tym warto d³u¿ej siê zastanowiæ nad jego wyk³adni¹, co przekracza jednak ramy
tego opracowania.
Znamiê czynnoci sprawczej uczestniczy mo¿e budziæ w¹tpliwoci, czy poza
zakresem odpowiedzialnoci karnej nie znajduje siê organizator prezentacji treci
pornograficznych z udzia³em ma³oletniego, je¿eli ma ona charakter zamkniêty, a on
sam w organizowanej przez siebie prezentacji nie uczestniczy. Zgodnie bowiem
z art. 202 § 3 k.k., kryminalizacji podlega wy³¹cznie produkowanie, utrwalanie,
sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treci pornograficznych z udzia³em
ma³oletniego w celu ich rozpowszechniania oraz rozpowszechnianie lub publiczne
prezentowanie takich treci. Zdaniem Andrzeja Sakowicza, jeli pokaz taki bêdzie
mia³ charakter zamkniêty, adresowany do ograniczonego krêgu osób, odpowiedzialnoci karnej z art. 200 § 3 k.k. nie poniesie jej organizator, albowiem nie bêdzie on
treci tych prezentowaæ publicznie. Nie odnosi siê to jednak do treci pornograficznych przedstawiaj¹cych wytworzony albo przetworzony wizerunek ma³oletniego
uczestnicz¹cego w czynnoci seksualnej. Jak s³usznie zauwa¿a wy¿ej wymieniony
autor, prezentowanie takich treci, nie tylko publiczne, podlega bowiem penalizacji
na podstawie art. 202 § 4b k.k. Nie sposób wiêc zrozumieæ braku odpowiedzialnoci
organizatora prezentacji treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego, je¿eli ma
ona charakter zamkniêty, skoro uczestnik prezentacji treci pornograficznych
12

Zob. [online] <http://sjp.pl/uczestniczyæ>.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (druk 2016), s. 8.
14 T. Pudo, Pornografia w Internecie  aspekty prawnokarne, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk
Penalnych 2005, z. 2, s. 99.
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z udzia³em ma³oletniego, bez wzglêdu czy ma ona charakter publiczny, czy prywatny, bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoæ karn¹15.
Wprawdzie organizator takiej prezentacji mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci jako sprawca kierowniczy, polecaj¹cy lub pomocnik, jednak pominiêcie
go expressis verbis w implementowanych regulacjach upowa¿nia do twierdzenia, ¿e
ród³owa dyrektywa i postanowienia konwencyjne zosta³y wdro¿one w sposób niezupe³ny. Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy, pañstwa cz³onkowskie oprócz kryminalizacji
uczestnictwa w przedstawieniu pornograficznym powinny podj¹æ rodki niezbêdne do
zapewnienia karalnoci umylnego czynu polegaj¹cego na doprowadzeniu lub nak³anianiu dziecka do udzia³u w przedstawieniach pornograficznych lub czerpaniu
z tego korzyci, b¹d innym wykorzystywaniu dziecka do takich celów. Za tak okrelone zachowania powinien odpowiadaæ organizator widowiska. Nale¿y zgodziæ siê
z Joann¹ Mierzwiñsk¹-Lorenck¹, ¿e zwalczanie pornografii dzieciêcej stanowi jedno
z najwa¿niejszych wyzwañ stawianych przed organami cigania i wymiarem sprawiedliwoci, choæ wykrycie wszystkich osób wspó³dzia³aj¹cych (finansuj¹cych, wytwórców, dystrybutorów) jest procesem ¿mudnym i nie zawsze przynosz¹cym spodziewane rezultaty16. Brak objêcia karalnoci¹ expressis verbis organizatora
przedstawienia pornograficznego stanowi znaczne utrudnienie w ciganiu tego typu
karygodnych zachowañ.
Wobec tego, co wy¿ej ustalono, uczestnictwo w prezentacji treci pornograficznych, zgodnie z wyk³adni¹ literaln¹, jak równie¿ ze wzglêdu na podmiot stosuj¹cy  doktrynaln¹ i s¹dow¹, bêdzie polega³o na braniu udzia³u w prezentacji (zarówno pokazywaniu, jak i zapoznawaniu siê) treci pornograficznych w formie
nieutrwalonej (na ¿ywo) lub utrwalonej (np. film, zdjêcia, czasopisma, ksi¹¿ki, obrazy). Nale¿y zwróciæ uwagê na ten drugi sposób, który jasno wynika z podstawowych zasad ustalania znaczenia przepisu prawnego. Pojawia siê tu zasadnicze pytanie, czy aby na pewno mo¿na w granicach omawianego typu przestêpstwa mówiæ
o uczestnictwie w prezentacji treci pornograficznych utrwalonych wczeniej. Zgodnie bowiem z intencj¹ ustawodawcy i zaleceniami wdra¿anej dyrektywy, chodzi³o
o kryminalizacjê przedstawienia pornograficznego, którego cech¹ konstytutywn¹
jest skierowane do publicznoci ukazywanie na ¿ywo przedmiotowych treci. Przy
zastosowaniu wyk³adni funkcjonalnej, zarówno celowociowej, jak i genetycznej,
mo¿na wiêc zupe³nie odmiennie dekodowaæ normê prawn¹. Jednak wed³ug dyrektyw wyk³adni znaczenie jêzykowe ma zdecydowane pierwszeñstwo przed funkcjonalnym. Nale¿y zatem interpretowaæ omawiany zakres znamion w ten sposób, ¿e
prezentacja treci, w której sprawca uczestniczy, mog³a byæ wczeniej utrwalona.
Dodatkowym argumentem za takim rozumieniem znamion jest brak w ich zespole
15

A. Sakowicz, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2016), Warszawa dnia 4 lutego 2014 r., s. 89.
16 J. Mierzwiñska-Lorencka, Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym,
Lex/el.
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znamienia czasu w postaci okrelenia na ¿ywo, które mog³oby siê w nim znaleæ,
gdyby ustawodawca tego chcia³.
Wed³ug projektu omawiany przepis brzmia³ nastêpuj¹co: § 4c. Tej samej karze
podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego bezporednio uczestniczy w prezentacji treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego. W stosunku do uchwalonego
brzmienia zmiana dotyczy bardziej precyzyjnego i poprawnego z punktu widzenia
techniki legislacyjnej okrelenia sankcji Karze okrelonej w § 4b podlega, kto....
W tym miejscu nale¿y jednak zwróciæ wiêksz¹ uwagê na to, ¿e propozycja regulacji
zawiera³a dodatkowe znamiê strony przedmiotowej, okrelaj¹c sposób czynnoci
wykonawczej, mianowicie uczestniczenia bezporednio w przedmiotowej prezentacji. Zgodnie z uzasadnieniem, znamiê to (w dyrektywie okrelone jako wiadoma
obecnoæ) wyra¿a³oby siê osobist¹ obecnoci¹ na tego rodzaju widowisku17.
W toku prac legislacyjnych, a dok³adnie w wyniku zmian przyjêtych na posiedzeniu
podkomisji sejmowej, znamiê to zosta³o usuniête18. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e owa bezporednioæ nie dotyczy czasu pope³nienia czynu, ale wy³¹cznie jego sposobu
i jako taka by³aby zbêdnym zawê¿eniem kryminalizacji do zachowañ podejmowanych wy³¹cznie w miejscu odbywanej na ¿ywo prezentacji, bez mo¿liwoci korzystania z narzêdzi komunikacji zaporedniczonej przez komputer i inne urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹ce jej transmisjê.
Ze wzglêdu na stronê podmiotow¹ omawiany przepis dotyczy tylko takiej sytuacji, w której sprawca, uczestnicz¹c w prezentacji pornograficznej, ma na celu wy³¹cznie w³asne zaspokojenie seksualne i nie obejmuje takiego zaspokojenia innych
osób. Warto przy tym podkreliæ, ¿e nie jest konieczne ustalenie, czy sprawca faktycznie dozna³ takiego zaspokojenia. Do ukarania wystarczy bowiem stwierdzenie
samego podjêcia takiego dzia³ania w celu zaspokojenia seksualnego (dolus directus
coloratus), natomiast rzeczywiste osi¹gniêcie tego celu dla bytu komentowanego
przestêpstwa nie ma znaczenia19.
Ograniczenie karalnoci uczestnictwa w przedstawieniach pornograficznych
z udzia³em dziecka jedynie do osób bior¹cych udzia³ w celu zaspokojenia seksualnego budzi pewne kontrowersje. Wbrew intencjom ustawodawcy, który podkrela³
w uzasadnieniu, ¿e karalne jest równie¿ uczestnictwo czynne (prezentowanie), w¹tpliwe jest, by dolus coloratus mo¿na by³o przypisaæ osobom prezentuj¹cym dane
treci. W wielu sytuacjach faktycznych motyw z pewnoci¹ bêdzie mieæ charakter
finansowy b¹d inny. Wówczas nale¿y s¹dziæ, ¿e uczestnik czynny najczêciej bêdzie ponosiæ odpowiedzialnoæ z art. 202 § 3 k.k., pod warunkiem spe³nienia dodat17 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (druk 2016), s. 6.
18 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2016)  zapis posiedzenia z dnia 13 lutego 2014 r., [online]
<www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=766F83DCDEF616BEC1257C7B002E2F2D> (dostêp 15.07.2015).
19 S. Hyp, [w:] A. Grzekowiak, K. Wiak (red.), op. cit.
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kowych znamion wymaganych tym przepisem, szczególnie publicznego charakteru
prezentowania przedmiotowych treci.
Ustalone wy¿ej znaczenie uczestnictwa w prezentacji treci pornograficznych
prowadzi do dalszych rozwa¿añ na temat krzy¿owania siê znamion ustawowych
poszczególnych typów przestêpstwa karalnej pornografii i mo¿liwoci zastosowania
zbiegu przepisów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w przypadku, gdy treci pornograficzne,
o których mowa w art. 202 § 4c k.k., sprowadzaæ siê bêd¹ do podejmowania przez
ma³oletnich czynnoci seksualnych, zachowanie sprawcy wyczerpywa³o bêdzie,
w zale¿noci od konkretnej sytuacji, znamiona art. 197, 198 lub 200 k.k.20
Coraz czêciej siê zdarza, ¿e dostawcami tego typu treci s¹ same dzieci.
Utrwalaj¹ je za porednictwem ogólnodostêpnych kamer internetowych, aparatów
cyfrowych i przekazuj¹ pod wp³ywem manipulacji i gratyfikacji osób doros³ych
poznanych w sieci21. Badania przeprowadzone przez NASK wspólnie z portalem
nk.pl na próbie 1000 nastolatków w wieku od 13 do 16 lat wykaza³y, ¿e 8%
respondentów widzia³o, jak ich rówienicy rozbierali siê podczas wideorozmów,
za 2%, czyli oko³o 20 osób, przyzna³o siê, ¿e same rozbiera³y siê w zamian za
ró¿nego rodzaju gratyfikacje. Otrzymywali nie tylko pieni¹dze, ale te¿ zap³atê
w postaci bonów do sklepu, do³adowania do telefonu komórkowego czy jakiej
serwisowej waluty (np. bitcoin), któr¹ mo¿na wymieniæ na pieni¹dze lub inne us³ugi
w sieci22. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e dla karalnoci przestêpstwa z art. 202 § 4c nie ma
znaczenia zgoda osoby ma³oletniej czy te¿ jej stosunek do utrwalania jej nagiego
wizerunku  w wietle prawa jest to przestêpstwo23. Wiek przyzwolenia na czynnoci seksualne ma³oletnich w polskim prawie karnym kszta³tuje siê na granicy
15 roku ¿ycia, natomiast pornografia dzieciêca obejmuje wizerunek osoby poni¿ej
18 roku ¿ycia. Nawet jeli zgoda zosta³a faktycznie wyra¿ona przez osobê, która
osi¹gnê³a wiek przyzwolenia, nie ma to wp³ywu na odpowiedzialnoæ karn¹
uczestnika prezentacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy, obecnoæ na przedstawieniach pornograficznych (ang. pornographic performances) z udzia³em dziecka podlega sankcji karnej
w maksymalnym wymiarze co najmniej dwóch lat pozbawienia wolnoci, je¿eli
dziecko nie osi¹gnê³o wieku przyzwolenia, i co najmniej roku pozbawienia wolno20

Por. [online] <http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/78321/78330/170574/78331/dokument54959.pdf>;
P. Kluz, Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy  kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw, Warszawa, 10 lutego 2014 r., s. 67.
21 J. Mierzwiñska-Lorencka, op. cit.
22 R. Gêbura, Nastolatki za do³adowanie komórki rozbieraj¹ siê przed internetow¹ kamerk¹, [online] <http://polska.newsweek.pl/nastolatki-seks-przed-kamera-newsweek-pl,artykuly,270670,1.html>;
B. Janiszewski, Pornodzieci za 25 z³otych, [online] <http://polska.newsweek.pl/pornodzieci-za-25-zlotych,78685,1,1.html>; R.P. Szymañski, Sexting czyli m³ode cia³ko na sprzeda¿, [online] <http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/673029,seksting-czyli-mlode-cialko-na-sprzedaz.html>.
23 Por. £. Wojtasik, Seksting wród dzieci i m³odzie¿y, Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania.
Praktyka 2014, t. 13, nr 2, s. 92.
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ci, je¿eli dziecko osi¹gnê³o ten wiek24. Przewidziane w art. 202 § 4c k.k. sankcje
zosta³y okrelone na poziomie identycznym jak dla przestêpstwa produkcji pornografii zawieraj¹cej wytworzony lub przetworzony wizerunek ma³oletniego i odpowiadaj¹ wymaganiom dyrektywy. Przestêpstwo jest zatem zagro¿one kar¹ grzywny,
ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do lat dwóch.
Przestêpcy, którzy wykorzystuj¹ seksualnie dzieci, w Internecie pos³uguj¹ siê
coraz bardziej zaawansowanymi technologiami i osi¹gaj¹ korzyci finansowe. Raport Europolu25 dowodzi, i¿ transmitowanie aktów wykorzystywania seksualnego
dzieci na ¿ywo w Internecie (live streaming) albo za porednictwem komunikatorów
takich jak Skype jest znacznie trudniej wykrywalne, ni¿ gdy odbywa siê np. za
pomoc¹ strony internetowej. Autorzy raportu ostrzegaj¹, ¿e transmitowanie bezporednio aktów pedofilii z udzia³em dzieci w zamian za op³aty jest coraz czêstsze.
Sprawcy wykorzystuj¹ na ¿ywo przed kamerami dzieci bezdomne lub dzieci ze
swoich w³asnych rodzin i dzieje siê to zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak
i pañstwach rozwijaj¹cych siê26. Rozszerzenie kryminalizacji o czyn z art. 202 § 4c
wynika³o zatem z realnej potrzeby przeciwdzia³ania temu zjawisku.
Decyzja ustawodawcy w tym wzglêdzie by³a jak najbardziej s³uszna. Trudno
jednak nie zauwa¿yæ licznych w¹tpliwoci, jakie nasuwa redakcja przepisu. Ustawodawca zrezygnowa³ z pos³ugiwania siê pojêciem przedstawienie pornograficzne
na rzecz sformu³owania prezentacja treci pornograficznych z tego powodu, ¿e to
pierwsze nie nale¿y do polskiej tradycji karnistycznej. Tym samym doprowadzi³ do
rozszerzenia kryminalizacji wzglêdem zaleceñ dyrektywy o prezentacje utrwalone
wczeniej (nie na ¿ywo), wywo³uj¹c w ten sposób liczne sytuacje kwalifikowane za
pomoc¹ realnego zbiegu przepisów. Na tym przyk³adzie mo¿na stwierdziæ, ¿e czasami lepiej wprowadziæ nowy termin do ustawy karnej, pozwalaj¹c, by doktryna
i praktyka nada³a mu funkcjonalne znaczenie niejako od pocz¹tku, ni¿ nowe zjawiska spo³eczne i kulturowe wt³aczaæ w ramy pojêæ ju¿ istniej¹cych w polskiej
tradycji karnistycznej, czêciowo nieadekwatnych do tych zjawisk.
Budzi w¹tpliwoci tak¿e zamiar kierunkowy w stronie podmiotowej, który trudno bêdzie przypisaæ nie tylko organizatorom czy osobom bezporednio dokonuj¹cym prezentacji jako uczestnikom czynnym, ale równie¿ osobom biernie przygl¹daj¹cym siê prezentowanym treciom. W tym przypadku wydaje siê, ¿e zawê¿enie
kryminalizacji do osób podejmuj¹cych zachowanie w celu zaspokojenia seksualne24

Dyrektywa 2011/93/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego
traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieciêcej,
zastêpuj¹ca decyzjê ramow¹ Rady 2004/68/WsiSW (Dz. Urz. UE L 335 z 17 grudnia 2011).
25 Raport zosta³ opracowany przez wydzia³ Europolu ds. cyberprzestêpczoci z udzia³em unijnej
agencji ds. wspó³pracy wymiarów sprawiedliwoci Eurojust, organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e wydawców kart kredytowych czy firm takich jak Google i Microsoft.
26 The European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online
(EFC), A Strategic Assessment Prepared by the European Cybercrime Centre (EC3)  Europol Public
Version Update 2015, s. 22, [online] <www.europeanfinancialcoalition.eu/private10/images/news/pdf/
65.pdf>.
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go jest nieuzasadnione, tym bardziej ¿e przestêpstwo ma charakter formalny i nie
wy³¹cza jego bezprawnoci zgoda ma³oletniego pokrzywdzonego. Konsekwentnie
w stosunku do tych w³asnoci przestêpstwa odpowiedzialnoæ powinna wynikaæ
z obiektywnie nadaj¹cego siê stwierdziæ w nim uczestnictwa.

Summary
Taking part in the presentation of pornographic contents in which
a minor participates
Key words: crime, statutory criteria, child pornography, presentation, pornographic performance.

The objective of the article is a dogmatic analysis of the statutory criteria of the
crime related to taking part in the presentation of pornographic contents in which
a minor participates (Art. 202 § 4c of the Penal Code). The provision raises certain
doubts when it comes to the statutory criteria of the new type of crime, which may
result in real difficulties in the activities of enforcement agencies and the judicial
system. Particular attention was placed on the differences between the notion presentation of pornographic contents used in the Polish Penal Code and the definition
of pornographic performance understood according to the provisions of Directive
2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011
on combating sexual abuse and sexual exploitation of children, and child pornography, replacing the Council Framework-Decision 2004/68/JHA. The analysis was
conducted on the basis of the principles of linguistic interpretation and the interpretation of the objectives of the provisions. The authoress provides examples of potential factual circumstances where there is a doubt whether they can be qualified as the
discusses type of crime.
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Ewolucja podstaw prawnych funkcjonowania
bieg³ych s¹dowych we wspó³czesnej Rosji
Trudno sobie wyobraziæ wspó³czesny proces dowodowy bez opinii bieg³ych.
Przyspieszenie tempa rozwoju naukowo-technicznego, obserwowane w ostatnich
dziesiêcioleciach, spowodowa³o rewolucyjne zmiany w praktyce wymiaru sprawiedliwoci. Jeszcze nie tak dawno wiele wspó³czesnych mo¿liwoci badawczych (np.
w dziedzinie analizy ladów cyfrowych1) znajdowa³o siê w sferze fantastyki naukowej. Dzisiaj prawnicy wykorzystuj¹ te mo¿liwoci jako zwyczajny instrument do
ustalenia prawdy w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. G³êbokie
zmiany w sferze dowodzenia sprawi³y, i¿ postêpowanie s¹dowe sta³o siê faktycznie
naukowe. Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ towarzysz¹cych temu procesowi problemów natury organizacyjnej i etycznej.
We wspó³czesnej Rosji coraz wiêksze zapotrzebowanie na bieg³ych s¹dowych,
rosn¹ce znaczenie ekspertyz w procesach s¹dowych w po³¹czeniu z otwartoci¹
zawodu bieg³ego oraz brakiem ogólnie przyjêtych standardów prowadzenia badañ
i obowi¹zkowej certyfikacji stymuluj¹ intensywn¹ komercjalizacjê ekspertyz. Pomimo wiêkszej dostêpnoci us³ug eksperckich, zjawisko to powoduje powa¿ne skutki
negatywne: obni¿a siê poziom ekspertyz, wyd³u¿aj¹ siê terminy postêpowañ, rosn¹
koszty procesowe. Warto zauwa¿yæ, ¿e podobne komplikacje notuje siê równie¿
w Polsce2. Co prawda, w odró¿nieniu od Polski w Rosji problem ten dotyczy g³ównie procesów cywilnego i arbitra¿owego. W rosyjskim procesie karnym organy cigania karnego (maj¹ce status procesowy podmiotów dowodzenia) z regu³y korzysta1
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j¹ z us³ug pañstwowych laboratoriów eksperckich, co wi¹¿e siê z pewnym tradycyjnym uk³adem. Wczeniej, przed 1991 r. badania na potrzeby organów wymiaru
sprawiedliwoci i innych zainteresowanych podmiotów wykonywali biegli zatrudnieni w odpowiednio wyposa¿onych jednostkach pañstwowych. Przepisy prawne,
które wówczas obowi¹zywa³y, utrudnia³y korzystanie z wyników badañ bieg³ych
prywatnych, szczególnie w sprawach karnych.
Po zmianach ustrojowych w trakcie reform usuniêto dotychczasowe bariery
administracyjne, które ogranicza³y rozwój wolnego rynku us³ug eksperckich. Obecnie w postêpowaniu administracyjnym, cywilnym, arbitra¿owym osoby zainteresowane mog¹ bez przeszkód zasiêgaæ na swój u¿ytek opinii bieg³ych prywatnych
i pañstwowych. Znowelizowany w 2001 r. rosyjski proces karny sprzyja szerszemu
wykorzystywaniu opinii bieg³ych prywatnych przez strony postêpowania. Niestety,
jakoæ takich dowodów czêsto pozostawia wiele do ¿yczenia. Zdarzaj¹ siê bowiem przypadki, kiedy stosowane przez bieg³ych prywatnych metody badawcze
w istocie swojej nie maj¹ nic wspólnego z prawdziw¹ nauk¹. Nierzetelny sposób
prezentacji wyników, hermetyczny, naukopodobny jêzyk utrudniaj¹ dokonanie prawid³owej oceny takich opinii. Charakterystycznym przyk³adem jest metoda ustalenia absolutnego wieku dokumentu na podstawie wyblakniêcia rekwizytów3, dotychczas wci¹¿ stosowana w setkach spraw cywilnych i arbitra¿owych. W istocie metoda
ta opiera siê na za³o¿eniach pseudonaukowych, a uzyskiwanych za jej pomoc¹ wyników nie da siê powtórzyæ w trakcie dowiadczeñ eksperymentalnych4. Jej autorzy
jednak aktywnie reklamuj¹ swoje us³ugi5, a ostatnio nawet uzyskali patent na ten
wynalazek6.
Brak odpowiedniego sprzêtu, pos³ugiwanie siê niezweryfikowanymi i niezaakceptowanymi przez rodowisko naukowe metodami badañ, nieodpowiedni lub niedostateczny poziom kwalifikacji czêci bieg³ych prywatnych rzutuj¹ na wiarygodnoæ
opinii, co w koñcu negatywnie wp³ywa na ca³y system wymiaru sprawiedliwoci.
Zdaj¹c sobie sprawê z powagi sytuacji, ustawodawca rosyjski od dawna zapowiada³
powa¿ne zmiany, je¿eli chodzi o regulacje prawne dotycz¹ce rynku us³ug eksperckich.
Obecnie podstawy prawne dzia³alnoci bieg³ych s¹dowych w Federacji Rosyjskiej tworzy ustawa federalna z dnia 31 maja 2001 r. nr 73-FZ o pañstwowej
dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji Rosyjskiej (dalej: ustawa). Ta nazwa
jest w pewnym sensie myl¹ca, poniewa¿ z treci art. 41 wynika, ¿e przepisy w niej
zawarte dotycz¹ nie tylko bieg³ych zatrudnionych w jednostkach pañstwowych, lecz
równie¿ bieg³ych prywatnych, którzy nie nale¿¹ do ¿adnej organizacji pañstwowej
wiadcz¹cej us³ugi w dziedzinie ekspertyz. Biegli prywatni z punktu widzenia ustawy posiadaj¹ ten sam status prawny, co i eksperci pañstwowi, aczkolwiek nie doty3
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czy ich np. jeden z najwa¿niejszych obowi¹zków bieg³ych pañstwowych  obowi¹zek periodycznej atestacji na prawo samodzielnego przeprowadzania badañ. Biegli
prywatni nie musz¹ te¿ stosowaæ wy³¹cznie zalecanych metodyk badawczych ani
u¿ywaæ w swojej pracy tylko certyfikowanego sprzêtu laboratoryjnego. W pozosta³ych kwestiach status prawny bieg³ego prywatnego jest podobny do statusu prawnego bieg³ego pañstwowego. Bieg³y prywatny podlega wy³¹czeniu na tych samych
zasadach, co i bieg³y pañstwowy. Bieg³y prywatny równie¿ mo¿e przeprowadziæ
badania w obecnoci zainteresowanych uczestników postêpowania (art. 24 ustawy),
a jego opinia powinna zawieraæ te same elementy, co i opinia sporz¹dzona przez
bieg³ego pañstwowego (art. 25 ustawy). Jakichkolwiek specjalnych wymogów, które
by dotyczy³y wy³¹cznie bieg³ych niepañstwowych, prywatnych ustawa w obowi¹zuj¹cej redakcji nie zawiera.
Przygotowany przez rz¹d projekt ustawy o dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej
w Federacji Rosyjskiej7 (dalej: projekt), która ma zast¹piæ ustawê o pañstwowej
dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji Rosyjskiej z 2001 r., powiêca bieg³ym
prywatnym zdecydowanie wiêcej uwagi. Przede wszystkim okrela warunki, które
musi spe³niaæ ka¿dy, kto chce wiadczyæ us³ugi eksperckie. Zgodnie z art. 15 projektu, bieg³ym prywatnym mo¿e byæ osoba, która posiada wykszta³cenie wy¿sze
oraz odby³a szkolenie w zakresie odpowiedniego rodzaju ekspertyz. Biegli prywatni
mog¹ dodatkowo ubiegaæ siê o tzw. certyfikat kompetencji (art. 17 projektu), wydawany przez uprawniony organ pañstwowy sprawuj¹cy kontrolê nad okazywaniem
us³ug eksperckich (wed³ug uzasadnienia projektu funkcja ta bêdzie nale¿a³a do Ministerstwa Sprawiedliwoci Rosji, a konkretnie do istniej¹cego w jego systemie
Federalnego Centrum Ekspertyz S¹dowych  RFCSE). Projekt przewiduje utworzenie na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwoci pañstwowego rejestru bieg³ych
s¹dowych (art. 20 projektu). Jednak dla bieg³ych prywatnych wpisywanie siê do
rejestru bêdzie rzecz¹ absolutnie dobrowoln¹. W trybie automatycznym rejestrowani bêd¹ jedynie biegli, którzy uzyskali wspomniane certyfikaty kompetencji. Niestety, dalszy los omawianego projektu jest nie do koñca jasny. Ustawa przesz³a
pierwsze czytanie w Dumie Pañstwowej (dolna izba parlamentu rosyjskiego)
w 2013 r. W trakcie dyskusji wypowiedziano liczne zastrze¿enia natury prawnej
i logicznej. Projekt zwrócono do korekty. Jednak ponownie do Dumy nie trafi³.
Jednym z aktualnych problemów funkcjonowania bieg³ych we wspó³czesnej
Rosji jest uregulowanie kwestii etycznych. W zasadzie ka¿dy bieg³y spotyka siê
z sytuacjami niejednoznacznymi z punktu widzenia etyki. Brak jasnych wskazówek
w postaci szczegó³owych norm prawnych i kodeksu etyki zawodowej nie sprzyja
formowaniu jednolitej praktyki. W tekcie obowi¹zuj¹cej ustawy nie znajdziemy
pojêcia etyka lub jego pochodnych8 , aczkolwiek w wielu miejscach ustawodawca
7
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omawia zagadnienia etyczne. Przyk³adowo, art. 4 jest powiêcony podstawowym
zasadom pañstwowej dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji Rosyjskiej.
Oprócz hase³ ogólnych, takich jak praworz¹dnoæ, przestrzeganie praw i wolnoci
jednostki, poszanowanie praw i interesów osób prawnych, znajdziemy tu zasadê
niezale¿noci bieg³ego, obiektywnoci, wszechstronnoci i pe³noci przeprowadzenia badañ, zasadê wykorzystywania najnowszych osi¹gniêæ nauki i techniki oraz
zasadê zachowania w stanie pierwotnym (nienaruszonym) materia³u dowodowego.
Te wymogi niew¹tpliwie maj¹ charakter etyczny i s¹ zwi¹zane z szeroko rozumian¹
etyk¹ zawodow¹ bieg³ego. W omawianym projekcie ustawy o dzia³alnoci s¹dowoeksperckiej w Federacji Rosyjskiej zasady, którymi powinien kierowaæ siê bieg³y,
zosta³y ujête w art. 7. Ustawodawca zaliczy³ do nich zasadê praworz¹dnoci, przestrzegania praw i wolnoci obywateli, poszanowania praw i interesów osób prawnych, zasadê niezale¿noci bieg³ego, wiarygodnoci, wszechstronnoci oraz obiektywnoci badañ, wykorzystywania rodków oraz metod naukowo-technicznych.
Listê zamyka zasada przestrzegania przez bieg³ego wymogów etycznych, którym
twórcy projektu powiêcaj¹ zdecydowanie wiêcej uwagi.
Zasada praworz¹dnoci zosta³a sformu³owana w art. 5 obowi¹zuj¹cej ustawy
i oznacza obowi¹zek przestrzegania przez bieg³ego przepisów prawa rosyjskiego
(przede wszystkim Konstytucji oraz ustaw dotycz¹cych funkcjonowania bieg³ych
w Rosji). Równoæ obywateli, poszanowanie prawa do wolnoci i nietykalnoci
osobistej, godnoci, przestrzeganie tajemnicy ¿ycia prywatnego, tajemnicy osobistej
oraz rodzinnej, ochrona czci i dobrego imienia powinny tworzyæ podstawê pracy
ka¿dego bieg³ego. Przepis art. 5 zosta³ skonkretyzowany w innych fragmentach
ustawy. Zgodnie z art. 31 ustawy, w trakcie ekspertyzy nie mo¿na stosowaæ rodków
przymusu, grób, podejmowaæ dzia³añ, które ograniczaj¹ prawa obywateli, jak równie¿ wprowadzaæ osób badanych w b³¹d w celu uzyskania informacji niezwi¹zanych
z przedmiotem ekspertyzy. Zakaz dotyczy te¿ prowadzenia eksperymentalnych badañ
biomedycznych, testowania nowych preparatów leczniczych, wyspecjalizowanych
produktów ¿ywienia leczniczego, wyrobów medycznych, metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacji medycznej z udzia³em badanych. Szczególne gwarancje prawne przys³uguj¹ niektórym kategoriom badanych, np. ka¿da
osoba, która na podstawie decyzji s¹dowej zosta³a umieszczona w zamkniêtym
orodku badawczym na oddziale psychiatrycznym, ma bezwarunkowe prawo
do z³o¿enia skarg i wniosków. Ustawa gwarantuje ka¿demu badanemu mo¿liwoæ
porozumiewania siê z obroñc¹ lub pe³nomocnikiem ustawowym na osobnoci,
bez udzia³u osób trzecich (w tym prokuratora, funkcjonariuszy organów cigania
karnego).
Wa¿n¹ gwarancj¹ przestrzegania przepisów prawnych i zasad etyki zawodowej
jest prawo do zaskar¿enia niezgodnych z prawem decyzji lub dzia³añ bieg³ego.
Przypadki naruszenia przez bieg³ego norm prawa procesowego rozpatruje ten organ,
który zleci³ mu przeprowadzenie ekspertyzy, jeli za naruszone zosta³y inne przepisy
prawne lub wymogi etyczne, na podstawie ustawy federalnej z dnia 2 maja 2006 r.
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nr 59-FZ o mechanizmie rozpatrzenia skarg obywateli9 osoba zainteresowana kieruje skargê wed³ug w³asnego wyboru do zleceniodawcy lub kierownika pañstwowej
organizacji eksperckiej. Skargê mo¿na równie¿ wys³aæ do w³aciwego prokuratora
(na podstawie ustawy federalnej z dnia 17 stycznia 1992 r. nr 2202-1 o prokuraturze
w Federacji Rosyjskiej) lub do s¹du (na podstawie przepisów zawartych w rozdziale
25 kodeksu postêpowania cywilnego Rosji10 ).
Zasada niezale¿noci bieg³ego najpe³niej zosta³a przedstawiona w treci art. 7
ustawy o pañstwowej dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji Rosyjskiej, który
przewiduje, ¿e biegli, przeprowadzaj¹c badania na zlecenie s¹dów, organów cigania karnego lub innych podmiotów, powinni unikaæ dzia³añ, które dawa³yby podstawê do podwa¿enia ich niezale¿noci. Niezale¿noæ bieg³ego przejawia siê wiêc
w specyficznym uk³adzie jego wzajemnych stosunków ze zleceniodawc¹ oraz innymi podmiotami, które w sposób bezporedni lub poredni s¹ zainteresowane
w okrelonym wyniku tocz¹cego siê postêpowania. Zgodnie z t¹ zasad¹, bieg³y
formu³uje swoj¹ opiniê wy³¹cznie na podstawie wyników uzyskanych podczas badañ, kieruj¹c siê przy tym wskazaniami wiedzy specjalnej i subiektywnym przekonaniem. Aby zapewniæ przestrzeganie zasady niezale¿noci bieg³ego, wymagane s¹
dzia³ania w dwóch kierunkach. Po pierwsze, nale¿y siê upewniæ, ¿e bieg³y nie jest
zainteresowany w okrelonym wyniku sprawy, tj. nie istniej¹ podstawy prawne do
wy³¹czenia bieg³ego (zarówno kategorii iudex inhabilis, jak i kategorii iudex suspectus). Po drugie, nale¿y chroniæ bieg³ego przed niepo¿¹danym wp³ywem z zewn¹trz.
W zwi¹zku z tym ustawodawca w art. 16 wyranie przewidzia³, ¿e bieg³y (chodzi tu
o bieg³ego pañstwowego) nie mo¿e przyj¹æ zlecenia na przeprowadzenie ekspertyzy
bezporednio od jakiegokolwiek organu lub innego podmiotu oprócz kierownika
pañstwowej organizacji s¹dowo-eksperckiej, tj. swojego prze³o¿onego. Dodatkowo
ustawa przewiduje, ¿e bieg³y pañstwowy nie mo¿e przeprowadzaæ badañ jako bieg³y
prywatny, osobicie kontaktowaæ siê z uczestnikami postêpowania, informowaæ kogokolwiek o swojej opinii za wyj¹tkiem zleceniodawcy. Warto podkreliæ, ¿e ustawa
(art. 16) zabrania bieg³emu samodzielnie zbieraæ materia³y potrzebne do przeprowadzenia badañ. W praktyce naruszenie danego zakazu powoduje uznanie uzyskanej
w ten sposób opinii za dowód niedopuszczalny i jej wy³¹czenie z dowodów oskar¿enia (w postêpowaniu karnym)11.
Regu³y zapewniaj¹ce niezale¿noæ bieg³ego znajdziemy równie¿ w ustawach
procesowych. Na przyk³ad kodeks postêpowania karnego Federacji Rosyjskiej
z dnia 18 grudnia 2001 r.12 (dalej: k.p.k. FR) przewiduje szereg negatywnych konse9

Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, nr 95 z dnia 5.05.2006 (z pón. zm.).
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, nr 220, z dnia 20.11.2002 (z pón. zm.).
11 Por.: Êàññàöèîííîå îïðåäåëåíèå Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí îò 6.05.2011
ïî äåëó N 33-1319, zob. [online] <www.óöîò.ðô/otspisok2.htm> (dostêp: 24.02.2015);
Å. Ð. Ðîññèíñêàÿ (red.), Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà: òèïè÷íûå îøèáêè, Èçä. Ïðîñïåêò, Ìîñêâà 2012,
s. 213.
12 Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, nr 249 z dnia 22.12.2001 r. (z pón. zm.).
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kwencji prawnych w sytuacji, kiedy zostan¹ ujawnione okolicznoci faktyczne daj¹ce
podstawê do podwa¿enia obiektywnoci i niezale¿noci bieg³ego. Zgodnie z par. 2
czêci 2 art. 70 k.p.k. FR, bieg³y nie mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu karnym,
jeli siê oka¿e, ¿e zale¿y s³u¿bowo lub w inny sposób od którejkolwiek ze stron
postêpowania lub od ich przedstawicieli. Ten przepis w zwi¹zku z art. 61, 69 oraz
czêci¹ 1 art. 70 k.p.k. FR tworzy podstawê prawn¹ do wy³¹czenia bieg³ego13.
Przed niepo¿¹danym wp³ywem z zewn¹trz bieg³ego (pañstwowego) chroni¹
przepisy prawne zawarte w par. 2 czêci 3 art. 14 ustawy, które ograniczaj¹ prawa
kierownika jednostki pañstwowej wiadcz¹cej us³ugi w dziedzinie ekspertyz s¹dowych. Przede wszystkim kierownik nie powinien wydawaæ poleceñ s³u¿bowych,
których wykonanie mog³oby wp³yn¹æ na wynik koñcowy ekspertyzy. Co wiêcej,
ustawa stanowi, ¿e w przypadku naruszenia przez bieg³ego obowi¹zuj¹cego prawa
lub nieprzestrzegania ustalonej metodyki badañ prze³o¿ony nie ma prawa interweniowaæ w przebieg badañ przeprowadzanych przez bieg³ego. W tej sytuacji mo¿na
jedynie poinformowaæ zleceniodawcê o zauwa¿onych w pracy bieg³ego nieprawid³owociach, jednak decyzja koñcowa o procesowym dopuszczeniu takiej opinii
bêdzie nale¿a³a do zleceniodawcy.
Za naruszenie zasady niezale¿noci bieg³ego osobie winnej mo¿e groziæ odpowiedzialnoæ karna. W myl art. 7 ustawy o pañstwowej dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji Rosyjskiej osoby, które próbuj¹ wywrzeæ wp³yw na bieg³ego
w zwi¹zku ze zlecon¹ ekspertyz¹, ponosz¹ odpowiedzialnoæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
Kodeks karny Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerwca 1996 r. (dalej: k.k. FR)14
przewiduje odpowiedzialnoæ karn¹ za dzia³ania zagra¿aj¹ce ¿yciu bieg³ego lub
¿yciu jego bliskich zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zawodow¹ bieg³ego (art. 295 k.k. FR),
za grobê zabójstwa, spowodowania ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia (uszkodzenia) mienia (czêci 2, 3 oraz 4 art. 296 k.k. FR), u¿ycie wobec bieg³ego innego rodzaju groby, szanta¿u lub innych dzia³añ niezgodnych z prawem
w celu zmuszenia go do sporz¹dzenia opinii lub z³o¿enia zeznañ o okrelonej treci
(art. 302 k.k. FR), przekupstwo (art. 309 k.k. FR).
Obowi¹zuj¹ce prawo przewiduje mo¿liwoæ stosowania wobec bieg³ego rodków ochrony osobistej, które przys³uguj¹ wiadkom, specjalistom, t³umaczom, sêdziom, prokuratorom oraz osobom dla nich bliskim w postêpowaniu karnym. Specjalnie upowa¿nione organy pañstwowe stosuj¹ wobec osób chronionych odpowiednie
rodki, zapewniaj¹c ochronê ich ¿ycia, zdrowia oraz mienia.
Wymienione mechanizmy prawne zapewniaj¹ odpowiedni¹ niezale¿noæ bieg³ego, jednak nie s¹ one w stanie zmieniæ faktu, ¿e bieg³y zatrudniony w jednostce
13
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ê ðàññìîòðåíèþ æàëîáû ãðàæäàíèíà Ìåëüíèêîâà Âèêòîðà Âèêòîðîâè÷à íà íàðóøåíèå åãî
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ïóíêòîì 2 ÷àñòè âòîðîé ñòàòüè 70 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, zob. [online] <http://zakonbase.ru/content/base/265284> (dostêp: 26.06.2015).
14 Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà nr 113 z dnia 18.06.1996 (z pón. zm.).
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pañstwowej wiadcz¹cej us³ugi eksperckie dyscyplinarnie pozostaje wci¹¿ w zale¿noci od kierownika tej jednostki. Z kolei sam kierownik podlega kierownictwu
odpowiedniego ministerstwa lub urzêdu, do którego strukturalnie nale¿y zarz¹dzana
przez niego jednostka15. Daje to podstawy do podwa¿ania opinii bieg³ych pañstwowych w procesie karnym.
Zasada obiektywnoci, wszechstronnoci i pe³noci badañ znalaz³a swoje
odzwierciedlenie w art. 8 ustawy. Bieg³y musi zatem przeprowadzaæ zlecone mu
badania w sposób obiektywny i wszechstronny, co zapewnia szereg gwarancji prawnych. Warunkiem obiektywnoci jest niezale¿noæ od zleceniodawcy. S³u¿y temu
zakaz bezporednich kontaktów ze zleceniodawc¹ (w przypadku bieg³ych pañstwowych) i zakaz samodzielnego zbierania materia³ów do badañ. Z kolei zleceniodawca
nie mo¿e wymuszaæ opinii o okrelonej treci.
Zgodnie z art. 19 ustawy, bieg³y otrzymuje tylko tê czêæ akt sprawy, która jest
mu potrzebna do badañ. Równie¿ art. 198 k.p.k. FR mówi o dopuszczalnoci udostêpniania materia³ów sprawy bieg³emu tylko w zakresie niezbêdnym do wydania
opinii. Te regulacje prawne powinny chroniæ bieg³ego przed zbytnim anga¿owaniem
siê w sprawê i przed materia³ami, które na pocz¹tkowym etapie postêpowania zawieraj¹ niesprawdzone, niezweryfikowane informacje (np. dane operacyjne, które
w procesie karnym rosyjskim w postaci pierwotnej nie stanowi¹ dowodu), jak te¿
informacje niemaj¹ce zwi¹zku z przedmiotem ekspertyzy, lecz mog¹ce negatywnie
wp³yn¹æ na wewnêtrzne przekonanie bieg³ego w stosunku do domniemanego sprawcy16. Dodatkowo ograniczenie dostêpu bieg³ego do akt sprawy s³u¿y ochronie tajemnicy ¿ycia prywatnego osób bêd¹cych i niebêd¹cych uczestnikami tocz¹cego siê
postêpowania. Dane dotycz¹ce ¿ycia prywatnego mog¹ zostaæ ujawnione przypadkowo (np. w trakcie kontroli operacyjnej lub przeszukania mieszkania nale¿¹cego
do podejrzanego lub innej osoby) i nie zawsze maj¹ bezporedni zwi¹zek z rozpatrywan¹ spraw¹. Nieuzasadnione potrzebami ekspertyzy udostêpnianie takich informacji bieg³emu jest niedopuszczalne równie¿ z punktu widzenia etyki. Bieg³y ma prawo zapoznaæ siê z aktami sprawy w ca³oci tylko w takim przypadku, kiedy jest to
uzasadnione dobrem badañ. W tym celu bieg³y mo¿e skierowaæ odpowiedni wniosek do s¹du lub organu procesowego dysponuj¹cego aktami.
Wa¿nym elementem niezale¿noci bieg³ego jest samodzielne wykonywanie zleconej ekspertyzy. Jak podkrela E. Gruza, bieg³y musi przeprowadzaæ badania osobicie, gdy¿ je¿eli tylko sprawdza i podpisuje opiniê, któr¹ sporz¹dzi³ np. jego
asystent, jest to sytuacja nie do przyjêcia17. W Rosji (aczkolwiek nie jest to wprost
15 À. Á. Ñìóøêèí, Êîììåíòàðèé ê Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 31 ìàÿ 2001 ã. N 73-ÔÇ
Î ãîñóäàðñòâåííîé ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïîñòàòåéíûé),
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ 2011.
16 I. E. Dror, D. Charlton, Why experts make errors, Journal of Forensic Identification 2006,
nr 56(4), s. 600616.
17 Zob. [online] <http://wyborcza.pl/duzyformat/1,140241,16501712,Skazani_na_bieglych.html>
(dostêp: 26.06.2015).
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przewidziane w ustawie o pañstwowej dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji
Rosyjskiej, lecz wynika z treci niektórych zawartych w niej przepisów) bieg³y nie
mo¿e powierzyæ przeprowadzenia ekspertyzy innej osobie, poniewa¿ ponosi odpowiedzialnoæ osobist¹ za treæ wydawanej opinii. W przypadkach koniecznych mo¿e
natomiast z³o¿yæ wniosek do kierownika jednostki eksperckiej o powo³anie bieg³ego
innej specjalnoci w celu przeprowadzenia badañ o charakterze kompleksowym (art. 17
ustawy, czêæ 3 art. 57 k.p.k. FR).
Zgodnie z art. 24 ustawy oraz art. 197, 198 k.p.k. FR, przy przeprowadzeniu
ekspertyzy mog¹ byæ obecni ledczy, strony procesowe i ich przedstawicieli. Te
osoby mog¹ udzielaæ bieg³emu niezbêdnych wyjanieñ. Mog¹ równie¿ stawiaæ pytania, pod warunkiem, ¿e one bêd¹ zwi¹zane z przedmiotem ekspertyzy. W sytuacjach
koniecznych bieg³y mo¿e wnioskowaæ o pozbawienie uczestników postêpowania
danego prawa, jeli uwa¿a, ¿e one przeszkadzaj¹ przeprowadzeniu ekspertyzy.
W procesie arbitra¿owym18 za okolicznoæ uzasadniaj¹c¹ podjêcie decyzji o pozbawieniu uczestników postêpowania prawa do udzia³u w ekspertyzie uwa¿a siê sytuacjê, kiedy osoby obecne przy ekspertyzie informuj¹ bieg³ego o faktach sprawy
niezwi¹zanych z przedmiotem ekspertyzy lub o kwestiach prawnych dotycz¹cych
oceny dowodów19.
Ustawa przewiduje mo¿liwoæ przeprowadzenia ekspertyzy bezporednio na
sali rozpraw w obecnoci sêdziego oraz uczestników postêpowania, o czym s¹d
decyduje w formie postanowienia. Warunkiem przeprowadzenia ekspertyzy na sali
rozpraw jest przede wszystkim zgoda samego bieg³ego. Zdaniem badaczy obecnoæ
uczestników postêpowania przy ekspertyzie subiektywnie podwy¿sza wartoæ badañ, sprzyja wiêkszemu zaufaniu do osoby i pracy bieg³ego20.
Realizacji zasady przeprowadzenia badañ ca³ociowych, pe³nych s³u¿y prawo
bieg³ego do odmowy przeprowadzenia ekspertyzy w przypadku braku materia³ów
niezbêdnych do wydania opinii (czêæ 5 art. 199 k.p.k. FR). Bieg³y równie¿ mo¿e
odmówiæ wydania opinii w sytuacji, gdy nie posiada wiedzy niezbêdnej do udzielania odpowiedzi na postawione przez organ procesowy lub s¹d pytania (czêæ 5
art. 199 k.p.k. FR). Bieg³y nie powinien podejmowaæ siê wykonania zlecenia, je¿eli
jego zakres w sposób jawny wykracza poza wiedzê specjalistyczn¹ bieg³ego.
Z zasad¹ pe³noci badañ wi¹¿e siê tzw. inicjatywa ekspercka. Zgodnie z art. 204
k.p.k. FR, bieg³y mo¿e z w³asnej inicjatywy przeprowadziæ badania w celu ustalenia
faktów i okolicznoci, które mog¹ mieæ znaczenie dla sprawy, lecz zosta³y pominiête
18

