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Porozumienia procesowe
w kontekcie zasad postêpowania karnego
Porozumienia procesowe stanowi¹ nieod³¹czny i coraz czêciej wykorzystywany element wspó³czesnego procesu karnego1. Ró¿nego rodzaju uk³ady pomiêdzy
poszczególnymi uczestnikami postêpowania komentuje siê i ocenia z ró¿nych perspektyw. Z pewnoci¹ podkrela siê, ¿e s¹ one wyrazem zmian w przyjmowanych
modelach rozstrzygania sporów, które przybieraj¹ postaæ stopniowego odchodzenia
od modelu wy³¹cznie judykacyjnego na rzecz konsensualnego rozwi¹zywania konfliktów, tak¿e w sferze prawa karnego. Wyranie zarysowuj¹ siê tendencje wskazuj¹ce na ewolucjê polskiego procesu karnego  od modelu klasycznego, w którym
podmiotem zasadniczym, w³adczo kieruj¹cym i rozstrzygaj¹cym jest organ procesowy, a strony s¹ pozbawione mo¿liwoci wspó³decydowania o wyniku procesu, do
modelu postklasycznego, w którym du¿o wiêkszy nacisk po³o¿ony jest na partycypacjê stron w rozwi¹zaniu konfliktu2. W tym kontekcie porozumienia procesowe s¹
ewidentnym przejawem takich zmian. Wi¹¿e siê to nieod³¹cznie ze zdecydowanym
wzmocnieniem pozycji stron procesowych, zw³aszcza pokrzywdzonego.
Rozwój konsensualizmu powoduje, i¿ oskar¿ony i pokrzywdzony maj¹ coraz
wiêksz¹ mo¿liwoæ wyra¿ania swoich oczekiwañ i d¹¿eñ w zakresie satysfakcjonuj¹cego ich zakoñczenia postêpowania. Wzrasta wiêc poziom ochrony ich interesów,
1 Na temat pojêcia porozumieñ procesowych zob. S. Walto, Dopuszczalnoæ porozumiewania siê
i uzgadniania rozstrzygniêæ przez uczestników postêpowania karnego w wietle polskiej procedury
karnej, [w:] A.J. Szwarc (red.), Porozumiewanie siê i uzgadnianie rozstrzygniêæ przez uczestników
postêpowania karnego, Warszawa  Poznañ 1993, s. 5052. Rozwa¿ania zawarte w niniejszym artykule
koncentruj¹ siê wokó³ trzech instytucji, a mianowicie: mediacji (art. 23a k.p.k.), skazania bez rozprawy
(art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania siê karze (art. 338a, art. 387 k.p.k.), uwzglêdniaj¹c tak¿e
nowe propozycje wprowadzane w ostatnich latach do kodeksu postêpowania karnego.
2 Szerzej: L. Morawski, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian,
Warszawa 1999, s. 167179. Por. tak¿e S. Steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym, Kraków 2005, s. 33 i nast.
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oceniany ju¿ nie tylko przez pryzmat stworzenia gwarancji przed arbitralnoci¹
i nadu¿yciami ze strony organów procesowych, ale tak¿e postrzegany w p³aszczynie wspó³decydowania stron konfliktu o sposobie jego rozwi¹zania. Z drugiej strony
ocena porozumieñ procesowych musi byæ dokonywana tak¿e z innej perspektywy.
Istniej¹ce rozwi¹zania analizuje siê z punktu widzenia przyspieszenia postêpowania,
któremu sprzyjaj¹ ró¿nego rodzaju uk³ady miêdzy uczestnikami. Oprócz niew¹tpliwej korzyci w postaci skrócenia procesu, zwraca siê jednak tak¿e uwagê na przedmiotowe uproszczenie postêpowania z powodu nakazu przestrzegania zasady prawdy materialnej i realizacji celów procesu w zakresie osi¹gniêcia sprawiedliwoci3.
Wreszcie, z punktu widzenia filozofii prawa, niezwykle aktualne staje siê zagadnienie okrelane jako prywatyzacja wymiaru sprawiedliwoci, przejawiaj¹ca siê w coraz wiêkszym wp³ywie innych ni¿ organy pañstwa uczestników zarówno na przebieg
procesu, jak i jego wynik4.
Wskazana wielop³aszczyznowoæ oceny porozumieñ procesowych powoduje,
¿e tego typu rozwi¹zania nie s¹ jednolicie oceniane. Sam fakt istnienia porozumieñ
jest co prawda powszechnie akceptowany, jednak co do zakresu ich obowi¹zywania
i realnego znaczenia  zdania s¹ podzielone. Wyrazem tej niejednolitoci s¹ czêste
zmiany przepisów dotycz¹cych tych instytucji. Najczêciej nie maj¹ one charakteru
kosmetycznych poprawek, lecz modyfikacji bêd¹cych wyrazem odmiennych koncepcji postrzegania porozumieñ karnoprocesowych. Dobrym tego przyk³adem s¹
dwie ostatnie nowelizacje kodeksu postêpowania karnego.
Rozwi¹zania przyjête dnia 27 wrzenia 2013 r.5, które obowi¹zywa³y w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 14 kwietnia 2016 r., by³y wyrazem d¹¿enia do znacznego
zwiêkszenia roli porozumieñ w procesie karnym6. Wprowadzono mo¿liwoæ umorzenia kompensacyjnego, bêd¹cego skutkiem pojednania stron i naprawienia szkody; rozszerzono mo¿liwoæ skazania bez rozprawy w wyniku porozumienia zawartego pomiêdzy podejrzany i prokuratorem, a tak¿e skazania bez przeprowadzenia
postêpowania dowodowego na skutek tzw. dobrowolnego poddania siê karze przez
oskar¿onego; znacznie rozszerzono mo¿liwoæ z³agodzenia odpowiedzialnoci kar3 Szeroko: J. Karaniewicz, Efektywnoæ realizacji zadañ pañstwa w zakresie wymiaru sprawiedliwoci a tendencje do uproszczeñ postêpowania w polskiej procedurze karnej, [w:] M. Jastrzêbski,
T. Kuczur (red.), Bezpieczeñstwo pañstwa a wolnoæ jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne,
Toruñ 2013, s. 151198. Por. tak¿e: S. Walto, Nowe instytucje w kodeksie postêpowania karnego
z 1997 r., Pañstwo i Prawo 1997, nr 8, s. 34.
4 Szeroko na temat zmian koncepcji procesu karnego zob. M. Rogacka-Rzewnicka, O zjawisku
prywatyzacji (cywilizacji) prawa karnego w wietle koncepcji celu postêpowania karnego. Krótki
rys historycznoprawny, Prokuratura i Prawo 2010, nr 12, s. 235252.
5 Ustawa z dnia 27 wrzenia 2013 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247)  dalej jako nowela wrzeniowa.
6 W uzasadnieniu noweli wrzeniowej (s. 6) wskazano, ¿e jednym z g³ównych celów nowelizacji
by³o usprawnienie i przyspieszenie postêpowania, dziêki stworzeniu prawnych ram szerszego wykorzystania konsensualnych sposobów zakoñczenia postêpowania karnego. Uzasadnienie dostêpne na stronie
<www.sejm.gov.pl>.
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nej w sytuacjach zgody oskar¿onego na istotne skrócenie i uproszczenie postêpowania7; wzmocniono gwarancje stron decyduj¹cych siê na mediacjê. Analiza ca³okszta³tu rozwi¹zañ przyjêtych w noweli wrzeniowej w pe³ni uzasadnia³a wniosek
o znacznym zwiêkszeniu roli porozumieñ procesowych, akcentuj¹c jednoczenie
obawy o zbyt daleko posuniêt¹ prywatyzacjê wymiaru sprawiedliwoci i podporz¹dkowanie porozumieñ procesowych przede wszystkim d¹¿eniu do przyspieszenia postêpowania za wszelk¹ cenê, nawet cenê sprawiedliwoci procesu.
Ustawa nowelizuj¹ca z 11 marca 2016 r.8 jest natomiast wyrazem stanowiska
zdecydowanie ostro¿niejszego w odniesieniu do znaczenia porozumieñ procesowych i koncepcji bardziej ograniczonego wp³ywu stron na wynik procesu. Przede
wszystkim wyeliminowano mo¿liwoæ umorzenia kompensacyjnego oraz dopuszczalnoæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary jedynie w oparciu o zawarte porozumienie, argumentuj¹c, ¿e jakkolwiek elementy restytucyjne stanowiæ powinny bardzo
wa¿ny element prawnokarny w perspektywie udzia³u pokrzywdzonego w procesie
karnym, to rozwi¹zania takie nie powinny odrywaæ formy konkluzji procesowej od
czynu pope³nionego przez sprawcê i uznaj¹c tym samym, ¿e te dwie instytucje
o charakterze oportunistyczno-konsensualnym stanowi¹ nadmierny wyraz udzia³u
tego typu rodków w sferze prawa karnego materialnego i procesowego9.
Wskazane nowele s¹ potwierdzeniem ci¹g³ego cierania siê ró¿nych koncepcji
dotycz¹cych znaczenia porozumieñ procesowych w procesie karnym. Jak siê wydaje, ich odmiennoci wynikaj¹ przede wszystkim z innego roz³o¿enia akcentów miêdzy poszczególne cele osi¹gane dziêki porozumieniom. Wi¹¿e siê to nieod³¹cznie
tak¿e z okreleniem relacji tych¿e celów do poszczególnych zasad procesowych.
Upraszczaj¹c nieco poszczególne stanowiska, mo¿na bowiem wskazaæ, ¿e zwolennicy szerokiego stosowania trybów konsensualnych k³ad¹ nacisk przede wszystkim na realizacjê celu okrelonego w art. 2 § 1 pkt 5 k.p.k. (rozstrzygniêcie
sprawy w rozs¹dnym terminie), wskazuj¹c jednoczenie, i¿ s³u¿y to tak¿e zabezpieczeniu prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Natomiast przeciwnicy wzmacniania roli porozumieñ podkrelaj¹ pierwszorzêdne znaczenie zasady
prawdy materialnej, wskazuj¹c na niedopuszczalnoæ podporz¹dkowania tej zasady
koniecznoci usprawnienia postêpowania czy koncepcji wzmocnienia procesowej
pozycji stron, w tym pokrzywdzonego. Warto wiêc spojrzeæ na porozumienia proce7

Rozszerzono mo¿liwoæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary poza przypadkami okrelonymi
w art. 60 § 14 k.k., a tak¿e odst¹pienia od wymierzenia kary w razie zarzucenia przestêpstwa zagro¿onego kar¹ nieprzekraczajac¹ 5 lat pozbawienia wolnoci na tryby konsensualne inicjowane przez oskar¿onego (wniosek o skazanie bez przeprowadzenia postêpowania dowodowego z³o¿ony w trybie art. 387
lub 338a k.p.k.). Z drugiej jednak strony nale¿y podkreliæ niekonsekwencjê ustawodawcy, który nowel¹
usun¹³ mo¿liwoæ warunkowego zawieszenia wykonania kary niezale¿nie od przes³anek okrelonych
w art. 69 § 13 k.k. (por. art. 343 § 2 pkt 2 k.p.k. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 9 listopada 2015 r.).
8 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)  dalej jako nowela marcowa.
9 Uzasadnienie noweli z dnia 11 marca 2016, s. 1718. Druk nr 207 wraz z uzasadnieniem dostêpny
na stronie <www.sejm.gov.pl>.
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sowe tak¿e od strony zasad procesowych, na realizacjê których maj¹ one najwiêkszy
wp³yw.
Pierwsze skojarzenie porozumieñ procesowych z zasadami postêpowania karnego dotyczy oczywicie kontradyktoryjnoci. Bli¿sza analiza prowadzi jednak do
wniosku, ¿e w rozwa¿aniach nale¿y uwzglêdniæ tak¿e wspomniane ju¿ zasady prawdy materialnej i szybkoci postêpowania oraz inne zasady procesowe, a przede
wszystkim zasadê informacji prawnej, zasadê legalizmu, zasadê s¹dowego wymiaru
sprawiedliwoci, zasadê sprawiedliwoci (zw³aszcza w wymiarze trafnej reakcji karnej). Aby uporz¹dkowaæ dalsze rozwa¿ania, mo¿na przyj¹æ podzia³ zasad w nich
uwzglêdnianych na dwie grupy. Pierwsza obejmuje zasady odnosz¹ce siê do pozycji
stron procesowych, druga za zawiera te, które s¹ istotne z punktu widzenia organu
procesowego i jego zadañ. Jest to podzia³ umowny, a przy tym mo¿e wydawaæ siê
niejednoznaczny, bowiem trudno zaprzeczyæ, ¿e np. zasada prawdy materialnej ma
istotne znaczenie z perspektywy organu procesowego, jak te¿ stron postêpowania.
Przyjmuj¹c jednak wy³¹cznie porz¹dkuj¹cy charakter tego podzia³u, nale¿y zaznaczyæ, i¿ przyporz¹dkowanie okrelonej zasady do jednej z grup jest podyktowane
jedynie si³¹ akcentu po³o¿onego na wp³yw porozumienia na realizacjê zadañ konkretnego podmiotu.
Bior¹c pod uwagê znaczenie porozumieñ procesowych dla stron postêpowania,
zw³aszcza pokrzywdzonego i oskar¿onego, wskazaæ nale¿y na dwie zasady: kontradyktoryjnoci oraz zasadê informacji prawnej. W zakresie pierwszej z nich, przewiduj¹cej, ¿e proces karny przybiera postaæ sporu toczonego przez równouprawnione
strony przed bezstronnym i obiektywnym arbitrem rozstrzygaj¹cym ów spór10, zale¿noæ pomiêdzy zakresem kontradyktoryjnoci i stosowaniem porozumieñ jest wyranie widoczna.
Zwiêkszenie kontradyktoryjnoci oznacza wzmocnienie pozycji stron i ich bardziej znacz¹c¹ partycypacjê nie tylko w prowadzeniu sporu, ale tak¿e w jego rozstrzygniêciu. Dobitnie podkrela³ to projektodawca noweli wrzeniowej z 2013 r., wskazuj¹c, ¿e jej celem jest przerzucenie odpowiedzialnoci za wynik procesu na strony
postêpowania11. W pierwszej kolejnoci wi¹za³o siê to z ograniczeniem dowodowej
aktywnoci s¹du12 i wzmocnieniem uprawnieñ stron w tym zakresie (m.in. poprzez
dopuszczenie wykorzystania tzw. dowodów prywatnych)13, ze znacznym u³atwieniem
dostêpu do korzystania z profesjonalnej pomocy obroñców i pe³nomocników14. Dal10 M. Cielak, Polska procedura karna. Podstawowe za³o¿enia teoretyczne, Warszawa 1984,
s. 254; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2014, s. 111; S. Walto,
P. Hofmañski, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 274; A. Murzynowski, Istota i zasady
procesu karnego, Warszawa 1994, s. 171.
11 Uzasadnienie noweli wrzeniowej, s. 5.
12 Por. brzmienie art. 167 k.p.k. ustalone nowel¹ wrzeniow¹.
13 Por. m.in. artyku³y: 167, 367a, 370, 389, 391, 393 § 3 k.p.k.  w brzmieniu nadanym nowel¹
wrzeniow¹.
14 Zw³aszcza w zakresie okrelonym art. 80a i 87a k.p.k. w brzmieniu ustalonym nowel¹ wrzeniow¹.
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sz¹ konsekwencj¹ by³o rozszerzenie trybów konsensualnych, m.in. poprzez dopuszczenie dobrowolnego poddania siê karze przez oskar¿onego o zbrodnie (wczeniej
tylko o wystêpki)15, rozszerzenie mo¿liwoci nadzwyczajnego z³agodzenia kary
poza wypadkami okrelonymi w art. 60 k.k. na orzekanie na wniosek oskar¿onego
z³o¿ony w trybie art. 338a k.p.k. oraz 387 k.p.k.16, a tak¿e wprowadzenie nowej
instytucji o wyranie oportunistycznym charakterze w postaci umorzenia kompensacyjnego17 (zobowi¹zuj¹cego, poza wyj¹tkowymi przypadkami, do umorzenia postêpowania w sprawach o okrelone przestêpstwa, jeli sprawca pojedna³ siê z pokrzywdzonym i naprawi³ szkodê lub zadoæuczyni³ krzywdzie)18.
Z kolei nowela z 11 marca 2016 r. cofnê³a najwa¿niejsze ze wskazanych zmian.
Przede wszystkim usuniêto mo¿liwoæ umorzenia kompensacyjnego (art. 59a k.k.)
oraz nadzwyczajnego z³agodzenia kary wy³¹cznie z uwagi na zawarte porozumienie
(art. 60a k.k.). Przyjêto wiêc, ¿e wymierzana kara, tak¿e ta orzeczona w drodze
rozstrzygniêcia konsensualnego, powinna byæ zgodna z ogólnymi dyrektywami jej
wymiaru. Nie zanegowano przy tym stanowiska, i¿ postawa sprawcy po pope³nieniu czynu i jego zachowanie wobec pokrzywdzonego powinny mieæ znaczenie
przy wymiarze kary, lecz podkrelono, ¿e czynniki te nie mog¹ stanowiæ samodzielnej podstawy do bardzo daleko id¹cego ³agodzenia wymiaru kary, a nawet
ca³kowitego unikniêcia odpowiedzialnoci karnej. Odnosz¹c siê natomiast do
przes³anek umorzenia kompensacyjnego, zauwa¿ono, ¿e powa¿n¹ wad¹ tego rozwi¹zania jest umo¿liwienie unikniêcia odpowiedzialnoci karnej przez sprawców
nawet powa¿nych przestêpstw, odbierane spo³ecznie jako wykupienie siê od odpowiedzialnoci19.
15