Proces arbitra¿owy ró¿ni siê od procesu cywilnego procedur¹ i tym, ¿e w charakterze stron nie
mog¹ w nim wystêpowaæ osoby fizyczne. Sprawy arbitra¿owe rozpatruj¹ specjalne s¹dy arbitra¿owe,
utworzone w ka¿dym podmiocie Federacji Rosyjskiej.
19 Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà ÂÀÑ ÐÔ îò 4.04.2014 N 23 Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ïðàêòèêè
ïðèìåíåíèÿ àðáèòðàæíûìè ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòèçå, Âåñòíèê ÂÀÑ ÐÔ 2014, nr 6.
20 Þ. Ã. Ïëåñîâñêèõ, Ñóäåáíî-ýêñïåðòíîå èññëåäîâàíèå: ïðàâîâûå, òåîðåòè÷åñêèå,
ìåòîäîëîãè÷åñêèå è èíôîðìàöèîííûå îñíîâû ïðîèçâîäñòâà. Ìîíîãðàôèÿ, Èçä. Þðèñò, Ìîñêâà
2008, s. 63.
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w postanowieniu o powo³aniu bieg³ego. O takich badaniach i ich wynikach bieg³y
informuje zleceniodawcê w treci swojej opinii21. Inicjatywa bieg³ego mo¿e byæ
zrealizowana równie¿ poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe postawione przez zleceniodawcê, którego uprzednio poinformowano o istnieniu dodatkowych mo¿liwoci badawczych (czêæ 3 art. 57 k.p.k. FR).
Umylne naruszenie przez bieg³ego zasady obiektywnoci, wszechstronnoci
oraz pe³noci badañ mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci karnej.
Za sporz¹dzenie fa³szywej opinii uwa¿a siê umylne dzia³anie polegaj¹ce na wiadomym oraz celowym ignorowaniu lub zatajaniu istotnych faktów dotycz¹cych obiektu
ekspertyzy22, jak równie¿ umylne modyfikowanie lub nieprawid³owa ocena takich
faktów23. Przepis art. 307 k.k. FR przewiduje karê pozbawienia wolnoci dla bieg³ego, jeli sfa³szowana przez niego opinia doprowadzi³a do wniesienia oskar¿enia
przeciwko osobie niewinnej o pope³nienie ciê¿kiego lub bardzo ciê¿kiego przestêpstwa24. Od odpowiedzialnoci karnej uwalnia siê bieg³ego, jeli dobrowolnie poinformuje organ procesowy o fa³szowaniu opinii do momentu zapadniêcia koñcowego
wyroku. Co ciekawe, w przypadku, kiedy nie wystêpuje wspomniana okolicznoæ
obci¹¿aj¹ca (nies³uszne oskar¿enie o pope³nienie ciê¿kiego lub bardzo ciê¿kiego przestêpstwa), k.k. FR nie przewiduje mo¿liwoci orzeczenia wobec bieg³ego kary pozbawienia wolnoci. W rosyjskim procesie administracyjnym bieg³emu, który pope³ni
takie wykroczenie, grozi tylko kara pieniê¿na w rozmiarze od jednej do dwóch tysiêcy
rubli (art. 17.9 kodeksu o naruszeniach administracyjnych Federacji Rosyjskiej25).
Szczególne znaczenie przy przeprowadzeniu ekspertyzy ma zasada nienaruszalnoci materia³u dowodowego. W praktyce bieg³y mo¿e stosowaæ tzw. destrukcyjne metody badañ, których skutkiem jest czêciowe lub ca³kowite zniszczenie
materia³u dowodowego, co uniemo¿liwia przeprowadzenie badañ powtórnych. Przy
braku pe³nej i rzetelnie sporz¹dzonej dokumentacji dotycz¹cej przebiegu oraz wyników poszczególnych etapów badañ ta okolicznoæ mo¿e stworzyæ powa¿ny problem
dla organów wymiaru sprawiedliwoci. W zwi¹zku z tym art. 16 ustawy przewiduje,
¿e bieg³y nie mo¿e zniszczyæ obiektu badañ lub w sposób zasadniczy zmieniæ jego
w³aciwoci bez uzyskania wstêpnej zgody zleceniodawcy. Ta regu³a ogranicza
mo¿liwoci wyboru przez bieg³ego poszczególnych metod badawczych26, jak te¿
21 Ð. Ñ. Áåëêèí, Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 1997, s. 42; por. Å. Êàñïøàê,
Îñîáåííîñòè ñóäåáíîãî äîïðîñà ýêñïåðòà, ïðîâîäèâøåãî îòîñêîïè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó, Âîðîíåæñêèå
êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ÷òåíèÿ 2011, âûï. 13, s. 149.
22 Å. Ð. Ðîññèíñêàÿ (ðåä.), op. cit., s. 3.
23 Ñ. Â. Äüÿêîâ, Í. Ã. Êàäíèêîâ, Êîììåíòàðèé ê Óãîëîâíîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé (ïîñòàòåéíûé), 2-å èçä., ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå, Èçä. Þðèñïðóäåíöèÿ, Ìîñêâà 2013, s. 340.
24 W prawie karnym rosyjskim obowi¹zuje czterocz³onowa klasyfikacja przestêpstw. Dziel¹ siê
one na lekkie, rednie oraz bardzo ciê¿kie pod wzglêdem wysokoci górnej granicy przewidzianej przez
kodeks kary (art. 15 k.k. FR).
25 Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà nr 256 z dnia 31.12.2001 r. (z pón. zm.).
26 Þ. Ã. Ïëåñîâñêèõ, op. cit., s. 54.
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obliguje eksperta do zachowania wszelkich danych zwi¹zanych z przebiegiem badania, w wyniku którego nastêpuje zniszczenie lub istotna modyfikacja badanego
obiektu.
O potrzebie uzyskania wstêpnej zgody na modyfikacjê materia³u dowodowego
mówi te¿ projekt. Artyku³ 12 projektu przewiduje, ¿e materia³y bêd¹ce obiektem
badañ mog¹ byæ uszkadzane lub wykorzystywane wy³¹cznie pod warunkiem, ¿e jest
to niezbêdne z punktu widzenia bieg³ego. Zgodnie z art. 31 projektu, dokumenty
ilustruj¹ce przebieg, warunki oraz rezultaty badañ nale¿y przechowywaæ w organizacji s¹dowo-eksperckiej. Na ¿¹danie zleceniodawcy wewnêtrzn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ przeprowadzanych w jednostce badañ nale¿y niezw³ocznie udostêpniæ organowi procesowemu oraz s¹dowi. Niestety, projekt nie ustala minimalnego okresu
przechowywania takich materia³ów, nie przywiduje równie¿ odpowiedzialnoci za
niedope³nienie przez osoby upowa¿nione danego obowi¹zku.
Obowi¹zuj¹ca ustawa o pañstwowej dzia³alnoci s¹dowo-eksperckiej w Federacji Rosyjskiej zawiera szereg innych przepisów zwi¹zanych z etyk¹ zawodow¹ bieg³ego. Nale¿y do nich m.in. obowi¹zek samodoskonalenia siê bieg³ego, przewidziany
w art. 4 ustawy, który mówi o potrzebie przeprowadzenia badañ z wykorzystaniem
najnowszych osi¹gniêæ nauki i techniki. Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ustawy, opinia
bieg³ego musi siê opieraæ na za³o¿eniach daj¹cych mo¿liwoæ sprawdzenia zasadnoci i wiarygodnoci poczynionych ustaleñ zgodnie z ogólnie akceptowanymi danymi
naukowymi i praktycznymi.
Sta³e podnoszenie kwalifikacji jest obowi¹zkiem ka¿dego bieg³ego. O jego formie i intensywnoci decyduje g³ównie sam bieg³y. Zgodnie z art. 143 ustawy, biegli
pañstwowi ubiegaj¹cy siê o prawo do samodzielnego przeprowadzenia ekspertyz s¹
zobligowani do przechodzenia co piêæ lat atestacji. Atestacjê przeprowadzaj¹ specjalne komisje kwalifikacyjne tworzone przy odpowiednich ministerstwach i urzêdach, do których administracyjnie przynale¿y instytucja pañstwowa wiadcz¹ca
us³ugi w zakresie przeprowadzania ekspertyz na potrzeby postêpowania s¹dowego.
Projekt dodatkowo przewiduje mo¿liwoæ uzyskania przez bieg³ego niepañstwowego, prywatnego certyfikatu kompetencji.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa zawiera tylko ogólne
regu³y dotycz¹ce przebiegu atestacji bieg³ych. Lukê t¹ uzupe³niaj¹ liczne instrukcje
wewnêtrzne (ministerialne) okrelaj¹ce formy oraz metody przeprowadzenia takich
atestacji. Na przyk³ad rozporz¹dzeniem Ministerstwa Sprawiedliwoci Federacji Rosyjskiej z dnia 7 padziernika 2014 (N 207) zosta³a uchwalona Instrukcja dotycz¹ca
atestacji bieg³ych zatrudnianych w systemie jednostek eksperckich Ministerstwa27.
Instrukcja przewiduje, ¿e ka¿dy bieg³y po up³ywie piêciu lat od daty ostatniej atestacji musi przedstawiæ komisji atestacyjnej podpisany przez prze³o¿onego wniosek
zawieraj¹cy ocenê jego dotychczasowej dzia³alnoci zawodowej oraz informacje
o posiadanych kwalifikacjach (pkt 12 Instrukcji). Do wniosku do³¹cza siê s¹ co
27

Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà nr 244 z dnia 24.10.2014 r.
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najmniej piêæ opinii sporz¹dzonych przez bieg³ego w okresie poprzedzaj¹cym atestacjê. Bieg³y przestêpuj¹cy do atestacji po raz pierwszy przedstawia komisji piêæ
opinii wykonanych razem z opiekunem. Do nich trzeba do³¹czyæ pozytywne recenzje oraz pisemne sprawozdanie z odbytego sta¿u. Podobne wymogi obowi¹zuj¹
tak¿e w Ministerstwie Obrony28, Federalnej S³u¿bie Celnej29, Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych30, Federalnej S³u¿bie ds. Kontroli nad Narkotykami31. Poszczególne przepisy mog¹ siê ró¿niæ, np. w Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ka¿da z piêciu przedstawionych przez atestowanego bieg³ego opinii musi
dotyczyæ ró¿norodnych obiektów, a bieg³y musi wykazaæ siê umiejêtnoci¹ stosowania ró¿nych metod badawczych. Niektóre instrukcje przewiduj¹ sankcje dla bieg³ych, którzy naruszaj¹ przepisy prawne oraz wewnêtrzne akty wykonawcze w postaci atestacji pozaplanowej.
Najwiêksze wymagania przewidziano w Federalnej S³u¿bie ds. Kontroli nad
Narkotykami. Przed podejciem do egzaminu w komisji kwalifikacyjnej bieg³y winien ukoñczyæ kurs podwy¿szenia kwalifikacji, a przed skierowaniem na ten kurs
pracowaæ w jednostce eksperckiej przez okres szeciu miesiêcy. Kandydat podchodz¹cy do atestacji po raz pierwszy musi przeprowadziæ piêæ ekspertyz ka¿dego
rodzaju (je¿eli ma zamiar wykonywaæ ró¿norodne badania). Ka¿da z opinii powinna
uzyskaæ pozytywn¹ ocenê niezale¿nych recenzentów.
Obecnie biegli niepañstwowi, prywatni pragn¹cy uzyskaæ dokumentalne
potwierdzenie swoich kwalifikacji mog¹ ubiegaæ siê o specjalny certyfikat kompetencji. Certyfikat jest wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwoci Federacji Ro28 Ïðèêàç Ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ îò 31.10.2007 N 461 Î Ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ýêñïåðòîâ è àòòåñòàöèè èõ íà ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, zob. [online] <www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73094> (dostêp:
26.06.2015).
29 Ïðèêàç ÔÒÑ ÐÔ îò 05.08.2010 N 1457 (ðåä. îò 14.02.2011) Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá àòòåñòàöèè ýêñïåðòîâ Öåíòðàëüíîãî ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ
íà ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç è Ïîëîæåíèÿ î Ãëàâíîé ýêñïåðòíîêâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Öåíòðàëüíîãî ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî òàìîæåííîãî
óïðàâëåíèÿ, zob. [online] <www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112034> (dostêp:
26.06.2015).
30 Ïðèêàç Ì×Ñ ÐÔ îò 09.06.2006 N 351 Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè ñîòðóäíèêîâ è ðàáîòíèêîâ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ýêñïåðòíûõ
ïîäðàçäåëåíèé ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû íà ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, zob. [online] <www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62933> (dostêp:
26.06.2015).
31 Ïðèêàç ÔÑÊÍ ÐÔ îò 28.12.2006 N 440 (ðåä. îò 29.05.2009) Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèé
îá îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ýêñïåðòîâ ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ïî
êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, îá Ýêñïåðòíî-êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè ýêñïåðòîâ ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ íà ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç è ïåðåñìîòðà óðîâíÿ èõ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè, zob. [online] <www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89142> (dostêp: 26.06.2015).
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syjskiej32. Warunkiem jego uzyskania jest spe³nienie przez bieg³ego szeregu wymogów: musi legitymowaæ siê wykszta³ceniem wy¿szym w odpowiedniej dziedzinie,
przejæ co najmniej roczny sta¿ pracy w zawodzie oraz przedstawiæ do recenzji piêæ
opinii. Okres wa¿noci certyfikatu wynosi piêæ lat. Warunkiem jego przed³u¿enia jest
powtórne przedstawienie piêciu pozytywnie ocenionych przez recenzentów opinii33.
Szczególne znaczenie dla oceny opinii bieg³ego ma sposób przedstawienia uzyskanych wniosków. Zarówno w obowi¹zuj¹cej ustawie, jak i w projekcie brakuje
przepisu bezporednio dotycz¹cego sposobu formu³owania przez bieg³ego opinii.
Artyku³ 2 ustawy przewiduje, ¿e zadaniem bieg³ego jest udzielenie pomocy s¹dowi,
organom dochodzeniowo-ledczym w ustaleniu okolicznoci maj¹cych znaczenie
prawne w konkretnej sprawie. To oznacza, ¿e bieg³y, udzielaj¹c odpowiedzi na
pytania, powinien w taki sposób formu³owaæ swoj¹ opiniê, ¿eby mog³a byæ ona
w sposób jednoznaczny zrozumiana przez adresata34.
Wa¿ne znaczenie ma równie¿ obowi¹zek zachowania w tajemnicy informacji
uzyskanych w zwi¹zku z przeprowadzeniem ekspertyzy (art. 6 ustawy). Bieg³y nie
mo¿e przekazywaæ informacji uzyskanych w zwi¹zku z ekspertyz¹ komukolwiek
poza zleceniodawc¹. Za naruszenie tej regu³y bieg³emu w prawie rosyjskim grozi
odpowiedzialnoæ karna (art. 310 k.k. FR). Warunkiem poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci jest wczeniejsze odpowiednie pouczenie bieg³ego przez organ procesowy o niedopuszczalnoci podobnych dzia³añ. Gwarancjê zachowania w tajemnicy
informacji poufnych uzyskanych przez bieg³ego od osoby badanej stanowi przepis
art. 31 ustawy, który wyranie zakazuje przes³uchania bieg³ego, je¿eli dotyczy ono
tematu niezwi¹zanego bezporednio z przedmiotem ekspertyzy35.
W art. 11 projektu przewidziano, ¿e bieg³y dobrowolnie przyjmuje na siebie
obowi¹zek przestrzegania norm etycznych, zasad postêpowania zawodowego i d¹¿y
do godnego wykonywania zawodu. Niestety, w Rosji nie ma jednolitego kodeksu
etyki bieg³ych, aczkolwiek mówi siê o nim od lat. Ostatnio podjêto pewne kroki
32

Óñòàâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèéñêîãî ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ñóäåáíîé
ýêñïåðòèçû ïðè Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåí Ïðèêàçîì Ìèíþñòà
Ðîññèè îò 27.05.2011 N 172, zob. [online] <www.rg.ru/2011/06/24/ustav-dok.html> (dostêp:
26.06.2015).
33 Ïðèêàç ÐÔÖÑÝ ïðè Ìèíþñòå Ðîññèè îò 28.01.2011 N 15/1-1 Î Ïåðå÷íå ñïåöèàëüíîñòåé
âûñøåãî ïðîôèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ñèñòåìå äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè ìåòîäè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû, zob. [online] <www.sudexpert.ru/standards> (dostêp: 26.06.2015).
34 Por.: Å. Êàñïøàê, Îñîáåííîñòè ñóäåáíîãî äîïðîñà ýêñïåðòà..., s. 148151; Í. Ï. Ìàéëèñ,
Ââåäåíèå â ñóäåáíóþ ýêñïåðòèçó: ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè
Þðèñïðóäåíöèÿ, Èçä. ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Çàêîí è ïðàâî, Ìîñêâà 2002, s. 86; J. Kasprzak, Dowód
naukowy i jego kryteria w procesie karnym, [w:] W. Cielak, S. Steinborn (red.), Profersor Marian Cielak
 osoba, dzie³o, kontynuacje, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 816818; J. Kasprzak,
Odontoskopia kryminalistyczna, Volumina, Olsztyn  Szczecin 2011, s. 166167; W. Achrem, Opinia
bieg³ego z zakresu badañ genetycznych w wietle badañ ankietowych. Preferencje i oczekiwania organów
procesu karnego oraz stron postêpowania karnego, Problemy Kryminalistyki 2014, nr 285, s. 39.
35 Por. E. Gruza, Psychologia s¹dowa dla prawników, Oficyna a Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2009, s. 134137.
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w tym kierunku. W 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwoci Federacji Rosyjskiej opracowa³o kodeks etyki bieg³ych zatrudnionych w podporz¹dkowanych Ministerstwu
jednostkach eksperckich36. Kodeks opiera siê na normach etycznych zawartych
w Kodeksie etyki zawodowej bieg³ych pañstwowych jednostek s¹dowo-eksperckich
ministerstw sprawiedliwoci pañstw-cz³onków EwrAzES uchwalonym w dniu
21 wrzenia 2012 r.37 Oprócz znanych zasad etycznych (wzorowa reputacja, prawdomównoæ, obiektywnoæ, uczciwoæ, kompetencja, nienaganne zachowanie siê
bieg³ego) kodeks zawiera szereg regulacji dyskusyjnych. Na przyk³ad art. 4 wymaga
od bieg³ego bycia wiernym Ojczynie, za art. 5 mówi o lojalnoci, nie konkretyzuj¹c jednak wobec kogo taka lojalnoæ musi byæ okazywana. Zasada obiektywnoci
i bezstronnoci bieg³ego wyklucza jakiekolwiek uprzedzenia rasowe, narodowociowe, wyznaniowe, polityczne, wiatopogl¹dowe lub wynikaj¹ce z innych przyczyn38.
Niestety, kodeks nie przewiduje odpowiedzialnoci za naruszenie zawartych w nim
regu³ etycznych, jak te¿ nie zawiera jasnych procedur organizacyjnych zapewniaj¹cych rozwi¹zanie konfliktów etycznych.
Podsumowuj¹c, warto zaznaczyæ, ¿e ka¿dy bieg³y wczeniej czy póniej spotyka siê z sytuacj¹ niejednoznaczn¹ z punktu widzenia etyki zawodowej. W takim
przypadku normy obowi¹zuj¹cego prawa s¹ koniecznym, lecz niewystarczaj¹cymi
wyznacznikiem prawid³owego (godnego) zachowania bieg³ego. Niezbêdne wydaje
siê uwzglêdnienie wartoci etycznych w procesie podejmowania decyzji. Pomóc
w tym mog¹ kodeksy etyki zawodowej bieg³ych. Taki kodeks jest jednoczenie
wiadectwem pewnej dojrza³oci rodowiska eksperckiego. Jego istnienie niew¹tpliwie pozytywnie wp³ynê³oby na stosunek spo³eczeñstwa do pracy bieg³ych.

Summary
Evolution of the legal basis of the expert witness service business
in contemporary Russia
Key words: forensic, criminal procedure, criminal law, expertise, expert witness, evaluation of evidence.

The article concerns the legal basis of the expert witness service in Russia. The
authors analyze the existing legal rules relating to the experts activity in civil and
criminal cases. The authors give special attention to the principle of independence
and objectivity of the expert, which is an essential condition of the gathering the
truth about every case.
36 Ýòè÷åñêèé êîäåêñ ãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòîâ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíþñò Ðîññèè, Ìîñêâà 2012.
37 Zob. [online] <http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31485498> (dostêp: 26.06.2015).
38 I. So³tyszewski, B. Kosiba, Kodeks etyki laboratoriów s¹dowych, Problemy Kryminalistyki
2013, nr 280(2), s. 82.
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Wniesienie do s¹du sprawy
o niewa¿noæ ma³¿eñstwa
Wstêp
Podczas ogólnopolskiej konferencji polskich kanonistów w Gródku nad Dunajcem, odbywaj¹cej siê w dniach 89 czerwca 2015 r., prof. Joaquin Llobell z Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie, cz³onek Papieskiej Komisji do opracowania uproszczonej procedury przeprowadzania spraw o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, przedstawi³
niektóre propozycje tej komisji.
Procesy o niewa¿noæ ma³¿eñstwa zawsze wzbudza³y du¿e zainteresowanie,
gdy¿ nale¿¹ do spraw najczêciej prowadzonych przed s¹dami kocielnymi. Opublikowanie w 1983 r. Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) w jêzykach narodowych
oraz dostêpnoæ studiów prawa kanonicznego tak¿e dla wieckich przyczyni³y siê
do wiêkszej popularyzacji tego prawa, a w konsekwencji do ³atwiejszego korzystania z uprawnieñ w nim zawartych. Spowodowa³o to tak¿e czêstsze ni¿ dawniej
¿¹danie wyjanienia swojej pozycji w Kociele poprzez s¹dowe ustalenie stanu cywilnego.
Aktualnie najwa¿niejszymi dokumentami reguluj¹cymi postêpowanie w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa s¹ dwa kodeksy Jana Paw³a II: Kodeks Prawa
Kanonicznego z 25 stycznia 2005 r., Kodeks Kanonów Kocio³ów Wschodnich z 18
padziernika 1992 r. oraz Instrukcja o prowadzeniu procesów o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, zatytu³owana Dignitas connubii (Godnoæ ma³¿eñstwa), która zast¹pi³a instrukcjê Provida Mater z roku 19361. Instrukcja ta s³u¿y przede wszystkim udoskonaleniu procedury s¹dowej w sprawach ma³¿eñskich, choæ zawiera tak¿e szereg
przepisów zaczerpniêtych z kodeksowych norm odnosz¹cych siê do procesu sporne1

Pontificium Consilium de Legum Textibus. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et
interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, Città del Vaticano 2005, Wprowadzenie,
s. 17.
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go lub bêd¹cych ich interpretacj¹. Nie zmienia ona ustaleñ kodeksowych, lecz je
wyjania, doprecyzowuje i daje oficjaln¹ interpretacjê przepisów nie ca³kiem jasnych2.
W celu przybli¿enia zasad reguluj¹cych wnoszenie spraw do procesu o niewa¿noæ ma³¿eñstwa wska¿ê normy okrelaj¹ce kto, do jakiego s¹du i w jaki sposób
mo¿e wnioskowaæ o s¹dowe rozpatrzenie i rozstrzygniêcie kwestii wa¿noci zawarcia konkretnego ma³¿eñstwa. Problem przedstawiê tylko na podstawie przepisów
proceduralnych Kocio³a ³aciñskiego, bowiem w Polsce nie ma s¹du kocielnego,
który rozpatrywa³by sprawy w oparciu o przepisy proceduralne zawarte w Kodeksie
Kanonów Kocio³ów Wschodnich3. Zwrócê przy tym uwagê zw³aszcza na kwestie
praktyczne i te, które wkrótce mog¹ doczekaæ siê nowelizacji. Od stopnia wiadomoci wiernych w zakresie przys³uguj¹cych im uprawnieñ zale¿y bowiem korzystanie z tych mo¿liwoci. Potrzebna jest tak¿e znajomoæ ewentualnych podstaw prawnych, jak równie¿ uprawnieñ procesowych do wniesienia sprawy o niewa¿noæ
ma³¿eñstwa4. Jednak w tym artykule zajmujê siê tylko uprawnieniami procesowymi
zwi¹zanymi z wprowadzeniem sprawy na forum s¹dowe.

Czynna legitymacja procesowa
Ka¿dy ma prawo do informacji o swojej sytuacji prawnej w Kociele. Czasami
dana osoba ma okrelon¹ dokumentami sytuacjê prawn¹, ale subiektywnie jest przekonana, ¿e wygl¹da to inaczej i mo¿e przedstawiaæ obiektywne argumenty czy nawet dowody na poparcie s³usznoci tego przekonania5.
Zgodnie z domniemaniem prawnym zawartym w kan. 1060 KPK, ka¿de ma³¿eñstwo zawarte w przepisanej formie kanonicznej uznawane jest za wa¿ne i cieszy
2

W preambule do Instrukcji Dignitas connubii (trzeci akapit od koñca) stwierdza siê wyranie:
przepisy procesowe Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotycz¹ce stwierdzenia niewa¿noci ma³¿eñstwa,
pozostaj¹ w pe³ni w mocy i do nich nale¿y zawsze odwo³ywaæ siê w interpretowaniu Instrukcji (leges
processuales Codicis Iuris Canonici ad declarandam matrimonii nullitatem manent in toto suo vigore, ad
quas semper referendum erit in instructione interpretanda).
3 R. Sztychmiler, Trybuna³ dla wiernych Kocio³a bizantyjsko-ukraiñskiego w Polsce, [w:]
L. Adamowicz (red.), Unitas in veritate. Materia³y z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej po³¹czonej z prezentacj¹ polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kocio³ów Wschodnich. Lublin, KUL 20 lutego
2002 r., Lublin 2003, s. 9196.
4 Szersze informacje na temat kompetencji s¹dów kocielnych oraz poszczególnych etapów procesu znaleæ mo¿na w moich publikacjach, np.: R. Sztychmiler, S¹downictwo kocielne w s³u¿bie praw
cz³owieka, Wyd. UWM, Olsztyn 2000, ss. 164; Prawo do skargi powodowej wyrazem praw cz³owieka
w Kociele, Forum Teologiczne 2000, nr 1, s. 131144; Zawi¹zanie sporu w procesie kanonicznym,
Jus Matrimoniale 2001, nr 6(12), s. 101125; Ochrona praw cz³owieka w normach kanonicznego
procesu spornego, Wyd. UWM, Olsztyn 2003, ss. 275.
5 I. Zuanazzi, Il diritto diintrodurre l`azione o di partecipare al. Giudizio di nullità del matrimonio (artt. 9294; artt. 95100), [w:] P.A. Bonnet, C. Gullo (red.), Il giudizio di nullità matrimoniale
dopo l`istruzione Dignitas Connubii, Studi Giuridici LXXVI, Roma 2007, s. 249295.
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siê przychylnoci¹ prawa6. Znaczy to, ¿e nie mo¿na go anulowaæ ani rozwi¹zaæ
w³asn¹ powag¹ ani zwyczajn¹ decyzj¹ administracyjn¹ w³adzy wieckiej lub kocielnej. Jedynym wyj¹tkiem jest mo¿liwoæ rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez papie¿a
moc¹ jego najwy¿szej w³adzy zastêpczej, co mo¿e mieæ miejsce w wyj¹tkowych
sytuacjach.
Je¿eli po lubie ma³¿eñstwo siê rozpad³o lub rozpada, najczêciej do s¹du kocielnego kierowana jest skarga o zbadanie prawid³owoci jego zawarcia i stwierdzenie niewa¿noci. Aby sprawa mia³a szanse na przyjêcie i pozytywne rozpatrzenie, nale¿y w skardze wskazaæ przyczynê niewa¿noci konkretnego ma³¿eñstwa,
któr¹ w trakcie procesu trzeba bêdzie udowodniæ7.

Podstawy prawne wniesienia skargi
Aby sensownie wnieæ do s¹du sprawê o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, nale¿y mieæ
powa¿ne argumenty daj¹ce podstawê do obalenia domniemania o wa¿noci ma³¿eñstwa. Mog¹ one wynikaæ wy³¹cznie z niezachowania warunków wa¿nego zawarcia
ma³¿eñstwa, okrelonych wyranie w kanonicznym materialnym prawie ma³¿eñskim. Najczêciej wynikaj¹ one z braku lub niewystarczalnoci zgody ma³¿eñskiej8,
ale czasem tak¿e z braku formy zawarcia ma³¿eñstwa albo z powodu przeszkody
ma³¿eñskiej9. W nowym kodeksie dodano nowe okrelenie osobowych celów ma³¿eñstwa pod nazw¹ bonum coniugum (dobro ma³¿onków). Podobnie jak w stosunku
do innych celów ma³¿eñstwa, brak zrozumienia obowi¹zków wynikaj¹cych z tego
nowego celu, niezdolnoæ do ich wype³niania, a nawet negatywne wobec nich nastawienie mog¹ byæ przyczynami niewa¿noci ma³¿eñstwa, na które strona mo¿e siê
6 Na temat znaczenia domniemañ prawnych, zw³aszcza w zakresie kanonicznego prawa ma³¿eñskiego, a tak¿e wspó³czesnych dyskusji ich dotycz¹cych zob.: W. Góralski, Presunzioni giuridiche
nell`ambito del diritto matrimoniale sostanziale nel Codice di Diritto Canonico del 1983, [w:]
J. Kowal, J. Llobell (red.), Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in
onore di Antoni Stankiewicz, Roma 2010, s. 327445; A.S. Sanchez Gil, La presunzione nella vigente
normativa canonica: osservazioni critiche, [w:] L`istruttoria nel processo di nullità matrimoniale,
Studi Giuridici 108, Roma 2014, s. 139160.
7 A.M. Punzi Nicolò, La fase introduttoria del processo matrimoniale canonico nella recente
Istruzione Dignitas Connubii (artt. 114142), [w:] P.A. Bonnet, C. Gullo (red.), Il giudizio di nullità
matrimoniale dopo l`istruzione Dignitas Connubii. Parte terza: la parte dinamica del processo,
Studi Giuridici LXXVII, Roma 2008, s. 722.
8 H. Franceschi, M.A. Ortiz (red.), Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto
matrimoniale e processuale canonico, Roma 2009.
9 R. Sztychmiler, Dowodzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa w wietle dyskusji kanonistów w latach
19971998, Prawo Kanoniczne 1999 nr 1.2 (42), s. 179190; idem, Niewa¿noæ ma³¿eñstwa zawieranego w formie konkordatowej z racji braku lub wady formy kanonicznej, [w:] A. Tunia (red.), Przes³anki konieczne zawarcia ma³¿eñstwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy
religijnej, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 141149.
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powo³aæ10. Tak¿e zaburzenia seksualne mog¹ byæ przyczyn¹ niezdolnoci do ma³¿eñstwa11.

Decyzja o wniesieniu sprawy do s¹du
Zanim sprawê wniesie siê na drogê s¹dow¹, nale¿y rozwa¿yæ, czy strona ma
argumenty wystarczaj¹ce do w³aciwego postêpowania s¹dowego, a wiêc udowodnienia s³usznoci swojego ¿¹dania. Dlatego zazwyczaj powinno mieæ miejsce krótsze lub d³u¿sze postêpowanie przedprocesowe12. S³uszne wydaje siê tak¿e, aby
przed wszczêciem procesu poddaæ pod rozwagê przysz³ej strony powodowej kwestiê kosztów procesowych i innych wydatków zwi¹zanych z procesem. Najlepiej
zasiêgn¹æ porady prawnej u proboszcza czy innego duchownego, w poradni rodzinnej lub w samym s¹dzie kocielnym. Wa¿ne, aby zg³aszaæ siê do osób, które s¹
kompetentne w tej dziedzinie, a wiêc ukoñczy³y studia i praktycznie znaj¹ prawo
kanoniczne. Na ogó³ porada taka zwi¹zana jest z osobistym zg³oszeniem siê zainteresowanego.
W procesie spornym na ogó³ ¿¹da siê czego od strony przeciwnej. Stron¹ t¹
mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna. Skargê tak¹ nazywa siê skarg¹ o uprawnienia.
Inne skargi w procesie spornym nazywane s¹ skargami o stwierdzenie faktów prawnych. Taka skarga wystêpuje w³anie w procesie o niewa¿noæ ma³¿eñstwa. W procesie tym ¿¹da siê orzeczenia niewa¿noci ma³¿eñstwa, jednak Koció³ nie jest
w tych sprawach stron¹ pozwan¹, lecz sêdzi¹. Stron¹ pozwan¹ jest tylko w sensie
analogicznym, gdy¿ porednio ¿¹da siê od niego uznania stwierdzonego wyrokiem
faktu lub stanu prawnego.
Do s¹du kocielnego mo¿na zwracaæ si¹ z tak¿e z pisemnym zapytaniem,
z prob¹ o informacjê, czy w danej sytuacji s¹ podstawy prawne do wniesienia
sprawy na forum s¹dowe. Pozwoli to na szybsze ustalenie, czy sprawa nadaje siê do
s¹dowego rozpatrzenia, u³atwi siê te¿ skompletowanie wymaganej dokumentacji
i przyspieszenie wkroczenia we w³aciw¹ fazê procesow¹13.

Wniesienie sprawy do w³aciwego s¹du
Zgodnie z norm¹ zawart¹ w kan. 1407 § 1 KPK, w pierwszej instancji wolno
kogo pozwaæ tylko wobec tego sêdziego kocielnego, który jest w³aciwy na pod10 C.J. Errazuriz Mackenna, Riflessioni circa il bonum coniugum e la nullità del matrimonio,
[w:] J. Kowal, J. Llobell (red.), Iustitia et iudicium..., s. 169182.
11 P. Förster, Transsexualität und ihre Auswirkungen auf die Ehefähigkeit. Eine kanonistische
Untersuchung, Sankt Ottilien 2013, s. 3782 i 117182.
12 A.M. Punzi Nicolò, op. cit., s. 812.
13 R. Sztychmiler, Prawo do skargi powodowej..., s. 131144.

Wniesienie do s¹du sprawy o niewa¿noæ ma³¿eñstwa

223

stawie jednego z tytu³ów okrelonych w kan. 14081414 KPK14. Wyranie preferowanymi przez prawodawcê tytu³ami w³aciwoci s¹dowej jest tytu³ dokonania spornej czynnoci oraz zamieszkania strony, która ma byæ pozwana. W sprawach
o niewa¿noæ ma³¿eñstwa nale¿y ponadto uwzglêdniæ normy zawarte w kan. 1673
KPK oraz w art. 821 instrukcji Dignitas connubii15. Zawsze mo¿na wnosiæ sprawê
do s¹du, na terytorium którego by³o zawierane ma³¿eñstwo lub mieszka strona pozwana16. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e zgodnie z kan. 102107 decyduj¹ce jest
zamieszkanie, a nie zameldowanie. To ostatnie najczêciej jest wyrazem zamieszkania; ale gdyby tak nie by³o, to podstaw¹ w³aciwoci bêdzie tylko miejsce zamieszkania, a nie formalnego zameldowania.
Poniewa¿ zdecydowana wiêkszoæ spraw w s¹dach kocielnych to sprawy
o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, zatem obok tytu³u zamieszkania, najczêstszym tytu³em
jest miejsce zawarcia ma³¿eñstwa17. Sprawê mo¿e zatem przyj¹æ tak¿e s¹d, na terenie jurysdykcji którego ma³¿eñstwo by³o zawierane. W sprawach tych podstaw¹
kompetencji mog¹ byæ te¿ inne tytu³y okrelone w kan. 1673 KPK oraz w art. 10 § 1
Dignitas connubii. Zgodnie z tymi przepisami, w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, które nie s¹ zastrze¿one dla Stolicy Apostolskiej lub do niej wniesione,
w pierwszym stopniu s¹dzenia s¹ kompetentne:
1) trybuna³ miejsca, w którym ma³¿eñstwo zosta³o zawarte;
2) trybuna³ miejsca, w którym strona pozwana ma sta³e lub tymczasowe zamieszkanie;
3) trybuna³ miejsca, w którym strona powodowa ma sta³e zamieszkanie, je¿eli
obydwie strony przebywaj¹ na terytorium tej samej Konferencji Episkopatu i wyrazi
na to zgodê wikariusz s¹dowy sta³ego zamieszkania strony pozwanej, który wczeniej powinien j¹ zapytaæ, czy nie zg³asza czego, co nale¿a³oby wy³¹czyæ;
4) trybuna³ miejsca, na którym faktycznie trzeba bêdzie zbieraæ wiêkszoæ dowodów, je¿eli wyrazi na to zgodê wikariusz s¹dowy sta³ego zamieszkania strony
pozwanej, który wczeniej powinien j¹ zapytaæ, czy nie zg³asza czego, co nale¿a³oby wy³¹czyæ (por. kan. 1673).
Powy¿sze podstawy kompetencji s¹dowej daj¹ szansê, aby w ka¿dej sytuacji
¿yciowej znaleæ odpowiedni trybuna³18. Dyskutuje siê nad poszerzeniem tytu³ów
w³aciwoci s¹dowej, co mog³oby u³atwiæ wnoszenie spraw do s¹dów. W art. 8 i 9
Dignitas connubii potwierdza siê szerok¹ kompetencjê s¹dów kocielnych do roz14

R. Sztychmiler, Kompetencje trybuna³ów kocielnych, Studia Warmiñskie 1999, nr 36,
s. 345358.
15 M.J. Aroba Conde, La competenza (artt. 821), [w:] P.A. Bonnet, C. Gullo (red.), Il giudizio di
nullità matrimoniale... (2007), s. 2743.
16 Kan. 1408 KPK, z wyj¹tkami okrelonymi w kan. 1409, a tak¿e kan. 1673 KPK.
17 Kan. 1763 nr 1 KPK.
18 C. Gullo, A. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio, Roma
2005, s. 7381; 215. R. Sztychmiler, Trybuna³ w³aciwy w sprawach o niewa¿noæ ma³¿eñstwa
w wietle instrukcji Dignitas connubii z 2005 roku, [w:] Prawo  Administracja  Policja. Ksiêga
pami¹tkowa Profesora Wincentego Bednarka, Olsztyn 2006, s. 422431.
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strzygania spraw ma³¿eñskich nie tylko katolików, lecz tak¿e niekatolików i nieochrzczonych19. Stanowisko takie wypracowane zosta³o w ostatnich dziesiêcioleciach.
Zdolnoæ procesow¹ strony powodowej, a tak¿e strony pozwanej ustala siê
w oparciu o normy zawarte w kan. 14761480 KPK20. Gdyby strona ju¿ na tym
etapie procesu chcia³a powo³aæ swojego pe³nomocnika lub adwokata, sêdzia winien
ich dopuciæ do udzia³u w procesie, oczywicie po sprawdzeniu, czy posiadaj¹ wymagane kwalifikacje21.