Por. art. 338a i 387 k.p.k. w brzmieniu ustalonym nowel¹ wrzeniow¹.
Art. 60a k.k. dodany ustaw¹ z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396). Wskazany przepis przeniós³ mo¿liwoæ nadzwyczajnego
z³agodzenia kary (poza wypadkami wskazanymi w art. 60 § 14 k.k.), która do tej pory przewidziana
by³a w art. 343 § 2 k.p.k., ale odnosi³a siê jedynie do orzekania na wniosek prokuratora i skazanie
oskar¿onego bez przeprowadzenia rozprawy (z³o¿ony w trybie art. 335 k.p.k.). Treæ art. 60a k.k.
odnosi³a siê natomiast tak¿e do orzekania na wniosek samego oskar¿onego (i skazania go bez przeprowadzenia postêpowania dowodowego), z³o¿ony w trybie art. 338a albo 387 k.p.k. Co wiêcej, art. 60a
k.k. rozszerzy³ na tryby konsensualne inicjowan¹ przez oskar¿onego (art. 338a, 387 k.p.k.) mo¿liwoæ
odst¹pienia od wymierzenia kary i orzeczenia wy³¹cznie rodka karnego, przepadku lub rodka kompensacyjnego, je¿eli przypisany oskar¿onemu wystêpek by³ zagro¿ony kar¹ nieprzekraczaj¹c¹ 5 lat pozbawienia wolnoci.
17 Zwanego tak¿e restytucyjnym (por. m.in. £. Chojniak, Umorzenie restytucyjne  odpowied na
zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji?, [w:] S. Pikulski, M. Romañczuk-Gr¹cka (red.),
Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 609617; R. Koper, Warunki umorzenia postêpowania karnego w trybie art. 59a k.k., Ius Novum 2014, nr 3, s. 1125) czy te¿ umorzeniem wnioskowym (por. A. Lach, Umorzenie postêpowania karnego na podstawie art. 59a k.k., Prokuratura
i Prawo 2015, nr 12, s. 137.
18 Art. 59a k.k. dodany ustaw¹ z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396).
19 Uzasadnienie noweli marcowej, s. 5, 18.
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Kontradyktoryjnoæ przejawiaj¹ca siê siln¹ pozycj¹ porozumieñ procesowych
ma z pewnoci¹ swoje zalety20. Strony same tocz¹ spór, ale te¿ maj¹ wiadomoæ
znaczenia tej walki dla uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygniêcia. W takich
sytuacjach mo¿na liczyæ na wiêksze zaanga¿owanie stron, które maj¹c realny wp³yw
na wynik procesu, chêtniej bêd¹ podejmowa³y dzia³ania. Co tak¿e niezwykle istotne,
im wiêksze procesowe znaczenie zawartego porozumienia, tym wiêksze poczucie
satysfakcji z procesu i akceptacji stron dla ostatecznego rozstrzygniêcia. Niew¹tpliw¹ zalet¹, tak¿e z perspektywy stron, jest przyspieszenie postêpowania i zakoñczenie procesu w krótszym terminie. Ogranicza to negatywne konsekwencje psychologiczne zwi¹zane z udzia³em w procesie, a tak¿e skraca czas oczekiwania na decyzjê
kszta³tuj¹c¹ sytuacjê prawn¹ zainteresowanych  pokrzywdzonego w zakresie
uwzglêdnienia jego prawnie chronionych interesów, oskar¿onego w zakresie kszta³tu jego odpowiedzialnoci karnej. Poszukuj¹c pozytywnych aspektów kontradyktoryjnoci, przejawiaj¹cej siê w szerokim stosowaniu porozumieñ, trzeba zauwa¿yæ,
¿e wspó³decydowanie stron o wyniku procesu zwiêksza mo¿liwoæ przewidywania
rozstrzygniêcia. Trzeba oczywicie pamiêtaæ, ¿e podmiotem podejmuj¹cym ostateczn¹
decyzjê pozostaje organ procesowy, niemniej jednak zawarcie porozumienia pozwala
na prognozowanie co do kszta³tu odpowiedzialnoci karnej. Z pewnoci¹ im wiêksze
formalne zwi¹zanie organu ugod¹ zawart¹ przez strony, tym wiêkszy komfort tych
podmiotów wynikaj¹cy z przewidywalnoci zakoñczenia postêpowania.
Drug¹ zasad¹ zwi¹zan¹ z pozycj¹ stron procesowych, maj¹c¹ istotne znaczenie
w zakresie oceny porozumieñ procesowych, jest zasada informacji prawnej  rozumiana jako obowi¹zek pouczania przez organ prowadz¹cy postêpowanie innych
uczestników procesu o przys³uguj¹cych im uprawnieniach i ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach. Zasada ta stanowi wa¿ny element zasady rzetelnego procesu21. Analiza
zmian prawa w ostatnim czasie prowadzi do wniosku, ¿e ustawodawca przywi¹zuje
do realizacji tej zasady du¿¹ wagê. wiadcz¹ o tym szczegó³owe regulacje wskazuj¹ce na czas, formê oraz zakres pouczenia przekazywanego uczestnikom procesu,
w szczególnoci stronom. Podstawê prawn¹ realizacji zasady informacji prawnej
wobec stron stanowi przede wszystkim art. 300 k.p.k. Od pocz¹tku obowi¹zywania
k.p.k. z 1997 r. przepis ten by³ systematycznie nowelizowany, a zmiany polega³y na
stopniowym uszczegó³awianiu treci pouczenia podejrzanego i pokrzywdzonego.
Tendencjê tê mo¿na zaobserwowaæ tak¿e w odniesieniu do porozumieñ procesowych, choæ podkreliæ nale¿y, ¿e ustawodawca dopiero niedawno w³¹czy³ pouczenie
w tym zakresie do zakresu bezwzglêdnej informacji prawnej.
Chocia¿ instytucjê mediacji wprowadzono wiele lat temu, to dopiero nowel¹
wrzeniow¹, z dniem 2 czerwca 2014 r., wyranie zobowi¹zano organ procesowy do
20

Szerzej zob.: K. Szczêsny, D. Ku¿elewski, Konsensualizm a kontradyktoryjnoæ procesu karnego. Uwagi na temat mediacji w wietle projektu nowelizacji k.p.k., [w:] P. Wiliñski (red.), Kontradyktoryjnoæ w polskim procesie karnym, LEX 2013 (dostêp: 1.06.2016).
21 Szerzej: J. Kosowski, Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w wietle art. 16
k.p.k., Warszawa 2011, zw³aszcza s. 2838 oraz 5370.
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pouczenia podejrzanego, a tak¿e pokrzywdzonego (przed pierwszym przes³uchaniem tych podmiotów) o ich uprawnieniach w zakresie inicjowania, zgody i udzia³u
w postêpowaniu mediacyjnym, za ustaw¹ z 20 lutego 2015 r.22 wskazano w tym
przepisie obowi¹zek pouczenia podejrzanego o jego uprawnieniach zwi¹zanych
z wnioskiem o skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz z wnioskiem o skazanie
bez postêpowania dowodowego (art. 338a i 387 k.p.k.). Do tego czasu brak by³o
wyranego zobowi¹zania organu procesowego do pouczenia w tym zakresie, a ocena takiej koniecznoci dokonywana by³a przez pryzmat art. 16 § 2 k.p.k., przewiduj¹cego obowi¹zek pouczenia poza wyranie sformu³owanym obowi¹zkiem prawnym
w sytuacji, w której pouczenie takie udzielane powinno byæ w miarê potrzeby.
Choæ potrzeba ta nie budzi³a w¹tpliwoci, dobrze siê sta³o, ¿e tak¿e w zakresie
informacji o porozumieniach procesowych mamy obecnie do czynienia z wyranym
obowi¹zkiem prawnym, bêd¹cym wyrazem bezwzglêdnej zasady informacji prawnej
(art. 16 § 1 k.p.k.). Wydaje siê, ¿e w zakresie pouczenia o prawach do zawarcia
porozumienia realizacja zasady informacji prawnej zosta³a zagwarantowana na zadowalaj¹cym poziomie.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na nieco inn¹ kwestiê, a mianowicie pouczenie
o konsekwencjach zawarcia lub niezawarcia porozumienia. Brzmienie art. 300 k.p.k
nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ przepis ten wprost odnosi siê przede wszystkim do
praw zwi¹zanych z udzia³em w uk³adach procesowych i przes³anek zawarcia porozumienia. Brakuje natomiast wyranego nawi¹zania do mo¿liwych skutków porozumienia. Pewne mo¿liwoci interpretacyjne daje brzmienie poszczególnych przepisów. Art. 23a § 1 k.p.k. stanowi, i¿ pouczenie powinno zawieraæ tak¿e informacjê
o celach i zasadach postêpowania mediacyjnego. Z kolei pouczenie podejrzanego
o uprawnieniach okrelonych w art. 335 k.p.k. obejmowaæ powinno przede przes³anki zawarcia porozumienia, a tak¿e jego konsekwencje w postaci wyst¹pienia
przez prokuratora do s¹du z wnioskiem o skazanie bez rozprawy (do³¹czonym do aktu
oskar¿enia lub kierowanym zamiast niego) i orzeczenie uzgodnionych z oskar¿onym
kar lub innych rodków. Powo³uj¹c siê na szerzej rozumian¹ zasadê uczciwoci
i lojalnoci procesowej, mo¿na interpretowaæ, i¿ informacja o celach postêpowania
mediacyjnego powinna obejmowaæ tak¿e prawnie dopuszczalne konsekwencje
ugody lub jej braku, za pouczenie dotycz¹ce treci wniosku o skazanie bez rozprawy (zw³aszcza wskazanie, ¿e zmierza on do wymierzenia kar i innych rodków
uzgodnionych z podejrzanym) powinno zawieraæ informacjê tak¿e co do trybu procedowania, przes³anek uwzglêdnienia wniosku przez s¹d, w tym mo¿liwoci uzale¿nienia jego uwzglêdnienia od dokonania wskazanej przez s¹d zmiany (za zgod¹
oskar¿onego) oraz braku sprzeciwu pokrzywdzonego, a tak¿e konsekwencjach nieuwzglêdnienia wniosku przez s¹d. Tak szeroki zakres pouczenia nie wynika jednak
22 Ustawa o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396.),
brzmienie obowi¹zuj¹ce od dnia 1 lipca 2015 r., w omawianym zakresie niezmienione nowel¹ marcow¹
z 2016 r.
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wprost z treci przepisów kodeksowych, co mo¿e w praktyce powodowaæ istotne
trudnoci. Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e stopieñ szczegó³owoci informacji
przekazywanych stronom bêdzie podporz¹dkowany woli zachêcenia ich do zawarcia
porozumienia i tym samym pouczenie bêdzie akcentowa³o korzyci z niego wynikaj¹ce, niedostatecznie wskazuj¹c (lub wrêcz ca³kowicie pomijaj¹c) ryzyko zwi¹zane
z nieosi¹gniêciem porozumienia lub jego nieuwzglêdnieniem przez s¹d.
Kwestia powy¿sza jest szczególnie wa¿na w sytuacji, w której ustawodawca
pozostawia organowi doæ du¿¹ swobodê w zakresie sposobu uwzglêdnienia zawartego porozumienia i jego wp³ywu na ostateczny wynik procesu. Tak jest choæby
w przypadku ugody mediacyjnej, która zgodnie z treci¹ art. 53 § 3 k.k. musi zostaæ
uwzglêdniona przy wymiarze kary, przy czym brakuje wyranych ustawowych gwarancji dla oskar¿onego co do rzeczywistego wp³ywu pojednania na jego sytuacjê
procesow¹. Organ dysponuje szeregiem mo¿liwoci z³agodzenia odpowiedzialnoci
karnej ze wzglêdu na pojednanie z pokrzywdzonym i naprawienie szkody, jednak¿e
ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi formami tego wp³ywu s¹ du¿e (np. mo¿e byæ to
istotny element przes¹dzaj¹cy o nadzwyczajnym z³agodzeniu kary, warunkowym
zawieszeniu wykonania kary, warunkowym umorzeniu postêpowania, ale te¿ mo¿e
jedynie wp³ywaæ na wymiar kary w ramach ustawowego zagro¿enia) i zale¿ne od
wielu czynników. Pouczenie o prawie do mediacji i zawarcia ugody bez szczegó³owych informacji na temat braku pewnoci co do zakresu i sposobu poprawy swojej
sytuacji mo¿e zostaæ odebrane jako przejaw nielojalnoci procesowej i wprowadzenia oskar¿onego w b³¹d.
Ocena regulacji prawnych dotycz¹cych realizacji zasady informacji prawnej
w odniesieniu do trybów konsensualnych nie jest wiêc jednoznacznie pozytywna.
Z jednej strony w³¹czenie pouczenia do treci art. 300 k.p.k. i objêcie go tym samym
bezwzglêdnym obowi¹zkiem nale¿y oceniæ pozytywnie. Na podkrelenie zas³uguje
tak¿e wyrane w³¹czenie do ustawy obowi¹zku pouczenia oskar¿onego przed
uwzglêdnieniem wniosku o skazanie bez rozprawy lub wniosku o skazanie bez
postêpowania dowodowego, o wy³¹czeniu z podstaw apelacji zarzutów okrelonych
w art. 438 pkt 3 i 4 k.p.k.23, jeli zwi¹zane s¹ one z zawarciem porozumienia
procesowego. Z drugiej jednak strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wzór pouczenia opracowany przez Ministra Sprawiedliwoci24 obejmuje w tym wzglêdzie ograniczony
i wybiórczy zakres informacji. W odniesieniu do mediacji nakazuje siê pouczenie
o prawie do z³o¿enia wniosku o skierowanie sprawy do postêpowania mediacyjnego
w celu pogodzenia siê z pokrzywdzonym, z zaznaczeniem, ¿e udzia³ w postêpowaniu mediacyjnym jest dobrowolny, a pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji
23 Do wskazanych przyczyn odwo³awczych nale¿¹: b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za
podstawê orzeczenia, je¿eli móg³ on mieæ wp³yw na treæ tego orzeczenia oraz ra¿¹ca niewspó³miernoæ
kary, rodka karnego, nawi¹zki lub nies³uszne zastosowanie albo niezastosowanie rodka zabezpieczaj¹cego, przepadku lub innego rodka.
24 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie okrelenia
wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowi¹zkach podejrzanego w postêpowaniu karnym (Dz.U. poz. 512).
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s¹ brane pod uwagê przez s¹d przy wymiarze kary (pkt 9 Pouczenia). W odniesieniu
do pozosta³ych trybów konsensualnych pouczenie obejmuje informacje o prawie
do uzgodnienia z prokuratorem wniosku o wydanie wyroku i wymierzenie przez s¹d
ustalonych kar lub innych rodków bez przeprowadzania dowodów, który mo¿e
zostaæ uwzglêdniony przez s¹d, je¿eli pokrzywdzony siê nie sprzeciwi. Wniosek taki
mo¿na równie¿ z³o¿yæ samodzielnie, przed dorêczeniem zawiadomienia o terminie
rozprawy albo na rozprawie, do chwili zakoñczenia pierwszego przes³uchania
wszystkich oskar¿onych, jednak wówczas s¹d mo¿e go uwzglêdniæ tylko, gdy prokurator i pokrzywdzony siê nie sprzeciwi¹ (pkt 10 Pouczenia). W kontekcie sygnalizowanej wy¿ej koniecznoci szerokiej, szczegó³owej informacji o warunkach,
treci i konsekwencjach stosowania trybów konsensualnych, treæ pouczenia skonstruowan¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci uznaæ nale¿y zdecydowanie
za niewystarczaj¹c¹ i niegwarantujac¹ w pe³ni zasady uczciwoci i lojalnoci organu
procesowego w zakresie udzielania informacji procesowej.
Z innych zasad procesowych, maj¹cych szczególne znaczenie w zwi¹zku
z zawieraniem porozumieñ procesowych, wskazano zasady: s¹dowego wymiaru
sprawiedliwoci, legalizmu, trafnej reakcji karnej, prawdy materialnej oraz szybkoci postêpowania. Analiza uzasadnienia ostatnich nowelizacji k.p.k. oraz argumentów zwolenników i przeciwników wzmocnionej kontradyktoryjnoci i jej konsekwencji, w tym wzrostu znaczenia porozumieñ procesowych, uzasadnia tezê, ¿e
spór ten opiera siê na uznaniu, ¿e w warunkach obecnie funkcjonuj¹cego polskiego
wymiaru sprawiedliwoci nie jest mo¿liwa pe³na realizacja wszystkich wskazanych
zasad. Odnosi siê to w szczególnoci do zestawienia zasady szybkoci postêpowania
z pozosta³ymi wymienionymi wy¿ej zasadami. Kolizja ta jest przy tym szczególnie
widoczna w³anie w zakresie trybów konsensualnych, które zmierzaæ maj¹ do
usprawnienia i przyspieszenia postêpowania25.
Oceniaj¹c z tej perspektywy wp³yw zakresu porozumieñ na realizacjê zasady
s¹dowego wymiaru sprawiedliwoci, wydawaæ by siê mog³o, ¿e zwi¹zek ten jest
nieistotny. Zasada ta wyra¿a bowiem przede wszystkim dyrektywê organizacyjn¹,
w myl której wymiar sprawiedliwoci powinien byæ sprawowany przez s¹dy26.
Wy³¹czna s¹dowa jurysdykcja karna, podniesiona do rangi normy konstytucyjnej27,
zwi¹zana jest z istot¹ odpowiedzialnoci karnej i orzekanymi wobec jednostki rodkami reakcji na pope³nienie przestêpstwa, ingeruj¹cymi w podstawowe prawa cz³owieka i obywatela, w³¹cznie z prawem do wolnoci.
Fakt, ¿e wymiar sprawiedliwoci dokonywany jest w imieniu pañstwa, powoduje, i¿ niedopuszczalne jest zrzeczenie siê kompetencji rozstrzygania sporów karnych
przez powo³ane do tego organy s¹dowe i przekazanie tego zadania innym podmiotom. W³anie w wietle tego zakazu oceniaæ nale¿y porozumienia procesowe. Nie
25
26
27

Uzasadnienie noweli wrzeniowej, s. 2.
M. Cielak, op. cit., s. 224.
Por. art. 175 Konstytucji RP.
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ulega przy tym w¹tpliwoci, ¿e ani ostatnie nowelizacje kodeksowe, ani zg³aszane,
nawet najdalej id¹ce koncepcje rozszerzenia trybów konsensualnych nie zawieraj¹
postulatu pozbawienia organu procesowego prawa do orzekania w kwestii odpowiedzialnoci karnej. Trzeba jednak na tê kwestiê spojrzeæ nie tylko od strony formalnego rozstrzygniêcia, ale tak¿e faktycznego kszta³towania jego treci przez poszczególne podmioty. W wypadku ka¿dego porozumienia przewidzianego w k.p.k.
decyzjê co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy podejmuje w³aciwy organ procesowy, który nie jest bezwzglêdnie zwi¹zany obowi¹zkiem uwzglêdnienia porozumienia w kszta³cie nadanym mu przez jego strony28. Warto podkreliæ, i¿ pojawiaj¹ siê
sygna³y wskazuj¹ce na daleko posuniêt¹ prywatyzacjê wymiaru sprawiedliwoci.
Takim bardzo wyranym przyk³adem by³o umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.),
wprowadzone nowel¹ wrzeniow¹ (i uchylone nowel¹ marcow¹ z 2016 r.). Pocz¹tkowo projektodawcy tej instytucji proponowali bezwzglêdny obowi¹zek umorzenia
postêpowania w okrelonych sprawach z uwagi na pojednanie pokrzywdzonego
i podejrzanego29. Ostatecznie przyjêto rozwi¹zanie, zgodnie z którym umorzenie
kompensacyjne by³o instytucj¹ oportunistyczn¹, a wiêc pozostawiono s¹dowi lub
prokuratorowi mo¿liwoæ odst¹pienia od umorzenia postêpowania, pomimo spe³nienia wymaganych przes³anek, jeli organ uzna³, ¿e zachodzi szczególna okolicznoæ
uzasadniaj¹ca, ¿e umorzenie postêpowania by³oby sprzeczne z potrzeb¹ realizacji
celów kary. Mimo pozostawienia ostatecznej decyzji w rêku organu procesowego,
bez w¹tpienia instytucja umorzenia kompensacyjnego by³a ogromnym krokiem
w kierunku akceptacji dyspozycyjnoci stron, a wiêc przekazania stronom prawa
uzgodnienia sposobu zakoñczenia postêpowania i sprowadzenia roli organu procesowego jedynie do funkcji formalnego usankcjonowania zawartego przez strony
porozumienia. Jest to zasadniczy zarzut wobec nadmiernego rozszerzania konsensualizmu procesowego, zwi¹zany z zagro¿eniem zasady s¹dowego wymiaru sprawiedliwoci. Umacnianie i poszerzanie wp³ywu stron na wynik procesu powodowaæ
mo¿e bowiem znaczne zredukowanie roli s¹du jako organu powo³anego do wymierzania sprawiedliwoci w imieniu i interesie pañstwa.
W wietle powy¿szego stwierdzenia nie sposób pomin¹æ zasady legalizmu, zobowi¹zuj¹cej organ powo³any do cigania do wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania przygotowawczego, a oskar¿yciela publicznego do wniesienia i popierania
28 wiadcz¹ o tym wskazane wy¿ej ró¿ne mo¿liwoci oddzia³ywania ugody mediacyjnej na treæ
orzeczenia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tak¿e w odniesieniu do skazania bez rozprawy oraz skazania bez
postêpowania dowodowego s¹d mo¿e, ale nie musi uwzglêdniæ wniosku. Nale¿y równie¿ wskazaæ treæ
art. 343 § 3 k.p.k., zgodnie z którym s¹d mo¿e uzale¿niæ uwzglêdnienie wniosku o skazanie bez
rozprawy od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.
29 Umorzenie takie dotyczyæ mia³o wystêpków zagro¿onych kar¹ nieprzekraczaj¹c¹ 5 lat pozbawienia wolnoci, przy czym warunkiem by³o pojednanie siê oskar¿onego z pokrzywdzonym i naprawienie szkody lub zadoæuczynienie krzywdzie przed rozpoczêciem przewodu s¹dowego w pierwszej instancji. Szerzej: J. Karaniewicz, Wp³yw porozumieñ procesowych na realizacjê celów postêpowania
karnego, [w:] S. Pikulski, W. Cielak, M. Romañczuk-Gr¹cka (red.), Przysz³oæ polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestêpstwo, Olsztyn 2015, s. 346348.
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oskar¿enia o czyn cigany z urzêdu w ka¿dym wypadku, w którym ciganie jest
faktycznie uzasadnione i prawnie dopuszczalne (art. 10 k.p.k.)30. Z jednej strony
skrajne postacie konsensualizmu, prowadz¹ce do zobowi¹zania organu do umorzenia postêpowania w wyniku zawarcia porozumienia (tak jak wed³ug pierwotnej
koncepcji ukszta³towania art. 59a k.k.), rozszerzaj¹ katalog ustawowo okrelonych
wyj¹tków od ponoszenia odpowiedzialnoci za pope³nione przestêpstwo. Z drugiej
natomiast, nawet przy pozostawieniu organowi prawa do podjêcia ostatecznej decyzji poprzez okrelone sformu³owanie przes³anek porozumienia procesowego, mo¿na
dopuciæ bardzo szerokie ich stosowanie. Wyranym przyk³adem jest wspomniane
umorzenie kompensacyjne, które w obowi¹zuj¹cym ostatecznie kszta³cie by³o now¹
instytucj¹ o wyranie oportunistycznym charakterze, osadzaj¹c¹ siê na porozumieniu pomiêdzy pokrzywdzonym a podejrzanym.
Kolejn¹ zasad¹, dla realizacji której du¿e znaczenie maj¹ porozumienia procesowe, jest zasada trafnej reakcji karnej, postrzeganej w szerszym kontekcie zasady
sprawiedliwoci w procesie karnym31. Sprawiedliwoæ procesu karnego rozumiana
jest wspó³czenie jako sprawiedliwoæ materialna i proceduralna32. Sprawiedliwoæ
materialna oznacza wydanie sprawiedliwego rozstrzygniêcia, a wiêc uchronienie
osoby niewinnej przed poniesieniem odpowiedzialnoci karnej, a wobec sprawcy
 trafne zastosowanie rodków przewidzianych przez prawo karne33. Rozumieæ
przez to nale¿y taki dobór rodków reakcji prawnokarnej i taki ich wymiar, aby
osi¹gniête zosta³y wszystkie cele im stawiane, a wiêc nie tylko sprawiedliwa odp³ata
za pope³niony czyn, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim  realizacja celów indywidualno- i ogólnoprewencyjnych. Najwa¿niejszym elementem oceny trybów konsensualnych z tej perspektywy jest zakres przywilejów, które sprawca przestêpstwa
mo¿e uzyskaæ w wyniku zawarcia porozumienia. Ustawowe okrelenie mo¿liwego
z³agodzenia odpowiedzialnoci karnej ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia oddzia³ywania na samego oskar¿onego, jak i na ca³e spo³eczeñstwo. Zbyt
30 Szerzej zob.: J. Tylman, Zasada legalizmu w procesie karnym, Warszawa 1965; R. Koper,
Konstytucyjne ród³a zasady legalizmu, [w:] T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego. Ksiêga
jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011; M. Rogacka-Rzewnicka, Oportunizm i legalizm cigania przestêpstw w wietle wspó³czesnych przeobra¿eñ procesu karnego, Warszawa 2007.
31 M. Cielak, op. cit., s. 213.
32 Por. m.in.: R. Tokarczyk, Sprawiedliwoæ jako naczelna wartoæ prawa, [w:] Teoria prawa.
Filozofia prawa. Wspó³czesne prawo i prawoznawstwo, Toruñ 1998, s. 366; Z. Ziembiñski, O pojmowaniu sprawiedliwoci, Lublin 1992, s. 177; K. Complak, Rozwa¿ania o sprawiedliwoci, Prokuratura
i Prawo 2004, nr 3, s. 11; J. Grajewski, Prawo karne procesowe. Czêæ ogólna, Warszawa 2007, s. 3;
F. Prusak, Postêpowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesu karnego, Warszawa 2003, s. 18;
I. Nowikowski, Uwagi o zasadzie rzetelnego procesu karnego (kwestie wybrane), [w:] J. Skorupka
(red.), Rzetelny proces karny. Ksiêga jubileuszowa Profesor Zofii widy, Warszawa 2009, s. 51;
Z. Sobolewski, M. Rogalski, [w:] G. Artymiak, M. Rogalski (red.), Proces karny. Czêæ ogólna, Warszawa 2012, s. 28; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2011, s. 58;
J. Skorupka, Kilka uwag o sprawiedliwoci procesu karnego, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Ksiêga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruñ 2012, s. 87.
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daleko id¹ce korzyci w tym zakresie, w postaci znacznego uprzywilejowania
sprawcy, a przede wszystkim dopuszczenia do ca³kowitego unikniêcia odpowiedzialnoci za pope³nione przestêpstwo, mog¹ zniweczyæ prewencyjny cel rozstrzygniêcia w procesie karnym. Istotne znaczenie maj¹ równie¿ przes³anki zawarcia
porozumienia, a wiêc ustalenie, w zamian za co oskar¿ony uzyskuje preferencyjne
traktowanie.
Najbardziej kontrowersyjnym rozwi¹zaniem by³o umorzenie kompensacyjne,
oceniane jako wykupienie siê od odpowiedzialnoci i premiowanie oskar¿onych,
których sytuacja maj¹tkowa pozwala³a na zaspokojenie roszczeñ pokrzywdzonego
w takim zakresie, aby dobrowolnie wyst¹pi³ on z wnioskiem o umorzenie postêpowania34. Ca³kowita bezkarnoæ, bêd¹c¹ konsekwencj¹ naprawienia szkody lub zadoæuczynienia za krzywdê, z pewnoci¹ rodzi s³uszne pytanie o skutecznoæ oddzia³ywania prawa karnego na oskar¿onego i potencjalnych sprawców, nie
pozostaj¹c bez wp³ywu na spo³eczne poczucie sprawiedliwoci.
Oceniaj¹c porozumienia procesowe z perspektywy sprawiedliwoci, nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e koncepcja szerokiego stosowania trybów konsensualnych wi¹¿e siê
z nadaniem instytucjom skazania bez rozprawy i skazania bez przeprowadzenia
postêpowania dowodowego, materialnego, a nie wy³¹cznie procesowego charakteru.
Oznacza to przede wszystkim mo¿liwoæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary tak¿e
w innych wypadkach ni¿ przewidziane w art. 60 § 14 k.k. W konsekwencji wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ nadzwyczajnego z³agodzenia kary staje siê sam fakt zawarcia
porozumienia z organem procesowym. Mo¿e wówczas powstaæ w¹tpliwoæ, czy
rezygnacja oskar¿onego z prawa do rozprawy (w pe³nym lub ograniczonym zakresie) jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do nadzwyczajnego z³agodzenia jego odpowiedzialnoci karnej.
W obu wskazanych przypadkach nowelizacja z marca 2016 r. uchyli³a tak daleko id¹ce przywileje wynikaj¹ce z trybów konsensualnych35. Usuniêto instytucjê
umorzenia kompensacyjnego, wskazuj¹c, ¿e pojednanie i naprawienie szkody jest
elementem istotnym dla wymiaru kary, lecz nie mo¿e byæ jedynym czynnikiem
przes¹dzaj¹cym o sposobie prawnokarnej reakcji na przestêpstwo. Uznano tak¿e
(poprzez uchylenie art. 60a k.k.), ¿e w przypadku skazania bez rozprawy lub bez
postêpowania dowodowego modyfikacje wymiaru kary w postaci nadzwyczajnego
jej z³agodzenia powinny byæ dopuszczalne tylko na zasadach ogólnych, a wiêc
w wypadkach wskazanych w art. 60 § 14 k.k. Z jednej strony takie rozwi¹zania
mog¹ nieco ostudziæ zapa³ oskar¿onych do zawierania porozumieñ, z drugiej
 stanowi¹ wyraz uznania, ¿e trafna reakcja na przestêpstwo uzale¿niona jest od
33 Por. M. Cielak, op. cit., s. 213214; Z. Sobolewski, M. Rogalski, [w:] Proces karny..., s. 27;
J. Grajewski, Prawo karne procesowe..., s. 3; F. Prusak, op. cit., s. 18. Por. tak¿e: J. Skorupka, O sprawiedliwoci procesu karnego, Warszawa 2013, s. 280; J. Karaniewicz, Instytucja sygnalizacji
w polskim procesie karnym, Toruñ 2015, s. 120126 i powo³ana tym literatura.
34 Por. uzasadnienie noweli marcowej, s. 18.
35 Zob. ibidem, s. 45, 5758.
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oceny wielu czynników, a obowi¹zuj¹ce ogólne przepisy dotycz¹ce zasad i dyrektyw
wymiaru kary, w tym jej modyfikacji, stanowi¹ wystarczaj¹ce narzêdzie umo¿liwiaj¹ce s¹dowi wydanie sprawiedliwego orzeczenia, tak¿e bêd¹cego wynikiem zawartego porozumienia karnoprocesowego.
Z aprobat¹ nale¿y odnieæ siê do zmian przepisów dotycz¹cych porozumieñ
procesowych, ocenianych z punktu widzenia sprawiedliwoci proceduralnej, a wiêc
stanu, gdy ka¿da osoba, przeciwko której lub na rzecz której toczy siê postêpowanie, ma wiadomoæ i przekonanie, ¿e organy do³o¿y³y nale¿ytej starannoci
w zakresie respektowania ustalonej procedury, a zw³aszcza poszanowania przyznanych stronom praw36. Uwaga ta odnosi siê przede wszystkim do zabezpieczenia
interesów pokrzywdzonego w sytuacji, w której nie jest on stron¹ porozumienia
procesowego. Nowela znacznie wzmocni³a pozycjê pokrzywdzonego, któremu przyznano prawo zg³oszenia sprzeciwu w odniesieniu do wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy, powoduj¹cego niedopuszczalnoæ uwzglêdnienia wniosku, zobowi¹zuj¹c jednoczenie organ do zawiadomienia pokrzywdzonego o terminie
posiedzenia w przedmiocie wniosku o skazanie bez rozprawy. Brak sprzeciwu pokrzywdzonego zosta³ tak¿e w³¹czony do warunków uwzglêdnienia wniosku oskar¿onego o skazanie go bez przeprowadzenia postêpowania dowodowego. Od 1 lipca
2015 r. regulacja dotycz¹ca treci wniosku o skazanie bez rozprawy wyranie wskazuje, i¿ uzgodnione pomiêdzy prokuratorem i podejrzanym kary lub inne rodki
musz¹ uwzglêdniaæ prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Zmiany te zas³uguj¹ na podkrelenie, poniewa¿ ocena porozumieñ procesowych musi byæ dokonywana tak¿e przez pryzmat klarownoci procedur oraz uwzglêdnienia interesów pokrzywdzonego nawet wówczas, gdy nie jest on stron¹ postêpowania.
Kwestie sprawiedliwoci karnej, zw³aszcza w jej wymiarze materialnym, nieod³¹cznie wi¹¿¹ siê z realizacj¹ zasady prawdy materialnej. Na tle gwarancji tej zasady
przy szerokim stosowaniu porozumieñ procesowych, pojawiaj¹ siê najwiêksze w¹t36 S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 21; J. Stelmach, Wspó³czesna
filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999, s. 135136. J. Skorupka, O sprawiedliwoci..., s. 297;
J. Skorupka, Sprawiedliwoæ proceduralna jako cel procesu karnego, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny
proces karny. Ksiêga jubileuszowa Profesor Zofii widy, Warszawa 2009, s. 6667; M. Borucka-Arctowa, Koncepcja sprawiedliwoci proceduralnej i jej rola w okresie przemian systemu prawa  analiza
teoretyczna i funkcjonalna, [w:] K. Pa³ecki (red.), Dynamika wartoci w prawie, Kraków 1997, s. 33 i n.
37 Zob. np.: P. Hofmañski, D. Szumi³o-Kulczycka, S. Walto, Przewlek³oæ procesu karnego
w Polsce i rodki jej zwalczania, [w:] S. Walto, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkoæ procesu
karnego. Jak j¹ przywróciæ?, Warszawa 2005, s. 57. Tak równie¿ C. Kulesza, £. Budko, Antycypacja
odpowiedzialnoci karnej oskar¿onego jako podstawa anga¿owania siê obroñcy w porozumienia procesowe, [w:] Z. Æwi¹kalski, G. Artymiak (red.), Wspó³zale¿noæ prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009, s. 298; G. Artymiak, Sprawnoæ procesu karnego z perspektywy form i trybów
postêpowania w kontekcie porozumieñ procesowych  uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:]
C. Kulesza (red.), Ocena funkcjonowania porozumieñ procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwoci, Warszawa 2009, s. 349; A. Murzynowski, Refleksje na temat kszta³tu procedury karnej w XXI
wieku, [w:] P. Kruszyñski (red.), Postêpowanie karne w XXI wieku, Warszawa 2002, s. 57; J. Karaniewicz, Wp³yw porozumieñ procesowych..., s. 348349.
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pliwoci. W doktrynie podkrela siê bardzo dobitnie, ¿e nie mo¿na dopuciæ do
podporz¹dkowania zasady prawdy materialnej wymogom szybkoci i sprawnoci
postêpowania37. Potwierdzaj¹ to sformu³owania dotycz¹ce przes³anek wniosku
o skazanie bez rozprawy czy bez postêpowania dowodowego, wymagaj¹ce braku
w¹tpliwoci co do okolicznoci pope³nienia przestêpstwa i winy sprawcy (art. 335
§ 1, 343a § 2, art. 387 § 2 k.p.k.)38. Tak¿e wprowadzenie zakazu dowodowego
odnosz¹cego siê do przes³uchania w charakterze wiadka mediatora co do faktów,
o których dowiedzia³ siê od stron prowadz¹c mediacjê, wskazuje na to, ¿e w chwili
kierowania sprawy do postêpowania mediacyjnego okolicznoci pope³nienia czynu
powinny byæ wyjanione, aby d¹¿enie do pojednania i zawarcia ugody nie wymaga³o dokonywania ustaleñ co do przebiegu zdarzenia. Wszystko to wskazuje, ¿e przy
w³aciwej praktyce stosowania trybów konsensualnych obowi¹zuj¹ce przepisy zapewniaj¹ poszanowanie zasady prawdy materialnej.
Na koniec trzeba odnieæ siê do oceny wp³ywu porozumieñ procesowych na
zasadê szybkoci postêpowania. Znaczenie uk³adów pomiêdzy uczestnikami dla
sprawnoci i czasu trwania procesu jest ogromne. D¹¿enie do uproszczenia i przyspieszenia postêpowania stanowi podstawowy argument koncepcji d¹¿¹cych do
zwiêkszenia ich znaczenia w procesie39. Nie nale¿y tego traktowaæ a priori jako
zarzutu  przy racjonalnej polityce wydaje siê to mo¿liwe do zaakcentowania jako
droga wyjcia z impasu, jakim jest przewlek³oæ postêpowania w Polsce. Istota
problemu tkwi natomiast w zachowaniu równowagi pomiêdzy realizacj¹ poszczególnych, wskazanych wy¿ej zasad procesowych. Wielokrotne podkrelanie przez
projektodawców zmian, i¿ ich g³ównym celem jest przyspieszenie procesu i walka
z przewlek³oci¹ za pomoc¹ trybów konsensualnych, przy wprowadzeniu daleko
id¹cych przywilejów dla sprawcy, zwi¹zanych ze skróceniem postêpowania oraz
ró¿nicowanie skutków porozumienia w zale¿noci od czasu jego zawarcia40, mo¿e
38

Tak¿e w doktrynie i w orzecznictwie podkrela siê, ¿e s¹d zobowi¹zany jest zwracaæ szczególn¹ uwagê na fakt, czy okolicznoci pope³nienia czynu zosta³y dostatecznie wyjanione. Por. m.in.:
P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2011,
s. 388; J. Grajewski, [w:] J. Grajewski (red.), Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa
2010, s. 2012; Z. wida, W. Jasiñski, M. Kuma, Dyrektywa rozstrzygania sprawy w rozs¹dnym
terminie a realizacja zasady prawdy materialnej w polskim procesie karny, [w:] Z. Sobolewski,
G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej, Kraków 2006, s. 22; W. Jasiñski, Instytucje skazania
bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) oraz dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci karnej (art. 387
k.p.k.) na tle naczelnych zasad procesu karnego, Prokuratura i Prawo 2005, nr 9, s. 19; I. P¹czek,
Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 wrzenia 2013 r., Prokuratura i Prawo
2015, nr 10, s. 7071. Zob. tak¿e wyroki S¹du Najwy¿szego z dnia: 22 sierpnia 2001 r., sygn. akt III
KKN 379/99, Prokuratura i Prawo  dodatek 2002, nr 2, poz. 6; 23 lipca 2003 r., sygn. akt III KK
147/09, LEX 519652; 11 marca 2009 r., sygn. akt II KK 346/98, LEX 49133.
39 Por. uzasadnienie noweli wrzeniowej, s. 1516, 133.
40 Tak np. zgodnie z regulacjami wprowadzonymi od dnia 1 lipca 2015 r. (obowi¹zuj¹cymi do 14
kwietnia 2016 r.), mo¿liwoæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary za pope³nion¹ zbrodniê  w konsekwencji
wniosku oskar¿onego o skazanie bez przeprowadzenia postêpowania dowodowego  ograniczona by³a
tylko do sytuacji, w której wniosek taki zosta³ z³o¿ony przed dorêczeniem oskar¿onemu zawiadomienia
o terminie rozprawy. W uzasadnieniu takiego rozwi¹zania wyranie wskazano, ¿e takie zró¿nicowanie
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powodowaæ w¹tpliwoci, czy d¹¿eniu do rozstrzygniêcia sprawy w rozs¹dnym terminie nie s¹ podporz¹dkowane inne zasady, w tym zasada prawdy materialnej
i sprawiedliwoci. Takie podejcie z pewnoci¹ jest niedopuszczalne.
Podsumowuj¹c przedstawione rozwa¿ania trzeba stwierdziæ, ¿e porozumienia
procesowe w sposób istotny wp³ywaj¹ na realizacjê wielu zasad procesowych, zarówno tych, które odnosz¹ siê do sytuacji procesowej stron, jak i tych zwi¹zanych
z prowadzeniem procesu i realizacj¹ ustawowo okrelonych jego zadañ. Ocena zakresu po¿¹danego wykorzystywania trybów konsensualnych musi uwzglêdniaæ wieloaspektowe spojrzenie na te instytucje. Nie mo¿na postrzegaæ ich wy³¹cznie przez
pryzmat usprawnienia i przyspieszenia postêpowania, a tak¿e zwiêkszenia aktywnoci g³ównych zainteresowanych, a wiêc stron postêpowania. Nie mo¿na pomijaæ
specyfiki procesu karnego, postrzeganego jako wymierzanie sprawiedliwoci wy³¹cznie przez uprawnione do tego organy pañstwa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿de rozstrzygniêcie, tak¿e oparte na okrelonym uk³adzie procesowym, powinno byæ sprawiedliwe, a wiêc stanowi¹c odp³atê za pope³niony czyn, zapobiegaæ ponownemu
pope³nieniu przestêpstwa. Wymiar sprawiedliwoci karnej nie mo¿e byæ postrzegany
tak samo, jak rozstrzyganie w sprawach cywilnych, rodzinnych czy gospodarczych.
Trzeba wiêc d¹¿yæ do zachowania równowagi, tak aby respektuj¹c prawo stron do
walki o swój interes oraz doceniaj¹c znaczenie pojednania miêdzy stronami konfliktu i naprawienia szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem, proces karny pozosta³ nadal
wymiarem sprawiedliwoci41.
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Summary
Settlements in proceedings in light of the principles
of criminal procedure
Key words: settlement, criminal proceeding, the principles of the procedure, consensual instruments.