Pismo skargowe
Skarga s¹dowa jest koniecznym warunkiem formalnego jej przyjêcia przez sêdziego i rozpoczêcia ka¿dego procesu22. W kan. 1501 czytamy: Sêdzia nie mo¿e
rozpoznawaæ ¿adnej sprawy, je¿eli ten, kto jest zainteresowany, albo rzecznik sprawiedliwoci nie przedstawi proby zgodnie z przepisami kanonów. Norma z kan.
1501 potwierdza, ¿e sêdzia nie mo¿e rozpocz¹æ procesu z urzêdu. W prawie procesowym obowi¹zuje zasada nemo iudex sine actore, czyli sêdzia nie mo¿e rozpocz¹æ
sprawy s¹dowej bez proby powoda.
Skarga zawsze powinna byæ z³o¿ona w formie pisemnej. Gwarantuje to jej
jednoznacznoæ i maksymalnie zapewnia obiektywizacjê ¿¹dania powoda23. Wyj¹tkowo sêdzia mo¿e przyjêæ ustn¹ probê, ale z wy¿ej wspomnianych racji winna ona
zostaæ sporz¹dzona przez notariusza s¹dowego w formie pisemnej. W kan. 1503
i 1504 KPK prawodawca kocielny postanowi³, ¿e skarga, przez któr¹ zaczyna siê
spór, musi uwzglêdniaæ poni¿sze wymagania.
Zgodnie z kan. 1502 Kto chce kogo pozwaæ, musi przed³o¿yæ w³aciwemu
sêdziemu skargê powodow¹, w której przedstawi przedmiot sporu i wyrazi probê
o pos³ugê sêdziego. Na mocy kan. 1504 skarga winna: 1o wyra¿aæ, wobec jakiego
19 Szerzej zob. R. Sztychmiler, Forum w³aciwe i organizacja trybuna³ów kocielnych w wietle
Instrukcji Dignitas Connubii, [w:] T. Rozkrut (red.), Proces ma³¿eñski wed³ug Instrukcji Dignitas
Connubii. Materia³y z ogólnopolskiego spotkania pracowników s¹downictwa kocielnego w Gródku
nad Dunajcem w dniach 1314 czerwca 2005 roku (II Ogólnopolskie Forum S¹dowe), Tarnów 2006,
s. 3552.
20 Zob. R. Sztychmiler, S¹downictwo..., s. 116122.
21 R. Sztychmiler, Adwokat w procesie o niewa¿noæ ma³¿eñstwa, [w:] T. Rozkrut (red.), Proces
ma³¿eñski w wietle Dignitas connubii  pierwsze dowiadczenia. Materia³y z ogólnopolskiego spotkania pracowników s¹downictwa kocielnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 1112 czerwca 2007
roku (III Ogólnopolskie Forum S¹dowe), Tarnów 2008, s. 103128; idem, Znaczenie udzia³u adwokata
w kanonicznych procesach ma³¿eñskich, [w:] R. Sztychmiler, J. Krzykowska (red.), Problemy z s¹dow¹
ochron¹ praw cz³owieka, Olsztyn 2012, t. 1, s. 5769.
22 Kan. 1501 i 1658 KPK. Skarga lub proba wymagane s¹ w ka¿dym procesie i ka¿dym postêpowaniu administracyjnym.
23 F.J. Ramos, I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, Roma
1998 s. 264267; C. Gullo, A. Gullo, op. cit., s. 8385.
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sêdziego sprawa jest wnoszona, czego siê ¿¹da i od kogo; 2o wskazywaæ, na jakim
uprawnieniu opiera siê powód i przynajmniej ogólnie fakty i dowody na poparcie
roszczeñ; 3o byæ podpisana przez powoda lub jego pe³nomocnika, ze wskazaniem
dnia, miesi¹ca i roku, jak równie¿ miejsca zamieszkania powoda lub jego pe³nomocnika albo miejsca pobytu oznaczonego przez nich dla odbierania akt; 4o wskazywaæ
sta³e lub tymczasowe zamieszkanie strony pozwanej.
Aby skarga mog³a spe³niæ swoj¹ rolê, czyli spowodowaæ wszczêcie procesu
s¹dowego, winna ona spe³niaæ cile okrelone wymagania, tj. podawaæ adresy strony powodowej i strony pozwanej, aby mo¿liwa by³a korespondencja s¹du ze stronami. Jeli idzie o adres strony pozwanej, to wystarcza podanie tylko zamieszkania
sta³ego lub tymczasowego. Mo¿na podaæ te¿ obydwa adresy, jeli oba maj¹ praktyczne znaczenie24.
Najistotniejsz¹ czêci¹ skargi jest okrelenie, czego siê ¿¹da, na podstawie jakiego uprawnienia, i przynajmniej ogólne wskazanie faktów i dowodów na poparcie
swoich roszczeñ (kan. 1504 nr 12). W miarê dok³adne okrelenie przedmiotu sporu
pozwoli sêdziemu odpowiedzieæ na pytanie, czy jest on kompetentny do rozpatrzenia tego typu sprawy, a stronie przeciwnej, której z zasady przesy³a siê potem kopiê
skargi powodowej, daje mo¿liwoæ poznania rzeczywistego przedmiotu sporu i ustosunkowania siê do treci skargi. W instrukcji Dignitas connubii wymagania dotycz¹ce treci skargi zosta³y sformu³owane podobnie25.
Przy okrelaniu uprawnienia powoda nie wymaga siê u¿ycia fachowych terminów kanonistycznych ani powo³ania siê na konkretne przepisy prawne, lecz wystarcza materialne okrelenie uprawnienia. W sprawach ma³¿eñskich, jeli powód nie
mia³ porady s¹dowej lub adwokackiej, nie mo¿na wymagaæ od niego dok³adnego
okrelenia prawa, na którym opiera swoje roszczenie. Zasygnalizowane w skardze
uprawnienie powinno zostaæ poparte przytoczeniem faktów i dowodów potwierdzaj¹cych to uprawnienie. Czasem powód nie wie, jakie fakty s¹ wa¿ne do udowodnienia s³usznoci jego roszczenia. Jeli poda³ fakty przynajmniej ogólnie uzasadniaj¹ce
roszczenie, mo¿na na tym poprzestaæ. Jeli ich brak, wtedy mo¿na ¿¹daæ od powoda
ich zg³oszenia. Wreszcie skarga powinna byæ podpisana przez powoda lub jego
pe³nomocnika ze wskazaniem dnia, miesi¹ca i roku. Nale¿y te¿ zawsze sprawdziæ,
czy wystêpuj¹cy pe³nomocnik ma wa¿ne pe³nomocnictwo. Bez tego bowiem jego
dzia³anie by³oby niewa¿ne. Wy¿ej wymienione wymagania winien te¿ zawieraæ protokó³ z owiadczenia powoda w sprawie skargi, sk³adanego na mocy kan. 1503 § 1
KPK, który jest traktowany na równi ze skarg¹ powodow¹.
Aby skarga dobrze s³u¿y³a powodowi, przebiegowi procesu i osi¹gniêciu sprawiedliwoci, winna byæ krótka, uporz¹dkowana i jasna26, tzn. w sposób mo¿liwie
24

C. Gullo, A. Gullo, op. cit., s. 8485.
A. Blasi, Il libello introduttivo della causa (art. 114125), [w:] P.A. Bonnet, C. Gullo (red.),
Il giudizio di nullità matrimoniale... (2008), s. 2342.
26 Tak wskazuje dowiadczenie s¹dowe, a tak¿e: F.J. Ramos, op. cit., s. 267268.
25
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najkrótszy przedstawiaæ istotne elementy ¿¹dania. Dobrze te¿ trzymaæ siê standardowego uk³adu, który u³atwia sêdziom odszukanie potrzebnych informacji. Mo¿na
w s¹dzie daæ zainteresowanym do wgl¹du wzór skargi, lecz nie nale¿y przekazywaæ
gotowych formularzy, gdy¿ wtedy zainteresowany mo¿e zbytnio zasugerowaæ siê
propozycjami i przedstawiæ stan niezgodny z rzeczywistoci¹ i niemo¿liwy potem
do udowodnienia.

Przyjêcie lub odrzucenie skargi
Zanim sêdzia podejmie decyzjê dotycz¹c¹ przyjêcia skargi, ma obowi¹zek zbadaæ
swoj¹ w³aciwoæ oraz zdolnoæ procesow¹ strony powodowej, a tak¿e strony pozwanej. Zdolnoæ tê ustala siê w oparciu o normy zawarte w kan. 14761480 KPK27.
Nie wystarczy zdolnoæ s¹dowa stron, wa¿na jest tak¿e zdolnoæ do osobistego
podejmowania czynnoci procesowych (personam standi in iudicio essere). Aby
mo¿na by³o prawnie podejmowaæ dalsze dzia³ania procesowe, konieczne jest ustalenie przynajmniej zdolnoci procesowej strony powodowej. Aby jednak dzia³aæ ekonomicznie, bardzo po¿¹dane jest ustalenie od razu tak¿e zdolnoci procesowej strony pozwanej. Ustalenie to musi nast¹piæ najpóniej przed powiadomieniem strony
pozwanej o pozwie. Jeli jedna ze stron nie ma zdolnoci procesowej, nale¿y podj¹æ
dzia³ania nadzwyczajne okrelone przez prawodawcê w kan. 14781479 KPK. Nale¿y wtedy wyznaczyæ dla tej strony kuratora, opiekuna lub specjalnego pe³nomocnika, który w jej imieniu bêdzie wystêpowa³ w sprawie28, albo stwierdziæ, które
z rodziców bêdzie reprezentowaæ dziecko29.
W myl kan. 1446 § 2 KPK sêdzia, na pocz¹tku sprawy, a tak¿e w ka¿dym
innym czasie, dostrzegaj¹c jak¹kolwiek nadziejê dobrego wyniku, powinien zachêciæ strony i dopomóc im, by szuka³y s³usznego rozwi¹zania sporu przez wspólne
porozumienie i wskazaæ odpowiednie do tego drogi, korzystaj¹c tak¿e z porednictwa powa¿nych osób. Tak¿e w sprawach ma³¿eñskich sêdzia powinien podj¹æ próbê pogodzenia stron. W normach dotycz¹cych procesu o niewa¿noæ ma³¿eñstwa
prawodawca jeszcze raz bowiem zaleca podjêcie próby pogodzenia stron. W kan.
1676 prawodawca poleca, aby sêdzia podj¹³ rodki pastoralne zmierzaj¹ce do
uwa¿nienia ma³¿eñstwa i wznowienia wspólnego ¿ycia ma³¿eñskiego. Gdyby próba
okaza³a siê skuteczna, powinien zachêciæ strony do trwania w zwi¹zku ma³¿eñskim,
a w razie potrzeby pomóc im w uwa¿nieniu ma³¿eñstwa.
Zgodnie z kan. 1505 § 1, sêdzia jednoosobowy lub przewodnicz¹cy trybuna³u
kolegialnego  po ustaleniu, ¿e zarówno sprawa nale¿y do jego w³aciwoci, jak
i tego, ¿e powód nie jest pozbawiony zdolnoci wystêpowania w s¹dzie  powinien
27
28
29

Zob. R. Sztychmiler, S¹downictwo..., s. 116122.
Kan. 1508 § 3 KPK.
Kan. 1478 § 1 i 3 KPK.
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swoim dekretem jak najszybciej skargê albo przyj¹æ, albo odrzuciæ. Proponuje siê,
aby w nowej procedurze sprawy ma³¿eñskie zawsze móg³ rozpatrywaæ sêdzia jednoosobowy. Przydzia³ spraw wielu sêdziom równolegle co prawda przyspieszy³by rozpoczêcie i przeprowadzenie tych spraw, nie wiadomo jednak, czy nie ucierpia³aby
na tym jakoæ rozpatrywania, obiektywizm i niepodwa¿alnoæ.
O dopuszczeniu skargi do przewodu s¹dowego lub o jej odrzuceniu decyduje
sêdzia. W sprawach, w których wystarcza udzia³ jednego sêdziego, decyzjê podejmuje ten w³anie sêdzia, a w innych przewodnicz¹cy trybuna³u kolegialnego. Zgodnie
z brzmieniem cytowanego wy¿ej kanonu, niepotrzebne jest przekazywanie tej decyzji
ca³emu kolegium sêdziowskiemu30. Norma ta jest nowa w obowi¹zuj¹cym KPK.
Prawodawca kocielny wymaga od sêdziego szybkiego reagowania (quam primum) na probê o pomoc przedstawion¹ w skardze powodowej. Nikt przecie¿ nie
pisze skargi bez powodu. Bez wzglêdu na to, czy powód otrzyma odpowied pozytywn¹, czy negatywn¹, powinna ona w zasadzie zostaæ zredagowana i wys³ana
w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia skargi.
W kanonie 1506 KPK prawodawca zamieci³ normê chroni¹c¹ w sposób bardzo
zdecydowany stronê procesow¹: Jeli w ci¹gu miesi¹ca od z³o¿enia skargi powodowej sêdzia nie wyda dekretu, moc¹ którego dopuszcza lub odrzuca skargê, wed³ug
przepisu kan. 1505, strona zainteresowana mo¿e domagaæ siê, by sêdzia wype³ni³
swoje zadanie; jeli mimo to sêdzia milczy, to po up³ywie bezu¿ytecznie dziesiêciu
dni od z³o¿enia proby uwa¿a siê skargê za przyjêt¹. Zatem jeli sêdzia w ci¹gu
miesi¹ca od wp³yniêcia skargi nie wyda decyzji o jej przyjêciu lub odrzuceniu,
strona (zarówno strona powodowa, jak i pozwana, jeli wie o skardze) ma prawo
domagaæ siê, aby sêdzia jak najszybciej wype³ni³ swoje zadanie. Jeli sêdzia dalej
milczy, to po dziesiêciu dniach sprawa jest z mocy prawa przyjêta do przewodu
s¹dowego.
Sêdzia nie mo¿e przyj¹æ skargi inaczej jak tylko w formie pisemnego dekretu.
Powinien on byæ uzasadniony. W dekrecie przyjmuj¹cym skargê wystarczy uzasadnienie bardzo zwiêz³e, ale zgodnie z kan. 1617 KPK musi ono byæ. Dekret negatywny wymaga dok³adniejszego uzasadnienia. Jedynie przyjêcie skargi moc¹ kan. 1506
dokonuje siê bez dekretu w tej sprawie. Jednak s³uszne wydaje siê, aby fakt przyjêcia skargi moc¹ prawa zosta³ potwierdzony osobnym dokumentem i nale¿y powiadomiæ o tym strony.
W odpowiedzi na wniesienie skargi sêdzia mo¿e j¹ przyj¹æ lub odrzuciæ.
W nowym prawie wyranie ograniczone zosta³y mo¿liwoci odrzucenia skargi,
w czym tak¿e przejawia siê wiêkszy respekt dla praw cz³owieka, nawet bardziej
subiektywnie ni¿ obiektywnie uzasadnionych31. Dlatego obecnie nie nale¿y przeprowadzaæ postêpowania informacyjnego przed przyjêciem skargi. Jeli skarga jest nie30

C. Gullo, A. Gullo, op. cit., s. 97104.
W KPK z 1917 r. nie by³o kanonu okrelaj¹cego przyczyny odrzucenia skargi. Analogiczny do
kan. 1504 nr 2 KPK jest kan. 1188 CCEO.
31
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jasna lub wydaje siê niewystarczaj¹ca, mo¿na przeprowadziæ z powodem wstêpn¹
rozmowê, która wyjani w¹tpliwoci32 . Nie powinno to byæ jednak pe³ne przes³uchanie, bowiem to mo¿e nast¹piæ dopiero po zawi¹zaniu sporu.
Zgodnie z norm¹ zawart¹ w kanonie 1505 § 2 KPK, która w 1983 r. zosta³a
wprowadzona jako nowoæ, skargê powodow¹ mo¿na odrzuciæ wy³¹cznie: 1o je¿eli
sêdzia lub trybuna³ s¹ niew³aciwi; 2o je¿eli na pewno wiadomo, ¿e powód nie ma
zdolnoci wystêpowania w s¹dzie; 3o je¿eli nie zachowano przepisów kan. 1504, nn.
13; 4o je¿eli z samej skargi powodowej jasno wynika, ¿e roszczenie jest pozbawione jakiejkolwiek podstawy i nie mo¿e siê zdarzyæ, by w trakcie procesu jaka podstawa siê ujawni³a. Inne przepisy bardziej zdecydowanie nakazuj¹ czasami w podobnych sytuacjach skargê odrzuciæ33.
Jeli nie wystêpuj¹ elementy wyliczone w kan. 1505 § 2 KPK, sêdzia winien
swoim dekretem przyj¹æ skargê do przewodu s¹dowego. Zgodnie z kan. 1507 § 1,
ju¿ w dekrecie przyjmuj¹cym skargê winien wezwaæ pozosta³e strony do zawi¹zania
sporu34. W tym¿e dekrecie mo¿e tak¿e zamieciæ dyspozycje dotycz¹ce kosztów
s¹dowych.
Zgodnie z kan. 1505 § 3, Jeli skarga powodowa zosta³a odrzucona z powodu
wad, które mog¹ byæ poprawione, powód mo¿e przedstawiæ ponownie temu samemu sêdziemu prawid³owo sporz¹dzon¹ skargê. Norma powy¿sza stanowi istotn¹
pomoc dla osób mniej zorientowanych w kanonicznym prawie procesowym. Bez
wiêkszych formalnoci i bez wchodzenia na drogê apelacyjn¹ mog¹ one poprawiæ
skargê i wnieæ j¹ do tego samego sêdziego.
Strona zawsze mo¿e odwo³aæ siê od decyzji o przyjêciu skargi. Na podstawie
kan. 1505 § 4 Przeciwko odrzuceniu skargi powodowej strona ma zawsze prawo
wnieæ w ci¹gu dziesiêciu u¿ytecznych dni uzasadniony rekurs albo do trybuna³u
apelacyjnego, albo do kolegium, je¿eli skarga zosta³a odrzucona przez przewodnicz¹cego; sprawa za odrzucona powinna byæ rozstrzygniêta jak najszybciej35. Jeli
propozycja upowa¿nienia sêdziego jednoosobowego do samodzielnego rozpatrywania i wyrokowania sprawy zostanie przyjêta, wówczas rekurs bêdzie mo¿na wnieæ
tylko do trybuna³u apelacyjnego.
Wszyscy, którzy maj¹ prawo wypowiedzenia siê w przedmiocie z³o¿onej skargi,
winni otrzymaæ o niej wiadomoæ. St¹d te¿ do obowi¹zków sêdziego wynikaj¹cych
z przyjêcia skargi nale¿y powiadomienie o tym strony powodowej oraz wezwanie
wszystkich uczestników procesu do podjêcia zadañ nale¿¹cych do ka¿dego z nich
32 T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. 4: Doczesne dobra Kocio³a.
Sankcje w Kociele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 235.
33 Kan. 1407 § 12, kan. 1673 KPK.
34 Zob. dalej, nr 8,2 i 8,3.
35 Po up³ywie 10 dni kompetencje kolegium wygasaj¹ i skarga w tej samej formie nie mo¿e ju¿
byæ temu samemu s¹dowi przedstawiona. Zob. A. Stankiewicz, De libelli reiectione eiusque impugnatione in causis matrimonialibus, [w:] Quaderni Studio Rotale, t. 1, Roma 1987, s. 7389. Jednak skarga
zmieniona mo¿e byæ przedstawiona w ka¿dym czasie.
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(kan. 1507 KPK). Aby wype³niæ normê zawart¹ w kan. 1508 § 2 KPK, sêdzia
winien do³¹czyæ do wezwania kopiê skargi powodowej, chyba ¿e na skutek powa¿nych racji dojdzie do przekonania, i¿ stronie nie nale¿y przekazywaæ skargi, dopóki
nie z³o¿y ona zeznañ w s¹dzie.
Prawo chroni tych, którzy nie mog¹ samodzielnie broniæ swoich interesów
w s¹dzie. Zgodnie z norm¹ zawart¹ w kan. 1508 § 3 KPK, Je¿eli spór toczy siê
przeciwko temu, kto nie mo¿e swobodnie wykonywaæ swoich uprawnieñ, albo swobodnie administrowaæ rzeczami, o które toczy siê spór, pozew nale¿y skierowaæ,
zale¿nie od okolicznoci, do opiekuna, kuratora, specjalnego pe³nomocnika, czyli do
tego, kto powinien podj¹æ jego sprawê, wed³ug przepisu prawa.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e strona pozwana odmawia przyjêcia pozwu albo przeszkadza w jego dotarciu do niej. Jeli tylko jest pewne, ¿e wezwanie znalaz³o siê w jej
zasiêgu (dotar³o do jej domu lub skrzynki pocztowej albo jako wezwanie z poczty),
zgodnie z przepisem kan. 1510, jest ona uznana za wezwan¹. Do przekazania wezwania prawodawca przywi¹zuje ogromn¹ wagê36 . Dlatego winno ono nast¹piæ
w takiej formie, aby mo¿liwe by³o jego udowodnienie.

Wnioski
Dla nieznaj¹cych prawa kanonicznego jego przepisy wydawaæ siê mog¹ tajemnicze i nie do przejrzenia. Niektórzy te¿ s¹dz¹, i¿ ka¿da sprawa skierowana do s¹du
musi byæ pozytywnie za³atwiona. Dopiero zapoznanie siê choæby z podstawowymi
normami procesowymi pozwala stwierdziæ, ¿e dla trudnych sytuacji, jakimi s¹ tak¿e
rozpadaj¹ce siê ma³¿eñstwa, Koció³ opracowa³ bardzo precyzyjne przepisy, które
mog¹ okazaæ siê pomocne w okreleniu sytuacji prawnej danej osoby czy osób.
Przepisy te z jednej strony stoj¹ na stra¿y praw poszczególnych wiernych, staraj¹ siê
im pomóc, a z drugiej strony chroni¹ porz¹dek spo³eczny w Kociele.
Ka¿da zainteresowana osoba mo¿e wnieæ sprawê o stwierdzenie niewa¿noci
swojego ma³¿eñstwa, jeli ma ku temu podstawê w postaci wskazania naruszenia
przynajmniej jednego z istotnych warunków wa¿nego zawarcia ma³¿eñstwa. Do
tego potrzebna jest znajomoæ ma³¿eñskiego prawa materialnego lub porada u dowiadczonego prawnika kanonisty.
Szczegó³owe przepisy okrelaj¹ s¹d w³aciwy do wniesienia skargi, jak te¿ jej
treæ i formê. Nowoæ w nowym KPK stanowi mniejsza ni¿ dawniej mo¿liwoæ
odrzucenia skargi. Tak¿e skargi w¹tpliwe powinny byæ przyjmowane do s¹dowego
rozpatrzenia, choæ niesie to ze sob¹ skutek negatywny dla stron  samo bowiem
przyjêcie skargi do przewodu s¹dowego daje powodowi mniejsz¹ ni¿ dawniej
nadziejê na przyznanie mu racji, ni¿ to mia³o miejsce za rz¹dów poprzedniego kodeksu.
36

Kan. 1511, z zachowaniem mocy przepisu kan. 1507 § 3 KPK.
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Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e coraz lepsza znajomoæ przepisów prawa kanonicznego, tak materialnego, jak formalnego, podniesie poziom kultury prawnej naszego
spo³eczeñstwa: wiêcej bêdzie ma³¿eñstw zawieranych wiadomie, zgodnie z prawem
i wa¿nych, a o pomoc do s¹du zwracaæ siê bêd¹ tylko ci, którzy maj¹ rzeczywiste
lub przynajmniej bardzo prawdopodobne podstawy do orzeczenia niewa¿noci ma³¿eñstwa.

Summary
Marriage nullity trials
Key words: marriage nullity trial, validity of marriage, human rights.

When taking into consideration marriage nullity trials, certain procedural changes have been in preparation for some time. This article explains rules and norms
that regulate cases of marriage nullity and it enables believers to enjoy judicial
privileges in an effective way. Here, norms are shown and explained to familiarise
people with the ways, in which they may submit an application to try and adjudge
the issues of the validity of marriages.
Everyone, who has a legal interest in the Roman Catholic Church, has a right to
know ones legal status within the Church as well as the right for explanation of
ones position in a legislative action. Firstly, a reason for annulment is needed in
order to count on admission and positive outcome in a legal examination of ones
case. Secondly, the reason for annulment shall be proved on trial.
The cause of abolition of the validity of marriage may result from not preserving the conditions, which are clearly specified in the canon law regarding marriage. The main reasons for the abolition are the lack or the insufficiency of conjugal
consensus, the invalid form of marriage or marriage obstacles. The command of
presumptive legal causes as well as judicial privileges is needed in this issue. The
ability to enter an action in court depends on good command of both laws.
Any legal complaint shall be submitted to a proper court and meet all formal
and material requirements. Then, the requirements shall be investigated for the
legislator confined the possibility to reject the complaint. It provides more work for
courts and simultaneously better protection of human rights.
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Wy³udzanie refundacji na leki
 modus operandi sprawców, motywy ich dzia³ania
oraz szkodliwoæ spo³eczna nadu¿yæ
Wprowadzenie
Zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e dostêp do leków wpisuje siê w szeroko
pojête prawo cz³owieka do zdrowia, tudzie¿ obywatela do ochrony zdrowia. W tym
kontekcie stwierdziæ mo¿na, ¿e zapewnienie mo¿liwoci zakupu lekarstw niezbêdnych do przywrócenia zdrowia lub jego podtrzymania jest czêci¹ systemu praw
pacjenta i ewoluuje wraz z nim1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta2, pacjent ma prawo do wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pod pojêciem natomiast wiadczeñ zdrowotnych, w myl art. 5 pkt 40 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych z rodków publicznych3, rozumieæ nale¿y dzia³anie s³u¿¹ce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzia³anie medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych
zasady ich udzielania. Ta sama ustawa w art. 5 pkt 37 definiuje wiadczenie zdrowotne rzeczowe jako zwi¹zane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym
wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami ortopedycznymi i rodki pomocnicze.
Dostêp do leków staje siê problemem z chwil¹, gdy z uwagi na zró¿nicowanie
sytuacji materialnej nie wszyscy zdecyduj¹ siê na ich zakup w obrocie aptecznym.
1 Na temat rozwoju praw pacjenta na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci zob. B. Sygit, E. Bloch-Bogus³awska, K. liwka, Ewolucja praw chorego w ustawodawstwie polskim 19181998 na tle standardów Unii Europejskiej, Archiwum Medycyny S¹dowej i Kryminologii 2003, nr 4, s. 313323.
2 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z pón. zm.).
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z rodków
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z pón. zm.).
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Warto bowiem zauwa¿yæ, ¿e Konstytucja RP z 1997 r. w art. 68 ust. 13 przewiduje,
¿e ka¿dy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji
materialnej, w³adze publiczne zapewniaj¹ równy dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych, przy czym warunki i zakres udzielania wiadczeñ okrela ustawa. Jednoczenie ustawa zasadnicza zawiera postanowienie, ¿e w³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciê¿arnym, osobom niepe³nosprawnym i osobom
w podesz³ym wieku.
Realizacji powy¿szych za³o¿eñ s³u¿y tzw. system refundacji leków finansowany z rodków publicznych. Szczegó³y funkcjonowania tego systemu w polskim
porz¹dku prawnym normuj¹ przepisy ustawy o refundacji leków, rodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych4. Jednym z wa¿niejszych jego elementów jest jednak kwestia finansowania leków refundowanych i zapewnienie transparentnoci rozliczania refundacji. Te p³aszczyzny,
jak wskazuje praktyka, nara¿one s¹ na nadu¿ycia, i to nie tylko ze strony bezporednich beneficjentów wiadczeñ  pacjentów, ale co szczególnie niepokoj¹ce równie¿
osób, które w procesie tym powinny pe³niæ rolê us³ugow¹  lekarzy i farmaceutów.
Od kilku lat prasa medyczna i portale internetowe pe³ne s¹ doniesieñ o kolejnych nadu¿yciach wykazuj¹cych s³aboæ polskiego systemu refundacji leków.
W obiegu pojawia siê coraz wiêcej fa³szywych recept, które obecnie mo¿na bardzo
³atwo podrobiæ. Nagminne jest zaopatrywanie siê w ten sposób w leki na w³asny
u¿ytek (tworzenie tzw. zapasów), jak równie¿ wywo¿enie leków za granicê celem
ich dalszej odsprzeda¿y z zyskiem. rodowiska farmaceutyczne zwracaj¹ uwagê, ¿e
dawniej recepty nale¿a³y do druków cis³ego zarachowania, drukowanych wy³¹cznie
w wyznaczonych drukarniach, podczas gdy obecnie lekarze mog¹ robiæ to sami,
korzystaj¹c z odpowiedniego programu komputerowego, co u³atwia wyprodukowanie fa³szywych recept5 . Co wiêcej, rodowiska medyczne z niepokojem wskazuj¹,
¿e dawniej recepty by³y fa³szowane na potrzeby osób uzale¿nionych od narkotyków
lub bardzo silnych leków, za obecnie proceder ten zyska³ charakter ekonomiczny.
Na fa³szywe recepty kupuje siê leki o du¿ym stopniu refundacji  w aptece kosztuj¹
one kilkanacie z³otych, a ich rynkowa wartoæ jest nawet 10-krotnie wy¿sza, st¹d
te¿ pokusa ich odsprzeda¿y poza obiegiem aptecznym jest olbrzymia6.
Problematyka fa³szowania recept, metodyka ujawniania tego przestêpstwa oraz
spo³eczna szkodliwoæ przedmiotowego procederu od dawna podnoszona jest
4

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, rodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 345).
5 Fa³szerstwa recept: jest ich coraz wiêcej, [online] <www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/falszerstwa-recept-jest-ich-coraz-wiecej,8991.html> (dostêp: 30.06.2015).
6 T. Gdaniec, Pomorski NFZ straci³ na procederze fa³szowania recept ponad 200 tys. z³, [online]
<http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019379,title,Pomorski-NFZ-stracil-na-procederze-falszowania-receptponad-200-tys-zl,wid,17640886,wiadomosc.html> (dostêp: 30.06.2015).
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w pimiennictwie nie tylko prawa karnego czy prawa medycznego7, ale równie¿
kryminalistyki8. Niemniej brakuje w nim aktualnej analizy prawnokarnych aspektów
zachowañ sprawców tego typu przestêpstw. Wype³niaj¹c tê lukê, w niniejszej publikacji przeanalizowano wspó³czesne mechanizmy nadu¿yæ zwi¹zanych z refundacj¹
leków pod k¹tem sposobu dzia³ania sprawców, ich motywacji oraz oceny stopnia
szkodliwoci spo³ecznej czynu. Wnioski poczynione w niniejszym opracowaniu
opieraj¹ siê na analizie wybranych spraw karnych o przestêpstwa z art. 270 k.k.,
art. 271 k.k. oraz art. 286 k.k., dotycz¹cych wy³udzania wiadczeñ z tytu³u refundacji leków. Wydaje siê, ¿e prezentacja tych w³anie zagadnieñ stanowiæ mo¿e istotny
wk³ad w opracowywanie skutecznych metod zapobiegania przestêpczoci w omawianym obszarze.

Podstawowe za³o¿enia i cele systemu refundacji leków
Dok³adne przedstawienie aktualnie funkcjonuj¹cego w Polsce systemu refundacji produktów leczniczych przekracza ramy niniejszej publikacji, st¹d te¿ zaprezentowane zostan¹ jedynie najwa¿niejsze jego za³o¿enia9.
Jak wczeniej wspomniano, przepisy ustawy o refundacji leków reguluj¹ takie
kwestie, jak zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnej o objêciu
refundacj¹ leku, rodka spo¿ywczego specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego,
wyrobu medycznego i uchylenia tej decyzji, zasady finansowania produktów refundowanych, zasady finansowania ze rodków publicznych wyrobów medycznych
przys³uguj¹cych wiadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej, obowi¹zki aptek wynikaj¹ce z obrotu lekami, zasady kontroli aptek oraz obowi¹zki osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, rodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia
¿ywieniowego, wyroby medyczne. Jak wskazuje ustawodawca, chodzi o to, by system refundacji leków w ramach dostêpnych publicznych rodków finansowych odpowiada³ w mo¿liwie najwy¿szym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu spo³eczne7 J. Radzicki, Odpowiedzialnoæ prawna lekarza w nastêpstwie nieprawid³owo wystawionej recepty, S³u¿ba Zdrowia 1974, nr 35; A. Szafrañska, Nadzór i kontrola w zakresie wystawiania przez
lekarzy recept na leki refundowane. Ocena wstêpna, Przegl¹d Prawa Publicznego 2014, nr 7/8,
s. 154161; G. Lenart, Wp³yw b³êdnego wystawienia recepty lekarskiej na realizacjê prawa ochrony
zdrowia w aspekcie refundacji leku, [w:] J. Haberko, R. D. Kocy³owski, B. Pawelczyk (red.), Lege
artis: problemy prawa medycznego, Poznañ 2008, s. 91101.
8 M. Legieñ, Kryminalistyczna problematyka fa³szerstw recept na rodki odurzaj¹ce, Stud. Krymin.
1979, t. 10, s. 233245; idem, Mo¿liwoci rozpoznawania sfa³szowanych recept na rodki odurzaj¹ce,
Farmacja Polska 1978, nr 12, s. 705710; idem, Wykorzystanie ekspertyzy pisma w wykrywaniu narkomanów  sprawców przestêpstw fa³szowania recept lekarskich, Stud. Iur. Sil. 1977, nr 2, s. 189202.
9 W kwestiach szczegó³owych nale¿y odes³aæ do nastêpuj¹cych publikacji: J. Adamski, K. Urban,
E. Warmiñska, Refundacja leków, rodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz
wyrobów medycznych. Komentarz, Warszawa 2014; £. S³awatyniec (red.), Prawo farmaceutyczne
i refundacja leków, Warszawa 2013; D. E. Lach, Refundacja leków a równy dostêp do wiadczeñ opieki
zdrowotnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 1, s. 119131.
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mu w zakresie zaopatrzenia w leki, rodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia
¿ywieniowego i wyroby medyczne. Jednoczenie zauwa¿a siê, ¿e na dostêp pacjentów do leków, rodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego
i wyrobów medycznych najistotniejszy wp³yw ma ich cena (b¹d wysokoæ odp³atnoci), dlatego polityka refundacyjna powinna zmierzaæ, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci finansowych systemu ochrony zdrowia, do zmniejszenia obci¹¿eñ pacjentów
stosuj¹cych potrzebne im ze wzglêdów zdrowotnych leki, rodki spo¿ywcze specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego i wyroby medyczne.
Jednak¿e interes wytwórców wymaga uzyskania dla swojego produktu statusu
produktu refundowanego, gdy¿ gwarantuje im to zwiêkszony w stosunku do wolnego rynku, stabilny przychód. Z punktu widzenia systemu refundowane powinny byæ
wy³¹cznie te produkty, które maj¹ udowodnion¹ skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania, a relacja efekt terapeutyczny  koszt terapii jest korzystniejsza w porównaniu z dostêpnymi wariantami terapii.
Równowa¿enie oczekiwañ ró¿nych grup interesariuszy powinno odbywaæ siê
wed³ug jasno okrelonych regu³10. Regu³y te ustalone s¹ w sposób szczegó³owy we
wspomnianej ustawie, a tak¿e aktach wykonawczych, wród których wskazaæ nale¿y
w szczególnoci rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizacjê recept oraz ramowego wzoru umowy
na realizacjê recept11, rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagañ, jakie musz¹ spe³niaæ analizy uwzglêdnione we
wnioskach o objêcie refundacj¹ i ustalenie urzêdowej ceny zbytu oraz o podwy¿szenie urzêdowej ceny zbytu leku, rodka spo¿ywczego specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego, wyrobu medycznego, które nie maj¹ odpowiednika refundowanego
w danym wskazaniu12. Z punktu widzenia technicznego wystawiania recept donios³e znaczenie ma natomiast rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich13.

Mechanizm wy³udzania leków refundowanych na przyk³adach
wybranych spraw s¹dowych
Zjawisko wy³udzania leków refundowanych szczegó³owo obrazuj¹ okolicznoci
poni¿szych, losowo wybranych spraw karnych o przestêpstwa kwalifikowane najczêciej z art. 286 k.k., art. 270 k.k. oraz art. 271 k.k. Na szeæ opisywanych
postêpowañ piêæ zakoñczono wydaniem prawomocnego wyroku skazuj¹cego,
10 Por. uzasadnienie projektu ustawy o refundacji leków, rodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych, Sejm VI kadencji, druk nr 3491, [online]
<www.sejm.gov.pl>.
11 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 364.
12 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 388.
13 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 319 z pón. zm.
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w jednej za sprawie wyrok uniewinniaj¹cy uchylono do ponownego rozpatrzenia
przez s¹d I instancji.
Postêpowanie prowadzone przed S¹dem Rejonowym w J.
(sygn. akt II K 1752/13)
W przedmiotowej sprawie lekarz pierwszego kontaktu w Centrum Medycznym
w . zosta³ oskar¿ony o to, ¿e na przestrzeni kilku miesiêcy, dzia³aj¹c z góry powziêtym zamiarem osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, doprowadzi³ do niekorzystnego
rozporz¹dzenia mieniem w³asnym NFZ Oddzia³ Wojewódzki we W. w ten sposób,
¿e bezprawnie wszed³ w posiadanie, a nastêpnie w celu u¿ycia za autentyczne pos³u¿y³ siê imienn¹ piecz¹tk¹ pracuj¹cej z nim lekarki i drukami recept przypisanymi
wskazanej lekarce w ramach zawartej z NFZ umowy upowa¿niaj¹cej do wystawiania recept na leki refundowane, a tak¿e pos³uguj¹c siê danymi osobowymi i numerami legitymacji pacjentów posiadaj¹cych jako osoby represjonowane uprawnienia do
bezp³atnego otrzymywania leków, wypisywa³ recepty na refundowane leki, umieszcza³ na nich pieczêcie wspó³pracownicy wraz z podpisem w postaci parafy, a nastêpnie wprowadzi³ wskazane recepty do obrotu, realizuj¹c je w aptece w J., czym
spowodowa³ straty wynikaj¹ce z równowartoci refundacji wyp³aconej przez NFZ
w³acicielowi wskazanej apteki na podstawie wystawionych czterech sztuk recept na
leki refundowane opiewaj¹cych na ³¹czn¹ kwotê ok. 24 000 z³ na szkodê Narodowego
Funduszu Zdrowia Oddzia³u Wojewódzkiego we W. Oskar¿onemu postawiono zarzuty pope³nienia przestêpstw okrelonych w art. 286 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k.
Co ciekawe, powy¿szy oskar¿ony za analogiczne czyny zabronione by³ ju¿
uprzednio skazany wyrokiem S¹du Rejonowego w L. Wydzia³ Zamiejscowy w L.
Wówczas wyrz¹dzi³ szkodê w mieniu NFZ na ³¹czn¹ kwotê 97 681,32 z³.
W przedmiocie motywów pope³nienia przestêpstwa warto zauwa¿yæ, ¿e oskar¿ony w toku postêpowania przygotowawczego nie przyzna³ siê do jego pope³nienia,
wyjaniaj¹c, ¿e posiada³ umowê z NFZ, na podstawie której by³ upowa¿niony do
wypisywania recept na leki refundowane. Wyjanienia swoje odwo³a³ w trakcie
procesu s¹dowego i przyzna³ siê do winy. T³umaczy³, ¿e w okresie objêtym zarzutem mia³ trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹ zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ przez dotychczasow¹ partnerkê ca³oci maj¹tku. Z tych wzglêdów zacz¹³ spo¿ywaæ alkohol. Wyjani³, ¿e
w przesz³oci by³ leczony neurochirurgicznie, przeszed³ siedem operacji, przez dwa
lata posiada³ parali¿ koñczyn, podnosi³ te¿, ¿e nie potrafi wyt³umaczyæ swojego
postêpowania w okresie objêtym aktem oskar¿enia, za w przesz³oci prezentowa³
diametralnie odmienn¹ postawê, zdobywaj¹c miêdzy innymi w 2008 r. belwederskie
wyró¿nienie lekarza niezwyk³ego. Oskar¿ony wyjania³, i¿ ze stanu pog³êbionego
alkoholizmu, w jakim znajdowa³ siê w czasie pope³nienia zarzucanych mu czynów,
wyszed³ dziêki terapii i pomocy psychiatrów, a tak¿e ¿e rodki pochodz¹ce
z realizacji wy¿ej opisanych leków przeznaczy³ w znacznej mierze na w³asne potrzeby, pozosta³e rozda³ pacjentom. T³umaczy³ te¿, ¿e z uwagi na stan zdrowia, wymagaj¹cy m.in. okresowej rehabilitacji i noszenia ko³nierza ortopedycznego, nie ma
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mo¿liwoci wykonywania innego zawodu, a wyrz¹dzon¹ szkodê sp³aci w ci¹gu
kilku najbli¿szych miesiêcy.
Wymierzaj¹c oskar¿onemu karê 2 lat pozbawienia wolnoci z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, s¹d argumentowa³, ¿e czyny
oskar¿onego cechuj¹ siê znacznym stopniem spo³ecznej szkodliwoci, za którym to
wnioskiem przemawia przede wszystkim rozmiar wyrz¹dzonej tym dzia³aniem szkody, a nie bez znaczenia dla stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu pozostawa³
fakt, i¿ oskar¿ony korzysta³ z danych osobowych swoich pacjentów, do czego nie
by³ uprawniony, uzyskuj¹c je dziêki zaufaniu, jakim pacjenci obdarzaj¹ punkty opieki zdrowotnej. W ocenie s¹du dla zaspokojenia potrzeb, które gdy mieæ na uwadze wartoæ uzyskanych w drodze procederu leków, dalece przekracza³y zakres
podstawowego utrzymania, oskar¿ony wykorzysta³ bezprawnie system kosztownej
opieki zdrowotnej, któr¹ otoczone s¹ osoby represjonowane. Zachowanie oskar¿onego oceniono jednoznacznie jako cyniczne i wymuszaj¹ce na instytucjach nadzoruj¹cych korzystanie ze swoich uprawnieñ przez osoby represjonowane stosowania
niewspó³miernych zabezpieczeñ, co niew¹tpliwie utrudnia uczciwym, przewa¿nie
w podesz³ym wieku pacjentom uzyskanie leków z tego tytu³u.
Postêpowanie prowadzone przed S¹dem Rejonowym w B. (sygn. akt IV
K 240/13) oraz S¹dem Okrêgowym w B. (sygn. akt IV Ka 433/14)
Oskar¿onym X i Y, wykonuj¹cym odpowiednio zawody lekarza oraz przedstawiciela firmy farmaceutycznej, postawiono w niniejszej sprawie zarzuty pope³nienia
przestêpstw z art. 286 § 1 k.k. oraz 271 § 1 k.k. Czyn X polegaæ mia³ na dzia³aniu
wspólnie i w porozumieniu z Y w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej i doprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem
w ten sposób, ¿e we wskazanych dniach X jako lekarz wykonuj¹cy czynnoci zawodowe we wskazanych placówkach leczniczych na probê przedstawicielki firmy
farmaceutycznej Y na blankietach recept dla wskazanych pacjentów niezasadnie
wypisa³ refundowany w ca³oci przez NFZ lek o nazwie E. 5 mg, które to recepty
zosta³y zrealizowane przez X w aptece w B., powoduj¹c straty materialne na szkodê
NFZ. Dzia³anie Y mia³o sprowadzaæ siê do nak³onienia X do podjêcia ww. procederu. Co ciekawe s¹d I instancji uniewinni³ X od zarzucanych mu czynów, podczas
gdy Y zosta³a skazana na karê roku pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Na skutek apelacji wniesionej przez
prokuratora s¹d II instancji uchyli³ wyrok do ponownego rozpatrzenia.
W powy¿szej sprawie X w toku pierwszego przes³uchania wskazywa³ jedynie
na wadliwoæ dokonywanych przez siebie wpisów w dokumentacjê medyczn¹,
a nastêpnie  przyznaj¹c siê do stawianego mu zarzutu  poda³, i¿ wypisywa³ recepty na lek wy³¹cznie w szpitalu, dzia³aj¹c na probê Y promuj¹cej ten lek, niemaj¹c
przy tym wiedzy, w jaki sposób s¹ one wykorzystywane, ale uzyskuj¹c od tej osoby
przepisywane leki, które by³y nastêpnie aplikowane pacjentom, a czêciowo wyrzucane z uwagi na up³yw terminu ich wa¿noci. Z tej relacji wynika³o, i¿ wystawione

Wy³udzanie refundacji na leki...