The presented text discusses the changes in the Polish criminal law related to
the settlements between the offender and the victim, prosecutor or the court. This
paper examines new regulations (especially under the bill of 27 September 2013 and
the bill of 11 March 2016 amending the Code of Criminal Procedure), which modify
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current forms of consensual finalization of criminal proceedings. The particular
attention is placed on the influence of the settlements on the fundamental principles
of the criminal procedure, as the principle of objective (material) truth, the principle
of the speed of the criminal proceedings, the principle of the legal information, the
principle of legality, the principle of the court criminal jurisdiction, the principle of
justice. There is no doubt that settlements are the legal instruments that can accelerate the criminal proceeding. However, a discussion relates in particular to the problem, how to facilitate the proceeding without breaching of the other principles,
especially the principle of material truth and the principle of justice.

UWM

Studia Prawnoustrojowe 34

23

2016

Artyku³y
Tomasz Safjañski
Kancelaria Bezpieczeñstwa Rapacki i wspólnicy Sp. k. w Warszawie

Typologia dzia³añ Miêdzynarodowej Organizacji
Policji Kryminalnej Interpol ukierunkowanych
na przeciwdzia³anie przestêpczoci transgranicznej
Utworzona w 1923 r. Miêdzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (ang.
International Criminal Police Organization  Interpol) to najstarsza i najwiêksza
organizacja maj¹ca na celu rozwijanie wspó³pracy s³u¿b policji kryminalnej oraz
wspieranie krajowych s³u¿b policyjnych w zwalczaniu przestêpczoci miêdzynarodowej. Dziêki unikalnej strukturze zasiêg geograficzny dzia³ania Interpolu w 2016 r.
obejmuje obszar 190 pañstw cz³onkowskich i terytoriów zale¿nych. W konsekwencji Interpol ma bezprecedensowe mo¿liwoci udzielania wsparcia operacyjnego pañstwom cz³onkowskim w zwalczaniu zagro¿eñ transgranicznych. Z kryminalistycznego punktu widzenia przez wsparcie Interpolu nale¿y rozumieæ system uzgodnionych
przez pañstwa cz³onkowskie metod i form wspó³pracy policyjnej, realizowanych
przez upowa¿nionych urzêdników Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz funkcjonariuszy w³aciwych krajowych s³u¿b policyjnych, które s³u¿¹ identyfikowaniu
i lokalizowaniu zagro¿eñ transgranicznych.
Niniejsze opracowanie stanowi próbê usystematyzowania problematyki udzielania przez Interpol wsparcia operacyjnego policjom krajowym w zapobieganiu
i zwalczaniu przestêpczoci transgranicznej. Wobec wieloaspektowoci zagadnienia
warto bowiem skonfrontowaæ rozwi¹zania teoretyczne z praktyk¹ policyjn¹.
Interpol opiera swoj¹ dzia³alnoæ na miêdzynarodowym prawie publicznym1,
które jest zespo³em norm reguluj¹cych stosunki wzajemne miêdzy pañstwami i organizacjami miêdzynarodowymi oraz innymi uczestnikami, którzy maj¹ zdolnoæ do
dzia³ania w stosunkach miêdzynarodowych2. Elementem zabezpieczenia tego systemu jest przymus stosowany indywidualnie lub zbiorowo3. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
1 W. P³ywaczewski, Inicjatywy Miêdzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej  INTERPOL
na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierz¹t, Prokuratura i Prawo 2011, nr 10, s. 5.
2 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miêdzynarodowe publiczne, Warszawa 1992, s. 12.
3 J. Gilas, Prawo miêdzynarodowe, Toruñ 1996, s. 25.
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normy prawne tworzone s¹ przez ich adresatów dla samych siebie i przez nich
bezporednio stosowane, prawo miêdzynarodowe publiczne uznawane jest za szczególny system prawny4.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e skutecznoæ przeciwdzia³ania zagro¿eniom transgranicznym przez Interpol uzale¿niona jest od posiadania odpowiedniego statusu prawnego. W rzeczywistoci podstawa prawna dzia³ania Interpolu z punktu widzenia
prawa miêdzynarodowego publicznego nie mo¿e byæ uznana za optymaln¹. Ponadto
prawo wtórne Interpolu nie ma bezporedniego prze³o¿enia na prawo narodowe
poszczególnych pañstw cz³onkowskich5.
W przypadku Interpolu system prawa pierwotnego wyznaczany jest przez zasady ujête w Statucie przyjêtym 13 czerwca 1956 r. w czasie 25. Sesji Zgromadzenia
Ogólnego w Wiedniu (wraz z póniejszymi poprawkami) oraz zasady prawa zwyczajowego wykszta³cone w procesie ewolucji miêdzynarodowej wspó³pracy policyjnej. Statut ów nazywany równie¿ Konstytucj¹ Interpolu (ang. Constitution)6, za
organem uprawnionym do jego zmiany jest Zgromadzenie Ogólne Interpolu. Statut
jest nadrzêdny wobec prawa wtórnego Interpolu, które z zasady nie mo¿e byæ
sprzeczne z prawem pierwotnym, zakazuj¹cym jakiejkolwiek aktywnoci o charakterze politycznym, militarnym, religijnym czy rasowym.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ustanowienia Statutu Interpolu nie poprzedzi³y jakichkolwiek uzgodnienia dyplomatyczne7. Nie podlega³ on procedurze podpisania przez
pañstwa cz³onkowskie oraz nie zawiera postanowieñ dotycz¹cych koniecznoci jego
ratyfikacji8. Zgodnie z art. 45 Statutu, pañstwa mog³y z³o¿yæ za porednictwem w³aciwych organów rz¹dowych deklaracjê, ¿e nie mog¹ przyj¹æ Statutu. Tym samym
nale¿y uznaæ, ¿e przyjêcie fundamentalnego dla Interpolu aktu prawnego nast¹pi³o
poza w³aciwymi procedurami zawierania umów miêdzynarodowych. Z tego powodu
charakter prawny Statutu Interpolu, a w efekcie jego moc wi¹¿¹ca z punktu z punktu
widzenia prawa miêdzynarodowego publicznego jest zagadnieniem dyskusyjnym.
4 W. Czapliñski, A. Wyrozumska, Prawo miêdzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe,
Warszawa 2004, s. 131.
5 Prawo wtórne obejmuje akty tworzone przez organy Interpolu na podstawie prawa pierwotnego.
Normy prawa wtórnego i wynikaj¹ce z nich standardy zapewniaj¹ legalnoæ dzia³añ Interpolu w zakresie
przeciwdzia³ania przestêpczoci. Normy te s¹ wynikiem uzgodnieñ pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi pañstwami w drodze wielostronnych konsultacji. Prawo wtórne Interpolu nie ma mocy bezwzglêdnie wi¹¿¹cej dla jego adresatów  obejmuje przede wszystkim akty prawne reguluj¹ce wewnêtrzne aspekty funkcjonowania organizacji oraz ustanawia szczegó³owe zasady wspó³pracy odnosz¹ce siê do pañstw
cz³onkowskich tworz¹cych organizacjê. Omawiane akty zaliczyæ nale¿y do obszaru miêdzynarodowego
prawa administracyjnego.
6 ICPO-Interpol Constitution, [w:] Vademecum Part 2 Chapter 1, ICPO-Interpol General Secretariat, Lyon 15.10.2008, [online] <www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/constitution/constitutionGenReg/constitution.asp> (dostêp: 10.11.2014).
7 M. Fooner, Interpol: Issues in World Crime and International Criminal Justice, New York 1989,
s. 45.
8 Statut zosta³ podpisany przez przypadkowych delegatów policyjnych, nie podlega³ ratyfikacji
przez w³aciwe organy pañstw cz³onkowskich.
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e kwesti¹ zasadnicz¹ dla przysz³oci Interpolu jest pe³ne
usankcjonowanie Statutu przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹. W tym celu Zgromadzenie Ogólne przyjê³o rezolucjê wzywaj¹c¹ do jednoznacznego uregulowania formalnoprawnej przynale¿noci pañstw do Interpolu9. Da³a ona impuls do rozpoczêcia
procesu ratyfikacji Statutu w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Nale¿y zak³adaæ, ¿e Statut nie bêdzie podlega³ formalnym negocjacjom z uwagi na fakt, ¿e
obowi¹zuje on od 1956 r. i jest powszechnie uznawany. Po ratyfikacji Statutu przez
wszystkie pañstwa nie bêdzie przeszkód do uznania go za wielostronn¹ umowê
miêdzynarodow¹. Generalnie dziêki formalnemu usankcjonowaniu Statut bêdzie
wywieraæ skutek bezporedni wobec pañstw cz³onkowskich. Przede wszystkim u³atwi to wype³nianie ich zobowi¹zañ wobec Interpolu, za zwi¹zanie pañstw cz³onkowskich Statutem umo¿liwi uznanie ca³ego dorobku prawnego Interpolu za prawnie
wi¹¿¹cy, a tym samym pozwoli na uporz¹dkowanie ram organizacyjnych transgranicznej wymiany informacji kryminalnych i poszukiwañ miêdzynarodowych.
Polska podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu formalne zwi¹zanie siê Statutem Interpolu po up³ywie niemal 25 lat od wznowienia faktycznej wspó³pracy w ramach
organizacji. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Miêdzynarodowej
Organizacji Policji Kryminalnej  Interpol przyjêtego w Wiedniu dnia 13 czerwca
1956 r. wesz³a w ¿ycie 22 stycznia 2015 r.10 Statut Interpolu og³oszony zosta³
w Dzienniku Ustaw w dniu 2 listopada 2015 r.11
Poprzez formalne zwi¹zanie siê Statutem Polska uzna³a dorobek prawny Interpolu za wi¹¿¹cy. W omawianym kontekcie wa¿n¹ zmian¹ dotycz¹c¹ charakteru
prawnego dzia³añ podejmowanych w zwi¹zku ze wspó³prac¹ policyjn¹ w ramach
Interpolu by³a nowelizacja krajowych uregulowañ karnoprocesowych na mocy ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego
oraz niektórych innych ustaw12. W wyniku tej nowelizacji do kodeksu dodano
art. 605a wskazuj¹cy, ¿e zatrzymanie osoby ciganej mo¿e nast¹piæ tak¿e na podstawie informacji o poszukiwaniach zamieszczonych w bazie danych Miêdzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej13. Przedmiotowy przepis wszed³ w ¿ycie
z dniem 1 lipca 2015 r. Tym samym w polskiej procedurze karnej wyodrêbniono
jako podstawê zatrzymania osoby fakt jej zarejestrowania w bazach Interpolu. Je¿eli
osoba poddana kontroli policyjnej ma status poszukiwanej do zatrzymania przez
inne pañstwo cz³onkowskie Interpolu, to mo¿na dokonaæ zatrzymania, a informacjê
o tym nale¿y natychmiast przekazaæ do krajowego biura Interpolu pañstwa poszukuj¹cego, które zobowi¹zane jest przed up³ywem 48 godzin od zatrzymania przes³aæ
do Polski wniosek o tymczasowe aresztowanie tej osoby. Wniosek jest podstaw¹ do
9 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu nr AG-2011-RES-15 przyjêta w podczas sesji
w Hanoi, która mia³a miejsce w dniach 31 padziernika  3 listopada 2011 r.
10 Dz.U. z 2015 r., poz. 17.
11 Dz.U. z 2015 r., poz. 1758.
12 Dz.U. z 2013 r., poz. 1247.
13 Art. 1 pkt 201.
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podjêcia przez s¹d powszechny dalszych czynnoci procesowych mog¹cych doprowadziæ w indywidualnej sprawie do ekstradycji przestêpcy.
W wymiarze taktyczno-kryminalistycznym wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce formy
dzia³añ Interpolu:
 gromadzenie i przetwarzanie informacji w bazach danych;
 wymianê informacji kryminalnych;
 poszukiwanie osób (przestêpców, zaginionych);
 analizê kryminaln¹;
 koordynacjê operacji policyjnych;
 przedsiêwziêcia o charakterze szkoleniowym i eksperckim.
Metody realizacji zadañ przez Interpol s¹ dzia³aniami typowymi dla wywiadu
kryminalnego. Mo¿na w tym wzglêdzie wyró¿niæ trzy zakresy dzia³añ Interpolu:
1) administrowanie szeregiem baz danych, w których gromadzone s¹ informacje niezbêdne do efektywnej wspó³pracy policyjnej (m.in.: skradzionych pojazdów,
utraconych dzie³ sztuki, osób poszukiwanych);
2) wsparcie w zakresie wymiany informacji policyjnych, w tym pozyskiwanie
samodzielnie informacji (np. z otwartych róde³);
3) analizowanie informacji policyjnych (efektem s¹ raporty strategiczne i analizy kryminalne, które niejednokrotnie wspomagaj¹ planowanie lub realizacjê operacji policyjnych prowadzonych przez kraje cz³onkowskie).
Interpol jest w stanie podejmowaæ przedsiêwziêcia zwi¹zane z koordynacj¹
i wspomaganiem dzia³añ prowadzonych w celu neutralizacji miêdzynarodowych
zagro¿eñ kryminalnych. W omawianym kontekcie oferuje pañstwom cz³onkowskim
takie instrumenty, jak: po³¹czone operacje policyjne, projekty kontrprzestêpcze, grupy
zadaniowe czy grupy robocze. Umo¿liwia to udzielanie pomocy pañstwom cz³onkowskim w realizacji czynnoci w warstwie operacyjnej spraw o charakterze miêdzynarodowym, w tym dochodzeñ.
W ramach przedsiêwziêæ szkoleniowo-doradczych Interpol rozwija wiedzê specjalistyczn¹ w zakresie procedur dochodzeniowych i zapewnia doradztwo, w tym
pomoc w wykorzystaniu sprzêtu lub ekspertyz kryminalistycznych oraz ocenê specyficznych technik ledczych stosowanych w procesie zwalczania przestêpczoci.
Organizuje konferencje powiêcone konkretnym zagadnieniom zwi¹zanym ze zwalczaniem przestêpczoci, wymianê dowiadczeñ w aspektach taktyki i techniki kryminalistycznej.
Wykorzystanie metod i form wspó³pracy w ramach Interpolu warunkowane jest
dwiema przes³ankami: zaistnieniem zdarzenia kryminalnego (np. zaginiêcie osoby,
dokonanie przestêpstwa kryminalnego) oraz potrzeb¹ nawi¹zania wspó³pracy z policj¹ innego pañstwa. Konkretne metody i instrumenty dzia³añ Interpolu s¹ natomiast
wynikiem wielu czynników, w tym politycznych (tzn. tego, co pragnie uzyskaæ spo³ecznoæ miêdzynarodowa w wyniku dzia³añ Interpolu oraz wp³ywu konkretnych
pañstw cz³onkowskich), posiadanego potencja³u (personel, rodki finansowe, kompetencje) oraz dotychczasowego dowiadczenia. Dzia³ania kryminalistyczne podej-
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mowane s¹ w granicach obowi¹zuj¹cego prawa kraju cz³onkowskiego oraz zgodnie
z duchem Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
Interpol nie dysponuje ¿adnymi si³ami wykonawczymi, co jest wynikiem braku
uprawnieñ do prowadzenia jakichkolwiek czynnoci procesowych. Dlatego w praktycznym wymiarze odpowiedzialny jest przede wszystkim za organizacjê systemu
miêdzynarodowych poszukiwañ policyjnych oraz realizacjê procesów wywiadu kryminalnego (gromadzenie, przetwarzanie, analizê i wymianê informacji kryminalnych). W ocenie autora najwiêksz¹ rolê w kontekcie przeciwdzia³ania przestêpczoci odgrywa wywiad kryminalny, tj. gromadzenie informacji kryminalnych, ich
wymiana oraz poszukiwania miêdzynarodowe osób (podejrzanych, zaginionych)
i rzeczy (utraconych pojazdów czy dzie³ sztuki).
Zasadniczymi rodkami realizacji dzia³añ z zakresu wywiadu kryminalnego s¹
noty i dyfuzje. Interpol na przestrzeni d³ugoletniej praktyki wypracowa³ unikalny
system zawiadomieñ (specjalnych formularzy), które mog¹ mieæ charakter sformalizowany (noty) lub niesformalizowany (dyfuzje). System not i dyfuzji odpowiada
g³ównym kategoriom informacji kryminalnych gromadzonych i przetwarzanych
przez Sekretariat Generalny Interpolu.
W Statucie brakuje zapisów powiêconych kategoriom informacji gromadzonych przez Interpol oraz towarzysz¹cym im notom i dyfuzjom. Podstawowe regulacje dotycz¹ce not i dyfuzji zawarto w rozdziale II Zasad Przetwarzania Danych
przez Interpol (ang. Interpols Rules on the Processing of Data), które s¹ aktem
prawa wtórnego Interpolu przyjêtego w drodze rezolucji przez Zgromadzenie
Ogólne14.
Noty s¹ publikowanymi przez Sekretariat Generalny Interpolu (SGI) komunikatami lub ostrze¿eniami adresowanymi do wszystkich pañstw cz³onkowskich.
Z wnioskiem o publikacjê noty mog¹ wystêpowaæ uprawnione organy pañstw cz³onkowskich (poprzez krajowe biura Interpolu) lub stosowne instytucje miêdzynarodowe (np. Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny). Noty mog¹ byæ publikowane równie¿
z w³asnej inicjatywy SGI z urzêdu. Omawiane zawiadomienia podlegaj¹ rejestracji
we w³aciwej bazie danych SGI oraz s¹ zamieszczane na stronie internetowej Interpolu, do której dostêp maj¹ wy³¹cznie uprawnione s³u¿by policyjne. Dodatkowo
czêæ not umieszcza siê na ogólnodostêpnej stronie internetowej Interpolu (po
uprzednim uzyskaniu zgody organu pañstwa cz³onkowskiego, na którego wniosek
opublikowano notê).
Z ka¿dym rodzajem noty koresponduje dyfuzja (ang. difusion), która jest wnioskiem o wspó³pracê miêdzynarodow¹ lub alertem wys³anym przez krajowe biuro
Interpolu do jednego lub kilku krajowych biur Interpolu innych pañstw cz³onkowskich. Dyfuzje przesy³ane s¹ na wniosek uprawnionych organów krajowych w celu
prowadzenia czynnoci policyjnych na konkretnie okrelonym obszarze geograficznym (jednego lub wielu pañstw).
14

Dokument sygn. III/IRPD/GA/2011(2014), Office Of Legal Affairs, Interpol 2014.

28

Tomasz Safjañski

Zale¿noci funkcjonalne pomiêdzy zasadniczymi dzia³aniami kryminalistycznymi Interpolu przedstawiono na rysunku nr 1.

Rysunek 1. Systematyka dzia³añ Interpolu z punktu widzenia
zwalczania przestêpczoci miêdzynarodowej
ród³o: opracowanie w³asne.

Analiza kryminalna jest jedn¹ z niewielu metod operacyjnych, któr¹ Interpol
mo¿e stosowaæ samodzielnie. Praca analityczna tej organizacji wzmacnia potencja³
wywiadowczy pañstw cz³onkowskich g³ównie w zakresie rozpoznawania strategicznych aspektów przestêpczoci miêdzynarodowej.
To w³anie w ramach Interpolu opracowano powszechnie uznawan¹ definicjê
analizy kryminalnej: jest to metoda pracy wykrywczej polegaj¹ca na konsekwentnym i zorganizowanym wyszukiwaniu oraz wykazywaniu zwi¹zków danych dotycz¹cych przestêpstwa/ przestêpczoci z innymi mo¿liwymi do wyró¿nienia informacjami, które bêd¹ stanowi³y podstawê do przygotowania wniosków wspomagaj¹cych
procesy decyzyjne15.
Analiza kryminalna pozwala na przetworzenie, ocenê oraz wykorzystanie informacji policyjnych. Informacje policyjne, je¿eli nie zostan¹ przetworzone, ocenione
i wykorzystane, nie s³u¿¹ w³aciwie niczemu, a na pewno nie s¹ skutecznym narzêdziem zwalczania przestêpczoci zorganizowanej. W praktyce omawiana metoda
oznacza poszukiwanie i identyfikacjê powi¹zañ miêdzy informacjami dotycz¹cymi
zagro¿eñ a wszelkimi innymi danymi uzyskanymi z ró¿nych róde³ i wykorzystanie
ich zarówno do celów strategicznych, jak i operacyjno-procesowych.
15

P. Chlebowicz, W. Filipkowski, Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011, s. 22 i nast.
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Analiza kryminalna powinna byæ postrzegana jako zespó³ czynnoci wynikaj¹cych z odrêbnie funkcjonuj¹cych i ró¿ni¹cych siê od siebie analiz: operacyjnej (taktycznej) i strategicznej.
Analiza operacyjna to metoda dzia³ania oparta na logicznym i uporz¹dkowanym
badaniu, przetwarzaniu i zestawianiu zgromadzonych informacji, która sprowadza
siê do poszukiwania, identyfikowania i wskazywania powi¹zañ pomiêdzy danymi
odnosz¹cymi siê do zdarzenia przestêpczego oraz wszelkimi innymi danymi uzyskanymi z ró¿nych róde³ w celu wsparcia procesów wykrywczego lub dowodowego16.
W ramach analizy operacyjnej wykorzystywane s¹ techniki pozwalaj¹ce na ustalanie
sposobu prowadzenia dzia³alnoci przestêpnej, identyfikowanie zwi¹zków pomiêdzy
ró¿nymi obiektami analitycznym (osoba, rzecz, miejsce) czy okrelenie struktury
zorganizowanych grup przestêpczych.
Wed³ug definicji Interpolu, strategiczna analiza kryminalna to rodzaj analizy
kryminalnej wspomagaj¹cej procesy decyzyjne, zajmuj¹ca siê problemami i celami
d³ugoterminowymi, s³u¿¹ca ustalaniu priorytetów i strategii zwalczania przestêpczoci na podstawie dog³êbnego badania oraz prognozy jej rozwoju17. Analiza strategiczna obejmuje analizê danych niezwi¹zanych z konkretnym dochodzeniem czy
rozpracowaniem. Z tego powodu nie obejmuje danych osobowych. Jednak¿e
w ujêciu praktycznym postrzega siê j¹ obok analizy operacyjnej (taktycznej) jako
integraln¹ czêæ analizy kryminalnej18.
Oba rodzaje analiz nie mog¹ i nie powinny funkcjonowaæ osobno. Analiza
operacyjna mo¿e stanowiæ podstawê do analizy strategicznej i odwrotnie  wnioski
z analizy strategicznej mog¹ byæ wyk³adni¹ do szeregu analiz operacyjnych.
Okrelone informacje kryminalne (np. dotycz¹ce zabezpieczeñ rodków odurzaj¹cych) przekazywane s¹ przez kraje cz³onkowskie do SGI, a nastêpnie analizowane
i porównywane z danymi pozyskanymi z innych róde³ w celu zgromadzenia stosownych informacji wywiadowczych pozwalaj¹cych na identyfikacjê nowych trendów przestêpczych, szlaków przemytniczych i grup przestêpczych. Rezultatem prowadzonych analiz jest szereg opracowañ analitycznych przygotowywanych przez
Interpol w formie raportów strategicznych lub operacyjnych. Raporty strategiczne to
opracowania analityczne ukierunkowane na prognozowanie tendencji rozwojowych
przestêpczoci oraz ocenê ich potencjalnego zagro¿enia. Raporty operacyjne maj¹
natomiast charakter opisowy i dotycz¹ bie¿¹cego stanu przestêpczoci. W szczególnoci opisuj¹ nowe trendy przestêpczoci, szlaki przemytnicze, grupy przestêpcze
oraz metody pope³niania przestêpstw. Zidentyfikowane na podstawie analiz nowe
trendy przestêpczoci oraz modus operandi opracowywane s¹ w formie tzw. alertów
wywiadowczych i rozsy³ane do krajowych biur Interpolu. Opracowania analityczne
Interpolu s¹ udostêpniane kompetentnym w³adzom pañstw cz³onkowskich dla
16

Por. W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005, s. 15 i nast.
Ibidem, s. 132 i nast.
18 Analiza kryminalna  czêæ I. Kurs dla analityków kryminalnych, Biblioteka Doskonalenia
Zawodowego, Komenda G³ówna Policji  Wy¿sza Szko³a Policji, Szczytno 2002, s. 17.
17
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wspierania operacji i innych dzia³añ podejmowanych na poziomie narodowym
w celu zwalczania przestêpczoci.
Wsparcie koordynacyjne Interpolu polega na udzielaniu pomocy policjom krajowym w realizowaniu czynnoci obejmuj¹cych swym zasiêgiem kilka pañstw
cz³onkowskich. Na konkretn¹ probê danego kraju Interpol s³u¿y równie¿ pomoc¹
w opracowywaniu na jego potrzeby propozycji dzia³añ.
W 2003 r. w SGI uruchomiono ca³odobowe Centrum Dowodzenia i Koordynacji (ang. Control and Coordination Center), którego przedstawiciele mog¹ byæ
w sytuacjach kryzysowych delegowani na miejsce zdarzeñ w celu u³atwienia oraz
koordynacji miêdzynarodowej wymiany informacji. Centrum zapewnia koordynacjê
dzia³añ w ramach operacji Interpolu, wymianê danych wywiadowczych i informacji
policyjnych (we wszystkich jêzykach oficjalnych Interpolu)19. Jest punktem pierwszego kontaktu dla ka¿dego kraju cz³onkowskiego i dzia³a 24 godziny na dobê. Jego
g³ówn¹ funkcj¹ jest zapewnienie Interpolowi mo¿liwoæ nieprzerwanego dzia³ania,
w tym ca³odobowej wymiany informacji. Centrum zajmuje siê analiz¹ zleceñ nap³ywaj¹cych do SGI i nadawaniem klauzul pilnoci oraz posiada uprawnienia do publikowania not pomarañczowych. Koordynuje równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie
porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w zwi¹zku z imprezami masowymi
(np. igrzyskami olimpijskimi).
W ramach Centrum mog¹ funkcjonowaæ zespo³y reagowania (ang. Incident
Response Teams) odpowiedzialne za koordynowanie odpowiednich dzia³añ wspomagaj¹cych oraz bezporednie wspieranie pañstw cz³onkowskich w przypadku zaistnienia przestêpstw lub ataków terrorystycznych o powa¿nych skutkach. Innym
przejawem wsparcia jest dzia³anie sieci oficerów kontaktowych Interpolu. Tworz¹
oni platformê wymiany informacji specjalistycznych z zakresu zwalczania przestêpczoci miêdzynarodowej i terroryzmu. W chwili obecnej sieæ obejmuje ponad 200
oficerów kontaktowych.
W celu zapewnienia ci¹g³oci dzia³añ wykraczaj¹cej poza poszczególne jurysdykcje krajowe Interpol zapewnia dzia³anie sta³ej komórki pomocy prawnej, maj¹cej
na celu okrelanie  w zale¿noci od miejsca prowadzenia dzia³añ  w³aciwej
podstawy prawnej mo¿liwoci kontynuowania dzia³añ s³u¿b policyjnych.
Grupy zadaniowe (ang. task force) s¹ forami wspó³pracy operacyjnej w wymiarze praktycznym. W ujêciu podmiotowym skupiaj¹ specjalistów policyjnych, którzy
s¹ w stanie s³u¿yæ pomoc¹ organom cigania krajów cz³onkowskich w prowadzeniu
ledztw oraz lokalizacji i identyfikacji cz³onków struktur przestêpczych dzia³aj¹cych
na arenie miêdzynarodowej. Rol¹ grup zadaniowych jest przeciwdzia³anie konkretnym
zagro¿eniom z wykorzystaniem istniej¹cych w ramach Interpolu rozwi¹zañ systemowych oraz metod wspó³pracy. W tym zakresie mog¹ inicjowaæ projekty operacyjne
bêd¹ce przedsiêwziêciami ukierunkowanymi na te same pod wzglêdem rodzajowym
zagro¿enia (np. dzia³alnoæ terrorystyczna czy przemyt prekursorów narkotykowych).
19

Interpol Annual Report 2005, s. 13.
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Projekty operacyjne stanowi¹ platformê pog³êbionej wspó³pracy w zakresie realizacji dzia³añ taktyczno-kryminalistycznych. Tworzone s¹ w zwi¹zku z aktualnymi
potrzebami operacyjnymi s³u¿b policyjnych w celu koordynowania dzia³añ w skali
regionu oraz usprawnienia wspó³pracy miêdzy poszczególnymi policjami. Projekty
ukierunkowane s¹ wy³¹cznie na przeciwdzia³anie wybranym kategoriom zagro¿eñ
transgranicznych. Omawiane przedsiêwziêcia w szczególnoci obejmuj¹ planowanie
wspólnych operacji policyjnych oraz wspieranie dochodzeñ prowadzonych przez
pañstwa cz³onkowskie w obszarze zagadnieniowym danego projektu. W omawiany
sposób Interpol zapewnia pomoc pañstwom cz³onkowskim w prowadzeniu miêdzynarodowych ledztw oraz koordynuje sprawy realizowane przynajmniej przez dwa
pañstwa cz³onkowskie.
W ramach projektów operacyjnych zastosowanie znajduj¹ nastêpuj¹ce metody
czynnoci policyjnych:
1) gromadzenie informacji o kierunkowym rodzaju zagro¿enia w formie dedykowanych zbiorów danych;
2) dokonywanie sprawdzeñ w bazach danych Interpolu;
3) analiza informacji w celu identyfikacji zwi¹zków pomiêdzy grupami przestêpczymi, osobami lub zdarzeniami;
4) wymiana informacji operacyjnych, dotycz¹cych np. weryfikacji to¿samoæ
osób deklaruj¹cych chêæ wspó³pracy z organami cigania;
5) wymiana informacji procesowych, np. powiadczanie istnienia okrelonych
faktów dla sadów i prokuratur czy pomoc w wydawaniu not poszukiwaczych Interpolu;
6) inicjowanie i koordynowanie operacji miêdzynarodowych;
7) organizowanie konferencji powiêconych konkretnym zagadnieniom zwi¹zanym ze zwalczaniem przestêpczoci;
8) organizowanie warsztatów szkoleniowych, podczas których eksperci wymieniaj¹ dowiadczenia oraz informuj¹ siê o nowych trendach i zagro¿eniach;
9) wymiana specjalistycznych ekspertyz;
10) odbywanie operacyjnych spotkañ roboczych pomiêdzy dwoma lub wiêcej
krajami cz³onkowskimi w przypadku wykrycia wspólnych elementów w sprawach
(w ich trakcie praktykowana jest bezporednia wymiana danych wywiadowczych).
Grupy eksperckie, zwane równie¿ roboczymi (ang. action/ working group),
pe³ni¹ rolê g³ównego interlokutora SGI w zakresie merytorycznych aspektów jego
dzia³ania. Spotkania grup eksperckich odbywaj¹ siê sporadycznie, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku. W ich trakcie omawiane s¹ projekty rozwi¹zañ i zaleceñ
systemowych dotycz¹cych danego problemu. Prace grup roboczych posiadaj¹ wymiar teoretyczny, a ich celem jest standaryzacja metod policyjnych, zwiêkszenie
wiadomoci zagro¿eñ kryminalnych, opracowywanie specjalistycznych podrêczników, programowanie szkoleñ oraz promowanie programów profilaktycznych.
W ramach dzia³alnoci szkoleniowej Interpol oferuje warsztaty, seminaria, kursy specjalistyczne oraz publikacje fachowe, co ma na celu podnoszenie zdolnoci
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policji krajowych w zwalczaniu przestêpczoci transgranicznej. Tematyka szkoleñ
obejmuje szerokie spektrum zagadnieñ i mo¿e dotyczyæ m.in.: zwalczania cyberprzestêpczoci, prowadzenia operacji miêdzynarodowych, analizy kryminalnej20,
zwalczania przestêpczoci narkotykowej, fa³szerstw pieniêdzy21, nielegalnego handlu dzia³ami sztuki. Odrêbn¹ kategori¹ szkoleñ s¹ kursy z zakresu wiedzy o Interpolu.
W stosunkowo d³ugim okresie istnienia Interpolu jako instrumentu miêdzynarodowej wspó³pracy policyjnej metody i formy dzia³añ przesz³y proces zmian warunkowanych g³ównie rozwojem technologii oraz potrzeb¹ reagowania na nowe formy
dzia³añ przestêpców. Nie zmieni³a siê natomiast istota i zasady samej wspó³pracy
policyjnej, przyjête u zarania organizacji22. Pod wzglêdem prawnym formy wspó³pracy policyjnej w ramach Interpolu niewiele ró¿ni¹ siê od tych z pocz¹tku lat 50.
ubieg³ego wieku. Oczywicie zasadniczym modyfikacjom uleg³ aspekt techniczny
ich realizacji, wynikaj¹cy z postêpu technologicznego, jednak¿e wymiar prawny
zasadniczych form wspó³pracy, tj. poszukiwania osób podejrzewanych o dokonanie
czynów karalnych oraz wymiany informacji kryminalnych pozosta³ niezmieniony.
W omawianym wzglêdzie problemem jest to, ¿e istniej¹ce instrumentarium
prawne Interpolu bardziej odzwierciedla potrzeby zwalczania przestêpczoci miêdzynarodowej z po³owy XX wieku ni¿ obecne wyzwania wynikaj¹ce z zagro¿enia
transgraniczn¹ przestêpczoci¹ zorganizowan¹ i terroryzmem. Nie jest mo¿liwe wyprowadzenie wniosku o wypracowaniu przez pañstwa cz³onkowskie Interpolu
w pe³ni spójnego i kompletnego systemu zapobiegania i zwalczania miêdzynarodowej przestêpczoci kryminalnej. Dotychczasowe mechanizmy wspó³dzia³ania s¹ wynikiem kompromisów osi¹gniêtych przez praktyków policyjnych, czêsto w kontekcie ró¿nic interesów politycznych wspó³pracuj¹cych pañstw.
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Summary
Ordination of actions undertaken by international criminal police
organization Interpol againts cross-border crime
Key words: international organisation, Interpol, international cooperation, criminal intelligence, transborder threats, international affairs.

This article makes an attempt to systematize actions undertaken by Interpol
againts cross-border crime. The presented issue is extremely complex due to the
specific nature of the activities carried out by Interpol and its unique position in the
institutional system of the international community. Article draws the attention to
possible benefits from such forms of international cooperation in combating crime.
There is no doubt that the effectiveness of the Interpol has to possess a proper legal
status. Interpol, in the opinion of some experts in the field of international law, does
not have the optimal legal solutions and the appropriate ratio for the national law of
the Member States. The weakest point of Interpol is outdated and ineffective legal
basis for action. For this reason, the sine qua non conditio for the further development of Interpol is to provide the organisation with specific legal position, which
would be proper to the uniqueness of tasks that are being carryied out ( including the
adoption of appropriate solutions for the privileges and immunity of Interpol and its
staff in a uniform manner in all the Member States). There is also a need to harmonize internal normative acts of the organization  including the Constitution of Interpol and the General Regulations, the interpretation of which causes a lot of confusion regarding the legal status and the nature of membership in Interpol. It is
important to supplement the Statute of Interpol with legal provisions concerning
relations with external entities. Interpol should also be given clear powers to conclude agreements with the Member States concerning the headquarters and local privileges and immunities.
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Artyku³y
Andrzej Gawliñski

Nekrofilia jako problem interdyscyplinarny
Wprowadzenie
Od zawsze czynnoci seksualne cz³owieka by³y objête rozmaitymi zakazami
i nakazami, które  jak zauwa¿a Marian Filar  cechowa³a przede wszystkim powszechnoæ i zmiennoæ. Z jednej strony nie istnia³a spo³ecznoæ, gdzie sfera aktywnoci seksualnej by³aby od nich ca³kowicie wolna, z drugiej za ta pewna forma
prawno-obyczajowej reglamentacji nie przejawia³a siê w postaci absolutnej1. Cz³owiek, podejmuj¹c ró¿ne zachowania maj¹ce s³u¿yæ zaspokojeniu popêdu p³ciowego,
jako jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych, musia³ siê wiêc dostosowaæ do
norm, które obowi¹zywa³y w danej spo³ecznoci. Na przestrzeni lat wartoci i pogl¹dy odnosz¹ce siê do realizacji popêdu seksualnego ulega³y zmianom2.
Dewiacje seksualne3, wyranie odbiegaj¹ce od pojêcia normy i wzbudzaj¹ce
liczne kontrowersje, od zawsze podlega³y sankcjom religijnym czy prawnym4 i by³y
postrzegane jako choroba, jednak  jak podkrela Zbigniew Lew-Starowicz  i tu
nie ma mo¿na postawiæ jakich ostrych granic, bowiem miêdzy dewiacyjnoci¹
a tzw. normalnymi zachowaniami seksualnymi istnieje pewna ci¹g³oæ5.
1 Szerzej: M. Filar, Przestêpstwa przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, [w:] Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 335.
2 B. Lach, Profilowanie kryminalistyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 268.
3 Aktualnie termin dewiacja seksualna (jak równie¿ funkcjonuj¹ce w literaturze jego synonimy:
zboczenie seksualne, perwersja seksualna) zastêpowany jest amerykañskim, medyczno-psychologicznym okreleniem parafilia (zaburzenie preferencji seksualnych). Dla wyjanienia specyfiki
omawianej problematyki warto przytoczyæ definicjê dewiacji seksualnej autorstwa Kazimierza Imieliñskiego: Dewiacja seksualna jest pojêciem nadrzêdnym oznaczaj¹cym wszelkie odchylenia od normy
w zachowaniu seksualnym, niezale¿nie od objawów oraz rodzaju, natê¿enia i czynników przyczynowych. Termin ten obejmuje zarówno odchylenia seksualne w sensie odchyleñ od norm spo³ecznych, jak
i odchylenia patologiczne w sensie odchyleñ od normy medycznej  K. Imieliñski, Zarys seksuologii
i seksiatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982, s. 201202.
4 S. Travin, B. Protter, Dewiacje seksualne. Leczenie, wskazówki dla klinicystów, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, s. 25.
5 Zob. Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy, Instytut Wydawniczy Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 126127.
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W spo³eczeñstwach, które kultywuj¹ zwyczaje dotycz¹ce zw³ok i pielêgnowania cia³a cz³owieka po jego mierci, nekrofilia jest szczególnie napiêtnowana6. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e czasem zwyczaje te pozostaj¹ w bliskim zwi¹zku z podstawowymi wartociami i symbolami danej kultury  jak choæby mumie, piramidy czy
staroegipska Ksiêga umar³ych. Warto te¿ podkreliæ, ¿e u podstaw obrzêdów pogrzebowych na ca³ym wiecie stoi jeden wspólny czynnik  za³o¿enie, ¿e martwy
cz³owiek nie przesta³ ¿yæ7  a zatem mieræ jest traktowana jako pocz¹tek nowej
drogi. Szacunek dla zmar³ych jest bardzo widoczny np. w kulturze chrzecijañskiej,
gdzie wykorzystanie zw³ok, równie¿ do celów naukowych, bywa powodem protestów. Przyk³adem niech bêdzie dzia³alnoæ niemieckiego lekarza, anatoma i patomorfologa Gunthera von Hagensa, twórcy metody plastynacji zw³ok, dziêki której
specjalnie przygotowane preparaty z ludzkich cia³ pokazywane s¹ na wystawach na
ca³ym wiecie i ka¿dy ma mo¿liwoæ bezporedniego zapoznania siê z anatomi¹
cz³owieka. Negatywne komentarze równie czêsto s¹ kierowane w stronê antropologa Williama Bassa i za³o¿onej przez niego trupiej farmy w Knoxville (USA),
gdzie prowadzi siê badania nad rozk³adem zw³ok w zró¿nicowanych warunkach
rodowiskowych (zw³oki poddawane s¹ m.in. dzia³aniu promieni s³onecznych, pozostawiane w akwenie wodnym, samochodzie, porzucane w lesie, zakopywane
w ró¿nych rodzajach gleby itd.), co jest z kolei pomocne przy ustalaniu m.in. czasu,
jaki up³yn¹³ od zgonu do momentu ujawnienia zw³ok w oparciu o kolejne stadia
rozwojowe larw owadów, które na nich ¿eruj¹.
Nie bêdzie stwierdzeniem na wyrost, ¿e nekrofilia jest traktowana bardziej jako
ciekawostka ni¿ realny problem prawno-medyczny. Skala zjawiska pozostaje jak
dot¹d nieokrelona. Przypadki nekrofilii s¹ stosunkowo rzadko odnotowywane
w publikacjach naukowych, bêd¹c przedmiotem o¿ywionej dyskusji w mediach,
czym z kolei bulwersuj¹ opiniê publiczn¹. Analizuj¹c aspekt prawny nekrofilii,
trzeba zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoæ dawnych kodeksów karnych surowo j¹ kara³a. Przewa¿nie by³a to kara mieci8. Anil Aggrawal zwraca uwagê na fakt, ¿e w wielu
pañstwach i systemach prawnych brak jest specjalnego prawa penalizuj¹cego stosunki seksualne lub czynnoci seksualne ze zw³okami, co powoduje, ¿e nekrofile s¹
oskar¿ani w zwi¹zku z naruszeniem przepisów takich jak: zak³ócanie spokoju
zmar³ego, zniewa¿enie zw³ok, zak³ócanie prawa i porz¹dku, skrzywdzenie
uczuæ bliskich zmar³ego9.
6