237

recepty pokrywa³y siê z ilociami leków przekazywanych mu przez Y. Zeznaj¹c ju¿
jako wiadek w sprawie wspó³oskar¿onej, stwierdzi³, ¿e nie zawsze otrzymywa³ od
Y leki, a wypisywanie recept mia³o miejsce w ró¿nych placówkach medycznych.
Zezna³ równie¿, i¿ uzyskane od Y leki by³y przechowywane na oddziale szpitalnym
lub w przychodni i w jakiej czêci aplikowane pacjentom, a recepty na ten lek
wypisywa³ g³ównie przy okazji wizyt pacjentów, choæ czasami im ich nie przekazywa³.
S¹d II instancji zauwa¿y³, i¿ zeznania oskar¿onego X nie by³y jednoznaczne,
konsekwentne i spójne, a rozbie¿noci nie sposób wywodziæ wy³¹cznie z charakteru,
w jakim wystêpowa³ w swojej sprawie oraz przedmiotowym postêpowaniu i tym je
t³umaczyæ. Zastrze¿enia budzi³a bowiem wiarygodnoæ szeregu istotnych wskazanych przez niego okolicznoci, dotycz¹cych: uzyskiwania leków od oskar¿onej i ich
aplikowania pacjentom, przechowywania leków w placówkach medycznych, w których pracowa³, sposobu wystawiania, obrotu receptami i odnotowywania tego
w dokumentacji medycznej. Jednoczenie niektóre ze wskazanych i obiektywnie
weryfikowalnych okolicznoci, takich jak: sposób organizacji pracy, mo¿liwoæ
miejsca i czasu wypisania recept, przechowywanie i ordynowanie leków maj¹cych
byæ uzyskanymi za porednictwem oskar¿onej Y zosta³y jednoznacznie zakwestionowane. Zdaniem s¹du II instancji tych stwierdzonych rozbie¿noci s¹d I instancji
ju¿ nie weryfikowa³, tylko oceni³ je w sposób dowolny, czyli b³êdny. Tymczasem
w sprawie istotne by³o, ¿e nie tylko inicjatywa oskar¿onej Y umo¿liwia³a pope³nienie przestêpstwa. Wskazanie przez s¹d I instancji, i¿ porozumienie jedynie pomiêdzy oskar¿onymi X i Y by³o absurdalne (strona 117 uzasadnienia), w ¿aden sposób nie zosta³o uzasadnione. Jak zauwa¿y³ S¹d Okrêgowy w B., motywacj¹
ewentualnego przestêpczego zaanga¿owania Y mog³o byæ jej zainteresowanie wzrostem sprzeda¿y leku, skoro by³a przedstawicielem jego producenta i dystrybutora
i na tej podstawie czerpa³a równie¿ w³asn¹ korzyæ maj¹tkow¹. Zdaniem s¹du
II instancji o niewiarygodnoci zeznañ X, i¿ tylko Y by³a odbiorc¹ recept, istotne
by³y zeznania osób zatrudnionych w aptece, którzy nie kojarzyli Y z obecnoci
w aptece, a je¿eli zrealizowa³a tam przedmiotowe recepty, to winna byæ ³¹cznie co
najmniej 65 razy (w niektórych przypadkach realizowano wiêcej ni¿ jedn¹ ze 112
recept). Okolicznoci te przes¹dzi³y o uchyleniu wyroku s¹du I instancji do ponownego rozpatrzenia.
Postêpowanie prowadzone przed S¹dem Rejonowym w I. (sygn. akt VII
K 6/13) oraz S¹dem Okrêgowym w E. (sygn. akt VI K 352/13)
W powy¿szej sprawie trzem lekarzom X, Y i Z postawiono zarzuty pope³nienia
przestêpstw okrelonych w art. 286 § 1 k.k. X zosta³ oskar¿ony o to, ¿e przez okres
ok. 2 lat, dzia³aj¹c czynem ci¹g³ym, jako lekarz Prywatnego Oddzia³u Chirurgicznego w M. uprawniony do wystawiania recept udzieli³ pomocy pacjentowi J. w wy³udzeniu refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia leków anabolicznych o. i t.
w ten sposób, ¿e niezasadnie wystawia³ mu w du¿ych ilociach przez d³ugi okres
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czasu refundowane recepty na wymienione leki anaboliczne w ³¹cznej liczbie 201
recept, czym u³atwi³ J. doprowadzenie do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem
NFZ na ³¹czn¹ kwotê 26.833,65 z³. Y zarzucono, ¿e w okresie ok. roku, dzia³aj¹c
czynem ci¹g³ym, jako lekarz poradni uprawniony do wystawiania recept, udzieli³a
pomocy pacjentowi J. w wy³udzeniu refundacji z NFZ leków anabolicznych o. i t.
w ten sposób, ¿e niezasadnie wystawia³a mu w du¿ych ilociach i dawkach przez
d³u¿szy okres czasu refundowane recepty na wymienione leki anaboliczne w ³¹cznej
liczbie 107 recept, czym u³atwi³a J. doprowadzenie do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem NFZ na ³¹czn¹ kwotê 16.208,19 z³. Natomiast Z postawiono zarzut, ¿e
przez okres ok. 10 miesiêcy, dzia³aj¹c czynem ci¹g³ym, jako lekarz Niepublicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej Przychodni uprawniony do wystawiania recept, udzieli³a pomocy pacjentowi J. w wy³udzeniu refundacji z NFZ leków anabolicznych o. i t.
w ten sposób, ¿e niezasadnie wystawia³a mu w du¿ych ilociach przez d³u¿szy okres
czasu refundowane recepty na wymienione leki anaboliczne w ³¹cznej liczbie 60
recept, czym u³atwi³a J. doprowadzenie do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem
NFZ na ³¹czn¹ kwotê 6.019,78 z³, przy czym czyn ten potraktowano jako wypadek
mniejszej wagi. Wszyscy ww. lekarze zostali uznani za winnych pope³nienia zarzucanych im czynów i prawomocnie skazani.
Powo³any w powy¿szej sprawie bieg³y zauwa¿y³, ¿e oskar¿eni lekarze przepisywali pacjentowi J. steroidy w dawkach kilkusetkrotnie przekraczaj¹cych dawkê terapeutyczn¹. Wymowa opinii polega³a na tym, ¿e nie iloæ leków zapisana J. przez
wszystkich lekarzy, ale w receptach wystawianych przez ka¿dego z oskar¿onych
znacznie przekracza³a dawki lecznicze. Opinii tej nie mo¿na by³o czytaæ w oderwaniu od zawartych w aktach sprawy ulotek producentów ww. leków, w których opisano sposób ich dawkowania, co w porównaniu z receptami wystawianymi przez
ka¿dego z oskar¿onych wyranie przemawia³o za tym, ¿e przepisywali oni J. ww.
leki w sposób niezgodny z zaleconym przez producenta danego leku sposobem ich
dawkowania. Nie mo¿na te¿ by³o pomin¹æ w ocenie dowodów treci historii choroby J. prowadzonej przez ka¿dego z oskar¿onych, z których wynika bardzo du¿a
czêstotliwoæ wizyt J. u ka¿dego z oskar¿onych i to, ¿e ka¿da taka wizyta ogranicza³a siê w³aciwie (bo w historii choroby nie zapisano, by w trakcie ka¿dej wizyty
pacjent zosta³ przebadany, odebrano od niego wywiad, wpisano rozpoznanie choroby, zlecono konsultacjê lub badania diagnostyczne) tylko do powtórzenia recepty
i zapisania leków o. i t. w du¿ych ilociach. Wnioski opinii s¹dowo-lekarskiej
z zakresu endokrynologii by³y w tej sprawie jednoznaczne  to niemo¿liwe, by J.
przyj¹³ wskazan¹ aktem oskar¿enia iloæ leków o. i t., chocia¿by z powodu wyst¹pienia powik³añ skórnych w miejscu iniekcji takich dawek leków oraz wyst¹pienia
innych powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych, jak ¿ó³taczka cholestatyczna, priapizm,
wzrost cinienia têtniczego, pierwotny rak w¹troby z mo¿liwoci¹ wyst¹pienia zgonu, za zalecane przez oskar¿onych dawki leków by³y niezgodne z dawkami zalecanymi przez endokrynologów. Leczenie pacjenta powinno polegaæ na stopniowym
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zmniejszaniu dawek tych leków a¿ do ich odstawienia w³¹cznie, a nie na dalszym
przepisywaniu anabolików w du¿ych dawkach.
Ponadto biegli specjalista psychiatrii i psycholog kliniczny w swoich opiniach
stwierdzili, i¿ przepisywanie leków J. w taki sposób, jak czynili to oskar¿eni, powodowa³o, ¿e pacjent ten mia³ kilkumiesiêczne zapasy leków, zatem z pewnoci¹ nie
mo¿na zgodziæ siê z tym, by taki sposób ich przepisywania mieci³ siê w standardach medycznych i zas³ugiwa³ na miano terapii. Przy przepisywaniu sterydów
anabolicznych trzeba przeprowadziæ badanie kliniczne pacjenta celem ustalenia parametrów terapii hormonalnej, a w czasie jej stosowania pacjent musi byæ monitorowany klinicznie i laboratoryjnie, a w aktach sprawy nie ma ladu takich badañ.
Ustalenia te by³y podstaw¹ skazania oskar¿onych.
Postêpowanie prowadzone przed S¹dem Okrêgowym w R. (sygn. akt II
K 89/10) oraz S¹dem Apelacyjnym w R. (sygn. akt II AKa 26/13)
Sprawa ta jest typowym przyk³adem mo¿liwoci prowadzenia zorganizowanej
dzia³alnoci przestêpczej zwi¹zanej z fa³szowaniem recept na leki refundowane.
Oskar¿onemu w sprawie zarzucono, ¿e okresie ok. 4 lat na terenie kraju, dzia³aj¹c
wspólnie i w porozumieniu z innymi i nieustalonymi, w tym wobec których toczy³y
siê i tocz¹ odrêbne postêpowania karne, kierowa³ wspólnie i w porozumieniu z inn¹
osob¹ zorganizowan¹ grup¹ przestêpcz¹, której celem by³o pope³nianie przestêpstw
przeciwko mieniu, przestêpstw przeciwko wiarygodnoci dokumentów, a w szczególnoci fa³szowanie faktur nabycia i sprzeda¿y leków, fa³szowanie recept lekarskich, uzyskanie powiadczaj¹cych dokumentów w postaci recept na refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia leki, w szczególnoci leki onkologiczne i inne
o znacznej wartoci jednostkowej, realizacjê tego rodzaju recept w aptekach i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem NFZ znacznej
wartoci poprzez refundacjê wartoci sprzedanych leków aptekom, w których przedmiotowe recepty zosta³y zrealizowane. Ponadto oskar¿ony za pomoc¹ wprowadzenia w b³¹d doprowadzi³ przedstawicieli aptek na terenie kilku województw,
a w konsekwencji i NFZ do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w ³¹cznej
kwocie 393 357,70 z³ w ten sposób, ¿e po uprzednim podrobieniu druków recept
lekarskich i ich opieczêtowaniu fa³szywymi pieczêciami lekarskimi i przychodni
oraz wypisaniu fa³szywej treci przez zaprzyjanionego lekarza na sztukach fa³szywych druków recept tak podrobione recepty przedstawi³ ró¿nym aptekom do realizacji. Czyny oskar¿onego zakwalifikowano jako przestêpstwa z art. 286 §1, art. 294
§1 oraz art. 270 §1 k.k.
Skazuj¹c sprawcê, s¹dy podnosi³y w uzasadnieniach wyroków m.in., ¿e w b³¹d
wprowadzeni zostali pracownicy NFZ, przy czym mylne wyobra¿enie o rzeczywistym stanie rzeczy zosta³o u nich wytworzone za porednictwem pracowników aptek
niewiadomych faktu nieautentycznoci recept, a zatem i tego, ¿e wytwarzaj¹
w pracownikach NFZ owo mylne wyobra¿enie o autentycznoci recept, co w dalszej
kolejnoci skutkowa³o decyzjami o wyp³aceniu refundacji na rzecz aptek. W tym
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okresie pracownicy NFZ nie dysponowali systemem pozwalaj¹cym weryfikowaæ
merytorycznie recepty, szczególnie ich autentycznoæ, co z kolei pozwala³o oskar¿onemu i osobom wchodz¹cym w sk³ad grupy przestêpczej uprawiaæ przestêpczy proceder. Ujawniono go dziêki zaanga¿owaniu funkcjonariuszy Centralnego Biura
ledczego.
Postêpowanie prowadzone przed S¹dem Okrêgowym w S. (sygn. akt III
K 40/12) oraz S¹dem Apelacyjnym w S. (sygn. akt II AKa 2012/13)
W przedmiotowej sprawie szeciu oskar¿onym postawiono zarzut pope³nienia
przestêpstw z art. 286 § 1 oraz art. 270 § 1 k.k., polegaj¹cych na tym, ¿e na
przestrzeni ok. roku oskar¿eni, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu, w krótkich
odstêpach czasu i realizuj¹c z góry powziêty zamiar, doprowadzili do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem NFZ na ³¹czn¹ kwotê 255 182,91 z³ w ten sposób, ¿e
jeden z nich  lekarz X  przedstawia³ w aptece do realizacji 597 sztuk recept na
leki refundowane, wype³nionych przez siebie i inne osoby na pacjentów faktycznie
nieistniej¹cych, rzekomo inwalidów wojennych, oraz przy wykorzystaniu danych
innych osób, co uprawnia³o do otrzymywania bezp³atnych leków, recept o symbolu ...,
opieczêtowanych piecz¹tkami imiennymi za zgod¹ innego oskar¿onego lekarza Y
lub przez samego lekarza, sk³adaj¹c na czêci z nich podpisy za tego¿, a kolejni
czterej wspó³oskar¿eni, jako pracownicy apteki dokonywali realizacji tych recept,
pomimo braku u X dokumentów uprawniaj¹cych do bezp³atnej realizacji recept,
z czego czêæ leków by³a przeznaczona dla pracowników apteki, a pozosta³e dla X i Y.
Wszyscy ww. zostali prawomocnie skazani za pope³nione przestêpstwa.
W uzasadnieniu wyroku s¹du II instancji, rozpatruj¹cego apelacjê, zawarto
spostrze¿enie, ¿e oskar¿eni aptekarze sami przyznali, ¿e sporadycznie prosili
o wypisanie danego leku na bezp³atn¹ receptê, a co do pozosta³ych recept mieli
wiadomoæ, ¿e s¹ fikcyjne. Zdaniem s¹du odmiennie za³o¿enie prowadzi³oby do
wniosku, ¿e aptekarze nie przestrzegali procedur z nieuzasadnionych przyczyn, bez
¿adnych korzyci, przez wiele miesiêcy.
Postêpowanie prowadzone przed S¹dem Okrêgowym w P. (sygn. akt III
K 88/12) oraz S¹dem Apelacyjnym w £. (sygn. akt II AKa 148/13)
W sprawie powy¿szej oskar¿ona X, wykonuj¹ca zawód lekarza w Szpitalu Wojewódzkim w P., w okresie ok. trzech lat, wspólnie i w porozumieniu z oskar¿on¹ Y
prowadz¹c¹ punkt apteczny, w której pe³ni³a jednoczenie funkcjê kierownika tego
punktu i by³a osob¹ uprawnion¹ do realizowania recept lekarskich oraz sporz¹dzania dokumentów w postaci zestawieñ recept na leki i wyroby medyczne podlegaj¹ce
refundacji oraz wniosków o zwrot refundacji za zrealizowane w tych punktach
aptecznych recepty na takie leki i wyroby medyczne, dzia³aj¹c w celu osi¹gniêcia
korzyci maj¹tkowej, tj. uzyskania leków i rodków medycznych podlegaj¹cych
refundacji, doprowadzi³a NFZ w £. do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem
w kwocie 591 091,07 z³. X udzieli³a swoim zachowaniem Y pomocy do powiad-
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czenia nieprawdy wobec NFZ poprzez wystawienie 438 recept lekarskich na leki
i wyroby medyczne objête refundacj¹, mimo i¿ nie udzieli³a wiadczeñ zdrowotnych
osobom, na które wystawi³a te recepty, dokonuj¹c jednoczenie w ksi¹¿ce ambulatorium ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w P. wpisów maj¹cych wiadczyæ o udzieleniu wiadczeñ zdrowotnych czêci osobom, na które wystawi³a recepty, a nastêpnie
przekaza³a te recepty Y, która je otaksowa³a. Co wiêcej, X przekazywa³a Y recepty
lekarskie wystawione na leki objête refundacj¹, opieczêtowane piecz¹tkami Szpitala
Wojewódzkiego w P. oraz piecz¹tkami lekarzy zatrudnionych w tym szpitalu, wprowadzaj¹c ich uprzednio w b³¹d co do okolicznoci oraz celu wystawienia b¹d
opieczêtowania i podpisania przez nich tych recept. X podrabia³a równie¿ podpisy
innych lekarzy na receptach i bezprawnie wykorzystywa³a podpisywane in blanco
druki recept. Oskar¿one zosta³y prawomocnie skazane na podstawie m.in. art. 286 § 1
w zw. z art. 294 § 1, art. 270 § 1 oraz art. 271 § 1 i 3 k.k.
Uzasadniaj¹c prawomocne rozstrzygniêcie sprawy, s¹d II instancji wskazywa³,
¿e nie sposób uznaæ wyjanieñ oskar¿onej X, ¿e wystawia³a ona na probê Y
recepty, bo chcia³a jej po kole¿eñsku, grzecznociowo pomóc, znaj¹c jej trudn¹
sytuacjê rodzinn¹ (chorobê syna), albowiem przeczy³a temu m.in. liczba recept.
Wypisywane na nich by³y wy³¹cznie drogie leki refundowane na schorzenia, których
¿adn¹ miar¹ nie mogli mieæ wszyscy pacjenci niewielkiej miejscowoci, w której
prowadzony by³ punkt apteczny. Oskar¿ona X wiedzia³a, gdzie jest lokalny orodek
zdrowia, domyla³a siê ilu mo¿e mieæ pacjentów i ilu sporód nich mo¿e potrzebowaæ drogich refundowanych leków. Ustalono np., ¿e w aptekach Y realizowano
najwiêcej leków stosowanych przy przeszczepach w ca³ym województwie, natomiast inne leki na przewlek³e choroby (typu astma, cukrzyca) sprzedawane by³y
w iloci znacznie przekraczaj¹cej potrzeby nawet du¿ego miasta. Wszystkie leki
wpisane na receptach by³y drogie i rzadko u¿ywane, a niektórzy lekarze z miejscowego orodka zdrowia nawet nie znali ich zastosowania. W tym kontekcie stanowisko s¹du I instancji, ¿e argumentacja oskar¿onej dotycz¹ca pomocy kole¿eñskiej
mog³aby byæ akceptowana, gdyby chodzi³o o 5 recept, a nie o 500, by³o s³uszne
i zgodne zarówno z dowiadczeniem ¿yciowym, jak i zasadami logiki. Zdaniem
s¹du II instancji mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e kto zapuka do s¹siada lekarza
i poprosi o receptê (bo np. jest wieczór albo nie uda³o mu siê z powodu kolejki
dostaæ do przychodni). Jednak chodzi tu o sytuacje incydentalne, a nie trwa³e
i systematyczne dostarczanie wielu recept raz w tygodniu i ca³ymi latami. Co wiêcej,
fa³szuj¹c recepty, oskar¿ona X nie tylko nara¿a³a innych lekarzy na powa¿ne k³opoty, ale te¿ w ten sposób aktywnie wspiera³a dzia³alnoæ Y, zapewniaj¹c jej sta³y
i systematyczny dop³yw recept (skoro akurat sama ich nie wystawia³a, pozyskiwa³a je od kolegów). W tym samym kontekcie nale¿a³o oceniæ dopisywanie pacjentów
do ksi¹¿ki pomocy w pogotowiu, przystawienie swojej piecz¹tki na 21 receptach,
które Y pozyska³a nielegalnie z orodka zdrowia w D.
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Wnioski
Modus operandi sprawców wy³udzenia wiadczeñ z tytu³u refundacji leków. W pierwszej kolejnoci wskazaæ trzeba, ¿e niepokoj¹cym zjawiskiem jest, i¿
sprawcami najpowa¿niejszych (z punktu widzenia wysokoci korzyci uzyskiwanych w wyniku przestêpstwa) wy³udzeñ wiadczeñ z tytu³u refundacji leków nie s¹
pacjenci, lecz lekarze i farmaceuci realizuj¹cy recepty. Przestêpstwa mog¹ mieæ
charakter samodzielnie podejmowanych przez sprawcê dzia³añ (najczêciej jest to
lekarz, wystawiaj¹cy sfa³szowan¹ receptê), jak i dzia³alnoci w zwi¹zku przestêpczym czy zorganizowanej grupie przestêpczej, w któr¹ zaanga¿owani mog¹ byæ
przedstawiciele zawodów medycznych (lekarze i aptekarze), pacjenci, jak i przedstawiciele firm farmaceutycznych. Nale¿y te¿ odró¿niæ  w zakresie sposobu wy³udzenia refundacji  fa³szowanie recept, które polega na ich podrobieniu (np. podrobienie piecz¹tki uprawnionego lekarza czy jego podpisu), przerobieniu lub
nieuprawnionym wype³nieniu druku podpisanego in blanco (np. naniesienie danych
pacjentów bezprawnie uzyskanych przez sprawcê), od nieuzasadnionego wystawienia recept, tj. wystawienia recept na leki bez jakichkolwiek wskazañ medycznych. Po wykupieniu leku na podstawie fa³szywej lub nieuzasadnionej wzglêdami
leczniczymi recepty s¹ one dalej odsprzedawane za granic¹ (najczêciej w Niemczech) po cenach ni¿szych ni¿ w tamtejszym obrocie aptecznym, ale jak na warunki
polskie na tyle wysokich, by by³o to op³acalne dla sprzedaj¹cego. Wartoæ osi¹gniêtych z nielegalnego procederu korzyci maj¹tkowych uzale¿niona by³a od warunków pracy sprawców.
Teoretycznie mo¿liwoæ dokonywania fa³szerstw na wiêksz¹ skalê mieli lekarze
zatrudnieni w du¿ych placówkach s³u¿by zdrowia maj¹cy dostêp do wiêkszej grupy
pacjentów lub wspó³pracuj¹cy z wiêksz¹ grup¹ personelu medycznego. To najczêciej ich dane by³y bezprawnie wykorzystywane w procederze fa³szowania recept.
Zastanawiaj¹ca jest te¿ daleko id¹ca nieostro¿noæ wiêkszoci sprawców, którzy
przedk³adaj¹c do realizacji fa³szywe lub nieuzasadnione recepty, nawet nie starali
siê ró¿nicowaæ rzekomych beneficjentów refundacji (vide przypadek wystawiania
recept dla niewielkiej grupy pacjentów zamieszka³ych we wsi licz¹cej kilkuset
mieszkañców), tudzie¿ zadbaæ chocia¿by o pozory terapeutycznego przypisywania
kolejnych partii leków dla tego samego pacjenta (por. sprawa zapisywania leków
sterydowych przez trójkê lekarzy temu samemu pacjentowi). Okolicznoci te pozwala³y jednostkom kontroli NFZ, a nastêpnie organom cigania na ujawnienie nieprawid³owoci, a dalej postawienie zarzutów w ramach postêpowania karnego.
Uzupe³niaj¹c niejako wnioski p³yn¹ce z analizy przypadków przywo³anych
w niniejszej publikacji, wskazaæ mo¿na, ¿e w praktyce wy³udzane s¹ najczêciej leki
trudno dostêpne, wród których wymieniæ mo¿na leki przeciwzakrzepowe, wziewne
leki przeciwastmatyczne, insuliny oraz preparaty onkologiczne stosowane np.
w leczeniu raka prostaty. Dodaæ te¿ trzeba, ¿e sfa³szowan¹ receptê bardzo trudno
wykryæ, za na poziomie apteki jest to w zasadzie niemo¿liwe. Systemy informa-
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tyczne, które apteki wykorzystuj¹ do sprzeda¿y leków refundowanych, s¹ w tym
wzglêdzie ma³o u¿yteczne. Dzieje siê tak dlatego, ¿e sfa³szowane recepty spe³niaj¹
wszelkie wymogi okrelone rozporz¹dzeniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich dotycz¹ce wzoru i wygl¹du recepty, numeracji, danych pacjenta,
przychodni czy lekarza. Co prawda, ka¿da z tych recept bêdzie mia³a ten sam
numer, ale dla powodzenia podejmowanych bezprawnych dzia³añ nie ma to wiêkszego znaczenia, albowiem tego samego dnia sprawca mo¿e zrealizowaæ tak¹ receptê w ró¿nych aptekach. Sprawê komplikuje te¿ fakt, ¿e Minister Zdrowia zniós³
wymóg stawiania przez lekarza piecz¹tki na recepcie, co niestety tylko przestêpczy
proceder uproci³o.
Motywacja sprawców nadu¿yæ. Motywacja sprawców przestêpstw w omawianej kategorii spraw, pomimo zró¿nicowanych wyjanieñ, by³a na ogó³ taka sama, tj.
osi¹gniêcie korzyci maj¹tkowej dla siebie lub dla innej osoby. Sporadycznie przestêpczy proceder s³u¿yæ mia³ zaspokajaniu doranych celów sprawcy (np. zakupu
alkoholu), w zdecydowanej wiêkszoci by³ on natomiast sta³ym ród³em dochodu
lekarzy lub aptekarzy, tudzie¿ przedsiêbiorców (przedstawicieli firm farmaceutycznych). Nie s¹ oczywicie wykluczone inne sfery motywacyjne, które wystêpowaæ
bêd¹ u pacjentów. Zdarza siê bowiem niekiedy, ¿e przewlekle chorzy wykupuj¹ leki
na zapas, na wszelki wypadek, gdyby w przysz³oci mia³o im zabrakn¹æ rodków finansowych na leczenie. Rzecz dotyczy na ogó³ osób w podesz³ym wieku,
hipochondryków oraz cierpi¹cych na zaburzenia psychiczne. Jeszcze inn¹ motywacjê w zakresie wy³udzenia leków refundowanych przejawiaj¹ osoby uzale¿nione od
narkotyków oraz uprawiaj¹ce sport, zw³aszcza dyscypliny si³owe i sztuki walki.
Szkodliwoæ spo³eczna przestêpstw zwi¹zanych z wy³udzeniem wiadczeñ
z tytu³u refundacji leków. Zgodnie z art. 115 § 2 k.k., na ocenê stopnia spo³ecznej
szkodliwoci czynu wp³ywaj¹ rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej szkody, sposób i okolicznoci pope³nienia czynu, waga naruszonych przez sprawcê obowi¹zków, jak równie¿ postaæ zamiaru, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonych regu³ ostro¿noci i stopieñ ich naruszenia. Wed³ug tych
kryteriów wy³udzanie leków refundowanych i wiadczeñ z tytu³u refundacji niesie
ze sob¹ wysoki stopieñ zagro¿enia. Najwa¿niejsz¹ negatywn¹ konsekwencj¹ wynikaj¹c¹ z opisywanych w niniejszej publikacji praktyk przestêpczych jest dzia³anie na
szkodê NFZ, a porednio wszystkich ubezpieczonych partycypuj¹cych w systemie
ubezpieczenia zdrowotnego. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ujawnione przypadki nadu¿yæ powodowa³y straty siêgaj¹ce niekiedy od kilkuset tysiêcy do ponad pó³ miliona
z³otych. Jest to zatrwa¿aj¹ce, gdy wzi¹æ pod uwagê, i¿ w tym zakresie  podobnie
jak przy zbli¿onych rodzajowo przestêpstwach gospodarczych  istnieje zapewne
tzw. ciemna liczba przestêpstw, a zatem szkoda siêgaæ mo¿e wielu milionów
z³otych.
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Celem uszczelnienia systemu apteki dwa razy w miesi¹cu przesy³aj¹ do centrali NFZ informacje o zrealizowanych receptach, po czym s¹ one weryfikowane.
Wielokrotnie dochodzi³o do sytuacji, ¿e jedna recepta by³a realizowana kilkanacie
razy w ró¿nych miejscach, dlatego uruchomiono specjalny portal, gdzie na bie¿¹co
aktualizowane s¹ numery sfa³szowanych recept14. Niepokoj¹ce jest jednak bagatelizowanie przez Ministerstwo Zdrowia nag³anianych przez media przypadków fa³szowania recept na leki refundowane. Bior¹c pod uwagê wzrastaj¹ce na ca³ym wiecie zapotrzebowanie spo³eczne na tanie medykamenty oraz potencjalne zyski
p³yn¹ce z nielegalnej odsprzeda¿y produktów leczniczych, zjawisko to w nied³ugim
czasie mo¿e staæ siê jednym z najpowa¿niejszych, o ile nie najpowa¿niejszym przestêpstwem gospodarczym.

Summary
Extortion of refunds on medicines  the modus operandi
of the perpetrators, their motives and social harmfulness of abuse
Key words: falsifying prescriptions, extortion of refunds on medicines, fraud, public health services,
pharmaceutics.

Given the amount of financial loss brought about by extorting of refunds on
drugs this phenomenon is one of the most important contemporary economic pathology. The issue of falsification of prescriptions, methods of disclosing of this crime
and the practice of social danger has long been raised in the literature is not only
criminal law and medical law, but also forensics. However, it has no current analysis
of criminal behavior aspects of the perpetrators of such crimes. This publication fills
this lack. For the purposes of article analyzes the contemporary mechanisms concern
with fraudalent refund of medications, the operation of the perpetrators, their motivations and assess the degree of social harmfulness of action. The conclusions made
in this report are based on an analysis of six selected criminal cases for offenses
under Articles 270, 271 and 286 of the Polish Penal Code, relating to extort benefits
for reimbursement of medicines.
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Nielegalny po³ów ryb w aspekcie prawnokarnym
i rodowiskowym
Nielegalny po³ów ryb, okrelany jako k³usownictwo wodne, stanowi powa¿ny
problem dla wspó³czesnego rybactwa, poniewa¿ prowadzi do wielu szkód w rodowisku oraz strat gospodarczych. Zjawisko to polega na po³owie ryb niezgodnym
z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi poprzez nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeñ zawartych w przepisach o rybactwie ródl¹dowym. Zasady po³owu
ryb zosta³y uregulowane w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym1 (u.o.r..), która w art. 1 ust. 1 okrela zasady i warunki ochrony, chowu
i hodowli i po³owu ryb w powierzchniowych wodach ródl¹dowych, w wodach
znajduj¹cych siê w urz¹dzeniach wodnych oraz obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb. Zakres przestrzenny obowi¹zywania cytowanej ustawy obejmuje wiêc przede wszystkim powierzchniowe wody ródl¹dowe, wody w urz¹dzeniach
wodnych (stawy rybne bêd¹ce urz¹dzeniami wodnymi) oraz obiekty przeznaczone
do chowu lub hodowli ryb2. Z kolei rzeczowy zakres obowi¹zywania ustawy obejmuje:
1) ochronê ryb, w szczególnoci artyku³y 811, 14, 17, 20,
2) chów i hodowlê ryb, które s¹ zdefiniowane w art. 1 ust. 2:
a) chów ryb jako dzia³ania zmierzaj¹ce do utrzymania i zwiêkszenia produkcji ryb,
b) hodowla ryb jako chów po³¹czony z doborem i selekcj¹, w celu zachowania i poprawienia wartoci u¿ytkowej ryb;
1 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.,
nr 189, poz. 1471 z pón. zm.).
2 W. Radecki, Kompendium prawa rybackiego, Polskie Towarzystwo Rybackie, Poznañ 2011,
s. 57.
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3) po³ów ryb; podzia³ na po³ów amatorski i inny ni¿ amatorski bardziej z³o¿ony
trójcz³onowy podzia³ na:
a) po³ów amatorski  wêdk¹ lub kusz¹,
b) po³ów profesjonalny  rybackimi narzêdziami i urz¹dzeniami po³owowymi,
c) po³ów inny ni¿ amatorski i profesjonalny3.
Uprawnienie do dokonywania po³owu ryb jest cile powi¹zane z obowi¹zkiem
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez u¿ytkownika rybackiego. Jednym z celów racjonalnej gospodarki rybackiej jest zachowanie zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umo¿liwiaj¹cym gospodarcze korzystanie
z nich przysz³ym pokoleniom. Stosownie do zasady zrównowa¿onego rozwoju,
a tak¿e maj¹c na uwadze fakt, ¿e amatorski po³ów ryb mo¿e prowadziæ do bardzo
selektywnej eksploatacji i niekiedy niekorzystnych zmian w eksploatowanych populacjach, w wielu przypadkach jest uzasadnione prowadzenie od³owów profesjonalnych (wzglêdy rodowiskowe, kulturowe, a tak¿e kolejny element prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej  wykorzystanie produkcyjnych mo¿liwoci wód)4.
Nielegalny po³ów ryb stanowi powa¿ne zagro¿enie dla rodowiska wodnego5.
Dotyczy to w szczególnoci przypadków kiedy dochodzi do prze³owienia (po³owy
nie s¹ zg³oszone, wiêc nie zostaj¹ zachowane limity po³owowe) oraz gdy dzia³alnoæ
po³owowa ukierunkowana jest na niedojrza³e osobniki lub prowadzona w nieodpowiednich obszarach albo okresach. Ponadto du¿ym problemem s¹ po³owy na obszarach chronionych, bêd¹ce bezporedni¹ przyczyn¹ nieodwracalnych szkód wra¿liwych siedlisk rybnych. Przekroczenie tych bezpiecznych, biologicznych granic
prowadzi do negatywnych skutków w rodowisku wodnym. Poza szkodami rodowiskowymi niew³aciwy i nielegalny po³ów ryb powoduje straty w gospodarce.
Wed³ug komunikatu Rady Parlamentu Europejskiego z 2007 r. nt. nielegalnego,
nieraportowanego i nieuregulowanego po³owu (illegal, unreported and unregulated
fishing  IUU) wartoæ importu nielegalnie z³owionych produktów rybo³ówstwa do
UE wynosi 1,1 mld euro rocznie. IUU obejmowa³o tak¿e kradzie¿ wspólnych zasobów rybnych, co przynosi straty rybakom, którzy postêpuj¹ zgodnie z prawem.
Oceniono, ¿e wartoæ takich nielegalnych po³owów na ca³ym wiecie siêga 10 mld
euro. Legalny sektor rybo³ówstwa i rybactwa w UE ma do czynienia z konkurencj¹
prowadz¹c¹ nielegalne po³owy. Wprowadzaj¹c na rynek rybê z³owion¹ niezgodnie
z prawem, k³usownicy obni¿aj¹ jej wartoæ, bo ni¿szy jest jej koszt po³owu,
a konsument najczêciej wybiera produkty tañsze. W ten sposób rybacy, którzy
3

Ibidem, s. 5152.
I. Wawrzyniak, J. Wrona, A. Sudyk, Rybactwo jako wa¿ny element zrównowa¿onej dzia³alnoci
o charakterze rolniczym  rozwój rybactwa ródl¹dowego w Polsce w kontekcie obowi¹zuj¹cych
i projektowanych regulacji UE, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [online] <www.pzw.org.pl/pliki/
prezentacje/1395/cms/szablony /11205/pliki/002_wawrzyniakwronasudyk.pdf>, s. 1718.
5 O zagro¿eniach dla gospodarki rybackiej szerzej w: M. Jezierska-Madziar, P. Piñskwar, Zagro¿enia dla gospodarki rybackiej wynikaj¹ce z postêpuj¹cej eutrofizacji ródl¹dowych wód powierzchniowych, U¿ytkownik Rybacki  Nowa Rzeczywistoæ, PZW 2008, s. 7077.
4
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pracuj¹ legalnie, zarabiaj¹ mniej i taki po³ów ryb staje siê nieop³acalny. Nale¿y
nadmieniæ, i¿ kary i ograniczenia po³owów zaostrzane z powodu wprowadzenia
IUU dotycz¹ wszystkich, tak¿e rybaków legalnie dzia³aj¹cych na rynku6.
Z uwagi na du¿y rozmiar strat rodowiskowych i gospodarczych spowodowanych prowadzeniem niew³aciwej lub nielegalnej gospodarki rybackiej niezbêdne
jest przestrzeganie zasad prawnej ochrony ryb oraz ich po³owu. Ochrona ryb musi
przede wszystkim uwzglêdniaæ zasady racjonalnej gospodarki, jednak¿e nie reguluje
zmian zachodz¹cych w rodowisku wodnym, a zatem nie chroni przed wyginiêciem
organizmów, które nie s¹ odporne na te zmiany. Sam zakaz nielegalnych po³owów
nie ratuje ryb przed ich wyginiêciem7, ale mo¿e ograniczyæ ten proceder. Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony gatunkowej zwierz¹t, w tym ryb, s¹ zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody8 oraz w rozporz¹dzeniu
Ministra rodowiska z dnia 6 padziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierz¹t9. Rozporz¹dzenie to okrela nastêpuj¹ce gatunki zwierz¹t: (a) gatunki objête ochron¹ cis³¹, z wyszczególnieniem gatunków wymagaj¹cych ochrony czynnej,
(b) gatunki objête ochron¹ czêciow¹, (c) gatunki objête ochron¹ czêciow¹, które
mog¹ byæ pozyskiwane oraz (d) gatunki wymagaj¹ce ustalenia stref ochrony ostoi,
miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Ponadto ustawodawca wskaza³ zakazy
i odstêpstwa od zakazów dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierz¹t
oraz sposoby ochrony gatunków, w tym wielkoæ stref ochrony. Gatunki ryb objête
ochron¹ cis³¹ to m.in.: jesiotr zachodni, koza z³otawa, strzebla b³otna, g³owacica
(za³. 1), ochron¹ czêciow¹ m.in. parposz, liz pospolity, piskorz, piekielnica, brzanka, ró¿anka, kie³b bia³op³etwy, wê¿ynka, g³owacz bia³o p³etwy, dennik (za³. 2).
Szczegó³owe zasady ochrony ryb zosta³y okrelone w ustawie o rybactwie ródl¹dowym, która jest uwa¿ana za now¹ instytucjê prawn¹ dotycz¹c¹ ochrony i odbudowy zasobów ryb w wodach poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami oraz
podejmowanie dzia³añ s³u¿¹cych utrzymaniu, odtworzeniu lub przywróceniu w³aciwego stanu tych zasobów i relacji przyrodniczych miêdzy poszczególnymi ich elementami. Wszystko musi odbywaæ siê zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Cytowana ustawa uwzglêdnia program ochrony i odbudowy zasobów ryb
okrelonych gatunków. Program ten ustalany jest przez ministra w³aciwego do
spraw rybo³ówstwa w celu stworzenia warunków niezbêdnych do ochrony tych ryb,
a w szczególnoci odtworzenia ¿erowisk lub tarlisk ryb, jak te¿ utrzymania lub
przywrócenia w wybranych dorzeczach mo¿liwoci odbycia tar³a i wêdrówki ryb
(art. 2b ust. 1). Zawartoæ merytoryczn¹ takiego programu okrela art. 2b ust. 2
ustawy, obejmuj¹cy cele, rodzaje, zakres i harmonogram dzia³añ, podmioty zobo6 Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego oraz Komitetów Regionów, który wyda³a Komisja Wspólnot Europejskich z dnia 17 padziernika 2007 r., Bruksela 2007, KOM (2007), 601  wersja ostateczna.
7 A. Szczerbowski (red.), Rybactwo ródl¹dowe, IRS, Olsztyn 2008, s. 351352.
8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628 i 842 z pón. zm.
9 Dz. U. z 2014 r., poz. 1348.
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wi¹zane do podjêcia takich dzia³añ oraz finansowanie. Taki program mo¿e byæ
wprowadzony na terytorium ca³ego pañstwa lub na jego czêci. Ponadto w myl
art. 2c u.o.r.. przepisy Unii Europejskiej nak³adaj¹ obowi¹zek lub przewiduj¹
uprawnienie pañstwa cz³onkowskiego UE do opracowania programu maj¹cego na
celu ochronê i odbudowê zasobów ryb okrelonych gatunków o znaczeniu gospodarczym. Organem w³aciwym do opracowania tego programu, podejmowania innych czynnoci zwi¹zanych z jego przygotowaniem i wdro¿eniem oraz wspó³pracy
z Komisj¹ Europejsk¹ lub innymi organami UE przy jego realizacji jest równie¿
minister w³aciwy do spraw rybo³ówstwa. Minister w drodze rozporz¹dzenia wprowadza program ochrony i odbudowy zasobów ryb na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego czêci, po jego zatwierdzeniu przez w³aciwy organ UE, maj¹c na
wzglêdzie utrzymanie, odtworzenie lub poprawê stanu zasobów okrelonych gatunków ryb w wodach, racjonalne korzystanie z zasobów tych ryb oraz zachowanie
ró¿norodnoci biologicznej w wodach. Realizacja tego programu jest finansowana
albo wspó³finansowana ze rodków bud¿etu pañstwa, w szczególnoci stanowi¹cych
rodki pochodz¹ce z bud¿etu UE.
W celu ochrony ryb ustawodawca w art. 820 u.o.r.. wprowadzi³ nastêpuj¹ce
zakazy, ograniczenia i nakazy w gospodarowaniu zasobami rybnymi:
1. Generalne zakaz po³owu ze wzglêdu na:
a) przepisy o ochronie przyrody (art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1),
b) wymiary i okresy ochronne (art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 8 ust. 2 zdanie
pierwsze, art. 9),
c) limity po³owowe (art. 8 ust. 1 pkt 3a, art. 9 ust. 1),
d) sposoby i okolicznoci po³owu (art. 8 ust. 1 pkt 413).
2. Zakaz niszczenia ikry (art. 8 ust. 2 zdanie drugie).
3. Zakaz obrotu (art. 10).
4. Zakaz wyci¹gania ryb i raków z nor oraz naruszania nor (art. 11).
5. Zakaz wstêpu do obrêbu hodowlanego (art. 13 ust. 2).
6. Zakaz po³owu i innych czynnoci szkodliwych dla ryb obrêbach ochronnych
(art. 14 ust. 2).
7. Ograniczenia w ustawianiu narzêdzi sieciowych (art. 17a).
8. Ograniczenia dotycz¹ce rybackich narzêdzi i urz¹dzeñ po³owowych (art. 20):
a) zakaz posiadania (art. 20 ust. 1),
b) nakaz oznakowania (art. 20 ust. 2 i 4),
c) zakaz podejmowania z wody (art. 20 ust. 5)10.
Zakazy po³owowe wynikaj¹ce z ogólnych zasad ochrony przyrody zakazuj¹
po³owu ryb w dwóch przypadkach: ochrony gatunkowej i ochrony obszarowej (art.
8 ust. 1 pkt 1 u.o.r..). W przypadku ochrony gatunkowej podstaw¹ prawn¹ jest art.
49 ustawy o ochronie przyrody oraz rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierz¹t. Z kolei ochronê obszarow¹ reguluje art. 15
10

W. Radecki, Kompendium prawa rybackiego, s. 190.
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ust. 1 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, który mówi o zakazie po³owu ryb i innych
organizmów wodnych, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Nale¿y tutaj nadmieniæ, i¿ wymiar ryby mierzony od pocz¹tku do najdalszego krañca
p³etwy lub tarczy ogonowej i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb zosta³y okrelone w § 6 i 7 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12
listopada 2001 r. w sprawie po³owu ryb oraz warunków chowu, hodowli i po³owu
innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie11. Kolejnym zakazem jest po³ów ryb ze
wzglêdu na limity po³owowe okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 21
u.o.r.. Zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy, adresatami s¹ wszyscy wêdkarze, a tak¿e
zawodowi rybacy, którzy ³owi¹ ryby narzêdziami rybackimi ci¹gnionymi (niewody,
przyw³oki, w³oki, tuki, dragi) lub stawnymi (wontony, s³êpy, drygawice, ¿aki, miero¿e, kozaki, wiêcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy). Je¿eli masa ryb niewymiarowych przekracza podczas jednego po³owu 10% przy po³awianiu narzêdziami ci¹gnionymi, a 5% przy po³awianiu narzêdziem stawnym  wszystkie ryby
nale¿y wypuciæ do tego samego ³owiska12.
Kolejnym kryterium zakazów s¹ sposoby i okolicznoci po³owu. W tej grupie
ustawodawca uwzglêdni³ m.in. zakaz po³owu w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od
budowli i urz¹dzeñ hydrotechnicznych piêtrz¹cych wodê, takich jak zapory ziemne
i betonowe, jazy, luzy ¿eglowne13. Ponadto obowi¹zuje zakaz po³owu sieciami,
wêdkami i kuszami innymi ni¿ okrelone w rozporz¹dzeniu w sprawie po³owu ryb.
Zakaz ten dotyczy u¿ywania niew³aciwych rybackich narzêdzi po³owowych, których kryterium jest m.in. wielkoæ oczek. Wielkoæ oczek sieci jest zró¿nicowana
w zale¿noci od gatunku ryby, np. dla sielawy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 18 mm,
a dla wêgorza ni¿ 12 mm (§ 11 ust. 2). Ponadto zakazanymi narzêdziami s¹ kusze
(§ 3 ust. 2 pkt 1) oraz narzêdzia elektryczne nieodpowiadaj¹ce normom okrelonym
w § 10 rozporz¹dzenia. Po³ów ryb narzêdziami elektrycznymi musi byæ dokonywany przy u¿yciu pr¹du elektrycznego sta³ego lub impulsywnego. Ponadto pole elektryczne wytwarzane przez narzêdzia elektryczne s³u¿¹ce do po³owu ryb nie mo¿e
oddzia³ywaæ na z³owione i przetrzymywane w pobli¿u tych narzêdzi ryby ¿ywe,
a takiego po³owu ryb mog¹ dokonywaæ wy³¹cznie osoby, które odby³y szkolenie
i zda³y egzamin w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Poza tym niedozwolon¹
form¹ po³owu jest tak¿e po³ów ryb rodkami truj¹cymi i odurzaj¹cymi, narzêdziami
kalecz¹cymi, materia³ami wybuchowymi oraz przez g³uszenie (art. 8 u.o.r..).
Kolejna kategoria zakazów dotyczy pozyskiwania i niszczenia ikry, a w szczególnoci pozyskiwania ikry ryb o wymiarach ochronnych, w okresie ochronnym
oraz niszczenia ikry z³o¿onej na tarliskach i krzeliskach (art. 8 ust. 2 u.o.r.). Poza
tym ustawodawca w art. 10 uwzglêdni³ tak¿e zakazy w zakresie obrotu z³owionych
11
12
13