Por. R. Rebal Jr., R. Faguet, S. Woods, Unusual sexual syndromes, [w:] C. Friedmann, R. Faguet
(red.), Extraordinary disorders of human behavior, Plenum, New York 1982, s. 121.
7 Por. T. Ochoa, C. Jones, Defiling the dead: Necrophilia and the law, Whittier Law School
1997, t. 18, nr 539, s. 542543.
8 K. Imieliñski, Medycyna i seks. Historia i wspó³czesnoæ, Instytut Wydawniczy Zwi¹zków
Zawodowych, Warszawa 1987, s. 142.
9 A. Aggrawal, Forensic and medico-legal aspects of sexual crimes and unusual sexual practices,
CRC Press, Boca Raton 2009, s. 307. Szerzej: B. Sygit, M. Romañczuk-Gr¹cka, Kryminalizacja zachowañ przeciwko zmar³ym, [w:] B. Sygit, T. Kuczur (red.), Aktualne problemy kryminalizacyjne, Wyd.
Dom Marsza³ek, Toruñ 2013, s. 1134; H. Szymañski, O potrzebie penalizacji nekrofilii, Przegl¹d
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Celem niniejszego artyku³u jest interdyscyplinarne przedstawienie problematyki
nekrofilii w oparciu o wybrane zagadnienia z zakresu m.in. psychologii, psychiatrii,
seksuologii, prawa, a tak¿e kryminalistyki. Dzia³ania nekrofila podejmowane w celu
pozyskania martwego cia³a oraz czynnoci bezporednio ze zw³okami, podobnie jak
np. czynnoci osoby ze sk³onnociami sadystycznymi, która dokonuje zabójstwa
z lubie¿noci i osi¹ga przy tym satysfakcjê seksualn¹, mog¹ cechowaæ siê pewnymi
typowymi elementami. To w³anie znajomoæ charakterystycznych przejawów zachowañ nekrofilnych mo¿e byæ bardzo przydatna w przeprowadzeniu czynnoci
dochodzeniowo-ledczych. Ró¿norodna specyfika aktów nekrofilii mo¿e bowiem
zaskakiwaæ tak¿e osoby dokonuj¹ce oglêdzin zw³ok w miejscu ich znalezienia.
Jako ¿e nekrofilia wi¹¿e siê z procederem pozyskiwania zw³ok lub ich fragmentów, konieczne jest ustalenie, czy dane zdarzenie wi¹¿e siê z dzia³alnoci¹ nekrofila,
czy to zbezczeszczenie zw³ok bez jakiegokolwiek t³a seksualnego. Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e po pewnym czasie aktywnoæ nekrofila nie tylko bêdzie nosiæ
przejawy seryjnoci10, ale równie¿ przybierze najniebezpieczniejsz¹ formê  zabójstwa nekrofilnego. Doskona³ym tego przyk³adem jest przypadek eskalacji potrzeb
seksualnych s³ynnego poznañskiego nekrofila Edmunda Kolanowskiego czy te¿ Eda
Geina, który dzia³a³ w Plainfield w stanie Wisconsin (USA). Ca³oæ publikacji uzupe³niona jest sylwetkami osób, u których nekrofilia przejawia³a siê potrzeb¹ dokonywania rozmaitych czynnoci seksualnych ze zw³okami.

Nekrofilia
Nekrofilia11 (z gr. nekros  zw³oki, philia  mi³oæ, przyjañ; nazwê wprowadzi³ Joseph Guislain w 1852 r.)12 to osi¹ganie satysfakcji seksualnej ze zmar³ym.
Policyjny 2008, nr 2. Zob. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553
ze zm.) art. 262 § 1: Kto zniewa¿a zw³oki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmar³ego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. § 2. Kto ograbia zw³oki,
grób lub inne miejsce spoczynku zmar³ego, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8.
10 Wymaga zasygnalizowania fakt, ¿e prawie wszyscy seryjni zabójcy w³¹czaj¹ jakie seksualne elementy do swoich zabójstw. Zaanga¿owani w nekrofiliê byli m.in. Gary Ridgeway (Zabójca z Green River),
Jeffrey Dahmer, Ed Kemper (uprawia³ seks ze swoj¹ matk¹ po wczeniejszej jej dekapitacji i wyrzuceniu
strun g³osowych kobiety do mietnika) oraz Henry Lee Lucas. Szerzej: R. Taylor LaBrode, Etiology of the
psychopathic serial killer: An analysis of antisocial personality disorder, psychopathy, and serial killer
personality and crime scene characteristics, Brief Treatment and Crisis Intervention 2007, t. 7, nr 2, s. 154.
11 Nekrofilia okrelana bywa równie¿ jako nekrofilizm, nekrolagnia, nekrochlezja, a tak¿e tanatofilia.
12 D. Nobus, Over my dead body: On the histories and cultures of necrophilia, [w:] R. Goodwin,
D. Cramer (red.), Inappropriate relationships: The unconventional, the disapproved, and the forbidden,
Lawrence Erlbaum Associates, London 2002, s. 173. Termin nekrofilia zosta³ wprowadzony krótko po
g³onej sprawie sier¿anta francuskiej armii  François Bertranda (18241850), zwanego wampirem
z Montparnasse, który wydobywa³ na paryskim cmentarzu cia³a z grobów i uprawia³ z nimi seks. Zob.
S. Weller, Decomposition: Georges Bataille and the language of necrophilia, [w:] A. Schaffner,
S. Weller (red.), Modernist eroticisms: European literature after sexology, Palgrave Macmillan, Basingstoke  New York 2012, s. 169.
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Nekrofilia jest zaburzeniem preferencji seksualnych wystêpuj¹cym niezwykle
rzadko, co znajduje odzwierciedlenie w niewielu informacjach dostêpnych na
ten temat w literaturze13 oraz brakiem jakichkolwiek danych o czêstotliwoci aktywnoci nekrofilnej ludzi, którzy s¹ dotkniêci tym zaburzeniem preferencji seksualnych14.
Jako forma zaspokojenia popêdu seksualnego nekrofilia jest znana od tysi¹cleci
(Herodot opisywa³ zwyczaje praktykowane przez staro¿ytnych Egipcjan w celu zapobiegania aktom nekrofilnym)15. Przejawy nekrofilii odnajdziemy w mitologii
(Achilles i królowa Amazonek czy te¿ Periander, który wykorzystywa³ seksualnie
zw³oki zabitej przez siebie ¿ony), a motyw przywracania cz³owieka do ¿ycia pojawia siê te¿ w bajkach (pi¹ca królewna) oraz w literaturze (Romeo i Julia, Wichrowe wzgórza)16. Z nekrofili¹ powi¹zane s¹ równie¿ ludowe opowieci o wampirach,
czyli zmar³ych, którzy wychodz¹ w nocy z grobów, aby piæ krew ¿ywych osób, co
ma zapewniæ im niemiertelnoæ17.
Osoby dotkniête omawianym zaburzeniem preferencji seksualnych szukaj¹ ró¿nych sposobów, aby u³atwiæ sobie kontakt ze zw³okami  odkopuj¹ zw³oki na cmentarzach, w³amuj¹ siê do kaplic przycmentarnych, staraj¹ siê znaleæ zatrudnienie
jako grabarz b¹d te¿ pracownik kostnicy (warto siêgn¹æ do sprawy pielêgniarza
z Los Angeles18). Mo¿liwe, ¿e w³anie to jest przyczyn¹ nieznanej skali kontaktów
seksualnych ze zw³okami, poniewa¿ praca w powy¿szych zawodach powoduje, ¿e
nekrofile maj¹ niemal¿e nieograniczony dostêp do cia³ zmar³ych, a proceder ten
mo¿e trwaæ niezauwa¿enie latami.
Wed³ug Stephena J. Huckera wiêkszoæ opisanych przypadków nekrofilii dotyczy heteroseksualnych mê¿czyzn w wieku od 20 do 50 lat19. Niekiedy sk³onnoci
takie mog¹ przejawiaæ siê zainteresowaniem praktykami seksualnymi z ludmi,
u których czynnoci ¿yciowe s¹ w pewien sposób ograniczone (osoby pi¹ce,
nieprzytomne) czy te¿ ju¿ zanikaj¹ce (osoby umieraj¹ce). W niektórych domach
13

W polskim pimiennictwie m.in. J. Gromska, S. Smoczyñski, S. Bardzik, Przypadek aktu
nekrofilii dokonanego w upojeniu alkoholowym, Psychiatria Polska 1969, t. 3, nr 9, s. 207209.
14 Podobnie: S. Boureghda, W. Retz, F. Philipp-Wiegmann, M. Rösler, A case report of necrophilia  a psychopathological view, Journal of Forensic and Legal Medicine 2011, nr 18, s. 280.
15 S. Smith, C. Braun, Necrophilia and Lust Murder: Report of a Rare Occurrence, The Journal
of the American Academy of Psychiatry and the Law 1978, t. 6, nr 3, s. 259.
16 H. Prins, Bizarre behaviours (psychology revivals): Boundaries of psychiatric disorder, Routledge, London  New York 2013, s. 84.
17 P. Jaffé, Necrophilia: Love at last sight, [w:] J. Boros, I. Münnich, M. Szegedi (red.), Psychology and criminal justice: International review of theory and practice, Walter de Gruyter, Berlin  New
York 1998, s. 243.
18 Zob. V. Rocha, Sherman Oaks Hospital nurse sentenced for having sex with corpse, [online]
<www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-nurse-sex-with-corpse-20140707-story.html> (dostêp:
19.08.2015).
19 S. Hucker, Necrophilia, [online] <www.forensicpsychiatry.ca/paraphilia/necro.htm> (dostêp:
19.08.2015).
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publicznych we Francji istnia³y pokoje zmar³ych (specjalnie zaaran¿owane pomieszczenia z p³on¹cymi wiecami i czarnymi zas³onami), gdzie prostytutki odgrywa³y rolê zmar³ej. Martwe cia³o cz³owieka pe³ni bowiem dla nekrofila rolê specjalnego fetyszu, a kontakt z nim pozwala na swobodê i takie zachowania seksualne, na
które nie mo¿e siê odwa¿yæ w stosunku do ¿ywych osób20.
Nekrofilia mo¿e wystêpowaæ samodzielnie b¹d ³¹czyæ siê z innymi parafiliami
 sadyzmem (czerpanie przyjemnoci z zadawania cierpienia drugiemu cz³owiekowi), kanibalizmem (jedzenie cia³a cz³owieka), wampiryzmem (picie krwi ludzi b¹d
zwierz¹t), nekrofagi¹ (jedzenie cia³a zmar³ego), nekropedofili¹ (zainteresowanie
seksualne zw³okami dzieci) oraz nekrozoofili¹/ nekrobestializmem (zainteresowanie
seksualne zw³okami zwierz¹t lub ich zabijaniem)21. Specyficzny jest przypadek jednego z seryjnych zabójców z USA, u którego kilka z wymienionych parafilii wyst¹pi³o ³¹cznie. Kombinacje takie, w szczególnoci o wysokim stopniu nasilenia objawów nie s¹ czêsto spotykane. Jeffrey Dahmer zabi³ kilkunastu mê¿czyzn, po czym
uprawia³ seks z ich zw³okami, rozkawa³kowywa³ cia³a, próbowa³ stworzyæ relikwiarz z ich organów, który wed³ug niego mia³ mu daæ specjalne moce oraz jad³
ich cia³a. mieræ by³a obiektem jego zainteresowañ od najm³odszych lat (jako dziecko Dahmer przejawia³ fascynacjê koæmi zwierz¹t, a martwe zwierzêta zbiera³ z pobocza drogi)22.

Klasyfikacje nekrofilii
Nekrofilia mo¿e przybraæ rozmaite formy. Zazwyczaj s¹ one uzale¿nione
od realnego lub fantazjowanego przez cz³owieka kontaktu ze zw³okami. Richard
von Krafft-Ebing w swojej pracy z koñca XIX wieku Psychopathia sexualis opisywa³ przypadki zaburzeñ seksualnych i okrela³ nekrofiliê jako straszny przejaw
sadyzmu23. Pierwsza klasyfikacja nekrofilii powsta³a w 1910 r., kiedy to niemiecki psychiatra Erich Wulffen wyró¿ni³ nekrosadyzm, nekrostuprum (kradzie¿
zw³ok i póniejsze wykorzystywanie ich w celach seksualnych) oraz nekrofagiê24.
20

K. Imieliñski (red.), Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1985, s. 203.
A. Aggrawal, A new classification of necrophilia, Journal of Forensic and Legal Medicine
2009, t. 16, nr 6, s. 316.
22 Warto siêgn¹æ do pracy Arkadiusza Czerwiñskiego i Kacpra Gradonia pt. Seryjni mordercy,
Muza, Warszawa 2001, s. 8197, gdzie przypadek Dahmera zosta³ opisany bardziej szczegó³owo. Zob
te¿. J. Carroll, Sexuality now: Embracing diversity, Cengage Learning, Belmont 2012, s. 451; A. Strubel, Jeffrey Dahmer: His complicated comorbid psychopathologies and treatment implications, The
New School Psychology Bulletin 2007, t. 5, nr 1, s. 4243.
23 Zob. R. von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis: With especial reference to the antipathic
sexual instinct: A medico-forensic study, New York Rebman Company, New York 1886, s. 99105.
24 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia s¹dowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013,
s. 131.
21
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W nastêpnych latach badaniem nekrofilii zajmowali siê równie¿ Ernest Jones (1931)
oraz Magnus Hirschfeld (1948)25.
W 1989 r. w oparciu o analizê 122 przypadków nekrofilii (88 spraw opisywanych w literaturze wiatowej oraz 34 sprawy niepublikowane) Jonathan P. Rosman
i Phillip J. Resnick26 wyró¿nili prawdziw¹ nekrofiliê i pseudonekrofiliê (nekrofiliê
rzekom¹). Pierwsza z nich odnosi siê do utrzymuj¹cego siê zainteresowania seksualnego zw³okami i przejawia siê nekrofilnymi fantazjami lub seri¹ aktów nekrofilnych. Bior¹c pod uwagê naturê czynnoci, jakie by³y dokonywane ze zw³okami,
autorzy wyszczególnili w grupie nekrofilii prawdziwej:
1) zabójstwo nekrofilne (s³u¿y pozyskaniu zw³ok do celów seksualnych)27;
2) regularn¹ nekrofiliê, w której aby osi¹gn¹æ przyjemnoæ seksualn¹, wykorzystuje siê cia³a ju¿ zmar³ych ludzi oraz
3) fantazje nekrofilne, dotycz¹ce seksualnej aktywnoci ze zw³okami, jednak
bez podejmowania prób aktów nekrofilii.
Pseudonekrofilia wi¹¿e siê natomiast z przemijaj¹cym zainteresowaniem zw³okami, przy czym zw³oki nie s¹ obiektem fantazji seksualnych pseudonekrofila, poniewa¿ preferuje on kontakty seksualne z ¿ywymi partnerami.
Warto równie¿ wspomnieæ o nekrofilii romantycznej, gdy zmar³a bliska osoba
stanowi obiekt uczuæ, któr¹ wyodrêbnili w 1995 r. Louis R. Franzini i John
M. Grossberg. Odnotowano kilka takich przypadków w literaturze. Do najbardziej
znanych nale¿y historia Heroda, który przez siedem lat sypia³ w pobli¿u zw³ok
swojej ¿ony Marianny (wczeniej kaza³ j¹ zabiæ), czy te¿ królowej Joanny z Nawarry, która przez kilka tygodni po mierci swojego mê¿a przetrzymywa³a jego zw³oki28. Jedna z najg³oniejszych spraw dotyczy niemieckiego radiologa Carla Tanzlera
(18771952), znanego równie¿ jako hrabia Karl Tanzler von Cosel, który pracowa³
od 1927 r. na Florydzie i zakocha³ siê w m³odej kubañskiej imigrantce Marii Elenie
Milagro de Hoyos, która zmar³a w 1931 r. Dwa lata po mierci kobiety mê¿czyzna
wykrad³ jej cia³o z rodzinnego grobu i przez siedem kolejnych lat ¿y³ i spa³ ze
zw³okami Marii Eleny, pomimo postêpuj¹cego rozk³adu gnilnego. Dokonywa³
w tym czasie ró¿nych czynnoci, aby zachowaæ zw³oki w jak najlepszym stanie.
Tanzler nie zosta³ skazany ze wzglêdu na przedawnienie pope³nionego przez niego
przestêpstwa29.
25

Szerzej: J. Milner, C. Dopke, J. Crouch, Paraphilia not otherwise specified, psychopathology
and theory, [w:] D. Laws, W. ODonohue (red.), Sexual deviance: Theory, assessment and treatment,
The Guilford Press, New York 2008, s. 399.
26 J. P. Rosman, P. J. Resnick, Sexual attraction to corpses: A psychiatric review of necrophilia,
The Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law 1989, t. 17, nr 2, s. 154155.
27 Por. J. Meloy, Pseudonecrophilia following sponsual homicide  case report, Journal of
Forensic Sciences 1996, t. 41, nr 4, s. 706708.
28 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia..., s. 131.
29 Szerzej na ten temat: R. Lammle, Strange states: Floridas Corpse Bride, [online] <http://
mentalfloss.com/article/53162/strange-states-floridas-corpse-bride> (dostêp: 19.08.2015).
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Najszersz¹ typologiê zachowañ nekrofilnych przedstawi³ w roku 2009 i nastêpnie w roku 2011 Anil Aggrawal30. Na podstawie przypadków opisanych w literaturze i innych obowi¹zuj¹cych ju¿ klasyfikacji wyró¿ni³ dziesiêæ typów:
1) nekrofile graj¹cy role (nekrofilia roli) praktykuj¹ seks z partnerami, którzy
udaj¹ martwych lub nieprzytomnych, co wywo³uje u nich podniecenie i z tego
wzglêdu brak jest rzeczywistego kontaktu ze zw³okami;
2) nekrofile romantyczni (nekrofilia romantyczna)  typ nekrofilii przedstawiony ju¿ przez Franziniego i Grossberga;
3) nekrofile fantazjuj¹cy (nekrofilia fantazyjna)  brak kontaktu ze zw³okami,
a jedynie silne fantazje; nierzadko osoby takie odwiedzaj¹ cmentarze i chodz¹ na
pogrzeby, gdy¿ powoduje u nich podniecenie seksualne i dalszy rozwój fantazji;
4) nekrofile dotykaj¹cy (nekrofilia czuciowa)  satysfakcja seksualna osi¹gana jest przez dotykanie zw³ok, dlatego te¿ mo¿liwe jest poszukiwanie pracy umo¿liwiaj¹cej to dzia³anie (np. grabarz, pracownik kostnicy);
5) nekrofile fetyszyci (nekrofilia fetyszystyczna) wycinaj¹ i nierzadko kolekcjonuj¹ czêci cia³a zmar³ych, ale nie dochodzi do stosunku seksualnego ze zw³okami;
6) nekrofile okaleczaj¹cy zw³oki (nekrofilia agresywno-maniakalna)  równie¿
brak jest stosunku seksualnego, który zastêpuje okaleczanie zw³ok i masturbacja;
7) nekrofile oportunici (nekrofilia oportunistyczna)  w tym rodzaju warto
odnieæ siê do pseudonekrofilii przedstawionej przez Rosmana i Resnika;
8) nekrofile prawdziwi (nekrofilia prawdziwa)  stosunek seksualny jest
w tym przypadku dominuj¹c¹ form¹ zaspokojenia popêdu, a osoby z tym zaburzeniem dokonuj¹ przeró¿nych czynnoci, aby umo¿liwiæ sobie kontakt ze zw³okami
(np. rozkopuj¹ groby, wykradaj¹ cia³a z kostnicy, podejmuj¹ siê pracy w zawodach,
gdzie taki kontakt wystêpuje);
9) nekrofile zabójcy (nekrofilia homicydalna)  satysfakcja seksualna osi¹gana jest przez obcowanie ze zw³okami osoby, któr¹ nekrofil sam zabi³;
10) nekrofile ekskluzywni (nekrofilia ekskluzywna)  szczególny typ nekrofilii, w której stosunek seksualny mo¿liwy jest wy³¹cznie ze zmar³ymi  brak jest
aktywnoci seksualnej tego rodzaju nekrofilów z osobami ¿ywymi.

Ed Gein i Edmund Kolanowski
W historii pojawi³o siê wiele g³onych spraw z osobami o sk³onnociach nekrofilnych31, jednak to przypadki Eda Geina i Edmunda Kolanowskiego s¹ unikatowe
na skalê wiatow¹, tak¿e pod wzglêdem trudnoci w procesie wykrywczym, analizy
30 A. Aggrawal, Necrophilia. Forensic and medico-legal aspects, CRS Press, Boca Raton 2011,
s. 4684.
31 Oprócz postaci wspomnianych w tekcie m.in.: Leger, Frederick Baker, Victor Ardisson, Kuba
Rozpruwacz, Theodore Robert Ted Bundy, Timothy Evans, John Christie, Winston Moseley, Jerry
Brudos, Kenneth Douglas, Lam Kor-wan, Graham Coutts, Randy Uro Galvez. Zob. ibidem, s. 235238.
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modus operandi, kwestii m.in. poczytalnoci i póniejszej kwalifikacji prawnej ich
czynów. Gein zosta³ bowiem umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, natomiast
Kolanowski skazany na karê mierci.
Ed Gein urodzi³ siê 27 sierpnia 1906 r. w La Crosse (Wisconsin; USA) jako
drugie dziecko w rodzinie Geinów (mia³ starszego o piêæ lat brata), jego matka
Augusta by³a fanatyczk¹ religijn¹, ojciec George  alkoholikiem i bardzo czêsto
dochodzi³o miêdzy nimi do konfliktów. ¯ycie m³odego Geina to pasmo upokorzeñ,
ci¹g³ego wykluczenia zarówno ze strony najbli¿szych, jak i otoczenia oraz negowania seksualnoci przez jego matkê32. Fascynacja seksem i brutalnoci¹ towarzyszy³a
Edowi od najm³odszych lat. W wieku 7 lat przygl¹da³ siê jak rodzice zabijaj¹
w szopie wieprza i wówczas  jak wspomnia³  nast¹pi³ u niego wytrysk. Rok
póniej Geinowie przeprowadzili siê na farmê do Plainfield (Wisconsin; USA). Ed
by³ w szkole odrzucany i izolowany przez rówieników, za w domu matka czêsto
na niego krzycza³a, a pijany ojciec bi³ po g³owie. Maj¹cemu 21 lat Edowi Augusta
kaza³a z³o¿yæ obietnicê, ¿e nigdy nie bêdzie uprawia³ seksu33. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mia³ on szczególnie zaburzon¹ relacjê z dominuj¹c¹ matk¹, co przejawia³o
siê m.in. tym, i¿ po jej mierci zachowa³ pokój Augusty jako pewnego rodzaju
sanktuarium.
Po mierci bliskich, gdy mê¿czyzna zosta³ sam, wiele czasu spêdza³ na czytaniu
o kobiecej anatomii oraz o eksperymentach przeprowadzanych w nazistowskich
obozach mierci34. Wtedy zacz¹³ wykopywaæ zw³oki z miejscowych cmentarzy.
Nastêpnym etapem by³o zabicie i wypatroszenie dwóch kobiet. Tapicerowa³ meble
ludzk¹ skór¹, z czaszek wykonywa³ miski na zupy, a do pude³ka zbiera³ ¿eñskie
narz¹dy p³ciowe. Ludzkie g³owy stanowi³y dla niego trofeum. Jak póniej powiedzia³, lubi³ siê ubieraæ w kamizelki wykonane z ludzkiej skóry35. Gein zaprzecza³,
jakoby mia³ uprawiaæ seks ze zw³okami, przyznawa³ siê jedynie do masturbacji
(warto zauwa¿yæ, ¿e stan nekrofilii, podczas którego mê¿czynie wystarczy³ sam
kontakt z pozyskanymi z cmentarzy zw³okami, trwa³ a¿ dziesiêæ lat)36.
Dzia³ania ledczych podjête po znikniêciu Bernice Worden, jednej z ofiar Geina, doprowadzi³y do skierowania na niego podejrzeñ, poniewa¿ dzieñ przez znikniêciem kobiety by³ widziany w jej sklepie. Organy cigania zainteresowa³y siê
32 Informacje pochodz¹ z zestawienia biograficznego Eda Geina opracowanego przez studentów
z Uniwersytetu Radforda (USA)  zob. B. Jenkins, A. Clark, C. Duncan, L. Robinson, Edward Theodore
Gein American Psycho, [online] <http://maamodt.asp.radford.edu/Psyc%20405/serial%20killers/
Gein,%20Ed.pdf> (dostêp: 19.08.2015).
33 Ibidem.
34 C. Montaldo, Ed Gein, [online] <http://crime.about.com/od/murder/p/gein.htm> (dostêp:
19.08.2015).
35 L. Schlesinger, Serial homicide: Sadism, fantasy, and a compulsion to kill, [w:] L. Schlesinger
(red.), Serial offenders: Current thought, recent findings, CRC Press, Boca Raton 2000, s. 8. Historia
Geina stanowi pierwowzór dla takich kultowych filmów, jak m.in. Teksañska masakra pi³¹ mechaniczn¹
(re¿. Tobe Hooper) czy te¿ Psychoza (re¿. Alfred Hitchcock).
36 B. Jenkins, A. Clark, C. Duncan, L. Robinson, op. cit.
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cichym i stroni¹cym od ludzi Geinem. W szopie znaleziono nagie, bezg³owe cia³o
Bernice powieszone za nogi do belki w suficie. Kobieta by³a przeciêta od pochwy a¿
do mostka. Wszêdzie znajdowa³y siê czêci ludzkich cia³  jak póniej ustalono,
pochodzi³y one od 15 ró¿nych kobiet. Do koñca procesu Ed Gein nie przyznawa³ siê
do swoich sk³onnoci kanibalistycznych czy te¿ nekrofilnych. Wspomnia³ jedynie,
¿e zabija³ kierowany mi³oci¹ i nienawici¹ do matki. Zdiagnozowano u niego m.in.
schizofreniê i umieszczono w szpitalu stanowym, gdzie zmar³ na raka w wieku
78 lat. Pochowano go w rodzinnym Plainfield  na cmentarzu, gdzie spêdzi³ wiele
czasu rozkopuj¹c groby37.
Edmund Kolanowski38 urodzi³ siê 27 padziernika 1947 r. Z wykszta³cenia by³
lusarzem (przed zatrzymaniem pracowa³ jako palacz). W dzieciñstwie du¿o czasu
spêdza³ na cmentarzu, gdzie chodzi³ z matk¹ na spacery, odwiedzaj¹c grób swojego
brata. Przejawia³ te¿ zainteresowanie zw³okami zmar³ej s¹siadki, a podczas wyjazdów na kolonie podgl¹da³ zw³oki w kaplicy szpitalnej. W przeciwieñstwie do Eda
Geina Kolanowski by³ ¿onaty, mia³ dwójkê dzieci, a po rozwodzie ¿y³ w konkubinacie z inn¹ kobiet¹39. Realizacja jego popêdu seksualnego obejmowa³a zarówno
gwa³ty (trzy usi³owania zgwa³ceñ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, za które zosta³
skazany w 1974 r. na dziewiêæ lat pozbawienia wolnoci  opuci³ zak³ad karny po
piêciu latach w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia za dobre sprawowanie), kontakty seksualne ze zw³okami (piêæ przypadków okaleczeñ zw³ok), jak
i zabójstwa trzech kobiet, w celu pozyskania zw³ok. Nie ustalono jednak, czy powy¿sza aktywnoæ nekrofilna mê¿czyzny by³a ograniczona jedynie do tych czynów40.
Aktywnoæ nekrofilna Kolanowskiego, któr¹ zaczêli badaæ ledczy, obejmowa³a
okres od 26 lutego 1982 r. do 7 maja 1983 r., kiedy to Poznaniem wstrz¹snê³a
wiadomoæ o nekrofilu dzia³aj¹cym na dwóch tamtejszych cmentarzach  Naramowice i Mi³ostowo. Pierwszy czyn to kradzie¿ i okaleczenie zw³ok 69-letniej kobiety
z kaplicy cmentarnej na cmentarzu Naramowice (26 lutego 1982 r.), kolejny to
zabójstwo 11-letniej dziewczynki (po³¹czone z okaleczeniem zw³ok) w pobli¿u
cmentarza naramowickiego (4 listopada 1982 r.). Po tym zdarzeniu mê¿czyzna zacz¹³ praktyki nekrofilne na cmentarzu Mi³ostowo  29 listopada 1982 r. rozkopa³
wie¿ grób i wyci¹³ ze zw³ok du¿y p³at skóry obejmuj¹cy piersi i narz¹dy rodne,
w nocy z 28 na 29 stycznia 1983 r. wyj¹³ trumnê z grobu i w identyczny sposób
kaleczy³ zw³oki (przy czym zostawi³ na ziemi odcisk buta). Ostatnie zdarzenie, które
mia³o miejsce w nocy z 6 na 7 maja 1983 r., doprowadzi³o do wytypowania Kola37

Ch. Montaldo, op. cit.
Szerzej o sprawie Kolanowskiego: L. Gapik, Nekrofilia  studium przypadku, Pamiêtnik
III Konferencji Seksuologów, Katowice 1984 (fragment przytoczony zosta³ m.in. w: Z. Lew-Starowicz,
Seksuologia..., s. 132133); K. Brzezicki, Zapis zbrodni. Relacje z poznañskich sal s¹dowych, Ars boni et
aequi, Poznañ 2006, s. 3148; J. Jastrzêbski, Bestie. Zbrodnie i kary, Profi, Warszawa 2006, s. 313351;
J. Stukan, Polscy seryjni mordercy, Prometeusz, Opole 2009, s. 178; W. Ciszak, M. Larek, Martwe
cia³a, Simple Publishing, Poznañ 2014, ss. 192.
39 J. Jakubowski, Policjant, okrutne zbrodnie, g³one ledztwa, Replika, Zakrzewo 2008, s. 4978.
40 Ibidem.
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nowskiego jako poszukiwanego nekrofila, mimo ¿e w ostatniej chwili uda³o siê mu
zbiec przed milicjantami patroluj¹cymi teren cmentarza. W pobli¿u rozkopanego
grobu zostawi³ jednak ³opatê, tamê klej¹c¹, dwie linki i szary papier do pakowania
z napisem Pollena £askarzew. Sprawdzono szereg osób pracuj¹cych w zak³adach,
z którymi wspó³pracowa³a Pollena £askarzew i tak natrafiono na lad palacza Edmunda Kolanowskiego, na którego twarzy by³y liczne lady wie¿ych zadrapañ
powsta³ych po ucieczce przez zarola z cmentarza. Po zatrzymaniu przyzna³ siê
jeszcze do siedmiu zgwa³ceñ w rejonie Mi³ostowa i Antoninka (w latach 19701971),
zabójstwa kobiety w Baborówku niedaleko Szamotu³ (1970), chocia¿ jej cia³a nigdy
nie odnaleziono, okaleczenia zw³ok 72-letniej kobiety w kaplicy cmentarnej w Nowej Soli (28 lipca 1980) oraz zabójstwa 21-letniej kobiety w podwarszawskim Wawrze (noc z 16 na 17 marca 1981). Nale¿y podkreliæ, ¿e we wszystkich sprawach
zabójstw i okaleczeñ zw³ok wystêpowa³y niemal identyczne wyciêcia fragmentów
cia³a, które póniej  jak zezna³ Kolanowski  przyszywa³ do manekina i dotykaj¹c
go onanizowa³ siê. Mê¿czyzna zosta³ skazany na karê mierci i 28 lipca 1986 r.
o godzinie 18:00 powieszono go w Areszcie ledczym w Poznaniu41.
Na koniec warto wspomnieæ o Bogdanie Arnoldzie (kara mierci wykonana
zosta³a w grudniu 1968 r.), zabójcy czterech prostytutek znanym jako kolekcjoner
zw³ok42. Mê¿czyzna pozostawi³ cia³a martwych kobiet w swoim mieszkaniu i ¿y³
z nimi pomimo postêpuj¹cego rozk³adu gnilnego43. Tadeusz Hanausek i Juliusz
Leszczyñski zwrócili jednak uwagê na w¹tpliwoci, czy gromadzenie zw³ok przez
Arnolda pozostawa³o w zwi¹zku ze sk³onnociami fetyszystycznymi44 i nekrofilnymi, czy te¿ wi¹za³o siê z brakiem mo¿liwoci ich usuniêcia45.
41

Ibidem.
W 2011 r. odkryto w jednym z mieszkañ w Ni¿nym Nowogrodzie (Rosja) przera¿aj¹c¹ kolekcjê
kobiecych zw³ok. Historyk i dziennikarz Anatoly Moskvin zmumifikowane cia³a 29 kobiet w wieku od
15 do 26 lat przynosi³ do domu w plastikowych torbach, przebiera³ w ró¿ne stroje i tworzy³ imitacje
lalek o ludzkich wymiarach. Mê¿czyzna przyzna³ siê, ¿e odwiedzi³ ponad 750 cmentarzy w zachodniej
Rosji (profanuj¹c ponad 150 grobów). Zob. J. Satherley, Russian grave-robber hailed a genius kept
mummified female corpses dressed as dolls, [online] <www.dailymail.co.uk/news/article-2058587/
Anatoly-Moskvin-pictured-Russian-grave-robber-29-female-doll-corpses-flat.html>; J. Didymus, Russian historian collected bodies of dead girls in his home, [online] <www.digitaljournal.com/article/
315242>; <www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8878306/Russian-grave-digger-dressesup-29-bodies-and-puts-them-on-display-at-home.html> (dostêp: 19.08.2015).
43 H. Czmoch, Zbrodnie Bogdana Arnolda, Problemy Kryminalistyki 1969, nr 78, s. 225241;
P. Kacak, Zdradzi³y go muchy, Policja 997 2010, nr 10, s. 4647.
44 Wielu sprawców ma zwyczaj zatrzymywaæ jako pami¹tki, trofea ró¿ne przedmioty po
dokonanym zabójstwie (w badaniach, które przeprowadzili R. Ressler, A. Burgess i J. Douglas mia³o to
miejsce w 32 ze 118 zabójstw). S¹ one swoistym dowodem dla zabójcy, ¿e by³ w stanie aktywowaæ
swoje fantazje, jak te¿ katalizatorem do dalszych fantazji. Zatrzymywane s¹ zarówno zwyk³e, jak
i niekiedy dziwaczne przedmioty: ubrania (bielizna), bi¿uteria (piercionki, zegarki), w jednym przypadku walizka i samochód; zdjêcia ofiar, ale tak¿e czêci cia³a: stopy, piersi, czy krew. Szerzej: R. Ressler,
A. Burgess, J. Douglas, Sexual homicide: Patterns and notice, The Free Press, New York 1995, s. 6364.
45 Zob. T. Hanausek, J. Leszczyñski, Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw
z lubie¿noci, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995, s. 7578.
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Podsumowanie
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przestêpczoæ seksualna stanowi obszar zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Przestêpczoæ ta niepokoi organy cigania
i szokuje opiniê publiczn¹. Szczególnie grone czyny zwi¹zane s¹ z dewiacyjnoci¹.
Ich prawid³owa analiza wymaga zaanga¿owania i wspó³pracy szeregu osób: psychiatrów, psychologów, seksuologów, prawników, a tak¿e prowadz¹cych oglêdziny
miejsca zdarzenia.
Realizacja popêdu seksualnego cz³owieka poprzez czynnoci dokonywane ze
zw³okami nale¿y do jednych z najrzadziej wystêpuj¹cych zaburzeñ preferencji seksualnych. Wiêkszoæ osób dotkniêtych nekrofili¹ stanowi¹ mê¿czyni, co przek³ada
siê na zainteresowanie g³ównie zw³okami p³ci przeciwnej. Przypadki nekrofilii
u kobiet nie przybieraj¹ zwykle tak drastycznej formy jak u mê¿czyzn (np. przypadek wspomnianej Joanny z Nawarry sprowadza³ siê do nekrofilii romantycznej).
Mimo ¿e kontrowersyjne wydaje siê ³¹czenie nekrofilii z wyborem okrelonego
zawodu (np. grabarza, pracownika kostnicy), to trzeba pamiêtaæ, ¿e takie sytuacje
praktycznie uniemo¿liwiaj¹ jakiekolwiek wykrycie sprawcy oraz oszacowanie faktycznych rozmiarów zjawiska. Trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e zdarzenia polegaj¹ce
np. na rozkopaniu grobu mog¹ mieæ charakter czysto rabunkowy, nie s³u¿¹c w ¿aden
sposób zaspokojeniu popêdu seksualnego.
Przypadki oraz klasyfikacje psychiatryczno-medyczne opisywane w literaturze
wskazuj¹ na niejednorodnoæ aktów nekrofilnych, z których najniebezpieczniejsze
s¹ zabójstwa nekrofilne (nekrofilia homicydalna), stanowi¹ce niekiedy szczytowy
etap dzia³alnoci nekrofila, który stara siê pozyskaæ jak najbardziej wie¿e zw³oki
do praktyk seksualnych, np. gdy wyst¹pi¹ trudnoci zwi¹zane z pozyskaniem cia³a
zmar³ej ju¿ wczeniej osoby. Historie Eda Geina i Edmunda Kolanowskiego potwierdzaj¹ problemy z podjêciem normalnych kontaktów seksualnych w okresie
dojrzewania, co stymulowa³o ich do poszukiwania i podejmowania dzia³añ zastêpczych. Dzieciñstwo, czyli czas intensywnego rozwoju psychospo³ecznego, nie przebiega³ prawid³owo  zarówno Gein, jak i Kolanowski dorastali w rodzinach z licznymi patologiami.
Specyfika nekrofilii powoduje, ¿e proces wykrywczy mo¿e okazaæ siê bardzo
problematyczny. Warto zwróciæ uwagê na osoby, które ju¿ wczeniej wchodzi³y
w konflikt z prawem, podejmowa³y siê czynów wiadcz¹cych o zaburzeniach w sferze seksualnej, takich jak m.in. obna¿anie siê przed kobietami, gwa³ty itp. (Kolanowski). Oczywicie nie zawsze mo¿e siê to okazaæ skuteczne, poniewa¿ przed
podjêciem aktów nekrofilnych mog¹ oni nie pope³niaæ ¿adnych takich czynów
(przypadek Geina) albo te¿ doskonale siê maskowaæ. Nieznana skala kontaktów
seksualnych podejmowanych ze zw³okami powoduje, ¿e parafilia ta powinna stanowiæ przedmiot interdyscyplinarnej dyskusji.
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Summary
Necrophilia as an interdisciplinary issue
Key words: necrophilia; paraphilia; sexual deviation; corpse; Edmund Kolanowski; Ed Gein.