Dz.U. nr 138, poz. 1559.
W. Radecki, Kompendium prawa rybackiego, s. 197.
Ibidem, s. 198.
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ryb i ikry, w tym przechowywania, posiadania, przewo¿enia, przetwórstwa, wprowadzenia do obrotu ikry i ryb z³owionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów
art. 8 i 9 u.o.r.., a tak¿e wprowadzania do obrotu ryb pochodz¹cych z amatorskiego
po³owu ryb. Osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza lub wprowadza ryby do
obrotu, jest zobowi¹zana posiadaæ dokument stwierdzaj¹cy pochodzenie ryb. Przepis
art. 10 ust. 1 pkt 1 ma na celu zapewnienie wykonalnoci nakazów i zakazów zawartych w art. 8 i 9 u.o.r.. w ten sposób, aby karaæ nie tylko tych, którzy uzyskali ryby
z naruszeniem podstawowych przepisów, ale tak¿e tych, którzy to wykorzystuj¹, tzn:
1) przechowuj¹ (nie ma znaczenia ani okres przechowywania, ani cel przechowywania);
2) posiadaj¹ (bez znaczenia, czy jest to posiadanie trwa³e, czy tymczasowe);
3) przewo¿¹ (bez wzglêdu na to, jakim rodkiem lokomocji);
4) przetwarzaj¹ (np. w wytwórni konserw);
5) wprowadzaj¹ do obrotu (np. oferuj¹c do sprzeda¿y w sklepie, zak³adzie
gastronomicznym, sma¿alni ryb itp.)14.
Ponadto w myl art. 11 u.o.r.. wprowadzono zakaz po³owu ryb lub raków przez
wyci¹ganie ich z nor oraz naruszania ich nor15.
Poza zakazami po³owu ryb ustawodawca w art. 17 u.o.r.. wprowadzi³ ograniczenia zwi¹zane z po³owem ryb, w szczególnoci dotyczy to przegrodzenia wód
sieciami rybackimi. W przypadku sieciowych narzêdzi po³owowych przegrodzenie
tymi urz¹dzeniami wiêcej ni¿ szerokoæ ³o¿yska wody p³yn¹cej jest mo¿liwe wy³¹cznie na wodach niezaliczonych do wód ródl¹dowych ¿eglownych i wymaga
zezwolenia starosty. Natomiast ustawienie sieciowych narzêdzi po³owowych na wodach ródl¹dowych ¿eglownych, na szlaku ¿eglownym lub w bezporednim jego
s¹siedztwie wymaga zezwolenia starosty wydanego po uzgodnieniu z w³aciwym
terytorialnie organem administracji wód ródl¹dowych ¿eglownych oraz organem
administracji ¿eglugi ródl¹dowej. Zezwolenia te powinny okrelaæ uprawnionego
do rybactwa, miejsca wystawienia narzêdzi, ich rodzaj i iloæ, sposób oznakowania
oraz okres po³owu.
Do najwa¿niejszych zakazów i nakazów nale¿¹ te¿ ograniczenia w zakresie
rybackich narzêdzi i urz¹dzeñ po³owowych zawarte w art. 20 u.o.r.., które dotycz¹:
1) obowi¹zku oznakowania i rejestracji sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do po³owu ryb,
2) obowi¹zku trwa³ego oznakowania narzêdzi rybackich i urz¹dzeñ po³owowych,
3) zakazu podejmowania z wody narzêdzi rybackich i urz¹dzeñ po³owowych,
4) nakazu przestrzegania ¿eglarskich przepisów bezpieczeñstwa przez uprawiaj¹cych amatorski po³ów ryb przy u¿yciu sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do po³owu ryb.
14

Ibidem, s. 204205.
O ochronie prawnokarnej ryb i raków zobacz szerzej w: W. Maciejko, Publicznoprawna ochrona kryjówek ryb i raków, Materia³y z III Konferencji Naukowo-Technicznej B³êkitny San, Dubiecko,
2122 kwietnia 2006 r.
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Obowi¹zek oznakowania i rejestracji sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do po³owu
ryb zosta³ uregulowany w art. 20 ust. 23b cytowanej ustawy, w którym ustawodawca odsy³a do § 17 i 18 rozporz¹dzenia w sprawie po³owu ryb, zgodnie z którym
sprzêt p³ywaj¹cy s³u¿¹cy do po³owu ryb, z wyj¹tkiem statków rejsowych i oznakowanych na podstawie odrêbnych przepisów, znakuje siê w sposób trwa³y i widoczny
numerami rejestracyjnymi. Oznakowanie musi byæ trwa³e i umo¿liwiaæ ustalenie
w³aciciela narzêdzi i urz¹dzeñ. Ostatnim zakazem jest zakaz podejmowania z wody
narzêdzi rybackich i urz¹dzeñ po³owowych. Adresatami zakazu s¹ wszyscy poza
tym uprawnionym do rybactwa, który umieci³ w wodzie narzêdzia rybackie (art. 20
ust. 5 u.o.r..).
Instrumentami prewencyjnymi s¹ sankcje karne za niezgodne z prawem gospodarowanie zasobami rybnymi. Pojêcie k³usownictwa w literaturze zosta³o zdefiniowane jako nielegalne, niedozwolone polowanie na zwierzynê b¹d ³owienie ryb16.
Pojêcie to w polskim ustawodawstwie rybackim nigdy nie wystêpowa³o i nie wystêpuje, jest jednak powszechnie u¿ywane w jêzyku prawniczym. K³usownictwo rybackie oznacza niedozwolony po³ów, zawsze zabroniony pod grob¹ kary i w zale¿noci od rodzaju klasyfikowany jako wykroczenie lub przestêpstwo17. Pod pojêciem
k³usownictwa wodnego kryj¹ siê dzia³ania naruszaj¹ce przepisy ustawy rybackiej
i ustawy o ochronie przyrody. Takie niezgodnie z prawem dzia³ania to g³ównie
³owienie ryb bez wymaganych uprawnieñ, w nieodpowiednim miejscu lub czasie
oraz nieodpowiedni¹ metod¹.
Nowelizacja ustawy rybackiej fundamentalnie przemodelowa³a odpowiedzialnoæ za wykroczenia i przestêpstwa. Wszystkie wykroczenia i przestêpstwa zawarte
w art. 27, 27a, 27b i 27c u.o.r.. nale¿¹ do kategorii wieloodmianowych i wyszczególniaj¹ 46 odmian wykroczeñ i 21 odmian przestêpstw. Pierwsza grupa wykroczeñ,
uregulowana w art. 27 cytowanej ustawy, dotyczy osób, które zaniecha³y dzia³añ.
Adresatami s¹ osoby uprawnione do rybactwa, które nie wykonuj¹ obowi¹zków,
o których mowa w art. 4a ust. 1 lub w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 4a ust. 2; korzystaj¹ z wód obwodu rybackiego bez wymaganego
operatu rybackiego lub wbrew za³o¿eniom tego operatu, ewentualnie prowadz¹ gospodarkê ryback¹ z naruszeniem przepisu art. 6c. W tym przypadku podlegaj¹ karze
grzywny nie ni¿szej ni¿ 100 z³. Z kolei art. 27a wyszczególnia:
 wykroczenia osób dokonuj¹cych amatorskiego po³owu ryb (ust. 1 pkt 2, 3 i 7);
 wykroczenia po³awiaj¹cych na rzecz uprawnionego do rybactwa (ust. 1 pkt 1);
 wykroczenia zwi¹zane z oznakowaniem obrêbów hodowlanych i ochronnych
(ust. 1 pkt 4);
 wykroczenia bezprawnego wstêpu do obrêbu hodowlanego (ust. 1 pkt 5);
16

B. Dunaj (red.), Wspó³czesny s³ownik jêzyka polskiego, t. I, Warszawa 2007, s. 628.
W. Radecki, Oceny prawne k³usownictwa rybackiego, Prokuratura i Prawo 2011, nr 9, s. 526;
zob. tak¿e: P. Otawski, K³usownictwo rybackie w polskim prawie rybackim, Przegl¹d Rybacki 2000,
nr 2.
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 wykroczenia zawi¹zane z rejestracj¹ i oznakowaniem sprzêtu p³ywaj¹cego
s³u¿¹cego do po³owu ryb (ust. 1 pkt 6)18.
Pierwsze wykroczenie nazywane jest potocznie k³usownictwem wêdkarskim
i polega na dokonywaniu amatorskiego po³owu ryb wêdk¹ lub kusz¹ bez posiadania
karty wêdkarskiej albo karty ³owiectwa podwodnego, a tak¿e z u¿yciem takiej karty
pomimo s¹dowego orzeczenia o odebraniu tej karty. Drugie wykroczenie równie¿
dotyczy amatorskiego po³owu ryb, jednak¿e z naruszeniem wymogów dotycz¹cych
zezwolenia na amatorski po³ów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa. Mo¿na
go okreliæ w trzech wariantach:
1) dokonywanie amatorskiego po³owu ryb bez zezwolenia uprawnionego do
rybactwa w obwodzie rybackim;
2) dokonywanie amatorskiego po³owu ryb z naruszeniem warunków wskazanych w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim,;
3) nieprowadzenie rejestru amatorskiego po³owu ryb, je¿eli zezwolenie zobowi¹zuje do jego prowadzenia.
Nastêpna kategoria wykroczeñ dotyczy osób dokonuj¹cych po³owu ryb na rzecz
uprawnionego do rybactwa, czyli dokonuj¹cy po³owu nie ma przy sobie upowa¿nienia wystawianego przez uprawnionego do rybactwa. Kolejne wykroczenia s¹ zwi¹zane z oznakowaniem obrêbów hodowlanych i ochronnych. Wród nich mo¿na
wyró¿niæ:
1) zaniechanie, wbrew obowi¹zkowi, oznakowania obrêbów hodowlanych
i ochronnych  takiego wykroczenia mo¿e dopuciæ siê tylko uprawniony do rybactwa w obrêbie hodowlanym b¹d ochronnym;
2) niew³aciwe oznakowanie obrêbu  dotyczy tak¿e uprawnionego do rybactwa w obrêbie ochronnym lub hodowlanym, który narusza przepisy mówi¹ce
o prawid³owym oznakowaniu;
3) umieszczenie oznakowania obrêbu hodowlanego lub ochronnego bez
uprawnienia do tego  jest to wykroczenie, które mo¿e pope³niæ ka¿dy z wyj¹tkiem
uprawnionego do rybactwa w obrêbie hodowlanym b¹d ochronnym;
4) niszczenie oznakowania obrêbu hodowlanego lub ochronnego  to wykroczenie powszechne, ka¿dy mo¿e je pope³niæ.
Kolejne wykroczenia dotycz¹ wstêpu do obrêbu hodowlanego bez uzgodnienia
terminu, miejsca lub sposobu wejcia z uprawnionym do rybactwa w tym obrêbie,
a tak¿e niezgodnie z uzgodnieniami. Ostatnie wykroczenie z art. 27a jest zwi¹zane
z rejestracj¹ i oznakowaniem sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do po³owu ryb. Wykroczenie te mo¿e wystêpowaæ w trzech formach:
1) po³ów ryb ze sprzêtu nieoznakowanego,
2) po³ów ryb ze sprzêtu niezarejestrowanego,
18 O kwalifikacji wykroczeñ i przestêpstw w zakresie k³usownictwa rybackiego szerzej w: I. Kobus,
I. Dziugie³, Stra¿ lena, ³owiecka, rybacka parku (akty prawne  komentarz do uprawnieñ), Szczytno
2008, s. 761766; T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz,
Warszawa 2003; M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2011.
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3) po³ów ryb ze sprzêtu oznakowanego niezgodnie z przepisami wykonawczymi lub ustawowymi.
Wszystkie czyny podlegaj¹ karze grzywny albo karze nagany.
Kontynuacj¹ katalogu wykroczeñ z art. 17 i 17a u.o.r.. s¹ przepisy art. 27b,
które dotycz¹:
1) po³owu ryb z naruszeniem zakazu okrelonego w art. 8 ust. 1 pkt 15 lub
1113;
2) amatorskiego po³owu ryb:
a) przy u¿yciu podrywki wêdkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,
b) naruszeniem zakazu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2,
c) naruszeniem zakazu okrelonego w art. 17 ust. 7;
3) naruszenie okrelonych w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunków chowu, hodowli lub po³owu organizmów ¿yj¹cych
w wodzie innych ni¿ ryby;
4) zarybieñ niezgodnych z art. 4b ust. 1;
5) niestosowania siê do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2;
6) po³owu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadaj¹c dokumentu
stwierdzaj¹cego upowa¿nienie, o którym mowa w art. 5;
7) naruszenia przepisu art. 20 ust. 1, 4 lub 5.
W tym przypadku sprawca podlega karze ograniczenia wolnoci albo karze
grzywny nie ni¿szej ni¿ 200 z³.
Artyju³. 27c u.o.r.. w siedmiu punktach przewiduje odpowiedzialnoæ za kilkanacie odmian przestêpstw. Mianem k³usownictwa okrelono przede wszystkim
przestêpstwo z art. 27c ust. 1 pkt 2, które pope³nia ten, kto nie bêd¹c uprawnionym
do rybactwa albo osob¹ po³awiaj¹c¹ na jego rzecz, po³awia ryby rybackimi narzêdziami lub urz¹dzeniami po³owowymi. Przestêpstwo k³usownictwa rybackiego jest
przestêpstwem formalnym, a nie materialnym. K³usownik odpowiada ju¿ za to, ¿e
bezprawnie ³owi³, a nie dopiero za to, ¿e bezprawnie co z³owi³. Innymi s³owy,
ustawienie narzêdzia stawnego lub rozpoczêcie ci¹gniêcia narzêdzia ci¹gnionego
jest ju¿ przestêpstwem dokonanym, a nie usi³owanym. Szczególnie spo³ecznie szkodliw¹ postaci¹ k³usownictwa rybackiego jest po³ów ryb przez nieuprawnionego do
rybactwa (ale tak¿e i z tego samego przepisu przez uprawnionego do rybactwa)
z naruszeniem zakazów ujêtych w art. 8 ust. 1 pkt 610 ustawy rybackiej, tj. po³ów ryb:
 przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla pr¹du zmiennego,
 rodkami truj¹cymi lub odurzaj¹cymi,
 narzêdziami kalecz¹cymi, z wyj¹tkiem sznurów hakowych, pêczków hakowych, haczyka wêdki i haczyka kuszy,
 materia³ami wybuchowymi,
 przez ich g³uszenie19.
19

W. Radecki, Oceny prawne k³usownictwa rybackiego, s. 526.
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Je¿eli osoba dokonuj¹ca tego przestêpstwa nie u¿ywa ¿adnych ze wskazanych
rybackich narzêdzi i urz¹dzeñ po³owowych, tylko np. ³owi je go³ymi rêkami, to nie
pope³nia przestêpstwa z tego artyku³u, tylko jest to kradzie¿. I je¿eli wartoæ przyw³aszczonych w ten sposób ryb nie przekracza 250 z³  czyn jest wykroczeniem
z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeñ, a je¿eli wartoæ przyw³aszczonych w ten sposób
ryb przekracza 250 z³  czyn jest przestêpstwem z art. 278 § 1 kodeksu karnego20.
Inne przestêpstwa zwi¹zane s¹ z wprowadzeniem gatunków obcych. Dotyczy to
w szczególnoci naruszenia zakazu wprowadzania lub przenoszenia obcych gatunków ryb okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 wrzenia 2011 r.
w sprawie listy rolin i zwierz¹t gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
rodowiska przyrodniczego mog¹ zagroziæ gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym21, okrelane jako negatywnie wp³ywaj¹ce na rodowisko (art. 27c
ust. 1 pkt 3 u.o.r..), oraz naruszenia zakazu wprowadzania i przenoszenia obcych
gatunków ryb, które s¹ uregulowane w polskich przepisach wykonawczych
z uwzglêdnieniem przepisów unijnych (art. 27c ust. 1 pkt 4 w zwi¹zku z art. 3i
u.o.r..). Kolejna kategoria przestêpstw jest zwi¹zana z naruszeniem przepisów
w zakresie okresów ochronnych, limitów po³owowych, sposobów i okolicznoci
po³owu ryb. Ka¿de naruszenie tych zakazów jest przestêpstwem z art. 27c ust. 1 pkt
4 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 610 i ust. 2 oraz art. 11 u.o.r..
Nastêpnym czynem zabronionym s¹ przestêpstwa zwi¹zane z obrotem rybami,
które dotycz¹ w szczególnoci:
1) przechowywania, posiadania, przewo¿enia, przetwarzania i wprowadzenia
do obrotu ikry i ryb pozyskanych z naruszeniem wszystkich zakazów ochronnych
oraz nakazu wypuszczania ryb niewymiarowych lub innych chronionych (art. 27c
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 u.o.r..);
2) osoby przetwarzaj¹cej lub wprowadzaj¹cej ryby do obrotu, je¿eli nie ma
dokumentu stwierdzaj¹cego pochodzenie ryb (art. 27c ust. 5 w zw. art. 10 ust. 2
u.o.r..).
Przestêpstwa pope³niane w obrêbach ochronnych uregulowane s¹ w art. 27c ust. 1
pkt 4 w zw. z art. 14 ust. 2 u.o.r.. i polegaj¹ na naruszeniu zakazu po³owu, zakazu
czynnoci szkodliwych dla ryb, w szczególnoci naruszania urz¹dzeñ tarliskowych,
naruszania dna zbiornika, naruszania rolinnoci wodnej, uprawiania sportów motorowych oraz urz¹dzania k¹pielisk. Kolejne przestêpstwo dotyczy czynienia przeszkód w odp³ywie wody  jeli woda wyst¹pi poza liniê brzegu, to zabrania siê
czynienia przeszkód w jej odp³ywie. Naruszenie tego zakazu jest zawsze przestêpstwem, bez wzglêdu na to, czy te przeszkody by³y nieskuteczne (art. 27c ust. 1 pkt 4
w zw. z art. 19 ust. 1 u.o.r..)22. Przedostatnia kategoria przestêpstw to po³ów ryb
niezgodny z zezwoleniami na odst¹pienie od niektórych wymagañ ochronnych
20

W. Radecki, Kompendium prawa rybackiego, s. 276.
Dz. U. nr 210, poz. 1260.
22 O skutecznoci sankcji karnych zobacz szerzej w: A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005,
s. 259268; W. Radecki, Kompendium prawa rybackiego, s. 278.
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(art. 27 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 i 2). W tym przypadku wyró¿niamy dwa
naruszenia zezwoleñ:
1) przewidzianego w art. 17 ust. 1 zezwolenia marsza³ka województwa  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zw³aszcza do celów naukowo-badawczych
 na odstêpstwa od zakazów ochronnych oraz na odstêpstwo od zakazu po³owu
w obrêbach ochronnych;
2) przewidzianego w art. 17 ust. 2 zezwolenia ministra w³aciwego do spraw
rodowiska wydanego w takich samych szczególnie uzasadnionych przypadkach na
odstêpstwo od zakazu po³owu ryb w wypadkach okrelonych przepisami o ochronie
przyrody.
Ostatnie przestêpstwa s¹ zwi¹zane z przegradzaniem ³o¿yska wody p³yn¹cej
rybackimi narzêdziami po³owowymi, w dwóch wariantach:
1) bez zezwolenia:
 wed³ug którego przegradzanie sieciowymi narzêdziami po³owowymi wiêcej ni¿
po³owy szerokoci wody p³yn¹cej jest mo¿liwe wy³¹cznie na wodach niezaliczonych do wód ¿eglownych i wymaga zezwolenia starosty;
 wed³ug którego ustawianie sieciowych rybackich narzêdzi po³owowych na wodach ródl¹dowych ¿eglownych na szlaku ¿eglownym lub w bezporednim jego
s¹siedztwie wymaga zezwolenia starosty wydanego w uzgodnieniu z w³aciw¹
terytorialnie administracj¹ wód ródl¹dowych ¿eglownych oraz organem administracji ¿eglugi ródl¹dowej.
2) niezgodnie z tymi zezwoleniami.
Przestêpstwa dotycz¹ce nielegalnego lub niew³aciwego po³owu ryb s¹ powi¹zane z przepisami dzia³u XXII o przestêpstwach przeciwko rodowisku kodeksu
karnego23. Pierwszym z nich jest przestêpstwo zanieczyszczenia m.in. wód, co
mo¿e spowodowaæ zniszczenia w wiecie zwierzêcym w znacznych rozmiarach (art.
182 k.k.), z wypadkiem kwalifikowanym przez nastêpstwo w postaci faktycznego
zniszczenia w wiecie zwierzêcym w znacznych rozmiarach (art. 185 § 1 k.k.).
W tym wypadku nie ma wprawdzie zbiegu z przepisami karnymi ustawy rybackiej,
ale trzeba pamiêtaæ, ¿e mo¿liwoæ zniszczenie zasobów ryb albo ich faktyczne
zniszczenie w nastêpstwie zanieczyszczenia jest znamieniem przestêpstwa z art. 182
k.k. (mo¿liwoæ) lub art. 185 § 1 k.k. (skutek materialny). Drugi przypadek obrazuje
zbieg przepisów. Przestêpstwa z art. 181 k.k. dopuszcza siê ten, kto powoduje
zniszczenie w wiecie m.in. zwierzêcym w znacznych rozmiarach. Je¿eli sprawca
po³awia ryby metodami zabronionymi przez art. 8 ust. 1 pkt 610 u.o.r.. (pr¹d
elektryczny, rodki truj¹ce i odurzaj¹ce, narzêdzia kalecz¹ce, materia³y wybuchowe,
g³uszenie), pope³nia przestêpstwo z art. 27c ust. 1 pkt 4 u.o.r.. Je¿eli nastêpstwem
jest zniszczenie w wiecie zwierzêcym w znacznych rozmiarach (np. zag³ada ryb
w jeziorze lub znacznej jego czêci), to ten czyn wyczerpuje tak¿e znamiona przestêpstwa z art. 181 § 1 k.k. zagro¿onego kar¹ pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy
23

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 128 z pón. zm.).
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do lat 5. Nastêpuje zbieg kumulatywny (art. 11 k.k.) przepisów art. 27c ust. 1 pkt 4
u.o.r.. i art. 181 § 1 k.k. S¹d w tym przypadku wymierza karê na podstawie tego
ostatniego jako surowszego, ale orzeka rodki karne przewidziane w art. 27c ust. 2
i 3 u.o.r..24
Wszystkie przestêpstwa z art. 27c ust. 1 u.o.r.. s¹ zagro¿onymi takimi samymi
karami ujêtymi alternatywnie, tj. grzywn¹ wymierzan¹ w systemie dniówkowym,
kar¹ ograniczenia wolnoci lub kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 2. Faktyczna
dolegliwoæ odpowiedzialnoci wyznaczana jest nie tylko przez kary, ale tak¿e przez
rodki karne, które s¹d orzeka obligatoryjnie. W razie skazania za którekolwiek
z przestêpstw z art. 27c ust. 1 s¹d orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomoci na koszt skazanego. Ponadto w przypadku skazania za przestêpstwo
z art. 27c ust. 1 s¹d dodatkowo orzeka odpowiednio na rzecz pokrzywdzonego:
1) obowi¹zek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
uprawnionego do rybactwa nawi¹zkê w wysokoci od piêciokrotnej do dwudziestokrotnej wartoci przyw³aszczonych ryb;
2) przepadek rybackich narzêdzi po³owowych i innych przedmiotów, które s³u¿y³y lub by³y przeznaczone do pope³nienia przestêpstwa;
3) trwa³e odebranie karty wêdkarskiej lub karty ³owiectwa podwodnego b¹d
jej przekazanie do depozytu s¹dowego na okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy, do
czasu z³o¿enia przez osobê skazan¹ ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym;
4) zakaz sk³adania oferty do konkursu ofert na oddanie w u¿ytkowanie obwodu
rybackiego na okres od roku do 3 lat.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybactwie ródl¹dowym sprawuje
Pañstwowa Stra¿ Rybacka (PSR), dzia³aj¹ca na podstawie art. 22 i 23 u.r.o.. PSR
jest uzbrojon¹ s³u¿b¹ specjaln¹ powo³ywan¹ i podleg³¹ wojewodom. Dzia³alnoæ tej
jednostki polega na:
 nadzorze przestrzegania przepisów zawartych w ustawie rybackiej i przepisów wykonawczych tej ustawy;
 prowadzeniu postêpowañ w sprawach o wykroczenia i przestêpstwa w rybactwie ródl¹dowym;
 wspó³pracy z innymi jednostkami organizacyjnymi, które dzia³aj¹ na rzecz
ochrony wód;
 kontrolowaniu dzia³alnoci Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej;
 wspó³pracy z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony u¿ytkowania wód;
 wspó³pracy z jednostkami PSR z innych województw25.
24

W. Radecki, Oceny prawne k³usownictwa rybackiego, s. 526; zob. tak¿e idem, Prawo karne
rodowiska. Czêæ I. Ewolucja polskiego prawa karnego rodowiska, Journal of Ecology and Health
2010, nr 14(5), s. 215220.
25 Szerzej na temat dzia³alnoci PSR w zwalczaniu k³usownictwa w: J. Narodowska, Instytucjonalne formy zwalczania k³usownictwa rybackiego i wêdkarskiego, [w:] W. P³ywaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony rodowiska, Olsztyn 2012, s. 280291; Biuletyn Informacji
Publicznej PSR w Olsztynie 2014, (dostêp: 5.05.2014).

Nielegalny po³ów ryb w aspekcie prawnokarnym i rodowiskowym

257

W dzia³alnoci kontrolnej Pañstwowej Stra¿y Rybackiej du¿e znaczenie maj¹
równie¿ kwestie instytucjonalne. W Polsce jeden stra¿nik przypada na 2660 ha
powierzchni chronionej przy za³o¿eniu, ¿e wody powierzchniowe zajmuj¹ 830 tys.
ha, a zatrudnionych jest 312 funkcjonariuszy26. Tylko w 2007 r. Stra¿ zatrzyma³a
i zwróci³a nastêpnie do wód ródl¹dowych tak¹ iloæ z³owionych ryb, która w skali
ca³ego kraju mo¿e stanowiæ ok. 10 ton. Dowodzi to znacz¹cego efektu ekologicznego i sukcesu prewencji w ochronie rodowiska osi¹gniêtego przez PSR. Nie mo¿na
jednak zapomnieæ, ¿e dane te dotycz¹ jedynie jawnych wykroczeñ i przestêpstw.
Kwesti¹ otwart¹ pozostaje wci¹¿ skala zjawiska w tzw. szarej strefie. Realna skutecznoæ dzia³añ PSR jest zatem trudna do oszacowania27. Nale¿y nadmieniæ, i¿ na
liczbê pope³nianych naruszeñ przepisów ustawy o rybactwie ródl¹dowym maj¹
wp³yw takie czynniki, jak warunki pogodowe (np. brak lub obecnoæ pokrywy lodowej na jeziorach), liczba turystów wypoczywaj¹cych nad jeziorami, du¿y popyt na
ryby z uwagi na ich wysokie ceny detaliczne, szczególnie gatunków szlachetnych,
a tak¿e wysoki poziom bezrobocia28.
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie ródl¹dowym na wodach
p³yn¹cych woj. warmiñsko-mazurskiego wykaza³a, ¿e w latach 20102012 stra¿nicy
rybaccy na³o¿yli 8 635 mandatów karnych w ³¹cznej wysokoci 1 451,2 tys. z³.
Z kwoty tej wyegzekwowano 1 119,6 tys. z³ (77,2%). Do s¹dów skierowano 270
wniosków o ukaranie, a organy cigania wszczê³y ³¹cznie 1 072 postêpowania
w sprawach karnych. Udzielono 3 677 pouczeñ w trybie art. 41 k.w. i zarekwirowano ³¹cznie 9.512 sztuk sprzêtu s³u¿¹cego do nielegalnego po³owu ryb. Wybrane
wskaniki efektywnoci PSR w Olsztynie, liczone jako stosunek uzyskanych efektów dzia³alnoci kontrolnej do liczby zatrudnionych stra¿ników (w pe³nych etatach
ogó³em), w 2012 r. by³y powy¿ej redniej krajowej, np. wskanik liczby na³o¿onych
mandatów karnych wynosi³ 71 przy redniej dla kraju 39; wskanik kwoty na³o¿onych mandatów  12 218,0 z³ (najwy¿szy w kraju); rednia  6 204,0 z³, a wskanik
liczby zatrzymanego sprzêtu  77,5 sztuki (najwy¿szy w kraju) przy redniej krajowej 24,5 sztuki29.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ k³usownictwo rybackie powoduje du¿e szkody w rodowisku wodnym. System sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy o rybactwie ródl¹dowym w prawodawstwie polskim jest bardzo rozbudowany i uwzglêdnia zarówno wykroczenia, jak i przestêpstwa. Te zabronione czyny
26 PSR w Olsztynie, [online] <http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/zespolona_administracja/jednostki
_podporzadkowane_wojewodzie/panstwowa_straz_rybacka_w_olsztynie/wx_zespolona_administracja~jednostki_podporzadkowane_wojewodzie~panstwowa_straz_rybacka_w_olsztynie~zakres_dzialalnoscipsr> (dostêp: 1.06.2011).
27 K. Koprowska, Z. Endler, Rejestracja szkód w rodowisku przyrodniczym na przyk³adzie dzia³alnoci Pañstwowej Stra¿y Rybackiej w Olsztynie, Ochrona rodowiska i Zasobów Naturalnych
2012, nr 51, s. 106118.
28 PSR w Olsztynie, 2011.
29 NIK, Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Pañstwa w województwie warmiñsko-mazurskim. Warszawa 2014, [online] <www.nik.gov.pl>, s. 3132.
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mog¹ mieæ formê dzia³ania lub zaniechania. Pomimo to skala k³usownictwa rybackiego w Polsce jest bardzo du¿a, o czym mo¿e wiadczyæ niska populacja niektórych gatunków ryb, liczba ryb znalezionych w urz¹dzeniach k³usowniczych oraz
liczba znalezionych narzêdzi do tego potrzebnych. Przyczyny i czynniki sprzyjaj¹ce
temu zjawisku to w szczególnoci: zubo¿a³e spo³eczeñstwo, które liczy na zysk,
³atwy dostêp do narzêdzi k³usowniczych, powszechne poczucie bezkarnoci sprawców, niska wiadomoæ spo³eczna szkodliwoci tego procederu, brak reakcji okolicznych mieszkañców30. Du¿¹ rolê w zapobieganiu k³usownictwu rybackiemu ma
Stra¿ Rybacka, która podejmuje liczne dzia³ania prewencyjne poprzez:
1) upowszechnianie w lokalnych mediach ra¿¹cych przypadków naruszania
przepisów ustawy o rybactwie ródl¹dowym;
2) pozyskiwanie osób (w szczególnoci wêdkarzy) informuj¹cych Stra¿ o zaistnia³ych przypadkach nielegalnego po³owu ryb;
3) prowadzenie szkoleñ dla stra¿ników spo³ecznych stra¿y rybackich oraz
cz³onków stowarzyszeñ wêdkarskich;
4) zwiêkszenie intensywnoci prowadzonych kontroli w miejscach szczególnie
zagro¿onych oraz w okresie tar³a ryb;
5) wspó³dzia³anie w zakresie ograniczania nielegalnego po³owu ryb z Policj¹,
Stra¿¹ Graniczn¹, Stra¿¹ Len¹, s³u¿bami sanitarno-epidemiologicznymi, weterynaryjnymi, ochrony rodowiska i przyrody, administracj¹ samorz¹dow¹ oraz uprawnionymi do rybactwa31.

Summary
Illegal fishing in the criminal and environmental aspects
Key words: fisheries poaching, penal sanctions, Fishing Guard.

Illegal fishing means water poaching is a very important problem for present
fishing management because it leads to many damages in the water environment and
economic wastages. Therefore, abiding by legal principles of the fishs protection
and fishing regulated in the law on inland fishing is crucial. Unfortunately, the
illegal fishing is a common phenomenon and many unentitled people perpetrate
offences and even crimes against fishing law and environment. An important prevention instrument is penal sanctions, and respective supervisory organ is Fishing
Guard with wide authorization in this matter.

30 A. Krauze, Problem nielegalnego po³owu ryb w wietle prawa polskiego, praca magisterska
wykonana w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny S¹dowej, Wydzia³u Prawa i Administracji UWM,
Olsztyn 2014.
31 PSR w Olsztynie, 2011.
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Zazdroæ w perspektywie zbrodni i samounicestwienia
Cz³owiek zazdrosny jest wrogiem samego siebie,
poniewa¿ cierpi z powodu z³a,
które sam wytworzy³1
Takie uczucia jak zazdroæ, nienawiæ, bezsilnoæ towarzysz¹ cz³owiekowi
przez ca³e ¿ycie. Niniejsze opracowane jest prób¹ spojrzenia na zazdroæ jako motyw zbrodni i samounicestwienia. Problem ten podnoszony by³ po wielokroæ
w literaturze przedmiotu, jednak¿e codziennoæ przynosi nowe zdarzenia, w tym
i takie, które s¹ sprzeczne ze spo³ecznymi oczekiwaniami.
Zazdroæ znana jest cz³owiekowi od najdawniejszych czasów i t³umaczona
jako: 1. uczucie przykroci, ¿alu i niechêci do kogo na widok jego powodzenia,
szczêcia, z powodu jego stanu posiadania; 2. uczucie niepokoju co do wiernoci
osoby kochanej2. Zazdroæ wi¹¿e siê cile z zawici¹ i nienawici¹. To pierwsze
z wymienionych jest rozumiane jako uczucie silnej niechêci do osoby, której siê
czego zazdroci3, drugie natomiast jest uczuciem silnej wrogoci, niechêci do
kogo lub czego4. Interesuj¹c¹ definicjê terminu zazdroæ podaj¹ autorzy S³ownika jêzyka polskiego: zazdroæ to uczucie przykroci, ¿alu spowodowane czyim
powodzeniem, szczêciem, stanem posiadania itp. i chêæ posiadania tego samego
[...], to uczucie niepokoju co do wiernoci osoby kochanej, podejrzliwoæ i d¹¿enie
1 Ch. L. Motesquieu, [w:] D. i J. Mas³owscy, Wielka ksiêga myli wiata, KDC, Warszawa 2007,
s. 1031.
2 L. Drabik, A. Kubiak-Sokó³, E. Sobol, L. Winiakowska, S³ownik jêzyka polskiego PWN, Warszawa 2008, s. 1294.
3 Ibidem, s. 1292.
4 Ibidem, s. 507.
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do wy³¹cznoci w tym zakresie, chêæ przeciwdzia³ania ewentualnemu naruszeniu tej
wy³¹cznoci5. Na zwi¹zki te zwróci³ uwagê Józef Rurawski, wskazuj¹c, ¿e najwa¿niejsza jest ich spo³eczna realizacja, a nie definiowanie i trudno siê nie zgodziæ z t¹
tez¹6. Gdyby bowiem same w sobie dotyczy³y wy³¹cznie jednostki, bez ekspresji
zewnêtrznej, by³yby jedynie czym nieznanym dla innych, a co za tym idzie
 obojêtnym.
Zazdroæ jako pojêcie pojawia siê w wielu dziedzinach wiedzy. Tadeusz Kotarbiñski odwo³a³ siê do definicji Sokratesa, pisz¹c, ¿e jest to zmartwienie z powodu
powodzenia przyjació³7. Tak rozumiana zazdroæ niejako odwo³uje siê do stanu
psychiki cz³owieka, którego myli skupiaj¹ siê na szczêciu, radoci, powodzeniu
innej osoby.
S³usznie podkrela³ Donald O. Hebb, ¿e zazdroæ jest gniewem, który rodzi siê
w okrelonej sytuacji8. Psychologiczna interpretacja akcentuje zatem dwa elementy,
a mianowicie uczucie i sytuacjê. Pierwszy z wymienionych elementów zdecydowanie zwi¹zany jest z ludzk¹ psychik¹, natomiast drugi ze wiatem zewnêtrznym.
Sytuacja podmiotu odnosi siê bowiem do okrelonego miejsca i czasu oraz towarzysz¹cych mu zdarzeñ, które mog¹ mieæ nieskoñczenie wiele elementów dope³niaj¹cych.
Na gruncie psychiatrii zazdroæ rozumiana jest jako gniew9. Jednostka zazdrosna koncentruje swoje dzia³ania wokó³ podmiotu zazdroci, emocjonalnie prze¿ywa
pora¿ki i sukcesy osoby, wobec której ¿ywi zazdroæ. Gniew motywuje do dzia³ania,
jest zatem czynnikiem motywacyjnym10. Procesy emocjonalne i motywacyjne s¹ ze
sob¹ cile zwi¹zane. Organizuj¹ ludzkie zachowanie, nadaj¹ mu sens i znaczenie11.
Frustracja jako element uniemo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie celu rodzi agresjê, która jest
zamierzonym zachowaniem maj¹cym na celu spowodowanie cierpienia fizycznego
lub psychicznego12. W takim ujêciu zazdroæ jako emocja wyzwala wpierw frustracjê, a nastêpnie agresjê. Chêæ szkodzenia, niszczenia stanowi¹ cel zazdrosnego cz³owieka, który nie waha siê u¿yæ wszelkich dostêpnych mu rodków, by tylko uzyskaæ
planowany rezultat13.
Zazdroæ jest motywem przestêpstw, w szczególnoci zabójstw14. Motywacja
sprawcy skoncentrowana jest na osobie, która wedle jego os¹du stanowi przyczynê
5

M. Szymczak (red.), S³ownik jêzyka polskiego, PWN, t. III, Warszawa 1989, s. 978.
J. Rurawski, Od zazdroci do zawici, [w:] M. Szyszkowska (red.), Nienawiæ i zawiæ, Instytut
Wydawniczy Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1989, s. 91.
7 T. Kotarbiñski , Wyk³ady z dziejów logiki, PWN, Warszawa 1985, s. 27.
8 D.O. Heeb , Podrêcznik psychologii, PWN, Warszawa 1973, s. 324.
9 M. Haslam, Psychiatria, Zysk i S-ka, Poznañ 1997, s. 258; zob. tak¿e T. Bilikiewicz (red.),
Psychiatria kliniczna, PZWL, Warszawa 1979, s. 239240.
10 M. Jarosz, S. Cwynar (red.), Podstawy psychiatrii, PZWL, Warszawa 1983, s. 59.
11 D. Clarke, Zachowania prospo³eczne i antyspo³eczne, GWP, Gdañsk 2005.
12 E. Aronson, Cz³owiek istota spo³eczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 235.
13 Z. Skorny, Mechanizmy regulacyjne ludzkiego dzia³ania, PWN, Warszawa 1989, s. 187.
14 Interesuj¹co o zabójstwie z zazdroci pisa³ S. Pikulski, Zabójstwo z zazdroci, ASW, Warszawa
1990.
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frustracji, negatywnych prze¿yæ. S³usznie podkrela³ Erich Fromm, ¿e jednostka
niedotkniêta narcyzmem, niepokojem, frustracj¹, destrukcj¹ jest cz³owiekiem w pe³ni zdrowym emocjonalnie, psychicznie15. Wynika z tego, ¿e osobnik ow³adniêty
zazdroci¹ nie cieszy siê pe³ni¹ zdrowia emocjonalnego, choæ trudno zgodziæ siê
z tez¹, ¿e w ka¿dym przypadku wywo³a to z³e skutki. Najczêciej bowiem stanowi
przyczynek do nieporozumieñ, drobnych konfliktów, niekiedy tylko sprawia, ¿e dochodzi do zbrodni.
cis³e powi¹zanie zazdroci z innymi emocjami wyzwala ró¿ne reakcje cz³owieka. Generuje wrogoæ, która wedle Fromma jest stale obecn¹ w cz³owieku
sk³onnoci¹, która niejako czeka tylko na okazjê, aby siê ujawniæ16. Przyjmuj¹c
wymienione wy¿ej sk³onnoci jako obecne w psychice ka¿dego cz³owieka, nale¿a³oby wskazaæ, ¿e w istocie wszyscy s¹ na swój sposób zazdroni, w pewnym stopniu
agresywni czy wrodzy innym ludziom. Pogl¹dy przedstawicieli psychologii na zazdroæ w szerokim tego pojêcia znaczeniu opieraj¹ siê czy wywodz¹ z istoty procesów emocjonalnych i motywacyjnych. Elementem ³¹cz¹cym jest agresja wobec podmiotu b¹d przedmiotu zazdroci.
Agresja definiowana jest ró¿nie. Barbara Krahe podaje, ¿e to ka¿da forma
zachowania, której celem jest wyrz¹dzenie szkody lub spowodowanie obra¿eñ innej
¿ywej istocie, motywowanej do unikniêcia takiego traktowania17. Eliot Aronson
proponuje podobn¹ definicjê, jednak¿e przestrzega, by nie myliæ agresji z asertywnoci¹. W dalszych swoich rozwa¿aniach dokonuje podzia³u na agresjê wrog¹
i agresjê instrumentaln¹. Celem pierwszej jest zadanie bólu, za w drugim przypadku jest ona rodkiem do osi¹gniêcia innego celu18. Podobnie uwa¿a Zbigniew Skorny19. Interesuj¹ce s¹ pogl¹dy Ericha Fromma w tym wzglêdzie, który podobnie jak
Eliot Aronson dokonuje podzia³u agresji w uk³adzie dychotomicznym. Wedle tego
autora agresja przybiera postaæ z³oliw¹ oraz niez³oliw¹20.
Maj¹c na wzglêdzie zazdroæ jako motyw dzia³ania cz³owieka, konieczne wydaje siê odwo³anie do jej skutków. Dzia³anie na pozór wydaje siê byæ pojêciem
zrozumia³ym, bowiem uto¿samiamy je z aktywnoci¹. Aktywnoæ jako taka wymaga
pewnego wysi³ku i stanowi przeciwieñstwo biernoci. Aktywn¹ jest jednostka, która
co czyni, bez wzglêdu na to, czy jest to spo³ecznie akceptowane, czy te¿ nie.
Z punktu widzenia prawa dzia³anie przeciwstawne jest zaniechaniu, które polega na
biernoci w sytuacji, gdy ustawodawca wymaga aktywnoci. Dzia³anie zatem jest
aktywnoci¹, co nie oznacza, ¿e zawsze spo³ecznie u¿yteczn¹ i akceptowan¹. Cenne
ustalenie w tym wzglêdzie, choæ nie na gruncie prawa, lecz psychologii poczyni³
David Clarke, pisz¹c o zachowaniach prospo³ecznych i antyspo³ecznych. Zachowa15
16
17
18
19
20

E. Fromm, Patologia normalnoci, Etiuda, Kraków 2011, s. 106.
E. Fromm, Ucieczka od wolnoci, PWN, Warszawa 1970, s. 177.
B. Krahe, Agresja, GWP, Gdañsk 2006, s. 17.
E. Aronson, op. cit., s. 235236.
Z. Skorny, op. cit., s. 199201.
E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjnoci, Rebis, Poznañ 1998, s. 203300.
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nia te przyjmowaæ mog¹ obie formy, to znaczy aktywnoci oraz biernoci21. Przestêpstwa z natury wymagaj¹ aktywnoci sprawcy, choæ nie we wszystkich przypadkach. Zaniechanie jako takie jest tak¿e znane ustawie karnej, choæby w treci przepisu art. 162 k.k.22
Cz³owiek z zazdroci jest w stanie nie tylko zniszczyæ cudz¹ rzecz (np. samochód, mieszkanie), ale tak¿e zraniæ czy pozbawiæ ¿ycia. Najczêstszym motywem
zabójstw w tej kategorii s¹ tzw. zbrodnie z mi³oci. Czêæ z nich dokonywana jest
przez osoby nie w pe³ni zdrowia psychicznego, choæ najczêciej poczytalne. Beata
Pastwa-Wojciechowska wskazuje, ¿e u tego typu sprawców wystêpuj¹ deprywacje
potrzeb, wród których wymienia potrzebê uznania, mi³oci, znaczenia i dominacji23. Nie sposób nie dostrzec, ¿e zazdroæ i mciwoæ to czynniki wyzwalaj¹ce
agresywne dzia³anie cz³owieka przeciw cz³owiekowi. Potrzeba dominacji, uznania,
wola bycia najwa¿niejszym i autorytatywnym czêsto wpisuje siê w etiologiê zabójstwa, co podkrela siê w literaturze przedmiotu24. Stanis³aw Pikulski wskazuje na
sk³adowe elementy zabójstw z zazdroci, wród których wymienia m.in. chêæ niedopuszczenia do odrzucenie uczuciowego lub utraty obiektu mi³oci, chêæ zemsty za
nieodwzajemnione uczucie czy porzucenie25. S³usznie zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy,
zazdroæ mo¿e ³¹czyæ siê niekiedy z nisk¹ pobudk¹, lecz nie mo¿e byæ w ka¿dym
wypadku z tak¹ pobudk¹ uto¿samiana, zw³aszcza za wtedy, gdy pod³o¿em zazdroci jest nienawiæ, lecz mi³oæ do drugiego cz³owieka26.
Zazdroæ jako motyw przestêpstwa pojawia siê tak¿e w innych sferach, np.
w sferze zawodowej. Zazdroszcz¹cy innemu cz³owiekowi powodzenia i osi¹gniêæ
jest w stanie uczyniæ wiele, by mu dokuczyæ i doprowadziæ do pora¿ki. W wyj¹tkowych przypadkach dochodzi nawet do pope³nienia przestêpstwa. W literaturze
przedmiotu podkrela siê przedmiotow¹ zazdroæ w ró¿nych ujêciach, m.in. o innych w szerokim tego s³owa znaczeniu27. Pawe³ Tuchlin, dzia³aj¹cy na terenie by³ego województwa gdañskiego, zabija³ kobiety na tle seksualnym. Analizuj¹c wnikliwie ten przypadek, nie sposób nie dostrzec elementu zazdroci ¿ywionej wobec
innych mê¿czyzn oraz pierwiastków mciwoci kierowanej do kobiet28.
Zazdroæ jest czêsto spotykanym motywem przestêpstw. Warto w tym miejscu
przywo³aæ choæby kilka z nich. Prokuratura Okrêgowa w Gliwicach skierowa³a do
21 Interesuj¹co w tym wzglêdzie D. Clarke, Zachowania prospo³eczne i antyspo³eczne, GWP,
Gdañsk 2005.
22 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
23 B. Pastwa-Wojciechowska, Psychopaci. Sprawcy przestêpstw seksualnych, Harmonia Universalis, Gdañsk 2013, s. 223227.
24 Zob. M.H. Kowalczyk, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i mo¿liwoci oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, Impuls, Kraków 2010; P. Britton, Profil mordercy, Znak, Kraków 2010; Z. Lew-Starowicz,
Seksuologia s¹dowa, PZWL, Warszawa 2000.
25 S. Pikulski, Zabójstwo z zazdroci, s. 263.
26 Wyrok SN z dnia 16 listopada 1973 r., sygn. akt II KR 158/73.
27 T. Hanausek, J. Leszczyñski, Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubie¿noci, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 99.
28 Ibidem, s. 8385.
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s¹du akt oskar¿enia przeciwko mê¿czynie, który dzia³aj¹c w zamiarze bezporednim, dokona³ zabójstwa ¿yciowej partnerki poprzez uduszenie. W wietle zgromadzonego materia³u motywem zbrodni by³a zazdroæ29. W styczniu 2015 r. w £odzi
40-letni mê¿czyzna spowodowa³ ciê¿kie obra¿enia cia³a swojego ¿yciowego partnera. Motywem przestêpstwa by³a zazdroæ30. Podobnych przypadków mo¿na by³oby
przywo³aæ znacznie wiêcej, lecz w naszej ocenie nie jest to konieczne.
Sprawcami przestêpstw z zazdroci s¹ tak mê¿czyni, jak kobiety31. O motywacji tych¿e pisze Zdzis³aw Majchrzyk, podkrelaj¹c, ¿e zazdroæ i zemsta s¹ ze sob¹
cile powi¹zane32. Anna Wolska zwraca uwagê na agresywnoæ i wrogoæ, które s¹
inicjowane emocjami, w tym z³oci¹, zemst¹, zazdroci¹ i nienawici¹33. Józef
K. Gierowski i Maciej Szaszkiewicz wskazuj¹ na osobowoæ sprawcy i sytuacje
kryminogenne, w których dochodzi do pope³nienia przestêpstwa34 . Zazdroæ, zawiæ, zemsta to triada czynników czy przyczyn, dla których cz³owiek pozbawia
¿ycia drugiego cz³owieka. Nienawiæ wyzwolona zazdroci¹ powoduje takie dzia³anie, którego skutek jest nieodwracalny. W mniej skrajnych przypadkach sprawcy
niszcz¹ rzeczy nale¿¹ce do pokrzywdzonych czy rani¹ ich na ró¿ne sposoby, drêczenia psychicznego nie wy³¹czaj¹c. Pisz¹ anonimowe listy, w których poni¿aj¹ ofiarê,
próbuj¹ j¹ omieszyæ czy skompromitowaæ. Takie przypadki s¹ czêste w praktyce
organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci.
Drugim elementem wartym uwagi w perspektywie analizy zazdroci jako czynnika motywuj¹cego cz³owieka do dzia³ania jest samounicestwienie. Kryteria motywacji zachowañ samobójczych s¹ ró¿norakie, za ich najczêstszym skutkiem bywa
zarówno okaleczenie, jak i mieræ. Zdaniem Emila Durkheima, samounicestwienie
nale¿y traktowaæ przede wszystkim jako fakt spo³eczny, gdy¿ spo³eczeñstwo z uwagi na dezintegracjê nie jest w stanie zapobiec tego typu zdarzeniom. Wspomniany
autor wprowadzi³ podzia³ na samobójstwa egoistyczne  pope³niane przez ludzi
osamotnionych, nieodczuwaj¹cych zwi¹zku ze spo³eczeñstwem, anomiczne  w nastêpstwie zak³ócenia porz¹dku i zachwiania struktur spo³ecznych, altruistyczne
 których dopuszczaj¹ siê jednostki odczuwaj¹ce nadmierny zwi¹zek z dan¹ grup¹
oraz fatalistyczne  wywo³ane tragiczn¹ sytuacj¹ cz³owieka (np. gwa³townym pogorszeniem sytuacji materialnej lub zdrowotnej)35.
29 Zob. [online] <www.gliwice.po.gov.pl> (dostêp: 20.05.2015); wskazany przypadek dotyczy
zdarzenia z roku 2012.
30 Zob. [online] <www.rp.pl> (dostêp: 20.05.2015); zrani³ partnera, bo by³ zazdrosny o s¹siadkê.
31 Interesuj¹co na temat sprawców przestêpstw, w tym z zazdroci: T. Healey, Najs³ynniejsze
zbrodnie w afekcie, Elpisa, Warszawa 1991.
32 Zob. Z. Majchrzyk, Zabójczynie i zabójcy, Wyd. Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2008.
33 A. Wolska, Zabójcy  studium psychologiczne, Wyd. US, Szczecin 1999, s. 119.
34 J.K. Gierowski, M. Szaszkiewicz, Osobowoæ i motywacja sprawców zabójstw, [w:] J.K. Gierowski, T. Jakiewicz-Obydziñska (red.), Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania
nieznanych sprawców zabójstw, Wyd. IES, Kraków 2002, s. 3565.
35 A. Lebiedowicz, Samobójstwo w ujêciu wielop³aszczyznowym, [online] <www.npw.gov.pl>
(dostêp: 22.05.2015).
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Wed³ug Andrzeja Zwoliñskiego, samobójstwo jest zdarzeniem bardzo z³o¿onym36. Nie sposób nie zgodziæ siê z t¹ tez¹, zwa¿ywszy na ustalenia poczynione
przez Brunona Ho³ysta, który wyodrêbni³ etapy zachowania cz³owieka d¹¿¹cego do
samobójstwa: wyobra¿enie mierci samobójczej, pragnienie jej, usi³owanie samobójstwa oraz dokonanie tego aktu37.
W wietle danych statystycznych Komendy G³ównej Policji, liczba samobójstw
w Polsce ronie, co wyranie dostrzega siê w zestawieniach za kolejne lata.
Ta b ela 1

L ic z b a s a m o b ó j s t w w P o l s c e
R ok

O g ó ³ em

M ê¿ c z y  n i

K o b ie t y

2014

6165

5237

928

2013

6101*

5196

904

2012

4177

3569

608

2011

3839

3294

545

2010

4087

3517

570

* w jednym przypadku brak danych co do p³ci ofiary aktu samobójczego zob. [online] <www.policja.gov.pl>
(dostêp: 21.05.2015).
ród³o: <www.policja.gov.pl> (dostêp: 21.05.2015).

Z raportu Komendy Glównej Policji za rok 2014 wynika, ze przyczynami samobójstw byly m.in. nieporozumienia rodzinne i zawód milosny38. W raporcie tym nie
wskazano motywu zazdroci, jednak¿e  jak wskazuje praktyka  wystêpuje on czêsto.

Schemat 1. Zazdroæ jako motyw samobójstwa (wskazanie przyk³adowe)
ród³o: opracowanie w³asne.
36

A. Zwoliñski, Samobójstwo jako proces osobisty i publiczny, Wyd. WAM, Kraków 2013, s. 9.
B. Ho³yst, Samobójstwo  przypadek czy koniecznoæ, PWN, Warszawa 1983, s. 121123; zob.
tak¿e B. Ho³yst. Suicydologia, LexisNexis, Warszawa 2011; M. Makara-Studziñska, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska 2001, t. XXVI, nr 17,
s. 220231; N. Popkowska, Z zagadnieñ usi³owanych samobójstw wród ludzi psychicznie zdrowych,
Przegl¹d Lekarski 1968, nr 7, s. 589590.
38 Raport KGP za rok 2014 [online] <www.policja.gov.pl> (21.05.2015).
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Z kolei wed³ug definicji przyjêtej przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia, samobójstwo jest zjawiskiem wielop³aszczyznowym, efektem ró¿nych interakcji, jakie
zachodz¹ pomiêdzy czynnikami natury biologicznej, genetycznej, psychologicznej,
socjologicznej39. Zazdroæ zatem mieci siê w kategorii przyczyn czy motywów
aktu autodestrukcji. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e szczególnymi przypadkami s¹ samobójstwa poszerzone, gdy sprawca wpierw pozbawia ¿ycia okrelone osoby, a potem dokonuje aktu samounicestwienia. Jedn¹ z przyczyn takiego zachowania
jest zazdroæ i nienawiæ oraz zemsta na ofiarach. Problem samobójstw poszerzonych obecny jest we wszystkich wspó³czesnych pañstwach. Adam Czabañski, analizuj¹c motywy zachowania sprawców na bazie badañ prowadzonych w Kanadzie,
Francji i Stanach Zjednoczonych, wskazuje na czynniki emocjonalne40. W Polsce
odnotowuje siê tak¿e takie przypadki, choæby jak ten z Rudy l¹skiej, gdzie dwóch
m³odych mê¿czyzn pozbawi³o ¿ycia trzeciego z zazdroci o kobietê. Jeden z nich
usi³owa³ potem pope³niæ samobójstwo, rzucaj¹c siê pod nadje¿d¿aj¹cy poci¹g41.
Nietypowe przypadki samobójstw poszerzonych przywo³uj¹ w swej publikacji Jerzy
Kunz, Filip Bolecha³a i Pawe³ Kaliszczak. Warto przywo³aæ opisy tych przypadków,
w których wiod¹cym elementem by³a zazdroæ sprawcy zabójstwa, który po jego
dokonaniu, pope³ni³ samobójstwo.
W marcu 1993 r. 38-letni W³adys³aw ¯. skoczy³ z komina wysokoci ok. 80 m, ponosz¹c
mieræ na miejscu w wyniku rozleg³ych obra¿eñ wielonarz¹dowych. Przeprowadzona w tutejszym Zak³adzie sekcja zw³ok wykaza³a we krwi zmar³ego 1,6 promila alkoholu etylowego.
W trakcie oglêdzin na miejscu zdarzenia w kieszeni ubrania zmar³ego odnaleziono dwa listy
adresowane do jego rodziny i do Policji. Z listów tych wynika³o, ¿e W³adys³aw ¯. kilka dni
wczeniej dokona³ zabójstwa swojej kochanki Bogus³awy K. Wkrótce informacje te znalaz³y
potwierdzenie, gdy¿ w baga¿niku zaparkowanego nieopodal samochodu osobowego odnaleziono zmasakrowane zw³oki ofiary. W trakcie sekcji stwierdzono m.in. liczne rany t³uczone
i r¹bane g³owy i szyi (w liczbie 19), rozleg³e obra¿enia czaszkowo-mózgowe z fragmentacj¹
koci czaszki, rozerwaniem opon i mózgu, ogniskami st³uczenia mózgu oraz uszkodzenie
krtani, krew w drogach oddechowych, wybroczyny podwsierdziowe, ranê t³uczon¹ lewej rêki,
z³amania 2 ¿eber. Stê¿enie alkoholu we krwi wynosi³o 0,3 promila. W wymazie z pochwy nie
stwierdzono obecnoci plemników. Obra¿enia zadano prawdopodobnie ³y¿k¹ do kó³ i saperk¹, jednak brak by³o mo¿liwoci indywidualnej identyfikacji narzêdzi. W³adys³aw ¯ z Bogus³aw¹ znali siê od dawna, jednak ich znajomoæ mia³a niestabilny charakter, zrywali kontakty,
by po jakim czasie je reaktywowaæ. Ka¿de z nich wesz³o w osobny zwi¹zek ma³¿eñski, oba
jednak rozpad³y siê, mimo posiadania dzieci. Od 1990 r. nawi¹zali ponownie kontakty, zamieszkali razem. Jednak po dwóch latach ich wzajemne stosunki zaczê³y siê pogarszaæ.
Bogus³awa pragnê³a wróciæ do by³ego mê¿a. Wed³ug zeznañ wiadków W³adys³aw ¯. wielokrotnie odgra¿a³ siê, ¿e w przypadku jej odejcia zabije j¹ i siebie. W swych listach W³adys³aw ¯. nie poda³ miejsca i sposobu dokonania zbrodni, twierdzi³ tylko, ¿e z Ni¹ posz³o
szybko. Cia³o zmar³ej ukry³ w baga¿niku samochodu i jedzi³ z jej zw³okami przez kilka dni
39

wiatowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suicydiologiczne, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla lekarzy pierwszego kontaktu, Genewa  Warszawa 2003, s. 45.
40 A. Czabañski, Spo³eczna charakterystyka samobójstw rozszerzonych, Poznañskie Zeszyty Humanistyczne 2011, t. 16, s. 1924.
41 Podejrzani o zabójstwo [online] <www.slaska.policja.gov.pl> (dostêp: 22.05.2015).
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po terenach po³udniowej Polski. Patrzy³ na ni¹ kilkakrotnie w ci¹gu dnia, dotyka³ j¹ i ca³owa³
(poladki i piersi), mimo ¿e by³a zimna i sztywna oraz zakrwawiona. Pisa³: Ja j¹ ca³y czas
kocham, chocia¿ wiem ¿e jej ju¿ nie ma [...]. Muszê w tym momencie dodaæ, i¿ takiego »pr¹du«,
jakiego dostarcza³a mi Bogusia, nie dawa³a mi ¿adna inna kobieta [...], by³a zawsze najlepsza
 pod ka¿dym wzglêdem i to nawet po mierci. Kocha³em tê kobietê do szaleñstwa i dlatego
zabi³em. Nie mog³em siê pogodziæ z tym ¿e ONA mo¿e byæ z kim innym [...]. Chcia³em j¹
mieæ tylko dla siebie, bez ¿adnego nawet cienia innego mê¿czyzny czy te¿ innej osoby42.

Drugi przypadek opisany przez przywo³anych wy¿ej autorów mia³ miejsce
w latach 90. ubieg³ego wieku:
We wrzeniu 1995 r. na terenie ich w³asnej posesji w miejscowoci S. ujawniono zw³oki
54-letniego Stanis³awa i 51-letniej Danuty W. Stanis³aw W. zosta³ znaleziony powieszony
w pozycji klêcz¹cej w tunelu foliowym. Na podstawie przeprowadzonych w krakowskim
ZMS badañ pomiertnych za przyczynê zgonu przyjêto uduszenie gwa³towne przez powieszenie, we krwi stwierdzono 1,3 promila alkoholu etylowego. Zw³oki wykazywa³y cechy miernie
nasilonego rozk³adu. Danutê W. odnaleziono w kuchni. Oglêdziny na miejscu znalezienia
oraz sekcja zw³ok wykaza³y daleko posuniêty rozk³ad gnilny, który w znacznym stopniu
uniemo¿liwia³ okrelenie przyczyny zgonu. Biegli nie mogli wykluczyæ, ¿e przyczyn¹ zgonu
by³y urazy mechaniczne zadane w rejon twarzy i szyi. We krwi nie stwierdzono obecnoci
alkoholu. W wymazie z pochwy nie stwierdzono obecnoci plemników. Jak wynika³o z akt
sprawy, Stanis³aw W. wróci³ do domu w dniu 29 sierpnia z trzymiesiêcznej delegacji. Tok
dalszych zdarzeñ zosta³ ustalony na podstawie poszlak oraz dowodów porednich. Mia³ on po
powrocie zastaæ ¿onê z innym mê¿czyzn¹, który nastêpnie uciek³ z mieszkania. Kierowany
zazdroci¹ Stanis³aw W. w trakcie szamotaniny udusi³ swoj¹ ¿onê, po czym po kilkudziesiêciu godzinach targn¹³ siê na w³asne ¿ycie. Zostawi³ list po¿egnalny, m.in. krótki testament
zawieraj¹cy wielokrotne oskar¿enia ¿ony o zdrady ma³¿eñskie oraz przyznanie siê do zabójstwa. Stanis³aw i Danuta W. zawarli zwi¹zek ma³¿eñski dwa lata wczeniej. Ona by³a poprzednio dwukrotnie zamê¿na, mia³a trójkê dzieci. W zeznaniach cz³onków najbli¿szej rodziny znajdujemy potwierdzenie faktu, ¿e Stanis³aw W. by³ chorobliwie zazdrosny o swoj¹ ¿onê
i podejrzewa³ j¹ o liczne zdrady, jednak ich po¿ycie uk³ada³o siê bez wiêkszych problemów43.

W praktyce organów cigania zdarzaj¹ siê niekiedy przypadki samobójstw pozorowanych na przestêpstwa lub inne zdarzenia o niekryminalnym, lecz przypadkowym, nieszczêliwym charakterze44. Przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y poszukiwaæ w wielu ród³ach: od osobowoci sprawcy (ofiary) przez relacje z innymi
ludmi po stan posiadania. W literaturze przedmiotu pojawia siê pogl¹d, ¿e w ten
sposób samobójca próbuje zwróciæ na siebie uwagê innych, ewentualnie dokonaæ
swoistej zemsty na najbli¿szych45 .
42 J. Kunz, F. Bolecha³a, P. Kaliszczak, S¹dowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem
sprawcy, Archiwum Medycyny S¹dowej i Kryminologii [online] <www.amsik.pl> (dostêp: 23.05.2015).
43 Ibidem.
44 Interesuj¹co o zachowaniach pozoruj¹cych B. Sygit, Zachowania pozoruj¹ce przestêpstwa i ich
zwalczanie: studium z dziedziny kryminalistyki, PWN, Warszawa  Poznañ 1985; I. Dembowska,
Zbrodnia zabójstwa pozorowana samobójstwem (studium przypadku), Studia Erazmiañskie 2011,
[online] <www.repozytorium.uni.wroc.pl> (dostêp: 1.10.2015).
45 Zob. B.L. Chaudhary, R. K. Sharma, D. Singh, Suicidal hanging versus homicidal hanging
 A case report, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 2008, t. 2, nr 2, s. 3233.
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Spo³eczna ocena zachowañ samobójczych jest bardzo ró¿na i zale¿y od wielu
czynników, choæby wiatopogl¹du, wyznania, tradycji. W krêgu kultury chrzecijañskiej zachowania takie oceniane s¹ negatywnie46. Maj¹c na wzglêdzie wspomnian¹
wy¿ej zemstê na osobach bliskich, nie sposób nie dostrzec emocjonalnego t³a aktu
autodestrukcji. Niekiedy samobójcy pozostawiaj¹ listy, z treci których mo¿na wywodziæ przyczyny, dla których podjêli decyzjê o zakoñczeniu swojego ¿ycia. Stosunkowo czêsto, co zaznaczono wczeniej, przyczyn¹ tak¹ jest zazdroæ o osobê
blisk¹.
Samobójstwo pozorowane na przestêpstwo jest zdarzeniem wyj¹tkowym. Ten,
który chcemy zaprezentowaæ poni¿ej, stanowi przyk³ad zemsty, zazdroci i autoagresji.
Oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w miejscowoci X o godz. 5.57 otrzyma³ informacjê o znalezieniu na jezdni osoby niewykazuj¹cej ¿adnych oznak ¿ycia [...]. Zg³aszaj¹cym
zdarzenie by³ Cezary C., który powiedzia³, ¿e jad¹c samochodem marki Audi z miejscowoci
X do Y, zauwa¿y³ na s¹siednim pasie ruchu le¿¹c¹ osobê. Zatrzyma³ siê, wysiad³ z pojazdu
i po obejrzeniu le¿¹cego cz³owieka, stwierdzi³ brak pulsu. Nadto dostrzeg³ na ciele mê¿czyzny obra¿enia zewnêtrzne. Niezw³ocznie powiadomi³ Policjê i Pogotowie Ratunkowe. [...]
Prowadzaj¹cy oglêdziny przyjêli wstêpn¹ wersjê kryminalistyczn¹: potr¹cenie pieszego przez
samochód i ucieczkê sprawcy z miejsca wypadku drogowego. Wersja ta mia³a dwa warianty.
Pierwszy wskazywa³ na to, ¿e odziany w ciemn¹ odzie¿ mê¿czyzna  29-letni Rafa³ D.  po
wejciu na pasy dla pieszych najprawdopodobniej zosta³ przypadkowo potr¹cony i wleczony
przez samochód, dlatego zmar³ w wyniku odniesionych obra¿eñ, a kierowca wczeniej nie
zauwa¿y³ pieszego, po czym zbieg³ z miejsca zdarzenia. Drugi z tych wariantów zak³ada³
prawdopodobieñstwo najechania pojazdem na le¿¹cego na drodze cz³owieka i szybkiego
oddalenia siê sprawcy z miejsca zdarzenia.
W toku czynnoci procesowych, ustalono, ¿e Rafa³ D. mieszka³ samotnie, nie posiada³ rodziny, kolegów b¹d znajomych ani te¿ sympatii. W przesz³oci co prawda mia³ dziewczynê,
lecz dawno siê z ni¹ rozsta³. Kobieta przeprowadzi³a siê w inny rejon Polski. Rodzice ofiary
zmarli, gdy by³ ma³ym ch³opcem. Wychowa³ siê w Pañstwowym Domu Dziecka. Dowiadczenia z dzieciñstwa spowodowa³y u niego tendencjê do alienacji; zacz¹³ stroniæ od ludzi
i sta³ siê typowym samotnikiem. Brak wykszta³cenia uniemo¿liwi³ uzyskanie lepszego zatrudnienia, w zwi¹zku z tym utrzymywa³ siê z prac dorywczych. Nie pi³ alkoholu, raczej te¿ nie
przyjmowa³ ¿adnych u¿ywek, a jego ciê¿ka sytuacja finansowa zmobilizowa³a Urz¹d Gminy
do pomocy i zaoferowania mu skromnego mieszkania. [...]
Ze spisanego protoko³u podczas s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok Rafa³a D. wynika³o, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ jego mierci by³y wielonarz¹dowe obra¿enia wewnêtrzne. Do najpowa¿niejszych obra¿eñ u denata zaliczono z³amania: pokrywy i podstawy czaszki, krêgos³upa,
kilku ¿eber, koci miednicy, koci podudzia nogi lewej, rêki lewej z przemieszczeniem, jak
równie¿ pêkniêcie w¹troby oraz krwotok wewnêtrzny. W rezultacie konkluzja bieg³ego medyka s¹dowego wskazywa³a na to, ¿e powy¿sze obra¿enia powsta³y w wyniku nag³ego uderzenia samochodem w Rafa³a D. i przemieszczanie siê jego cia³a pod pojazdem. Analiza obra¿eñ
46 Zob. A. Czabañski, Aktywnoæ Kocio³a w obliczu dramatu zachowañ samobójczych w spo³eczeñstwie polskim, [w:] J. Baniak (red.), Spo³eczeñstwo i Koció³, t. 4, Wyd. UAM, Poznañ 2007;
T. lipko, Etyczny problem samobójstwa, ATK, Warszawa 1970.
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u ofiary nie pozwoli³a na stwierdzenie obra¿eñ powsta³ych w wyniku najechania na ni¹
ko³ami pojazdu. W opisie wygl¹du zewnêtrznego zw³ok bieg³y poda³ dodatkowo: na przegubach obu d³oni denata widoczne s¹ szerokie blizny po samookaleczeniach. Wyniki analiz
fizykochemicznych krwi pobranej podczas autopsji Rafa³a D. wykaza³y, ¿e nie by³ ani pod
dzia³aniem alkoholu, ani nie za¿y³ ¿adnych rodków odurzaj¹cych.
W toku prowadzonego postêpowania przygotowawczego starano siê odnaleæ potencjalnych
wiadków tego wypadku drogowego. W tym celu wydano komunikat prasowy o zdarzeniu,
lecz nie zg³osi³a siê ¿adna osoba. Podjête czynnoci procesowe doprowadzi³y do ujawienia
tajemnicy sprzed kilku lat. Ustalono, ¿e wczeniej dosz³o do nieprzyjemnego incydentu miêdzy Rafa³em D. a Zenonem Z. Konflikt dotyczy³ dziewczyny, któr¹ ³¹czy³y bliskie stosunki
z Rafa³em D. Kobieta opuci³a ofiarê wypadku i zwi¹za³a siê z Zenonem Z., ale i z nim po
kilku miesi¹cach siê rozsta³a. Wyniki ekspertyz z zakresu ruchu drogowego, mechanoskopii,
fizykochemii, biologii, etc., coraz bardziej obci¹¿a³y Zenona Z. Prokurator po analizie zgromadzonego materia³u wszcz¹³ ledztwo, a nastêpnie wyda³ postanowienie o przedstawieniu
zarzutów Zenonowi Z. o to, ¿e: naruszaj¹c zasady drogowe w ruchu l¹dowym, doprowadzi³
do potr¹cenia przechodz¹cego przez przejcie dla pieszych Rafa³a D., w wyniku czego spowodowa³ jego mieræ, tj. o przestêpstwo okrelone w art. 177 § 2 k.k.. Zenon Z. nie przyzna³
siê do pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i z³o¿y³ wyjanienia: w dniu, w którym
dosz³o do zgonu Rafa³a D., zaspa³em do pracy, a jad¹c samochodem nie przekracza³em
obowi¹zuj¹cych przepisów. Prêdkoæ jazdy okreli³ na ni¿sz¹ ni¿ dopuszczalna ze wzglêdu
na panuj¹c¹ mg³ê. Przeje¿d¿aj¹c przez miejscowoæ Y, nie widzia³ ¿adnych osób w pobli¿u
jezdni, która posiada³a wiele ubytków. W trakcie jazdy mia³ ca³y czas w³¹czone wiat³a
mijania, a jad¹c s³ucha³ muzyki z radia samochodowego, dlatego nic nie spostrzeg³ i nie
s³ysza³ odg³osu, jakoby w co mia³ uderzyæ. W swoich wyjanieniach Zenon Z. poda³ tak¿e,
i¿ wczeniej zna³ pokrzywdzonego, lecz nie utrzymywa³ z nim bli¿szych kontaktów. Nie dano
wiary tym wyjanieniom. Sprawa tego wypadku odbi³a siê szerokim echem w spo³ecznoci
lokalnej. W konsekwencji doprowadzi³o to do za³amania nerwowego Zenona Z., który nie
mog¹c poradziæ sobie z problemem, najpierw zacz¹³ stroniæ od ludzi, a potem ca³kowicie
zamkn¹³ siê w sobie. Korzysta³ z pomocy lekarza psychiatry i zwolnienie lekarskiego i w konsekwencji zrezygnowa³ z ulubionej pracy. Zgromadzony materia³ dowodowy da³ podstawê do
wyst¹pienia przez prokuratora do S¹du z wnioskiem: o przed³u¿enie zastosowanego wczeniej
rodka zapobiegawczego w stosunku do Zenona Z. w postaci tymczasowego aresztowania. We
wniosku wskazano, ¿e: podejrzanemu grozi surowa kara za zarzucane mu przestêpstwo i mo¿e
on przebywaj¹c na wolnoci, utrudniaæ prowadzenie postêpowania przygotowawczego. Podczas posiedzenia S¹d nie przychyli³ siê do wniosku prokuratora, uznaj¹c: wystarczaj¹cym
rodkiem zapobiegawczym bêdzie dozór policyjny i porêczenie maj¹tkowe. Postêpowanie
przygotowawcze dobiega³o koñca. Zenona Z. poddano badaniu psychiatrycznemu i po uzyskaniu stosownej opinii pozosta³o zaznajomiæ podejrzanego z materia³ami ledztwa, sporz¹dziæ akt oskar¿enia i wnieæ go do S¹du. Nieoczekiwanie nast¹pi³ zwrot w sprawie.
W czasie wi¹t Bo¿ego Narodzenia do Komendy Policji zg³osi³a siê m³oda kobieta i zapyta³a
o wypadek drogowy, w którego wyniku dosz³o do mierci Rafa³a D. Alicja A. powiedzia³a, ¿e
jest by³¹ dziewczyn¹ denata i na krótko przed wypadkiem otrzyma³a od niego list z prob¹
o wznowienie ich relacji partnerskich. W licie zawarta by³a te¿ groba, ¿e w przypadku jej
odmowy mê¿czyzna pope³ni samobójstwo, rzucaj¹c siê pod ko³a jad¹cego samochodu. Zignorowa³a te pogró¿ki, bo nie traktowa³a ich powa¿nie, a nawet nikomu o tym nie wspomina³a.
W przesz³oci ju¿ wielokrotnie otrzymywa³a od Rafa³ D. korespondencjê o podobnej treci.
Obecnie wiedzie szczêliwe ¿ycie u boku innego mê¿czyzny i nie chce ¿adnych komplikacji.
Kiedy na wiêta przyjecha³a do rodziny, dowiedzia³a siê o ca³ym zajciu. Uzna³a, ¿e jej by³y
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ch³opak najprawdopodobniej zaplanowa³ i z premedytacj¹ dokona³ kilkakrotnie ju¿ zapowiadanego samobójstwa. Alicja A. z³o¿y³a zeznania w tej sprawie. Przyzna³a, ¿e przez krótki
czas tworzyli z podejrzanym parê po rozstaniu z Rafa³em D. Po przekazaniu i zabezpieczeniu przedmiotowego listu okaza³o siê, i¿ posiada³ datê nadania na 10 dni przed wypadkiem
drogowym. W celu upewnienia siê, czy by³ to list napisany przez wskazanego autora, powo³ano bieg³ego z zakresu badañ pisma rêcznego. Materia³ porównawczy stanowi³ notes znaleziony w mieszkaniu Rafa³a D., w którym spisywa³ warunki pogodowe zapowiadane na najbli¿sze
dni, jak te¿ dane na temat Zenona Z. By³o tam praktycznie wszystko: jaki prowadzi tryb
¿ycia, jaki ma zawód, z kim siê spotyka, jakim jedzi samochodem, którêdy i o której
godzinie przeje¿d¿a itd. Zabezpieczono równie¿ odrêczny szkic miejsca wypadku. Poza tym
w mieszkaniu odnaleziono dokumentacjê medyczn¹ wiadcz¹c¹ o tym, ¿e Rafa³ D. korzysta³
z regularnej pomocy lekarza psychiatry. Powo³any bieg³y z zakresu pisma rêcznego potwierdzi³, ¿e list do Alicji A., zapiski w notatniku o Zenonie Z. oraz szkic sporz¹dzone zosta³y
przez jedn¹ i t¹ sam¹ osobê, a t¹ osob¹ na pewno by³ Rafa³ D. Nast¹pi³ zwrot w sprawie,
która i przybra³a ona ca³kiem odmienne oblicze.
Ponownie powo³ano bieg³ych z zakresu medycyny s¹dowej i ruchu drogowego, którzy ustalili, ¿e w momencie uderzenia pojazdu w Rafa³a D. jego cia³o mog³o znajdowaæ siê w pozycji
poziomej. Potwierdza³y to równie¿ lady w³ókien i w³osów denata, które znajdowa³y siê na
tej samej wysokoci co urazy narz¹dów, pow³ok i okolic cia³a. Zarz¹dzono tak¿e przeprowadzenie eksperymentu procesowego, którego wynik potwierdzi³ wersjê, ¿e przy umylnym
rzuceniu siê cz³owieka pod pojazd w warunkach, jakie panowa³y w chwili zaistnienia wypadku, kieruj¹cy nim móg³ nie zauwa¿yæ tego faktu; móg³ te¿ mylnie przyj¹æ, i¿ odg³os uderzenia
w cia³o pochodzi³ od wjazdu ko³ami w nierównoci i wyrwy powierzchni jezdni. Z kolei
przes³uchany w sprawie lekarz psychiatra, którego pacjentem by³ Rafa³a D., stwierdzi³, ¿e
wymieniony leczy³ siê w zwi¹zku z siln¹ depresj¹, a t¹ najprawdopodobniej spowodowa³o
rozstanie z dziewczyn¹. Potwierdzi³ fakt wystêpowania u pacjenta myli samobójczych, st¹d
regularnie przepisywa³ mu leki antydepresyjne [...]. Wszystkie te ustalenia da³y podstawê do
umorzenia postêpowania przeciwko Zenonowi Z.47

S³usznie zauwa¿y³ Andrzej Zwoliñski, jedn¹ z przyczyn samobójstwa jest lêk
i depresja, których etiologia jest bardzo z³o¿ona48. Lêk jest pojêciem z pogranicza
psychologii i psychiatrii, na gruncie których rozumiany jest jako emocja prze¿ywana
w sytuacji ocenianej jako przykra, bolesna, krzywdz¹ca, która jeszcze nie wyst¹pi³a,
lecz mo¿e wyst¹piæ49. W takim ujêciu sytuacj¹ przykr¹ mo¿e byæ nieodwzajemnione
uczucie, które wywo³uje zazdroæ u osoby emocjonalnie zaanga¿owanej. Innym
przyk³adem jest sytuacja krzywdz¹ca, w której jednostka zostaje negatywnie oceniona przez innych. Sytuacja bolesna to np. taka, w której cz³owiek nie jest w stanie
niczego zmieniæ, odwróciæ. Klasycznym przyk³adem jest tu mieræ osoby bliskiej.
Cz³owiek niekiedy popada w stan zwany utrat¹ sensu ¿ycia, spowodowany np.
brakiem mo¿liwoci zaspokojenia potrzeby mi³oci i akceptacji, zrozumienia i poczucia w³asnej wartoci. Pojawia siê wówczas zazdroæ, ¿e inni nie maj¹ takich
47 J. Jakubowska, Problematyka czynu samobójczego w obliczu czynnoci wykonywanych przez
policjantów s³u¿by kryminalnej, WSPol, Szczytno 2013, s. 8695 (niepubl. praca magisterska).
48 A. Zwoliñski, op. cit., s. 175.
49 M. Jarosz, S. Cwynar, Podstawy psychiatrii. Podrêcznik dla studentów, PZWL, Warszawa
1983, s. 63.
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problemów, ¿e s¹ najzwyczajniej szczêliwi. Takie rozumowanie prowadzi do wycofania siê jednostki50. Cz³owiek skoncentrowany jest wy³¹cznie na w³asnych problemach, na poczuciu krzywdy, bezradnoci i bezsilnoci. Dominuj¹ce przewiadczenie
o byciu skrzywdzonym rodzi bunt, z³oæ, agresjê, która przeistacza siê w akt samounicestwienia.
Zazdroæ jest uczuciem powszechnym, jednak czasami przeradza siê w obsesjê,
która prowadzi do zbrodni. Nie znaczy to wszak¿e, ¿e zawsze ma takie oblicze.
Tylko w wyj¹tkowych sytuacjach przeradza siê w dzia³anie, celem którego jest
skrzywdzenie drugiego cz³owieka. Czasami prowadzi do samobójstwa. Jakkolwiek
nie oceniaæ, nie analizowaæ tych dwóch zjawisk  zbrodni i samounicestwienia, nie
sposób nie wskazaæ, ¿e s¹ spo³ecznie niebezpieczne, niepo¿¹dane. Cz³owiek jako
istota spo³eczna potrzebuje obecnoci drugiego cz³owieka51. Nie znaczy to wszak¿e,
¿e ma tym samym prawo do ingerencji w cudze ¿ycie, ¿e mo¿e czyniæ wszystko, by
realizowaæ w³asne zamierzenia, w tym zemstê zrodzon¹ z zazdroci, której cen¹ jest
ludzkie ¿ycie.

Summary
Jealousy in the perspective of crime and self-destruction
Key words: jealousy, crime, self-destruction.

Jealousy is a feeling known to every human being. Sometimes it leads to crime
or self-destruction. Unit jealous able to consistently strive for a particular purpose
ignoring the good of others. He wants to fulfill your desires in a way that violates
not only ethical, but also legal standards. In the emotional, motivational so significant changes occur that result in behavior detrimental to the life of the victim.
Sometimes overwhelmed by jealousy deprived of life just to get rid of the nagging
feeling of lack of something, someone representing this object of envy.

50 Interesuj¹co na temat wycofania siê jednostki: M. Haslam, Psychiatria, Zysk i S-ka, Poznañ
1997, s. 221 i nast.; J. Heitzman, Wp³yw stresu na mechanizmy obronne osobowoci przed i po przestêpstwie agresywnym, Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2000, nr 9, supl. 2 (10), s. 243251.
51 Interesuj¹co na ten temat: E. Aronson, op. cit.
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Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 29 marca
2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1127/11.

Gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjêcia czynnoci ustalenia,
czynnoci te mog¹ byæ podjête wy³¹cznie w toku postêpowania, a w razie negatywnego wyniku s¹ podstaw¹ do zakoñczenia postêpowania decyzj¹ umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie.
Sentencja
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie
w dniu 15 marca 2012 r. sprawy ze skargi D.S. na postanowienie Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie
odmowy wszczêcia postêpowania uchyla zaskar¿one postanowienie oraz poprzedzaj¹ce je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]
sierpnia 2011 r.
Uzasadnienie
W dniu [...] maja 2011 r. postanowieniem z [...] sierpnia 2011 r., nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, dzia³aj¹c na podstawie 61a § 1 i 2 oraz art. 123
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego, odmówi³ wszczêcia postêpowania na ¿¹danie D.S. w sprawie usuniêcia naruszenia prawa
przy budowie szopy drewnianej usytuowanej na dzia³ce nr [...] przy ul. [...] w Z.
nale¿¹cej do A. i A.O.
W uzasadnieniu rozstrzygniêcia organ wskaza³, ¿e [...] D.S. jest jednym ze
wspó³w³acicieli dzia³ki s¹siaduj¹cej bezporednio z dzia³k¹, na której znajduje siê
przedmiotowy obiekt budowlany. Sporna szopa drewniana znajduje siê w zwartej
zabudowie, w centrum miasta Z. [...]. Oprócz niej na dzia³ce znajduje siê budynek
mieszkalno-us³ugowy. [...] W swoim wniosku osoba skar¿¹ca nie przedstawi³a ¿adnego przepisu prawa, na podstawie którego mo¿e skutecznie ¿¹daæ czynnoci organu z zamiarem zaspokojenia swojej potrzeby. Równie¿ organ nadzoru budowlanego
nie doszuka³ siê przepisu prawa, na podstawie którego jego dzia³anie mia³oby chroniæ interes prawny D.S. [...]. Ustalenia faktyczne na temat szopy drewnianej
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci wykluczaj¹ oddzia³ywanie tego obiektu na tereny
s¹siednie, w tym na dzia³kê s¹siedni¹, której wspó³w³acicielem jest D.S. Szopa jest
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niewielkim obiektem postawionym na gruncie bez fundamentów, który nie powoduje zagro¿enia w postaci pozbawienia dostêpu wiat³a, dostêpu do drogi publicznej,
ograniczenia w zabudowie dzia³ki s¹siedniej, nie wystêpuj¹ inne niedopuszczalne
emisje uci¹¿liwe dla otoczenia. Z przytoczonych faktów organ nadzoru budowlanego uwa¿a, ¿e D.S. nie jest stron¹ w rozumieniu art. 28 k.p.a. [...].
Za¿alenie na powy¿sze postanowienie wniós³ D.S., wnosz¹c o uchylenie postanowienia organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Postanowieniem z dnia [...] listopada 2011 r. Nr [...] Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego utrzyma³ w mocy zaskar¿one postanowienie. W uzasadnieniu organ odwo³awczy stwierdzi³, ¿e w jego ocenie odmowa wszczêcia postêpowania w przedmiotowej sprawie by³a zasadna. Organ powiatowy prawid³owo zastosowa³ w niniejszej sprawie art. 61a § 1 k.p.a. poprzez odmowê wszczêcia
postêpowania administracyjnego z zakresu nadzoru budowlanego w sprawie szopy
drewnianej usytuowanej na dzia³ce nr [...] przy ul. [...] w Z. [...] Wstêpne badanie
i orzekanie w drodze postanowienia przez w³aciwy organ, czy osoba, która z³o¿y³a
wniosek o wszczêcie postêpowania administracyjnego, jest stron¹, nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci. [...] W przedmiotowej sprawie D.S. nie wskaza³ przepisu prawa
materialnego, z którego wywodzi swój interes prawny lub obowi¹zek. [...] D.S. swój
interes prawny byæ mo¿e wywodzi z art. 140 i 144 k.c. Organ nie ma natomiast
w¹tpliwoci co do tego, ¿e wybudowanie i korzystanie z przedmiotowej szopy przez
Pañstwo O. nie czyni D.S. legitymowanym do udzia³u w charakterze strony
w postêpowaniu przed organem nadzoru budowlanego w przedmiocie ww. Szopy.
[...] WINB podzieli³ stanowisko organu I instancji, ¿e dokonane ustalenia wykluczaj¹ oddzia³ywanie obiektu na tereny s¹siednie, w tym w zakresie dostêpu wiat³a,
dostêpu do drogi publicznej, ograniczenia w zabudowie dzia³ki s¹siedniej czy te¿
niedopuszczalnych emisji uci¹¿liwych dla otoczenia. [...]
Skargê na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z³o¿y³ D.S. (dalej jako skar¿¹cy), wnosz¹c o uchylenie zaskar¿onego postanowienia i poprzedzaj¹cego go postanowienia organu I instancji oraz o zwrot kosztów
postêpowania. Ponadto skar¿¹cy wniós³ o do³¹czenie akt sprawy i przeprowadzenie
dowodu z dokumentów znajduj¹cych siê w aktach na okolicznoæ mo¿liwoci wp³ywu
szopy znajduj¹cej siê na dzia³ce nr [...] w Z. na sferê praw i obowi¹zków skar¿¹cego
[...]. W uzasadnieniu skargi skar¿¹cy podniós³ m.in., ¿e przechowywanie opa³u
w szopie po³o¿onej przy granicy z jego nieruchomoci¹ stwarza zagro¿enie po¿arowe.
W odpowiedzi na skargê Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniós³
o jej oddalenie, podtrzymuj¹c dotychczasowe stanowisko w sprawie.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie zwa¿y³, co nastêpuje:
[...] Organy nadzoru budowlanego, odmawiaj¹c wszczêcia postêpowania, powo³a³y siê na brak interesu prawnego D.S. oraz niemo¿noæ wszczêcia postêpowania z powodu wielokrotnego badania legalnoci budowy przedmiotowego obiektu.
W pierwszej kolejnoci nale¿y wskazaæ, ¿e postêpowanie w sprawie wszczyna
siê na ¿¹danie strony lub z urzêdu z zastosowaniem art. 61 k.p.a., je¿eli z podania
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osoby, która domaga siê wszczêcia postêpowania, wynika, ¿e jest ona przekonana, i¿
ma w tym w³asny interes prawny i wystêpuje w celu ochrony tego w³anie interesu,
nie mo¿na wydaæ postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania. Dopiero po
dokonaniu analizy  we wszczêtym ju¿ postêpowaniu i przeprowadzeniu postêpowania wyjaniaj¹cego  w pierwszym rzêdzie kwestii istnienia legitymacji materialnoprawnej sk³adaj¹cego wniosek (podanie, ¿¹danie), a wiêc opartej na przepisach
prawa materialnego, oka¿e siê, i¿ faktycznie wnioskodawca nie ma interesu prawnego w sprawie, powinna byæ wydana decyzja o umorzeniu postêpowania. [...] Odmówiæ wszczêcia postêpowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. mo¿na w zasadzie
tylko w takim przypadku, kiedy oczywiste jest, ¿e osoba wnioskuj¹ca o wszczêcie
postêpowania nie ma przymiotu strony w tym postêpowaniu. [...]
Z uzasadnieñ zaskar¿onej decyzji i decyzji organu I instancji jednoznacznie
wynika, ¿e skar¿¹cy jest w³acicielem dzia³ki granicz¹cej z dzia³k¹, na której posadowiony jest sporny obiekt budowlany. Nie mo¿na wiêc by³o a priori (bez wszczêcia postêpowania) takiej osobie odmówiæ interesu prawnego i przymiotu strony
w postêpowaniu zwyk³ym i nadzwyczajnym. Brzmienie art. 28 k.p.a., maj¹cego
zastosowanie w tej sprawie, nie pozwala na rozstrzyganie takich kwestii poza postêpowaniem administracyjnym, gdy¿ odmowa wszczêcia postêpowania na podstawie
art. 157 § 3 de iure i de facto spowodowa³a tak¹ sytuacjê, naruszaj¹c¹ art. 61 § 3 k.p.a.,
nieregulowan¹ przepisami k.p.a.
Dodatkowo nale¿y podkreliæ, ¿e odmowa przyznania D.S. przymiotu strony
by³a poprzedzona czynnociami wyjaniaj¹cymi, co oczywicie nie mo¿e mieæ miejsca przed wszczêciem postêpowania. [...]
Zatem gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjêcia czynnoci ustalenia,
czynnoci te mog¹ byæ podjête wy³¹cznie w toku postêpowania, a w razie negatywnego wyniku s¹ podstaw¹ do zakoñczenia postêpowania decyzj¹ umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie. [...]
Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoci, nale¿a³o uznaæ, ¿e zaskar¿one postanowienie, a tak¿e utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji, zosta³y
wiêc wydane z naruszeniem art. 61a § 1 k.p.a. [...].
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, S¹d na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw.
z art. 135 p.p.s.a. uchyli³ zaskar¿one postanowienie i poprzedzaj¹ce je postanowienie organu I instancji [...].
Glosa
W glosowanym orzeczeniu sk³ad orzekaj¹cy S¹du stwierdzi³, ¿e je¿eli ustalenie interesu prawnego wymaga podjêcia czynnoci ustalenia, czynnoci te mog¹ byæ
podjête wy³¹cznie w toku postêpowania, a w razie negatywnego wyniku s¹ podstaw¹ do zakoñczenia postêpowania decyzj¹ umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kwestia momentu badania istnienia interesu prawnego1 u pod1 Szerzej o pojêciu interesu prawnego zob. D. Ca³kiewicz, Interes prawny jako podstawa legitymacji
procesowej strony w postêpowaniu administracyjnym, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 13, s. 83 i n.
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miotu wystêpuj¹cego z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania administracyjnego wywo³uje rozbie¿noci w doktrynie od czasu uchwalenia przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego2 (dalej: k.p.a.). Od pocz¹tku zastanawiano siê, czy zawarta
w art. 28 k.p.a. legitymacja procesowa strony jest legitymacj¹ subiektywn¹ czy
obiektywn¹. Spór dotyczy³ momentu ustalania przez organ, czy dany podmiot jest
stron¹ postêpowania.
Zwolennicy legitymacji subiektywnej podnosili, ¿e strona jest pojêciem procesowym, a nie kategori¹ prawa materialnego; stron¹ jest ka¿dy, kto twierdzi wobec
organu administracyjnego, ¿e postêpowanie administracji dotyczy jego interesu
prawnego albo ¿¹da czynnoci organu, powo³uj¹c siê na swój istniej¹cy, zdaniem
jego, interes prawny lub obowi¹zek3. Podobne stanowisko zajêli m.in. F. Longchamps4, J. Jendroka5 i Z. Janowicz6.
Natomiast za obiektywn¹ wersj¹ pojêcia strony wypowiedzieli siê m.in.
J. Langrod, J. Filipek i W. Dawidowicz7. J. Langrod twierdzi³, ¿e uprzednie prawo
podmiotowe jest warunkiem dopuszczenia w charakterze »strony«8. Podobnie
J. Filipek wskazywa³, ¿e kodeks postêpowania administracyjnego uzale¿nia legitymacjê prawnoprocesow¹ strony w ka¿dym procesie od materialnoprawnych kryteriów interesu prawnego lub obowi¹zku9.
Spór o pojêcie strony od¿y³ na nowo w okresie dyskusji poprzedzaj¹cej nowelizacjê k.p.a. z 1980 r. Jednak mimo licznych rozbie¿noci pozostawiono art. 28 bez
zmian. I nadal istnieli zwolennicy zarówno obiektywnej10, jak i subiektywnej11
wersji legitymacji procesowej strony. Pojawi³y siê równie¿ koncepcje mieszane legitymacji procesowej strony postêpowania administracyjnego, wskazuj¹ce na elemen2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
3 E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starociak, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz,
teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 90.
4 F. Longchamps, O pojêciu stosunku procesowego miêdzy organem pañstwa a jednostk¹, [w:]
Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przyby³owskiego, Kraków
1964, s. 167.
5 J. Jendroka, Kodeks postêpowania administracyjnego a proces doskonalenia funkcjonowania
administracji pañstwowej, Pañstwo i Prawo 1977, z. 4, s. 19 i n.
6 Z. Janowicz, Ogólne postêpowanie administracyjne, Warszawa  Poznañ 1976, s. 95.
7 W. Dawidowicz, Ogólne postêpowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 71.
8 J. Langrod, La codification de la procedure administrative non contentieuse en Pologne, La
Revue administrative 1960, s. 538, przypis 64  przek³ad podajê za: Z. Janowicz, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996. s. 113.
9 J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968, s. 116.
10 J. Jendroka, Polskie postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Kolonia Limited
2003, s. 46; T. Kie³kowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, s. 115 i n.; W. Chrócielewski, [w:]
W. Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2006, s. 96 i n.
11 M. Szubiakowski, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postêpowanie administracyjne  ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2006, s. 50 i n.; A. Duda, Interes
prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008, s. 189191.
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ty obiektywne i subiektywne pojêcia strony zawarte w art. 28 k.p.a.12 Wydaje siê, ¿e
taka koncepcja o charakterze mieszanym najtrafniej oddawa³a istotê przepisu art. 28
k.p.a. Je¿eli organ mia³ w¹tpliwoci co do legitymacji procesowej wnioskodawcy,
a tak¿e gdy organ od pocz¹tku by³ przekonany o braku takiej legitymacji, to i tak
postêpowanie administracyjne powinno by³o zostaæ wszczête w celu wyjanienia,
czy okrelony podmiot posiada interes prawny w danej sprawie. Przepisy k.p.a. nie
przewidywa³y bowiem wydawania odrêbnego orzeczenia stwierdzaj¹cego, czy dany
podmiot jest, czy nie jest stron¹ w okrelonej sprawie. Nawet w przypadku otrzymania wniosku od podmiotu nieposiadaj¹cego, zdaniem organu, legitymacji procesowej w danej sprawie, organ nie móg³ odmówiæ jego wszczêcia. Sytuacja taka wynika³a z unormowania zawartego w art. 61 § 3 k.p.a., gdy¿ zgodnie z treci¹ tego
przepisu za datê wszczêcia postêpowania na ¿¹danie strony uwa¿a siê dzieñ dorêczenia organowi ¿¹dania. Wszczêcie postêpowania mia³o zatem miejsce w dniu
z³o¿enia ¿¹dania, nie by³o uzale¿nione od uznania organu13. Poniewa¿ organy administracji nie by³y uprawnione do wydawania odrêbnego orzeczenia w przedmiocie
odmowy wszczêcia postêpowania14, to tym bardziej nie mia³y podstaw do badania
legitymacji podmiotu wnosz¹cego ¿¹danie przed wszczêciem postêpowania.
W wyniku nowelizacji k.p.a. w 2011 r.15 dodano art. 61a, bêd¹cy podstaw¹ do
odmowy wszczêcia postêpowania administracyjnego. Przepis art. 61a § 1 k.p.a.
stanowi, ¿e gdy ¿¹danie wszczêcia postêpowania zosta³o wniesione przez osobê
niebêd¹c¹ stron¹ lub z innych uzasadnionych przyczyn postêpowanie nie mo¿e byæ
wszczête, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania.
W literaturze wskazuje siê przes³anki podmiotowe i przedmiotowe odmowy
wszczêcia postêpowania. Przes³anka podmiotowa dotyczy sytuacji, gdy ¿¹danie
wszczêcia postêpowania zosta³o wniesione przez osobê niebêd¹c¹ stron¹. W postêpowaniu administracyjnym organ administracji publicznej w drodze decyzji przyznaje uprawnienia lub nak³ada obowi¹zki na strony postêpowania. Zatem zanim
organ wyda decyzjê merytoryczn¹ w sprawie, zobowi¹zany jest do zbadania, czy
wnosz¹cy podanie jest stron¹ w sprawie. W sytuacji skierowania decyzji do podmiotu, który nie jest stron¹, stwierdza siê niewa¿noæ takiej decyzji na podstawie art.
156 § 1 pkt 4 k.p.a.16
12 Por. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postêpowaniu administracyjnym, Kraków
2004, s. 24; A. Gill, Koncepcje strony w postêpowaniu administracyjnym, Samorz¹d Terytorialny
2000, nr 12, s. 69.
13 Por. wyrok NSA z dnia 13 listopada 1998 r., sygn. akt IV SAB 124/98, niepubl; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 r., sygn. akt VII SAB/Wa 45/05, [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
14 Wyrok NSA z dnia 10 maja 1996 r., sygn. akt SA/Wr 2454/95, niepubl.
15 Zmiany dokonano ustaw¹ z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r.,
nr 6, poz. 18 ze zm.).
16 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 297.
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Z kolei przes³anka przedmiotowa ma zwi¹zek z przedmiotem postêpowania
administracyjnego. Przedmiotem tego postêpowania s¹ sprawy rozstrzygane w formie decyzji. Mo¿e siê jednak zdarzyæ sytuacja, ¿e ¿¹danie podmiotu bêdzie wymaga³o innej formy dzia³ania ni¿ decyzja administracyjna, np. bêdzie to ¿¹danie za³atwienia sprawy, która wymaga czynnoci cywilnoprawnej. W takim przypadku organ
w drodze postanowienia odmówi wszczêcia postêpowania administracyjnego17.
Zdaniem G. £aszczycy, podmiotowa przes³anka odmowy wszczêcia postêpowania administracyjnego, zawarta w art. 61a § 1 k.p.a., mo¿e sugerowaæ, ¿e wprowadzono koncepcjê legitymacji obiektywnej, jednak jest to dopuszczalne tylko w sytuacji oczywistego braku interesu prawnego okrelonego podmiotu18. W przypadku,
gdy przes¹dzenie o interesie prawnym osoby w okrelonej sprawie administracyjnej
bêdzie wymaga³o podjêcia czynnoci wyjaniaj¹cych, to czynnoci te powinny byæ
realizowane w granicach postêpowania administracyjnego19.
Równie¿ B. Adamiak wskazuje, ¿e je¿eli w ¿¹daniu wszczêcia postêpowania
podmiot powo³uje siê na swój interes prawny, to ustalenie zasadnoci tego ¿¹dania
musi byæ oparte na czynnociach wyjaniaj¹cych przeprowadzonych w toku postêpowania administracyjnego. Natomiast decydowanie przez organ o interesie prawnym podmiotu poza formami postêpowania administracyjnego jest sprzeczne z zasad¹ demokratycznego pañstwa prawnego20.
Z kolei R. Stankiewicz zauwa¿a, ¿e treæ art. 61a k.p.a. w powi¹zaniu z art. 28
i art. 61 k.p.a. zawiera koncepcjê obiektywnej legitymacji procesowej strony przy
jednoczesnym pozostawieniu elementów subiektywnej wersji tej legitymacji okrelonych w art. 61 § 3 i art. 77 § 1 k.p.a. Aktualnie bowiem wszczêcie postêpowania
administracyjnego zosta³o uzale¿nione od dokonania wstêpnej oceny, czy podmiot
wystêpuj¹cy z tego typu ¿¹daniem posiada legitymacjê do bycia stron¹ postêpowania administracyjnego. Obowi¹zkiem organu jest zatem dokonanie wstêpnej oceny,
czy dany podmiot jest stron¹ postêpowania. Ocena ta powinna byæ dokonana w fazie
przedwstêpnej21.
Podobnie P. Go³aszewski i K. W¹sowski podnosz¹, ¿e w obecnym stanie prawnym organ wstêpnie bada wniesione ¿¹danie odnonie do kwestii, czy pochodzi ono
od strony. Badanie to powinno dotyczyæ zarówno zdolnoci, jak i legitymacji procesowej. W przypadku ustalenia, ¿e ¿¹danie nie pochodzi od strony, organ wydaje
postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania, na które s³u¿y za¿alenie, a nastêpnie skarga do s¹du administracyjnego22.
17

Ibidem, s. 298.
G. £aszczyca, Strona postêpowania administracyjnego, [w:] Postanowienie administracyjne
w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, Lex 2012.
19 G. £aszczyca, Postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania administracyjnego, [w:]
ibidem.
20 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 297.
21 R. Stankiewicz, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red .), Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 289.
22 P. Go³aszewski, K. W¹sowski, [w:] ibidem, s. 129.
18
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po otrzymaniu od podmiotu ¿¹dania wszczêcia postêpowania administracyjnego, organ administracji publicznej musi dokonaæ jego wstêpnej oceny. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e ¿¹danie zosta³o wniesione do niew³aciwego organu albo dotyczy sprawy, która nie jest spraw¹ administracyjn¹. Organ
powinien równie¿ w postêpowaniu wstêpnym zbadaæ, czy podmiot domagaj¹cy siê
wszczêcia postêpowania jest stron¹ takiego postêpowania. Je¿eli dojdzie do wniosku, ¿e podmiot ten nie posiada interesu prawnego w sprawie, to w drodze postanowienia odmawia wszczêcia postêpowania. W wyniku nowelizacji k.p.a. wskazan¹
wczeniej ustaw¹ z dnia 3 grudnia 2010 r. organy otrzyma³y podstawê do badania
istnienia interesu prawnego u podmiotu wystêpuj¹cego z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania jeszcze przed wszczêciem tego postêpowania. O przyznaniu danemu podmiotowi statusu strony postêpowania administracyjnego nie decyduje zatem jedynie
twierdzenie tego podmiotu, ¿e ma on interes prawny w danym postêpowaniu.
Na postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania przys³uguje za¿alenie,
zgodnie z art. 61a § 2 k.p.a., a nastêpnie skarga do s¹du administracyjnego. Przewidziane przez ustawodawcê rodki prawne stwarzaj¹ zatem podmiotowi przekonanemu o posiadanym interesie prawnym mo¿liwoæ podjêcia obrony tego interesu.
Z drugiej strony mog¹ siê jednak zdarzyæ sytuacje, gdy ustalenie interesu prawnego ze wzglêdu na zawi³oæ sprawy bêdzie wymaga³o przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego w celu ustalenia ca³okszta³tu okolicznoci faktycznych
i prawnych danej sprawy. Przepis art. 61a § 1 k.p.a. nie stoi na przeszkodzie, aby
w takim przypadku po otrzymaniu ¿¹dania wszczêcia postêpowania wszcz¹æ to
postêpowanie i dopiero w jego toku badaæ istnienie interesu prawnego u wnioskodawcy. Je¿eli oka¿e siê, ¿e podmiot ten nie jest stron¹ postêpowania, organ w drodze
decyzji umorzy postêpowanie.
Dorota Ca³kiewicz
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Glosy
Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 420/13*.

Mo¿liwa jest umowa o dzie³o, nieobjêta obowi¹zkiem ubezpieczenia spo³ecznego, której przedmiotem jest wyg³oszenie wyk³adu, pod warunkiem jednak, ¿e wyk³adowi mo¿na przypisaæ cechy utworu. Te warunki spe³nia tylko
wyk³ad naukowy ( cykl wyk³adów ) o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wype³niaj¹cy kryteria twórczego i indywidualnego dzie³a naukowego.
Glosowane orzeczenie zapad³o na tle stanu faktycznego to¿samego b¹d bardzo
zbli¿onego do tysiêcy innych, opartych na podobnym b¹d wrêcz identycznym identycznym schemacie. Podmiot dzia³aj¹cy na rynku edukacyjnym zawar³ z wyk³adowc¹ umowê o dzie³o (w rozumieniu art. 627 k.c.), której przedmiotem by³o wyg³oszenie wyk³adu. Od wyp³acanego wynagrodzenia nie zosta³y jednak odprowadzone
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne z tym uzasadnieniem, ¿e uzyskany
w zamian za to wynagrodzenie stworzy³ przekaz intelektualny nadaj¹cy siê do wykorzystania przez zamawiaj¹cego, tj. dobro intelektualne niematerialne w postaci
autorskiego wyk³adu lub przeprowadzenia innych zajêæ dydaktycznych. Inaczej oceni³ to ZUS, twierdz¹c, ¿e wyk³adowca podlega³ ubezpieczeniom spo³ecznym i zdrowotnym z tytu³u wykonywania na rzecz kontrolowanego podmiotu edukacyjnego
umowy o wiadczenie us³ug, do której stosuje siê przepisy o zleceniu. Stanowisko to
podzieli³y zarówno s¹d okrêgowy, jak i apelacyjny oraz S¹d Najwy¿szy. Pierwszy
z nich wskaza³, ¿e przedmiotem umowy nie by³ rezultat w postaci przyswojenia
wiedzy przez studentów, lecz przekazanie wiedzy studentom w drodze wyk³adu jako
rodka przekazu. Uzna³, ¿e umowa o dzie³o dotyczy dzia³ania jednorazowego, a nie
czynnoci wykonywanej ci¹gle i powtarzalnej w odstêpach czasu.
Wprawdzie przedmiotem niniejszej glosy jest orzeczenie SN, wszelako niezbêdne wydaje siê zwrócenie uwagi na usterki w rozumowaniu s¹du I instancji.
Przede wszystkim wyk³adowca, niezale¿nie od tego, czy prowadzi wyk³ad na kursie
dla kierowców, czy w szkole wy¿szej, nie mo¿na przypisaæ odpowiedzialnoci za
przyswojenie sobie lub nie treci tych wyk³adów przez s³uchaczy, czy te¿ za ich
sukces egzaminacyjny. S¹d nie zdiagnozowa³ ponadto faktu, ¿e wyk³ad semestralny
*

Wyrok wraz z tez¹ i uzasadnieniem opublikowany [online] <www. sn.pl>, Legalis.
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stanowi ca³oæ podzielon¹ na jednostki czasu wed³ug planu zajêæ, powtarza siê wiêc
wprawdzie metoda, a nie treæ i forma przekazu. Wreszcie s¹d ten nie dostrzeg³
braku to¿samoci pomiêdzy terminem dzie³o a terminem wytwór intelektu
(produkt niematerialny). Nie s¹ to przecie¿ synonimy1.
S¹d apelacyjny podzieli³ stanowisko s¹du okrêgowego, wzbogacaj¹c je  moim
zdaniem trafnie  o ocenê, ¿e wyg³oszenie cyklu wyk³adów nie polega na stworzeniu dzie³a2, lecz na starannym dzia³aniu w przekazywaniu wiedzy studentom. Przeprowadzenie wyk³adów nie ma ucielenionego rezultatu3, a proces dydaktyczny nie
jest procesem twórczym chronionym na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut.4
W mojej opinii ocena ta jest powierzchowna, nie uwzglêdnia bowiem np. wyk³adów
interaktywnych czy wspó³uczestnicz¹cych. Ponadto jej uzasadnianie regulacj¹ zawart¹ w przepisie art. 1 ust. 21 pr. aut. wydaje siê chybione.
Uzasadniaj¹c glosowane orzeczenie, S¹d Najwy¿szy trafnie odwo³a³ siê
w pierwszej kolejnoci do wskazania umów, w których osoby zobowi¹zane do spe³nienia wiadczenia s¹ objête obowi¹zkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
i podkreli³, ¿e nie s¹ nim obci¹¿one osoby wykonuj¹ce umowy o dzie³o. Nastêpnie
wskaza³, ¿e ZUS zasadnie osk³adkuje wynagrodzenie wykonawcy umowy, je¿eli
niezale¿nie od jej oznaczenia przez strony wyka¿e, ¿e jest ona innym stosunkiem
prawnym ni¿ umowa o dzie³o. Powo³uj¹c elementy definiuj¹ce wyró¿nion¹ umowê,
S¹d podniós³, ¿e we wspó³czesnej doktrynie wiêkszoæ autorów wyra¿a przekonanie, ¿e utwór o charakterze nieucielenionym nie mo¿e stanowiæ jej przedmiotu [...]
nale¿y stwierdziæ, ¿e czynnoæ prowadzenia wyk³adu nigdy nie odrywa siê od wyk³adowcy i trwa tak d³ugo, jak wyg³aszanie wyk³adu, po którego zakoñczeniu wygasa nie pozostawiaj¹c ucielenionego rezultatu....
Z powy¿sz¹ obserwacj¹ mo¿na siê zgodziæ jedynie czêciowo. Jest ona trafna
co do opisu zachowania wyk³adowcy, nie obejmuje jednak wszystkich komponentów stanu faktycznego, nawet tych powszechnie znanych. Wiadomo, ¿e co najmniej
kilku s³uchaczy sporz¹dza notatki z wyk³adu lub rejestruje go za pomoc¹ urz¹dzeñ
technicznych (np. Dyktafonu), a tak¿e zwielokrotnia je i rozpowszechnia. Równie¿
wyk³adowca opiera wyk³ad na wczeniej przygotowanym materiale. Nale¿a³o ponadto wzi¹æ pod uwagê, ¿e prawo autorskie stanowi o istnieniu utworu i praw
autorskich do niego od chwili ustalenia. Utwór jest wytworem intelektualnym
powsta³ym w umyle twórcy. Ochrona tego wytworu jest mo¿liwa wtedy, gdy twórca
go uzewnêtrzni, czyli przejawi...5. Jednym ze sposobów spe³nienia tej konstytutyw1 Bli¿ej na ten temat zob. E. Ferenc-Szyde³ko, [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 21 i n.
2 Wyk³adowca z regu³y nie tworzy, wyg³aszaj¹c wyk³ad, lecz wykonuje w oparciu o istniej¹cy ju¿ produkt intelektu.
3 Ucielenionym rezultatem (nonikiem fizycznym) s¹ notatki czy rejestracja dwiêkowa, zwykle zwielokrotniane i rozpowszechniane przez s³uchaczy, czêsto odp³atnie, za zgod¹ b¹d bez zgody wyk³adowcy.
4 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r., poz. 631. ze zm.)  dalej: pr. aut.
5 E. Ferenc-Szyde³ko, op. cit., s. 1617.
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nej przes³anki mo¿e byæ bez w¹tpienia w³anie wyg³oszenie wyk³adu. Nie jest wiêc
konieczne pozostawianie ucielenionego rezultatu, by uzyskaæ przedmiot wiadczenia jako rezultat umowy o stworzenie utworu i przeniesienie przez wyk³adowcê
na zamawiaj¹cego (podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ edukacyjn¹) praw maj¹tkowych do niego. W analizie stanu faktycznego sprawy i jego oceny prawnej, w której
zapad³ glosowany wyrok, SN nie uwzglêdni³ wiêc autonomicznych regulacji prawa
autorskiego (art. 41 i n. pr. Aut., a tak¿e innych, np. art. 85 i n. pr. aut.). Okolicznoæ
ta leg³a zapewne u podstawy kolejnego uchybienia. Konstatuj¹c, ¿e w stanie faktycznym sprawy  zgodnie z wol¹ stron i treci¹ umowy  przedmiotem,
o którego wykonanie siê umówi³y, by³o przeprowadzenie wyk³adu jako dzie³a bêd¹cego utworem w ujêciu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Umowa zatytu³owana zosta³a jako »umowa o dzie³o i o przeniesienie praw autorskich«, wiêc w ten
sposób strony wyeksponowa³y wolê stworzenia i odbioru dzie³a przez nadanie mu
cech utworu chronionego prawem autorskim.... O ile z tym fragmentem wywodów,
mimo pewnych zastrze¿eñ, mo¿na siê zgodziæ, o tyle ich dalszy ci¹g nie zas³uguje
na aprobatê. S¹d twierdzi w nich, ¿e Ma to istotne znaczenie, gdy¿ w tej dziedzinie
prawa przyjêto podzia³ dzie³  utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim o charakterze niematerialnym  na dzie³a niematerialne ucielenione
i nieucielenione w rzeczy.... Taki podzia³ teoretycznie by³by dopuszczalny, jednak
mia³by drugorzêdne znaczenie. Dotyczy on bowiem noników fizycznych utworów,
które niekiedy umo¿liwiaj¹ w³aciw¹ ich percepcje (np. rzeb), lecz nie ma znaczenia dla ich samoistnego istnienia jako przedmiotu niematerialnego. Inaczej mówi¹c,
fizycznoæ, ucielenienie utworu nie jest jego cech¹ immanentn¹ czy te¿ konstytutywn¹.
Zupe³nym nieporozumieniem s¹ powo³ane przez S¹d Najwy¿szy przyk³ady
utworów nieucielenionych:Jako utwory nieucielenione wymienia siê recytacje,
wykonanie koncertu, inscenizacjê lub przygotowanie produkcji artystycznej. Utworami s¹ np. nieutrwalone w ¿aden sposób inscenizacje teatralne, recytacje, wykonanie utworu muzycznego lub prowadzenie radiowej audycji s³owno-muzycznej, co
oznacza, ¿e dzie³o w postaci niematerialnej, gdy chodzi o dzie³o jako sposób wyra¿enia, mo¿e ucieleniaæ siê tylko przez odpowiednie zachowanie wykonawcy (por.
art. 1 ust. 21 prawa autorskiego).... Równie¿ powo³ana podstawa prawna (art. 1
ust 21 pr. aut.) nie koresponduje z przedstawiona argumentacj¹. Przepis ten stanowi,
¿e ochron¹ prawn¹ objêty mo¿e byæ wy³¹cznie sposób wyra¿enia; nie s¹ objête
ochron¹ odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dzia³ania oraz koncepcje matematyczne. Regulacja ta dotyczy wiêc nie dzie³a jako sposobu wyra¿enia, lecz
sposobu wyra¿enia, formy utworu6. Mo¿na go wyraziæ werbalnie, rysunkiem,
ukszta³towaniem przestrzeni, dwiêkami, pismem itp.
Centralnym zagadnieniem w rozwa¿aniach S¹du Najwy¿szego, zawartych
w glosowanym wyroku, by³o dokonanie oceny charakteru prawnego wyk³adu jako
6

Por. np. ibidem, s. 48.
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przedmiotu umowy o dzie³o i o przeniesienie praw autorskich. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e tylko gdy przedmiotem zamówienia jest utwór naukowy chroniony prawem autorskim (por. art. 1 § 1 prawa autorskiego) jego zamówieniu tradycyjnie
odpowiada umowa o dzie³o. Twórczy charakter dzie³a, jako rezultatu umowy, mo¿e
nadaæ wiadczeniu wynikaj¹cemu z umowy formê zwi¹zan¹ z zamówieniem dzie³a,
które nie ma ucielenionej postaci. Na tym tylko gruncie mo¿liwa jest ocena rezultatu umowy o realizacjê cyklu wyk³adów jako odpowiadaj¹cemu pojêciu dzie³a
w rozumieniu art. 627 k.c. S¹d Najwy¿szy przyjmuje, ¿e przedmiotem prawa autorskiego mo¿e byæ wyk³ad o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, spe³niaj¹cym kryteria twórczego i indywidualnego utworu naukowego....
Cytowany wywód rodzi kilka uwag krytycznych. W warstwie jêzykowej, moim
zdaniem, nie zosta³a zachowana dyscyplina terminologiczna w pos³ugiwaniu siê
pojêciami dzie³o i utwór, które nie s¹ przecie¿ synonimami. Doprowadzi³o to do
zdeformowania trafnej obserwacji dotycz¹cej umowy o stworzenie utworu naukowego (tak jak ka¿dego innego) chronionego prawem autorskim i chybionym ulokowaniu jej w zakresie dyspozycji art. 627 k.c., mimo ¿e jest ona uregulowana autonomicznie w prawie autorskim (art. 41 i n. pr. aut.). Jest te¿ oczywiste, ¿e umowa
o dzie³o nie zosta³a uregulowana w prawie autorskim, a jej skutek nie polega na
rozporz¹dzeniu prawami autorskimi do utworu. Trzeba wiêc, moim zdaniem, uporz¹dkowaæ terminologiê i oczyciæ j¹ z zamiennego u¿ywania pojêæ dzie³o
i utwór, gdy¿ prowadzi do do wielu nieporozumieñ w dyskursie naukowym. Konsekwentnie wiêc u¿ywaj¹c nazwy umowa o dzie³o, powinnimy ³¹czyæ j¹ z przepisem art. 627 i n. k.c. i umowami cywilnoprawnymi, za termin umowa o utwór
z przepisem art. 41 i n. pr. aut. i umowami autorskoprawnymi. Tak¿e przyjêcie, ¿e
przedmiotem prawa autorskiego mo¿e byæ tylko wyk³ad naukowy (cykl wyk³adów)
o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wype³niaj¹cy kryteria twórczego
i indywidualnego dzie³a naukowego (art. 1 ust. 1 pr. aut.), nie pozostaje w zgodzie
z wskazanymi w prawie autorskim przes³ankami utworu. Przede wszystkim prawo
to nie uzale¿nia bytu utworu i zwi¹zanej z tym ochrony jego autora od wartoci
wytworu intelektu7. Identyczny statut prawny ma arcydzie³o i kicz, byleby by³y
przejawem dzia³alnoci twórczej o indywidualnym charakterze i zosta³y ustalone
w jakiejkolwiek postaci. Regulacja polska jest niezwykle liberalna  zapewnia
ochronê ka¿demu przejawowi dzia³alnoci twórczej niezale¿nie od jej poziomu.
Nie wykracza wiêc poza tê regulacjê twierdzenie, ¿e ka¿dy wyk³ad, który jest przejawem dzia³alnoci twórczej o indywidualnym charakterze jest utworem nawet
wówczas, gdy jest standardowy i powtarzalny.
Maj¹c na uwadze podniesione w glosie zastrze¿enia, oceniany wyrok S¹du
Najwy¿szego, moim zdaniem, nie zas³uguje na aprobatê. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, ¿e wyk³ady zosta³y wyg³oszone, a wiêc zosta³y ustalone co najmniej
w pamiêci s³uchaczy. Wymaga³o wiêc zbadania, czy spe³nia³y one pozosta³e prze7

Ibidem, s. 1819 oraz powo³ane tam pimiennictwo i orzecznictwo.
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s³anki utworu, które mog³y siê przejawiaæ w doborze róde³, porz¹dku prezentacji,
komentarzach wyk³adowcy, stworzonych przez niego przyk³adach itd.8 W moim
przekonaniu ka¿dy wyk³ad (uniwersytecki, na kursie przysposobienia rolniczego
itd.) spe³niaj¹cy przes³anki wskazane w przepisie art. 1 ust. 1 pr. aut. jest utworem
i mo¿e byæ przedmiotem umowy o stworzenie utworu oraz o przeniesienie praw
autorskich maj¹tkowych do niego na wskazanych polach eksploatacji. Dodaæ muszê,
¿e nie aprobujê tak¿e rozstrzygniêcia co do oddalenia skargi kasacyjnej. Ju¿ na
najni¿szym szczeblu postêpowania zosta³o ono bowiem obarczone wadami merytorycznymi, które nie zosta³y skorygowane w toku kolejnych instancji.
Jan A. Piszczek

8

Ibidem, s. 1416 oraz powo³ane tam pimiennictwo i orzecznictwo.
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Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lipca 2013 r., sygn.
akt II SA/Kr 522/13.

W myl art. 115a p.o..1 dowody wskazuj¹ce na przekroczenie dopuszczalnych norm ha³asu przeprowadzane s¹ w ramach czynnoci kontrolnych jeszcze
przed wszczêciem postêpowania. To dopiero w oparciu o wyniki pomiarów
dokonane przez podmioty wyszczególnione w tym przepisie i poza postêpowaniem g³ównym w sprawie okrelenia dopuszczalnego poziomu ha³asu  or an
wszczyna postêpowanie w przedmiocie wydania decyzji z art. 115a ust. 1 powy¿szej ustawy.
Dowód potwierdzaj¹cy przekroczenie dopuszczalnych norm natê¿enia ha³asu przeprowadzany jest poza postêpowaniem w przedmiocie okrelenia dopuszczalnego poziomu ha³asu, gdy¿ stanowi on asumpt do jego wszczêcia, co
ma miejsce w zwi¹zku z tym po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ha³asu.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie
w dniu 19 lipca 2013 r. sprawy ze skargi S. P. na postanowienie Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w [...] z dnia 30 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie
odmowy wszczêcia postêpowania: I. uchyla zaskar¿one postanowienie oraz poprzedzaj¹ce je postanowienie organu I instancji [...].
Uzasadnienie
Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. S.P. wniós³ o przeprowadzenie pomiarów uzupe³niaj¹cych poziomu ha³asu dla Zak³adów Miêsnych [...] S.A. w T.
Wnioskodawca podniós³, ¿e pomiary akustyczne przeprowadzone w dniu
7 wrzenia 2011 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska, w oparciu o które Starosta W. decyzj¹ z dnia 8 marca 2012 r. umorzy³ postêpowanie
administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu, zosta³y
wykonane z ra¿¹cym naruszeniem obowi¹zuj¹cej metodyki wykonywania pomiarów
akustycznych, tj. za³¹cznika nr 6 lit. b pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra rodowiska
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz.
150 z pón. zm.).
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z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagañ w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkoci emisji oraz pomiarów iloci pobieranej wody (Dz. U. nr 206, poz. 1291).
Wnioskodawca zarzuci³, ¿e aparatura pomiarowa zosta³a usytuowana tu¿ za potê¿nych rozmiarów magazynem budowlanym, [...] w odleg³oci kilkunastu metrów od
granicy z dzia³k¹ nr [...], co w sposób niebudz¹cy ¿adnych w¹tpliwoci wypaczy³o
wyniki pomiarów. S.P. w treci przedmiotowego wniosku podkreli³, i¿ zgodnie
z metodyk¹ wykonywania badañ, o której mowa w za³¹czniku nr 6 lit. b pkt 2 do
ww. rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r., punkty pomiarowe nale¿y lokalizowaæ na terenach objêtych ochron¹ przed ha³asem w ten sposób,
aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoli³y na ustalenie miejsca o najwiêkszym
oddzia³ywaniu róde³ ha³asu, których pomiary dotycz¹. Miejscem o najwiêkszym,
ponadnormatywnym oddzia³ywaniu ha³asu emitowanego przez ogromn¹ iloæ róde³
zlokalizowanych na zak³adzie [...] jest obszar stanowi¹cy w³asnoæ wnioskodawcy
wytyczony granicami dzia³ek w przestrzeni wolnej od wszelakiej zabudowy [...],
a nie jak dokona³ tego organ wykonuj¹cy pomiary akustyczne, tj. zlokalizowa³ punkt
pomiarowy na wprost, tu¿ za potê¿nych rozmiarów magazynem budowlanym,
w miejscu os³oniêtym przez magazyn [...].
Rozpoznaj¹c powy¿szy wniosek, Starosta postanowieniem z dnia [...] wrzenia
2012 r. znak: [...] odmówi³ wszczêcia postêpowania na wniosek S.P. w sprawie
przeprowadzenia pomiarów uzupe³niaj¹cych ha³asu dla firmy [...] S.A. w T.
W podstawie prawnej rozstrzygniêcia podano art. 61a § 1 i § 2 kodeksu postêpowania administracyjnego [...].
W uzasadnieniu organ I instancji wskaza³, ¿e Starosta W. decyzj¹ z dnia [...]
marca 2012 r. znak: [...] umorzy³ postêpowanie administracyjne w sprawie przekroczenia ha³asu dopuszczalnego przez [...] S.A. Zak³ady Miêsne [...] w T. Podstawê
rozstrzygniêcia stanowi³y wyniki badañ akustycznych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w K., które nie wykaza³y przekroczeñ
dopuszczalnych poziomów ha³asu [...]. Decyzja ta jest prawomocna.
W zwi¹zku z wnioskiem S.P. o przeprowadzenie ponownych pomiarów Starostwo Powiatowe w W. pismem z dnia 9 sierpnia 2012 r. wyst¹pi³o do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska w K. z wnioskiem o zajêcie stanowiska w sprawie podniesionych zarzutów.
W odpowiedzi Wojewódzkie Inspektor Ochrony rodowiska K. pismem z dnia
22 sierpnia 2012 r. poinformowa³, i¿ badania akustyczne, ³¹cznie z ustaleniem kryteriów lokalizacji punktu pomiarowego, wykonano zgodnie z metodyk¹ referencyjn¹
wykonywania okresowych pomiarów ha³asu w rodowisku pochodz¹cego od instalacji i urz¹dzeñ, zawart¹ w za³¹czniku nr 6 do rozporz¹dzenia Ministra rodowiska
z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagañ w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkoci emisji oraz pomiarów iloci pobieranej wody. Do akt sprawy do³¹czy³
sprawozdanie z badañ nr [...] wraz z mapk¹ sytuacyjn¹ z rozmieszczenia róde³
ha³asu oraz budynku magazynowego (ekranu), jak równie¿ posesji S.P., potwierdzaj¹ce, i¿ posesja ta znajduje siê w cieniu akustycznym obiektu  ekranu na drodze
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propagacji ha³asu. Starosta W., analizuj¹c podniesione przez stronê zarzuty [...],
stwierdzi³, i¿ wyniki pomiarów stanowi¹ce podstawê prawomocnej decyzji Starosty
z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] umarzaj¹cej postêpowanie administracyjne
w sprawie przekroczenia ha³asu dopuszczalnego przez Zak³ady Miêsne [...] S.A. nie
budz¹ ¿adnych w¹tpliwoci prawnych i merytorycznych.
Za¿alenie na powy¿sze postanowienie wniós³ S.P., podwa¿aj¹c prawid³owoæ
wykonanych pomiarów ha³asu i wnosz¹c o [...] zobowi¹zanie Starosty W. do przeprowadzenia dowodów uzupe³niaj¹cych w formie ponownych pomiarów ha³asu.
Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2013 r. znak: [...] Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze w K. utrzyma³o w mocy postanowienie organu I instancji. [...]
W uzasadnieniu organ [...] zaznaczy³, ¿e obowi¹zek przestrzegania dopuszczalnych
norm natê¿enia ha³asu wynika bezporednio z mocy prawa i nie wymaga indywidualizacji w formie decyzji administracyjnych. [...] Organ odwo³awczy zaznaczy³, ¿e
postêpowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art. 115a ust. 1,
wszczyna siê z urzêdu. W przypadku ustalenia przez organ prowadz¹cy postêpowanie, i¿ nie dosz³o do przekroczenia normy emisji ha³asu, podejmowana jest decyzja
o umorzeniu postêpowania. [...]
Skargê na powy¿sze postanowienie do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie wniós³ S.P. Skar¿¹cy [...] podniós³, ¿e w wietle art. 115a ustawy
 Prawo ochrony rodowiska dowód potwierdzaj¹cy wyst¹pienie przekroczenia dopuszczalnych norm natê¿enia ha³asu przeprowadzany jest poza postêpowaniem
w przedmiocie okrelenia dopuszczalnych norm natê¿enia ha³asu. [...] Je¿eli jednak
wyniki pomiarów uzyskane w ten sposób zostan¹ z jakich przyczyn zakwestionowane, organ ochrony rodowiska bêdzie zobowi¹zany do przeprowadzenia dowodów uzupe³niaj¹cych w formie ponownych pomiarów. [...]
W odpowiedzi na skargê Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w K. wnios³o
o jej oddalenie. [...]
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie zwa¿y³, co nastêpuje: [...] Zgodnie z treci¹ art. 115a ust. 1 ustawy  Prawo ochrony rodowiska, w przypadku
stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarów w³asnych,
pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarów podmiotu obowi¹zanego do ich prowadzenia, ¿e poza zak³adem, w wyniku
jego dzia³alnoci, przekroczone s¹ dopuszczalne poziomy ha³asu, organ ten wydaje
decyzjê o dopuszczalnym poziomie ha³asu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
ha³asu uwa¿a siê przekroczenie wskanika ha³asu LAeq D lub LAeq N. [...]
W niniejszej sprawie odmowa wszczêcia postêpowania oparta zosta³a na wynikach kontroli po³¹czonej z pomiarami emisji ha³asu, przeprowadzonej w sierpniu
i wrzeniu 2011 r., które nie wykaza³y, by emisja ha³asu przekroczy³a wartoci
dopuszczalne okrelone w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku [...].
Zdaniem S¹du rozpoznaj¹cego przedmiotow¹ sprawê, organy administracji nie
wyjani³y stanu faktycznego przedmiotowej sprawy w sposób pozwalaj¹cy uznaæ
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odmowê wszczêcia postêpowania za zasadn¹. W szczególnoci wniosku takiego nie
mo¿na oprzeæ na pomiarach emisji ha³asu, o których mowa powy¿ej.
Otó¿ ze znajduj¹cego siê w aktach sprawy sprawozdania z badañ nr [...] wynika, ¿e punkty pomiarowe usytuowano na granicy dzia³ki [...] na skrzy¿owaniu [...]
oraz w cieniu akustycznym za kontenerem przy wjedzie do sk³adu z³omu. Ze
zdjêcia obrazuj¹cego usytuowanie Zak³adów Miêsnych, posesji skar¿¹cego oraz
punktu pomiarowego [...] za³¹czonego do protoko³u z pomiaru ha³asu emitowanego
do rodowiska z dnia 7 wrzenia 2011 r. wynika, ¿e pomiêdzy punktem pomiarowym a nieruchomoci¹ skar¿¹cego znajduje siê du¿ych rozmiarów magazyn budowlany. Zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 lit. b. pkt 2 do rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagañ w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkoci emisji oraz pomiarów iloci pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r.,
nr 206, poz. 1291), punkty pomiarowe nale¿y lokalizowaæ na terenach objêtych
ochron¹ przed ha³asem w ten sposób, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoli³y na ustalenie miejsca o najwiêkszym oddzia³ywaniu róde³ ha³asu, których pomiary dotycz¹, z uwzglêdnieniem poni¿szych zasad: [...].
W rozpoznawanej sprawie oczywiste jest, ¿e usytuowanie urz¹dzenia pomiarowego za du¿ym magazynem, a zatem na terenie os³oniêtym przed ha³asem, jest
niezgodnie z powy¿szym przepisem, nakazuj¹cym umieszczenie urz¹dzenia w miejscu o najwiêkszym oddzia³ywaniu róde³ ha³asu. Tym samym nie jest mo¿liwe niebudz¹ce w¹tpliwoci stwierdzenie, ¿e Zak³ady Miêsne [...] S.A. nie emituj¹ ha³asu na
poziomie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹ce normy. Daje to podstawy do stwierdzenia, ¿e
organy, rozpoznaj¹c wniosek skar¿¹cego, nie wyjani³y stanu faktycznego przedmiotowej sprawy w zakresie niezbêdnym do jej prawid³owego rozstrzygniêcia. [...]
Rozpoznaj¹c przedmiotow¹ sprawê, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w myl art. 115a
ustawy  Prawo ochrony rodowiska, dowody wskazuj¹ce na przekroczenie dopuszczalnych norm ha³asu przeprowadzane s¹ w ramach czynnoci kontrolnych jeszcze
przed wszczêciem postêpowania. To dopiero w oparciu o wyniki pomiarów dokonane przez podmioty wyszczególnione w tym przepisie i poza postêpowaniem g³ównym w sprawie okrelenia dopuszczalnego poziomu ha³asu organ wszczyna postêpowanie w przedmiocie wydania decyzji z art. 115a ust. 1 ustawy. [...]
Dowód potwierdzaj¹cy przekroczenie dopuszczalnych norm natê¿enia ha³asu
przeprowadzany jest zatem poza postêpowaniem w przedmiocie okrelenia dopuszczalnego poziomu ha³asu, gdy¿ stanowi on asumpt do jego wszczêcia, co ma miejsce w zwi¹zku z tym po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu ha³asu. [...]
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, ¿e w rozpoznawanej sprawie nie
by³o przeszkód, by organ ochrony rodowiska na podstawie pomiarów w³asnych lub
pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska w ramach czynnoci kontrolnych takie uzupe³niaj¹ce badania przeprowadzi³. Tym bardziej ¿e w sprawie powsta³a uzasadniona w¹tpliwoæ, czy pomiary ha³asu zosta³y
wykonane w³aciwie i dotyczy³y obszaru, na który emitowany przez zak³ad ha³as
dochodzi (posesja skar¿¹cego). [...]

Glosy

289

Z uzasadnienia zaskar¿onych postanowieñ nie wynika, by organy podda³y w³aciwej analizie treæ protoko³ów z pomiaru emitowanego ha³as, a w szczególnoci
odnios³y siê do kwestionowanego przez skar¿¹cego usytuowania punktu pomiarowego. [...]
Powy¿sze uchybienia przes¹dzi³y o uchyleniu przez S¹d zaskar¿onego postanowienia, jak te¿ postanowienia je poprzedzaj¹cego na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. c
p.p.s.a. [...]
Glosa
Glosowanie orzeczenie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie
stanowi istotny g³os w dyskusji na temat przyjêtych w ustawie  Prawo ochrony
rodowiska szczególnych rozwi¹zañ prawnych odnosz¹cych siê do kwestii przeprowadzania dowodów wskazuj¹cych na przekroczenie dopuszczalnych norm ha³asu.
Rozwi¹zania te zosta³y zawarte w tytule II, dziale V ustawy zatytu³owanym Ochrona przed ha³asem2. Ustawodawca zamieci³ w nim m.in. podstawê prawn¹ do wydania przez organ ochrony rodowiska decyzji o dopuszczalnym poziomie ha³asu.
Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy: w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony
rodowiska, na podstawie pomiarów w³asnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarów podmiotu obowi¹zanego
do ich prowadzenia, ¿e poza zak³adem, w wyniku jego dzia³alnoci, przekroczone s¹
dopuszczalne poziomy ha³asu, organ ten wydaje decyzjê o dopuszczalnym poziomie
ha³asu [...]. Postêpowanie w sprawie wydania wymienionej decyzji wszczyna siê
z urzêdu (art. 115a ust. 5 p.o..).
W glosowanym wyroku S¹d uchyli³ zaskar¿one postanowienie samorz¹dowego
kolegium odwo³awczego oraz poprzedzaj¹ce je postanowienie organu I instancji
odmawiaj¹ce wszczêcia postêpowania w sprawie przeprowadzenia pomiarów uzupe³niaj¹cych ha³asu. Zdaniem S¹du, organy nie wyjani³y stanu faktycznego sprawy
w sposób pozwalaj¹cy uznaæ istnienie przes³anek z art. 61A § 1 k.p.a.3, uzasadniaj¹cych odmowê wszczêcia postêpowania4.
W sprawie bêd¹cej przedmiotem sporu zawis³ego przed S¹dem kluczowe wydaje siê podkrelenie, ¿e zgodnie z art. 115a ust. 1 p.o.., dowody wskazuj¹ce na
przekroczenie dopuszczalnych norm ha³asu przeprowadzane s¹ w ramach czynnoci
kontrolnych jeszcze przed wszczêciem postêpowania administracyjnego. Dopiero
2 Zob. szerzej na temat szczególnych rozwi¹zañ procesowych zawartych w ustawie  Prawo
ochrony rodowiska w: A. Rotkiewicz, Pozycja jednostki w administracyjnych postêpowaniach pozakodeksowych reguluj¹cych problematykê ochrony rodowiska i udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska, [w:] P. Krzykowski (red.), Dekodyfikacja postêpowania administracyjnego a ochrona praw
jednostki, Olsztyn 2013, s. 213241.
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
4 Zgodnie z ww. przepisem, gdy ¿¹danie wszczêcia postêpowania zosta³o wniesione przez osobê
niebêd¹c¹ stron¹ lub z innych uzasadnionych przyczyn postêpowanie nie mo¿e byæ wszczête, organ
wydaje postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania.
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w oparciu o wyniki pomiarów dokonane przez podmioty wymienione w tym przepisie i poza postêpowaniem g³ównym w sprawie okrelenia dopuszczalnego poziomu
ha³asu organ wszczyna postêpowanie w przedmiocie wydania decyzji na podstawie
art. 115a ust. 1 ustawy.
Z powy¿szej regulacji wynika zatem, ¿e ustawodawca umo¿liwi³ przeprowadzenie dowodów w ramach kontroli dokonywanej przez organy ochrony rodowiska.
Zapewnienie skutecznoci dzia³añ organów ochrony rodowiska wymaga bowiem
przyznania im uprawnieñ pozwalaj¹cych ustaliæ, czy zachodz¹ przes³anki wydania
rozstrzygniêæ nak³adaj¹cych okrelone obowi¹zki w zakresie ochrony rodowiska.
Podstawowym za rodkiem prawnym mog¹cym s³u¿yæ realizacji tego celu jest
mo¿liwoæ przeprowadzenia przez organy ochrony rodowiska kontroli. Dlatego te¿
ustawodawca upowa¿ni³ organy ochrony rodowiska do podejmowania czynnoci
kontrolnych na podstawie art. 379 ust. 1 p.o.. lub na podstawie wyst¹pienia wystosowanego w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony rodowiska5 przez wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska6.
Z treci art. 115a ust. 1 p.o.. wynika, ¿e stwierdzenie przekroczenia przez dany
podmiot dopuszczalnego poziomu ha³asu powinno byæ oparte na konkretnych dowodach wyranie wymienionych w tym przepisie, tj. na podstawie pomiarów w³asnych,
pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska lub
pomiarów podmiotu obowi¹zanego do ich prowadzenia. Powstaje w zwi¹zku z tym
w¹tpliwoæ, czy mo¿na kwestionowaæ przedstawione organowi wyniki badañ. Odpowied na powy¿sze pytanie jest tym bardziej uzasadniona, gdy uwzglêdni siê
utrwalony ju¿ pogl¹d w orzecznictwie s¹dowym, ¿e z przepisów dzia³u V ustawy,
dotycz¹cego ochrony przed ha³asem, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
nie wynika, aby po up³ywie okrelonego czasu wyniki pomiarów dezaktualizowa³y
siê, a w zwi¹zku z tym nie mog³y byæ podstaw¹ wydania decyzji w oparciu
o art.115a tej ustawy7.
W glosowanym wyroku S¹d wyranie wskaza³ na mo¿liwoæ zakwestionowania
dotychczasowych wyników pomiarów norm natê¿enia ha³asu oraz zobowi¹za³ organy ochrony rodowiska do przeprowadzenia w ramach czynnoci kontrolnych dowodów uzupe³niaj¹cych w formie ponownych pomiarów. Tylko wówczas bêdzie mo¿na
przyj¹æ, ¿e organy ochrony rodowiska dokona³y oceny prawid³owoci wykonania
pomiarów. W tym miejscu zgodziæ siê nale¿y z pogl¹dem wyra¿onym w wyroku
WSA w Gdañsku z dnia 16 stycznia 2013 r.8 , ¿e obowi¹zkiem organu bêdzie
sprawdzenie, czy badania wykonane przez organ ochrony rodowiska zosta³y przeprowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5

Dz.U. z 2007 r., nr 44, poz. 287 z pón. zm.
Zob. K. Gruszecki, Prawo ochrony rodowiska. Komentarz. Warszawa 2011, s.160161.
7 Por. wyroki NSA z dnia: 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt II OSK 754/12; 22 listopada 2012 r., sygn.
akt II OSK 1326/11; 18 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 6/10; 14 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK
1372/07, Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
8 Sygn akt II SA/Gd 599/12, LEX nr 1291995.
6
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Kolejnym zagadnieniem, które ³¹czy siê z glosowanym wyrokiem, jest mo¿liwoæ zakwestionowania pomiarów po wszczêciu postêpowania administracyjnego
w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu ha³asu. Je¿eli bowiem na podstawie wyników kontroli organ stwierdzi, ¿e dosz³o do przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha³asu, to zgodnie z art. 115a ust. 5 p.o.., wszczyna postêpowanie administracyjne z urzêdu, po przeprowadzeniu którego wydana zostanie decyzja administracyjna. Powy¿sze orzeczenie mo¿e sk³adaæ siê z dwóch czêci: obligatoryjnej
 okrelaj¹cej zgodnie z regu³ami zawartymi w art. 115a ust. 3 p.o.. dopuszczalne
poziomy ha³asu, oraz fakultatywnej  obejmuj¹cej zagadnienia wymienione w art.
115a ust. 4 p.o.. Podejmuj¹c rozstrzygniêcie w indywidualnej sprawie, organ administracji musi zatem uwzglêdniæ, ¿e rozstrzygniêcie to nie ma charakteru dowolnego, gdy¿ stwierdzenie wyst¹pienia przekroczeñ obliguje do okrelenia maksymalnych norm dopuszczalnego ha³asu9. W uzasadnieniu decyzji administracyjnej
powinno byæ zatem wskazane, na podstawie jakich dowodów stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu. Nie oznacza to jednak, ¿e dowody, w oparciu o które zosta³y dokonane ustalenia faktyczne potwierdzaj¹ce przekroczenie dopuszczalnych norm natê¿enia ha³asu, nie podlegaj¹ ocenie organu prowadz¹cego
postêpowanie na podstawie art. 115a p.o.. W tym zakresie zastosowanie znajd¹
ogólne zasady obowi¹zuj¹ce w postêpowaniu administracyjnym10, a przede wszystkim wyra¿ona w art. 7 k.p.a. zasada prawdy obiektywnej.
Na tle rozstrzyganego sporu wymaga zatem podkrelenia, ¿e je¿eli wyniki pomiarów uzyskane przed wszczêciem postêpowania administracyjnego z urzêdu zostan¹ z jakich przyczyn podwa¿one, to organ ochrony rodowiska bêdzie zobowi¹zany do przeprowadzenia dowodów uzupe³niaj¹cych w formie ponownych
pomiarów celem weryfikacji dowodów przeprowadzonych poza postêpowaniem.
Jednak¿e dowód uzupe³niaj¹cy, z uwagi na ograniczenie wynikaj¹ce z art. 115a ust.
1 ustawy, mo¿e byæ przeprowadzony wy³¹cznie przez podmiot wskazany w tym
przepisie. Wyk³adnia literalna powy¿szego przepisu prowadzi bowiem do wniosku,
¿e dowód ten mo¿e byæ przeprowadzony przez wojewódzkiego inspektora ochrony
rodowiska, podmiot obowi¹zany do ich prowadzenia lub przez organ ochrony rodowiska11. Przeprowadzenie dowodu uzupe³niaj¹cego po wszczêciu postêpowania
administracyjnego powinno natomiast nast¹piæ zgodnie z zasadami przeprowadzania
dowodów zawartymi w kodeksie.
Bior¹c pod uwagê tak zakrelon¹ na wstêpie problematykê, nale¿a³o zaaprobowaæ glosowany wyrok, gdy¿ istnia³y podstawy do wyeliminowania postanowieñ
z obrotu prawnego. Lektura glosowanego wyroku uzasadnia ocenê, ¿e pomimo ustanowienia szczególnych rozwi¹zañ prawnych w art.115a p.o.., S¹d wyranie podkreli³ mo¿liwoæ zakwestionowania dowodów przeprowadzonych w ramach czynnoci
9

Zob. tak¿e K. Gruszecki, op. cit., s. 164.
Ibidem, s. 161.
11 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 1087/12, LEX
nr 1298513.
10
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kontrolnych. Poddany analizie wyrok ma zatem istotne znaczenie dla praktyki dzia³ania organów ochrony rodowiska. Orzekaj¹c w ww. zakresie, organy powinny
uwzglêdniæ nie tylko szczególne rozwi¹zania zawarte w ustawie  Prawo ochrony
rodowiska, lecz tak¿e obowi¹zek oparcia rozstrzygniêcia na zweryfikowanych dowodach.
Agnieszka Rotkiewicz
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Recenzje i sprawozdania
¼ubor Cibulka a kolektív, Ústavné právo. tátoveda,
Bratislava 2013, ss. 279; Ústavné právo, ústavný
systém Slovenskej republiky, Bratislava 2014, ss. 406.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeñskiego ukaza³o siê nowe wydanie
Prawa konstytucyjnego Republiki S³owackiej. Pierwsza czêæ podrêcznika dotyczy
nauki o pañstwie wspó³czesnym (tátoveda), druga zagadnieñ zwi¹zanych z analiz¹
wspó³czesnego ustroju konstytucyjnego. Dokona³ tego wybitny uczony, autorytet
w prawie konstytucyjnym, prof. ¼ubor Cibulka, wieloletni kierownik Katedry Prawa
Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie.
Wspó³autorami podrêcznika s¹ jego wspó³pracownicy: Branislav Fridrich, Marián
Giba, Tomá ¼alík i Lívia Trellová. Podkreliæ trzeba, ¿e w tomie nauki o pañstwie
partycypowa³ wybitny czeski konstytucjonalista Karel Klíma z Uniwersytetu Karola
w Pradze (wyk³adaj¹cy tak¿e na innych uczelniach w Czechach i Polsce).
G³ówne za³o¿enia metodologiczne i pojêciowe, które przywieca³y autorom
w badaniu i systematyce wyk³adu, to przyk³ady stosowania metod multidyscyplinarnych (formalno-dogmatyczna, prawnoporównawcza, historyczna i inne).
Wyk³ad prawa konstytucyjnego w Republice S³owackiej rozpoczyna analiza
podstaw nauki o pañstwie wspó³czesnym. Jest to interesuj¹cy pogl¹d na instytucje
pañstwowe dokonany przez prawników, a nie  jak zwykle siê to dzieje  przez
politologów.
Pierwszy tom: Nauka o pañstwie zawiera dwanacie rozdzia³ów oraz wykaz
pozycji literatury wykorzystanej w opracowaniu. Pierwszy rozdzia³ to analiza pojêcia i zakres nauki o pañstwie. Rozdzia³ drugi dotyczy pojêcia pañstwa, jego powstania, a tak¿e god³a pañstwa, terytorium, w³adzy pañstwowej i suwerennoci, w koñcu
funkcji pañstwa. Rozdzia³ trzeci omawia organy pañstwa i ich charakterystykê. Charakterystyczne, ¿e na S³owacji ministerstwa stanowi¹ odrêbne organy, odmiennie ni¿
w Polsce. Kolejny rozdzia³ analizuje horyzontaln¹ i wertykaln¹ formê pañstwa,
w tym Unii Europejskiej. Status Unii okrela minimum tzw. nowej suwerennoci.
Nie precyzuj¹c ani g³êbiej nie analizuj¹c, czym Unia jest na obecnym jej etapie
rozwoju, autorzy dopatruj¹ siê zarysu zarówno konfederacji, jak i federacji nowego
typu (s. 81 i 82).
Rozdzia³ pi¹ty dotyczy teorii konstytucji, porusza wa¿kie problemy wspó³czesnego konstytucjonalizmu, omawia ewolucjê pojêcia konstytucji, relacje pomiêdzy
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ustaw¹ zasadnicz¹ a pañstwem, ochronê konstytucji i jej funkcje, formy konstytucji,
stabilizacjê i dynamikê oraz jêzyk i interpretacjê ustawy zasadniczej. Podrozdzia³y
dotycz¹ce jêzyka i interpretacji konstytucji s¹ w moim przekonaniu zbyt lakoniczne
(s. 121 i 122). Rozdzia³ szósty zawiera analizê pojêcia demokracji i form jej realizacji we wspó³czesnych pañstwach zarówno w formie bezporedniej, jak i demokracji
przedstawicielskiej. W rozdziale siódmym omówione zosta³y podstawowe prawa
i wolnoci cz³owieka i obywatela. W szczególnoci poddano tu analizie rozwój
instytucji praw i wolnoci w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji
i Republice Federalnej Niemiec. Zwrócono tak¿e uwagê na realizacjê praw cz³owieka w pañstwach totalitarnych, socjalistycznych i faszystowskich oraz realizowan¹
w latach 19481990 w RPA doktrynê apartheidu. W dalszych podrozdzia³ach dokonano klasyfikacji, podmiotów oraz ograniczeñ i gwarancji praw i wolnoci. Zwieñczenie rozdzia³u stanowi omówienie obowi¹zków obywatelskich.
Rozdzia³ ósmy powiêcony jest w³adzy wykonawczej. Scharakteryzowano tu
formy rz¹du oraz jego funkcje w ró¿nych modelach: parlamentarnych, prezydenckich i mieszanych. Rozdzia³ dziewi¹ty dotyczy organizacji funkcjonowania w³adzy
s¹downiczej. Rozwa¿enia rozpoczynaj¹ siê od pojêcia sprawiedliwoci, a dalej roli
w³adzy s¹downiczej poród innych czynników w³adz. Za podstawê judykatywy
przyjêto niezawis³oæ i bezstronnoæ. Skupiono siê na omówieniu zasad procesowych, odpowiedzialnoci sêdziów oraz orzeczeñ s¹dowych. Wskazano tak¿e na cele
i funkcje s¹dów konstytucyjnych oraz doktrynalne uzasadnienie tych s¹dów w Europie. Dalej znajdziemy rozwa¿ania o dyfuzyjnym i skoncentrowanym modelu
s¹downictwa konstytucyjnego. Model dyfuzyjny to powierzanie kontroli konstytucyjnoci s¹dom powszechnym (Stany Zjednoczone, Szwajcaria, kraje skandynawskie). W modelu skoncentrowanym wystêpuje jeden organ orzekaj¹cy o kolizjach
aktów ni¿szego rzêdu z konstytucj¹. Rozdzia³ dziesi¹ty dotyczy pojêcia samorz¹du,
jego relacji z pañstwem oraz statusu publicznoprawnego. Kolejny rozdzia³ omawia
organy i instytucje ochrony prawa rozumiane jako organy kontrolne i nadzoruj¹ce.
Zaliczono do nich rzecznika praw cz³owieka, prokuraturê oraz inne organy kontroli.
Rozdzia³ dwunasty powiêcony zosta³ konstytucyjnoprawnemu statusowi Unii
Europejskiej, w tym suwerennoci pañstw cz³onkowskich. G³ówne tematy to: podejmowanie decyzji w UE poprzez pryzmat delegowania uprawnieñ w zakresie stanowienia prawa, respektowanie to¿samoci narodowej oraz zasady lojalnoci, terytoria
pañstw narodowych w kontekcie przestrzeni UE, prymat prawa UE a rozwi¹zywanie konfliktów pomiêdzy konstytucjami pañstw narodowych a prawem UE, problemy narodu europejskiego, obywatelstwo UE i Parlament Europejski. Rozwa¿ania
zwieñcza omówienie instytucjonalnej równowagi pomiêdzy w³adzami UE.
Tom drugi, zatytu³owany Prawo konstytucyjne (system konstytucyjny Republiki
S³owackiej), uwzglêdnia systematykê konstytucji s³owackiej. Pierwsze trzy rozdzia³y
powiêcone zosta³y teorii konstytucji, historii rozwoju konstytucjonalizmu s³owackiego oraz charakterystyce obowi¹zuj¹cej s³owackiej ustawy zasadniczej. Kolejne rozdzia³y (od czwartego do jedenastego) analizuj¹ normy i instytucje s³owackiego prawa
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konstytucyjnego, zasady ustroju politycznego, jak te¿ odnosz¹ce siê do ustroju spo³ecznego, ekonomicznego i ekologii. Stosowne rozwa¿ania powiêcono konstytucyjnemu katalogowi praw i wolnoci cz³owieka i obywatela. Omówiona zosta³a zasada
pañstwa unitarnego, obywatelstwo, symbole pañstwowe, jêzyk i odznaczenia pañstwowe. Nastêpnie przybli¿ono organizacjê samorz¹du, zakres jego organów oraz
wydawanych przez nie aktów prawnych. Kolejne rozdzia³y omawiaj¹ funkcjonowanie parlamentu (Národná rada slovenskej republiky), prezydenta Republiki S³owackiej oraz rz¹du (vláda). Wyranie g³owa pañstwa zaliczana jest tu do w³adzy wykonawczej. Opracowanie koñcz¹ rozwa¿ania na temat w³adzy s¹downiczej (súdna
moc), w tym trybuna³u konstytucyjnego (ústavný súd) oraz organów ochrony prawa,
do których zaliczono: prokuraturê, rzecznika praw obywatelskich (Verejný ochranca
práv), Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky), komorników, notariuszy, adwokatów i mediatorów1 .
Analiza poszczególnych instytucji ustrojowych oparta zosta³a na interpretacji
norm konstytucyjnych, ustaleniach doktryny s³owackiego prawa konstytucyjnego
i ocenach formu³owanych w perspektywie komparatystycznej, a tak¿e orzecznictwa
s³owackiego trybuna³u konstytucyjnego oraz europejskich s¹dów chroni¹cych prawa
cz³owieka.
Recenzowane opracowanie to skrupulatnie przygotowany i ród³owo obudowany podrêcznik nauki o pañstwie wspó³czesnym. Podkreliæ nale¿y istotny wk³ad do
nauki prawa konstytucyjnego tak¿e dla teoretyków w innych pañstwach, w szczególnoci zajmuj¹cych siê badaniami komparatystycznymi. Oba tomy wyró¿niaj¹ siê
logicznym i proporcjonalnym uk³adem materia³u, przejrzystoci¹ ujêcia tematu oraz
rozwag¹ w formu³owaniu tez, ocen i s¹dów. Wysi³ki zmierzaj¹ce do stworzenia
zwartego systemu prawa konstytucyjnego Republiki S³owackiej nale¿y oceniæ wysoko. Opracowanie to ma wartoæ nie tylko informacyjn¹, lecz tak¿e teoretyczn¹
i praktyczn¹  odzwierciedla ewolucjê i istotne zmiany instytucji s³owackiego prawa
konstytucyjnego. Podkreliæ trzeba tak¿e wykorzystanie bogatej wielojêzycznej literatury tematu. Profesor L. Cibulka wraz ze swymi pracownikami wnosi powa¿ny
wk³ad do studiów nad nauk¹ o pañstwie i konstytucjonalizmie wspó³czesnym. Recenzowane opracowanie daje dobre wiadectwo wysokiego poziomu nauki prawa
konstytucyjnego w Republice S³owackiej. Na uznanie zas³uguje równie¿ forma,
w jakiej dokonano prezentacji s³owackiego rodowiska konstytucjonalistów wobec
zagranicy.
Stanis³aw Sagan

1

Organ ten nie znalaz³ siê w spisie treci omówiony zosta³ na ss. 373378 w rozdziale II tomu.
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Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu M³odych Karnistów, Poznañ, 1617 kwietnia 2015 r.

W dniach 1617 kwietnia 2015 r. w Poznaniu odby³ siê IV Ogólnopolski Zjazd
M³odych Karnistów nt. Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialnoci karnej. Co warto wskazaæ, Zjazd ma ju¿ charakter corocznej konferencji organizowanej dziêki zaanga¿owaniu prof. dr. hab. Roberta Zaw³ockiego oraz pozosta³ych
pracowników Zak³adu Prawa Karnego Wydzia³u Praw i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy co roku staraj¹ siê aran¿owaæ
dyskusjê na ró¿nych p³aszczyznach prawa karnego. W 2014 r. analizowano za³o¿enia i ewentualne skutki przygotowywanej reformy prawa karnego, w 2013 r. podjêto
dyskusjê o zasadzie nullum crimen sine lege, a w 2012 r. poruszana by³a problematyka interdyscyplinarnoci nauk penalnych.
Podstawowym celem kwietniowych spotkañ w Poznaniu jest integracja m³odych naukowców ze wszystkich katedr penalnych w Polsce, st¹d nazwa Ogólnopolski Zjazd M³odych Karnistów. Organizatorzy nie wprowadzili cenzusu wiekowego, dlatego ka¿dy naukowiec czuj¹cy siê m³ody duchem jest mile widzianym
uczestnikiem Zjazdu. Poza mo¿liwoci¹ udzia³u w konferencji, wys³uchaniem wyst¹pieñ i dyskusj¹ w ramach poszczególnych paneli zwykle wydawana jest publikacja
zawieraj¹ca wszystkie referaty przygotowywane przez uczestników Zjazdu. Organizatorzy prowadz¹ ponadto bazê tematów, jakie s¹ przedmiotem badañ uczestników, co
stanowi istotny czynnik ukierunkowuj¹cy tematykê kolejnego Zjazdu.
Tegoroczne spotkanie powiêcone zosta³o w ca³oci problematyce konsensualizmu i kompensacji w zderzeniu z reform¹ prawa karnego z lipca br. Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu, dokonanego przez prof. dr hab. Roberta Zaw³ockiego
(UAM), przedstawiony zosta³ dwudniowy program i podzia³ przygotowanych wyst¹pieñ, obejmuj¹cy czêæ dotycz¹c¹ problematyki z art. 46 k.k., nastêpnie referaty
zwi¹zane z analiz¹ art. 59 k.k. i panel o charakterze procesowym nt. procedury
karnej.
Pierwszy panel zainaugurowa³a dr El¿bieta Hryniewicz-Lach (UAM), która mówi³a na temat Kompensacji szkód i krzywd wywo³anych przestêpstwem jako obowi¹zkiem w³adzy publicznej. Wskazywa³a m.in. potrzebê zadoæuczynienia w zwi¹zku z czynnociami dokonywanymi przez funkcjonariuszy publicznych. Nastêpnie
wyst¹pi³a mgr Paulina Samuel (UWr) z referatem pt. Restorative justice wobec
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przestêpstwa w polskim prawie karnym, w którym poprzez komparatystykê z normami prawa pañstw anglosaskich stara³a siê wykazaæ ró¿nicê w ujêciu problematyki
kompensacji. Nastêpnym prelegentem by³a dr hab. Joanna Golonka (UR). W wyst¹pieniu pt. Szkoda w prawie karnym i jej znaczenie dla odpowiedzialnoci sprawcy
 zagadnienia karnomaterialne wskazywa³a na rozwi¹zania zawarte w kodeksie
karnym umo¿liwiaj¹ce zadoæuczynienie pokrzywdzonemu przez przestêpstwo.
Czwarty referat, zatytu³owany Rozstrzygniêcie o obowi¹zku naprawienia szkody wed³ug ró¿nych podstaw prawnych w jednym postêpowaniu karnym, przygotowa³y
reprezentantki UWr: dr hab. Anna Muszyñska i dr Katarzyna £ucarz. Twierdzi³y, ¿e
problematyka zwi¹zana z kompensacj¹ mo¿e wynikaæ nie tylko z unormowañ zawartych w kodeksie karnym. Nastêpnie dr Anna Opar (UR) mówi³a o Obowi¹zku
naprawienia szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem w kodeksie karnym z 1997 roku
(art. 46 k.k.)  doktrynalny i prawnomiêdzynarodowy kontekst regulacji. Stara³a siê
przede wszystkim wskazaæ podobieñstwa obowi¹zuj¹cych w Polsce uregulowañ
zwi¹zanych z kompensacj¹ do stosowanych w innych ustawodawstwach. Ostatni
referat tego panelu przygotowa³a mgr Ma³gorzata Mañczuk (UB) na temat Konsensualizmu na gruncie kodeksu karnego skarbowego na przyk³adzie dobrowolnego
poddania siê odpowiedzialnoci, który niestety nie zosta³ zaprezentowany z powodów technicznych.
Drugi panel, poruszaj¹cy problematykê zwi¹zan¹ z art. 59a k.k., otworzy³a
dr Barbara Stefañska (UW) referatem pt. Umorzenie kompensacyjne: instytucja karnomaterialna czy procesowa?, w którym podzieli³a siê swoimi spostrze¿eniami
o niejednoznacznym charakterze omawianej instytucji. Nastêpnie mgr Agnieszka
Orfin (USz) mówi³a na temat Roli i znaczenia instytucji umorzenia postêpowania
karnego uregulowanej w przepisie art. 59 k.k. Wskazywa³a m.in. mo¿liwoci w³aciwego ukierunkowania postawy sprawcy dozwolonego przez wskazane uregulowania
prawne. Z kolei mgr Maria Kabaciñska (UJ) w wyst¹pieniu pt. Mechanizmy kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym a funkcje i cele prawa karnego
przedstawi³a swoje spostrze¿enia dotycz¹ce braku pokrycia w znowelizowanych
przepisach prawa karnego niektórych funkcji i celów prawa karnego. Czwarty referat nt. Umorzenie pojednawcze a funkcja kompensacyjna prawa karnego  szanse
i zagro¿enia zaprezentowa³ mgr Kondrat Szczêsny (UB). Wskazywa³ na w¹tpliwoci co do w³aciwej interpretacji nowych rozwi¹zañ przewidzianych w znowelizowanym kodeksie karnym. Podobny temat podjê³a mgr Katarzyna £apiñska (UB)
w referacie pt. Zagro¿enia zwi¹zane ze stosowaniem instytucji umorzenia konsensualnego w trybie art. 59a k.k. Nastêpnie dr Szymon Tarapata i mgr Piotr Zakrzewski
(UJ) zaprezentowali Rozwa¿ania o mo¿liwoci stosowania konstrukcji opisanej
w art. 59 k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku form podstêpnego
wspó³dzia³ania, przedstawiaj¹c problematykê umo¿liwienia zadoæuczynienia
w przypadku kilku sprawców oraz zwi¹zane z tym w¹tpliwoci interpretacyjne.
Ostatnie w tym panelu wyst¹pienie pt. Kilka uwag o mo¿liwoci zastosowania tzw.
umorzenia kompensacyjnoci (art. 59a k.k.) do kodeksowej przestêpczoci gospo-
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darczej przygotowali mgr Sebastian Solecki i mgr Marcin Kusaj (UWr). Podzielili
siê oni spostrze¿eniami o mo¿liwociach zakoñczenia postêpowania karnego dotycz¹cego sprawców przestêpstw o charakterze ekonomicznym.
Obrady drugiego dnia Zjazdu rozpocz¹³ prof. Robert Zaw³ocki (UAM), dziêkuj¹c uczestnikom za udzia³ w poprzednim dniu i dyskusje. Podzieli³ siê równie¿
w³asnymi refleksjami dotycz¹cymi problematyki poruszanej na poprzednich panelach. Nastêpnie otworzy³ ostatni panel przewidziany podczas Zjazdu, obejmuj¹cy
zagadnienia procesowe prawa karnego.
Pierwszy referat pt. Kara szybka czy kara sprawiedliwa? wyg³osili prof. dr hab.
Cezary Kulecza i mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz (UB). Wskazywali w nim na
w¹tpliwoci dotycz¹ce w³aciwego korzystania z rozwi¹zañ przewidzianych w znowelizowanej procedurze karnej. Z kolei mgr Joanna Duda (UW) podjê³a temat Tryby
konsensualne a nowy model procesu karnego i porówna³a nowe mo¿liwoci zakoñczenia postêpowania karnego z obowi¹zuj¹cymi dotychczas. Dr Marta Brzeziñska
(USz) w wyst¹pieniu pt. Poszerzenie sposobów konsensualnego zakoñczenia postêpowania karnego zwi¹zane z nowelizacj¹ k.p.k. zaprezentowa³a swoje spostrze¿enia
dotycz¹ce nowych rozwi¹zañ prawnych przewidzianych w znowelizowanym kodeksie postêpowania karnego. Referat pt. Instytucja skazania sprawcy bez rozprawy
w trybie art. 335 k.p.k. jako karnoprocesowy instrument o charakterze konsensualnym przygotowa³a Dorota Dajnowicz (UWM). Wskaza³a w nim na mo¿liwoæ stosowania rozwi¹zania z art. 335 k.p.k. jako na jedn¹ z form mediacji w sprawach
karnych. Dr Magdalena Kowalewska (UO) podkreli³a natomiast potrzebê spe³nienia funkcji kary w znowelizowanych formach zakoñczenia postêpowania karnego
w swoim wyst¹pieniu pt. Skazanie w trybie konsensualnym a ogólne dyrektywy
wymiaru kary. Z kolei dr Ma³gorzata ¯bikowska (USz) przybli¿y³a Zakres materia³u
dowodowego stanowi¹cego podstawê dla skierowania wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy  zagadnienia wybrane. Prelegentka wskazywa³a na potrzebê w³aciwego okrelenia, czy faktycznie dosz³o do pope³nienia czynu i z jakich
pobudek jako podstawy umo¿liwiaj¹cej skazanie sprawcy bez koniecznoci przeprowadzenia rozprawy. Kolejny referat pt. Wynik postêpowania mediacyjnego jako postawa odpowiedzialnoci karnej zosta³ przygotowany przez dr Marcina Adamczyka
i dr Roberta Szostaka (UWM). Przedstawili oni specyfikê mediacji w sprawach
karnych i podzielili siê obawami dotycz¹cymi stosowania tego narzêdzia prawnego
w znowelizowanych przepisach prawa karnego. Nastêpnie mgr K. Letkiewicz zaprezentowa³ Podstawy uwzglêdnienia wniosku z art. 335 k.p.k. par. 1 i art. 338a k.p.k.
w wietle nowelizacji k.pk., dziel¹c siê szeregiem spostrze¿eñ nt. za³o¿eñ proceduralnych umo¿liwiaj¹cych zastosowanie instytucji przewidzianych w art. 335 k.p.k.
Ostatni referat w tym panelu i jednoczenie koñcz¹cy t¹ czêæ programow¹ Zjazdu
wyg³osi³ dr Mariusz Nawrocki (USz). W wyst¹pieniu pt. Wp³yw konsensualizmu na
model postêpowania odwo³awczego w polskim procesie karnym zaprezentowa³
funkcjê naprawcz¹ prawa karnego jako istotny czynnik wp³ywaj¹cy na orzeczenia
s¹dów o zasadnoci wnoszonej apelacji.
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Po wys³uchaniu wszystkich referatów podsumowano dwa dni konferencji. Warto wskazaæ, ¿e zgodnie z intencj¹ organizatorów po ka¿dym wyst¹pieniu nastêpowa³a krótka dyskusja zwi¹zana z przedstawian¹ problematyk¹. Nie sposób by³o nie
zauwa¿yæ, ¿e prym w tej materii wiedli przedstawiciele Uniwersytetu Jagielloñskiego, momentami bardzo ¿arliwie wymieniaj¹c siê pogl¹dami na aktualnie omawian¹
kwestiê. Z uwagi na to, ¿e uczestnikami konferencji byli nie tylko pracownicy
i doktoranci orodków naukowych, ale równie¿ osoby pracujace w ró¿nych instytucjach stosuj¹cych przepisy prawa karnego, uczestnicy Zjazdu mieli mo¿liwoæ poznania ró¿nych punktów widzenia zwi¹zanych z poruszan¹ problematyk¹ oraz wys³uchania spostrze¿eñ, obaw i nadziei zwi¹zanych z mo¿liwociami, jakie
wprowadzi³a lipcowa nowelizacja prawa karnego.
Koñcz¹c obrady IV Zjazdu M³odych Karnistów, prof. dr hab. Robert Zaw³ocki
dziêkowa³ za udzia³ w konferencji, jednoczenie zapraszaj¹c na kolejny przysz³oroczny Zjazd.
Micha³ Kurzyñski
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przestêpstwa i nieprawid³owoci wyborcze,
Olsztyn 12 maja 2015 r.
W dniu 12 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Naukowa
powiêcona zagadnieniom przestêpstw i nieprawid³owoci wyborczych. Konferencjê
zorganizowa³o Studenckie Ko³o Naukowe Mi³oników Spo³eczeñstw i Kultury Antyku Romanitas przy wspó³pracy z Katedr¹ Powszechnej Historii Prawa, Prawa
Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy sprawowali: prof.
zw. dr hab. Ryszard Górecki  Rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, prof. dr hab. Stanis³aw Pikulski  Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego oraz Beata Tokaj  Szef Krajowego
Biura Wyborczego.
Zasadniczym za³o¿eniem spotkania by³a prezentacja aktualnych badañ nad zjawiskiem przestêpczoci wyborczej oraz innego typu uchybieñ i nieprawid³owoci,
które wystêpuj¹ w obszarze realizacji aktu wyborczego, omówienie ich przyczyn,
przegl¹d aktualnych pogl¹dów doktryny i orzecznictwa w ww. zakresie, jak równie¿
mo¿liwoci i kierunków nowelizacji prawa wyborczego, pozwalaj¹cych wyeliminowaæ lub chocia¿by znacznie ograniczyæ skalê problemu.
W konferencji wziê³o udzia³ wielu przedstawicieli nauk prawnych, historii, stosunków miêdzynarodowych czy politologii, reprezentuj¹cych takie orodki akademickie, jak Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wroc³awski, Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu. Na uwagê
zas³uguje fakt uczestnictwa w charakterze prelegentów studentów zagranicznych,
m.in. z Università degli Studi di Sassari (W³ochy) oraz Universitat de València
(Hiszpania).
Program konferencji obejmowa³ ³¹cznie 33 wyst¹pienia, w trakcie których podejmowano nie tylko aktualne problemy prawne ze szczególnym uwzglêdnieniem
karnomaterialnych, karnoprocesowych i kryminologicznych aspektów przestêpczoci wyborczej oraz elementów prawa wyborczego, ale równie¿ interesuj¹ce zagadnienia z zakresu historii prawa i bie¿¹cych wydarzeñ politycznych. Nie dotyczy³y
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one wy³¹cznie Polski, skupia³y siê te¿ na ustawodawstwach pañstw obcych. Czêæ
merytoryczn¹ konferencji otworzy³ interesuj¹cy wyk³ad prof. zw. dr. hab. Arkadiusza ¯ukowskiego na temat realizacji idei i za³o¿eñ wolnych i uczciwych wyborów.
Nastêpnie zebrani wys³uchali referatów nt. zachowania równoci szans wyborczych
w prekampanii oraz karalnoci nawo³ywania do rezygnacji z g³osowania i bojkotu
wyborów. Do ciekawszych wyst¹pieñ zaliczyæ nale¿y prezentacjê rozwi¹zañ prawnych w ustawodawstwie wyborczym Boni i Hercegowiny w ujêciu standardów
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, analizê przebiegu procesu wyborczego na Litwie w wietle dowiadczeñ mniejszoci polskiej,
przybli¿enie nieprawid³owoci wyborczych na Ukrainie i Bia³orusi, a tak¿e mo¿liwoci instrumentalnego wykorzystywania ordynacji wyborczej do manipulowania
przebiegiem g³osowania i jego wynikami. Prelegenci podjêli ponadto zagadnienia
prawnokarnej ochrony alternatywnych metod g³osowania na gruncie polskiego prawa wyborczego oraz wielowymiarowoci korupcji wyborczej. W panelu powiêconym historycznym aspektom nieprawid³owoci wyborczych interesuj¹ce okaza³o siê
omówienie zasad organizacji i funkcjonowania rad wyborczych Kwintusa Tulliusza
Cycerona zawartych w Commentariolum petitionis oraz przybli¿enie problematyki
przebiegu wyborów w Polsce okresu XX-lecia miêdzywojennego.
Nale¿y zwróciæ uwagê na oryginalnoæ programu konferencji. Organizatorzy
przygotowali go w formie karty do g³osowania, poszczególne panele dyskusyjne
przedstawiono jako listy wyborcze, za tytu³ panelu stanowi³ nazwê komitetu wyborczego nawi¹zuj¹cego do tematyki wyg³aszanych referatów.
Konkluduj¹c, w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przestêpstwa i nieprawid³owoci wyborcze wziêli udzia³ nie tylko przedstawiciele rodowisk akademickich, ale tak¿e zainteresowani funkcjonowaniem prawa wyborczego w praktyce
czy te¿ szczególnymi jego aspektami. Wród goci przys³uchuj¹cych siê wyst¹pieniom by³o liczne grono osób zwi¹zanych z lokalnym ¿yciem publicznym oraz mediami. Na sukces spotkania niew¹tpliwie wp³yn¹³ równie¿ jego termin  poprzedzaj¹cy II turê niezwykle interesuj¹cych wyborów Prezydenta RP. W przedmiocie
g³ównej tematyki konferencji, tj. zjawiska przestêpczoci wyborczej, dostrze¿ono, i¿
problem ten, stwierdzany od najdawniejszych czasów, wystêpuje równie¿ wspó³czenie, choæ stopieñ jego szkodliwoci spo³ecznej jest zró¿nicowany, przy czym nie
ogranicza go ustrój polityczny przyjmowany w poszczególnych pañstwach. Nale¿y
jednak z optymizmem spogl¹daæ na rozwój demokracji i instytucji wyborów powszechnych, albowiem krzewienie wiadomoci politycznej i budzenie szacunku do
prawa  m.in. przez wykazywanie jego niedoskona³oci lub realnych zagro¿eñ
 przyczyniaæ siê bêdzie do umacniania postawy proobywatelskiej i ograniczaæ
wp³yw niekorzystnych zjawisk na realizacjê aktu wyborczego.
Damian W¹sik