Necrophilia cases are occasionally reported in the literature, even though they
are interdisciplinary issues. This raises the need to consider necrophilia in the broad
context of research  from psychiatry, psychology, sexology, at law or forensic
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science ending. In most publications relating to necrophilia it is emphasized that it is
a sexual deviation occurring extremely rarely, by which statistical estimate of necrophiles sexual contacts with a corpse is virtually impossible. The article describes
necrophilia and presents its classifications found in the literature. As necrophilia is
associated with practice of obtaining corpses, including  necrophile killings, special attention was paid to the forensic science aspects of analyzed problems. Two
cases are described in more detail  Edmund Kolanowski (Poland) and Ed Gein
(USA).
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Edukacja seksualna w aspekcie zapobiegania
przestêpstwom na tle seksualnym
Istotn¹ rolê w kszta³towaniu prawid³owej osobowoci p³ciowej, a w zwi¹zku
z tym w zapobieganiu nieprawid³owociom ¿ycia p³ciowego odgrywa w³aciwie
prowadzona edukacja seksualna skierowana do dzieci i m³odzie¿y. Jest ona równie¿
jednym z bardziej skutecznych, lecz d³ugoterminowych oddzia³ywañ maj¹cych na
celu zapobieganie przestêpstwom na tle seksualnym, a w szczególnoci przemocy
seksualnej wobec dzieci.

Definicja i za³o¿enia miêdzynarodowe
Termin edukacja seksualna jest stosowany w wiêkszoci krajów. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w obrêbie polskiej pedagogiki seksualnej wyró¿nia siê proces uwiadomienia seksualnego, okrelany w³anie jako edukacja seksualna, oraz proces wychowania seksualnego. Niejednokrotnie sformu³owania te nies³usznie s¹ stosowane
zamiennie. Nie ma tak¿e jednej przyjêtej definicji tych pojêæ. Znaleæ mo¿na co
najmniej kilka ujêæ tych terminów.
Wed³ug Ireny Obuchowskiej i Andrzeja Jaczewskiego wychowanie seksualne
jest procesem, kszta³towania postaw, norm i wartoci oraz wartociowania postaw
i zachowañ innych ludzi1 . Jednak¿e jest to proces trudniejszy ni¿ kszta³towanie
dojrza³ej postawy wobec innych sfer ¿ycia ludzkiego. Nie mo¿e bowiem polegaæ
jedynie na pomaganiu m³odemu cz³owiekowi w odkryciu sensu i specyfiki ludzkiej
seksualnoci i przekazaniu okrelonej porcji wiedzy na ten temat. Nale¿y pamiêtaæ,
i¿ zdobycie nawet bardzo wszechstronnych i pog³êbionych informacji na temat ludzkiej seksualnoci nie gwarantuje jeszcze w³aciwego wykorzystania tej wiedzy oraz
1

I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Warszawa 2003, s. 199.
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zajêcia dojrza³ej postawy, wszak na zachowanie jednostki wp³ywa nie tylko jej
wiedza i wiadomoæ, ale równie¿ takie czynniki jak: emocje, motywacje, normy
moralne i religijne, rodzaj otrzymanego wychowania, tradycje kulturowe, oczekiwania spo³eczne, wzorce rodowiskowe, nacisk grup rówieniczych i rodki masowego
przekazu. Niektóre z tych czynników nie respektuj¹ obiektywnego sensu ludzkiej
seksualnoci i prowadz¹ do negatywnych zachowañ, opartych jedynie na instynkcie,
emocjach lub b³êdnych wzorcach, które dominuj¹ w okrelonym rodowisku czy
w danej cywilizacji2.
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne cis³e okreli³o cele wychowania seksualnego, a mianowicie, przygotowanie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, osi¹ganie
wszechstronnego rozwoju osobowoci, formowanie wiadomoci p³ciowej i samoopanowania seksualnego, edukacjê seksualn¹ jak równie¿ kszta³towanie systemu
wartoci seksualnych i promowanie zdrowia seksualnego3. Z kolei edukacja seksualna definiowana jest jako dostosowany do wieku i kultury sposób nauczania o p³ci
i zwi¹zkach, dostarczaj¹cy dok³adnych, realistycznych, nieos¹dzaj¹cych informacji.
Edukacja seksualna zapewnia mo¿liwoæ »badania« w³asnych wartoci i postaw,
umo¿liwia zdobycie umiejêtnoci podejmowania decyzji, komunikowania siê
i zmniejszenia ryzyka w odniesieniu do wielu aspektów seksualnoci4. Stanowi ona
nieod³¹czny sk³adnik wychowania m³odego cz³owieka. Dostarcza pewnej wiedzy
z zakresu biologii cz³owieka, psychologii, psychiatrii, seksuologii, socjologii i prawa5. Wymienione dziedziny nauki w okrelonym stopniu zawieraj¹ w sobie treci
odnosz¹ce siê do seksualnoci cz³owieka. Treci te nie s¹ niezbêdne do funkcjonowania seksualnego, ale ich uwiadomienie mo¿e w du¿ym stopniu przyczyniæ siê do
podniesienia jakoci ¿ycia seksualnego na wszystkich p³aszczyznach, na których
ono przebiega6.
Edukacja seksualna skierowana do dzieci i m³odzie¿y wci¹¿ wzbudza wiele
emocji. Dyskusja toczy siê przede wszystkim wokó³ zasadnoci przekazywania dzieciom i m³odzie¿y wiedzy dotycz¹cej ich seksualnoci, wieku, od jakiego nale¿y
rozpocz¹æ jej przekazywanie, zakresu, jaki powinna obejmowaæ, metod nauczania
i podmiotów uprawnionych do jej przekazywania. Warto przypomnieæ, i¿ kwestia
2

M. Dziewiêcki, Cielesnoæ p³ciowoæ seksualnoæ, Kielce 2000, s. 91.
Na wiecie wyró¿nia siê trzy g³ówne typy wychowania seksualnego. Ich cele s¹ uzale¿nione od
warunków polityczno-spo³ecznych, kulturowych, a tak¿e demograficznych. Wród nich wymienia siê:
wychowanie do czystoci  abstynencji seksualnej (chastity education, abstinence-only education);
biologiczn¹ edukacjê seksualn¹ (biological sex education) oraz z³o¿on¹ edukacjê seksualn¹ zawieraj¹c¹
oba powy¿sze podejcia (comprehensive sex education); cyt. za: American Academy of Pediatrics,
Condom use by adolescents, Pediatrics 2001, t. 107, nr 6. Por. S. Beauvoir, Druga p³eæ, Warszawa
2003.
4 UNESCO, International technical guidance on sexuality education, t. II: Topics and learning
objectives. Paris 2009, s. 2.
5 I. Obuchowska, A. Jaczewski, op. cit., s. 199.
6 A. Walendzik-Ostrowska, Wychowanie seksualne i/czy edukacja seksualna, Remedium 2010,
nr 4, s. 28.
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zasadnoci edukacji seksualnej zosta³a rozstrzygniêta ju¿ przesz³o dwadziecia lat
temu na szczeblu miêdzynarodowym. Do realizacji zgodnej z wymaganiami miêdzynarodowymi edukacji seksualnej, prowadzonej na wszystkich poziomach kszta³cenia
formalnego i pozaformalnego, zobowi¹za³y Polskê dokumenty miêdzynarodowe
przyjête podczas wiatowej Konferencji na rzecz Ludnoci i Rozwoju w Kairze
w 1994 r. oraz IV wiatowej Konferencji na rzecz Kobiet w Pekinie w 1995 r.
Delegacje rz¹dowe poszczególnych pañstw uzna³y, ¿e cena, jak¹ p³aci m³odzie¿ za
brak rzetelnej wiedzy na temat seksualnoci cz³owieka, zdrowia reprodukcyjnego,
równoci p³ci, odpowiedzialnych zachowaniach seksualnych oraz przemocy seksualnej, jest tak wysoka, i¿ ustawodawcy poszczególnych pañstw zobowi¹zani musz¹
zostaæ do podjêcia odpowiednich dzia³añ. Wychodz¹c ponad ró¿nice kulturowe
i religijne, dostrze¿ono tak¿e potrzebê zmiany utrwalonych w spo³eczeñstwach
wzorców dotycz¹cych ról kobiet i mê¿czyzn. Stereotypy te wywieraj¹ bowiem zasadniczy wp³yw na zachowania seksualne i s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ dyskryminuj¹cych
postaw wobec dziewcz¹t i kobiet. Przejawem dyskryminacji s¹ nie tylko ró¿ne formy przemocy seksualnej, ale tak¿e zwyczaj przenoszenia na kobietê odpowiedzialnoci za skutki zachowañ seksualnych. Wa¿ne zatem, aby programy edukacyjne powiêcone seksualnoci cz³owieka by³y zgodne z zasad¹ równoci kobiet i mê¿czyzn
oraz promowa³y partnerski model relacji. Ich podstaw¹ musi byæ wiêc pe³ne poszanowanie praw seksualnych kobiet oraz praw reprodukcyjnych cz³owieka7. Rezolucja
Komisji ONZ ds. Ludnoci i Rozwoju z 2012 r. wzmocni³a jeszcze powy¿sze zapisy,
apeluj¹c do rz¹dów pañstw o zapewnienie opartej na faktach naukowych, ca³ociowej edukacji na temat seksualnoci, praw cz³owieka i równoci p³ci, tak aby ka¿dy
cz³owiek móg³ realizowaæ swoj¹ seksualnoæ w sposób pozytywny i odpowiedzialny.
Prawo do edukacji seksualnej uznawane jest za jedno z praw cz³owieka, stanowi o nim tak¿e Deklaracja Praw Seksualnych przyjêta w 1999 r. na XIV Kongresie
wiatowego Towarzystwa Seksuologicznego w Hongkongu. Wydane w 2010 r.
przez europejski oddzia³ wiatowej Organizacji Zdrowia Standardy edukacji seksualnej w Europie zawieraj¹ szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce jej treci i form
dostosowanych do wieku dzieci oraz rozszerzenia i poprawy programów nauczania
na ró¿nych etapach kszta³cenia, przy czym podkrela siê, i¿ rozwój psychoseksualny
cz³owieka zaczyna siê w chwili urodzenia i ju¿ na poziomie najwczeniejszego
dzieciñstwa rodzice (opiekunowie) powinni przekazywaæ pozytywn¹ wizjê relacji
miêdzyludzkich8.
Wed³ug E. Górskiego i S. Krzy¿anowskiego, edukacja seksualna powinna przebiegaæ w czterech etapach: ci¹¿a i poród (w aspekcie fizjologicznym), zró¿nicowanie narz¹dów p³ciowych (w aspekcie biologicznym), erotyzm a seksualizm
(w aspekcie psychologicznym) oraz mi³oæ a erotyzm. Pierwszy etap uwiadomienia
7 S. Kopañski, Nowoczesna edukacja seksualna, [online] <www.racjonalista.pl/kk.php/s,6184>
(dostêp: 14.03.2015).
8 Zob. Edukacja seksualna czy Wychowanie do ¿ycia w rodzinie? Przepisy prawne i podstawa
programowa, s. 1, [online] <www.federa,org.pl> (dostêp: 30.04.2015).
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seksualnego powinien mieæ miejsce w najwczeniejszym dzieciñstwie, za drugi
odbywaæ siê nieco póniej  w czasie, gdy dziecko wkracza w okres dojrzewania
p³ciowego (ok. 12 roku ¿ycia). Trzeci i czwarty etap powinien nastêpowaæ miêdzy
15 a 16 roku ¿ycia9.
W opinii Zbigniewa Lwa-Starowicza najlepszym momentem na rozpoczêcie
edukacji seksualnej jest wczesne dzieciñstwo. Program z zakresu edukacji seksualnej na tym etapie powinien uwzglêdniaæ z jednej strony cechy odbiorców (dzieci),
z drugiej za sytuacjê spo³eczn¹, w jakiej owa edukacja bêdzie realizowana. Pomimo mo¿liwoci wyodrêbnienia ró¿nych obszarów tematycznych wczesnej edukacji
seksualnej, zakres informacji podstawowych powinien dotyczyæ: ró¿nic p³ciowych
(anatomicznych i psychologicznych), prokreacji i narodzin, relacji z innymi ludmi10. Edukacja seksualna adresowana do dzieci we wczesnym etapie ich rozwoju
powinna obejmowaæ zagadnienia wykorzystywania seksualnego oraz konsekwencje
tego dowiadczenia.
Zagadnienie w³¹czenia tematyki przemocy seksualnej na tak wczesnym etapie
rozwoju zyska³o zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Zwolennicy wskazuj¹,
i¿ (1) strategie obrony wyuczone przez dziecko mog¹ byæ wystarczaj¹ce wobec
okrelonej grupy sprawców przemocy seksualnej, m.in. wobec sprawców m³odych
czy podejmuj¹cych dzia³ania przestêpcze po raz pierwszy, (2) zaanga¿owanie dzieci
w edukacyjne dzia³ania pozytywnie wp³ywa na relacje miêdzy dzieæmi i ich rodzicami, (3) daje mo¿liwoæ nabycia wiedzy i umiejêtnoci pomocnej w unikniêciu niebezpieczeñstw oraz zwiêksza otwartoæ i gotowoæ do ujawnienia doznanej krzywdy. Przeciwnicy z kolei uwa¿aj¹, i¿ mówienie dzieciom o zagro¿eniu przemoc¹
seksualn¹ budzi w nich lêk, niepokój, utrudnia nawi¹zywanie swobodnych relacji
opartych na zaufaniu, treci przekazywane w ramach edukacji s¹ dla najm³odszych
zbyt trudne do zrozumienia, poza tym oczekiwanie, ¿e dzieci pod wp³ywem edukacji
stan¹ siê zdolne do radzenia sobie z zagro¿eniem przemoc¹ seksualna jest nierealistyczne, gdy¿ przewaga si³owa i intelektualna potencjalnego sprawcy jest zbyt du¿a,
aby dziecko mog³o siê samo ochroniæ11.

Rodzina i szko³a w procesie edukacji seksualnej
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ edukacja seksualna jest procesem kompleksowym. Dokonuje siê praktycznie przez ca³e ¿ycie cz³owieka. Przy czym, aby by³a skuteczna, jej
w³aciwe przeprowadzenie le¿y przede wszystkim w gestii rodziców (opiekunów)
oraz szko³y. To oni winni przekazywaæ niezbêdne informacje, uczestniczyæ w kszta³9

E. Górski, S. Krzy¿anowski, Zgwa³cenie i jego sprawca, Warszawa 1973, s. 53.
Z. Lew-Starowicz, A. D³ugo³êcka, Edukacja seksualna, Warszawa 2006, s. 242243.
11 A. Izdebska, A. Roszyk, Konstrukcja edukacyjna programów profilaktyki przemocy seksualnej
wobec dzieci, [online] <http://www.edukacjaseksualna.amu.edu.pl/plakaty/Izdebska_Roszyk.pdf> (dostêp: 21.04.2015).
10
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towaniu opinii i pogl¹dów oraz uwra¿liwiaæ i podnosiæ poziom wiadomoci
w sferze wartoci i norm zwi¹zanych z dan¹ dziedzin¹ ¿ycia, zgodnie z filozofi¹
wychowania12. Wa¿na jest tak¿e spójnoæ tych informacji. Niezast¹piona poza wychowawcz¹ jest tak¿e rola edukacyjna13. Rodzice odgrywaj¹ w niej bardzo wa¿n¹
rolê. Oddzia³uj¹ na dziecko nie tylko poprzez bezporednie rozmowy, ale tak¿e
w³asn¹ postawê wobec seksu i siebie. Tego wp³ywu nikt nie mo¿e podwa¿yæ. Bardzo wa¿na jest tak¿e wiadomoæ tego, i¿ najwa¿niejszym czynnikiem ochronnym
jest typ relacji, któr¹ rodzice tworz¹ ze swoimi dzieæmi, a tak¿e wiadomoæ, i¿
niezale¿nie od wiedzy posiadanej przez dziecko, to oni pozostaj¹ odpowiedzialni za
ich bezpieczeñstwo.
Zdaniem Miko³aja Kozakiewicza, udzia³ rodziców w obszarze edukacji jest
niezbêdny z kilku powodów. Po pierwsze  szko³a nie ma mo¿liwoci oddzia³ywania na dziecko w wieku do lat 7, zanim dziecko wejdzie w wiek dojrza³oci szkolnej, to wtedy w³anie zak³ada siê odpowiednie podwaliny wychowania seksualnego
w trakcie odpowiadania na pierwsze pytania dziecka. Po drugie  nie mo¿e wychowywaæ wbrew rodzicom, wbrew ich ¿yczeniom i przekonaniom, musi wiêc zyskaæ
przynajmniej ich lojaln¹ neutralnoæ wobec w³asnej akcji wychowawczej, a tak¿e
pozyskaæ ich dla aktywnej wspó³pracy ze sob¹. Po trzecie  wspó³¿ycie rodziców,
typ wiêzi ³¹cz¹cej ich jako ma³¿onków jest samodzielnym narzêdziem wychowania
seksualnego, staj¹c siê pierwszym modelem rodziny i ma³¿eñstwa dla dziecka, jak
te¿ modelem w³aciwych dla siebie i do naladowania ról spo³ecznych ojca i matki
(mê¿czyzny i kobiety). Po czwarte  oprócz wyspecjalizowanych metod oddzia³ywania wychowawczego na wychowanie seksualne, du¿y wp³yw wywiera ca³a organizacja i re¿im ¿ycia ucznia, stopieñ jego swobody i sprawowanie kontroli nad
spêdzaniem wolnego czasu, szko³a za nie ma bezporedniego wp³ywu na to, jak
jest zorganizowane ¿ycie ucznia w czasie pozaszkolnym, który spêdza w domu czy
w gronie rówieników itd.14.
W opinii Agnieszki Surdackiej to rodzice powinni kszta³towaæ w dziecku wiadomoæ cis³ej ³¹cznoci, jaka zachodzi miêdzy seksualnoci¹ cz³owieka a funkcjami rodzicielskimi. Szczególnie wa¿ne s¹ rozmowy oparte na szczeroci i przyjani,
w której przekazywane bêd¹ wartoci zwi¹zane z p³ci¹. Tylko w tym kontekcie,
zdaniem autorki, edukacja seksualna bêdzie przebiega³a prawid³owo15.
W Polsce rozmowy rodziców o intymnych sprawach z w³asnymi dzieæmi nie s¹
jeszcze norm¹. Zadanie to przenosz¹ oni na szko³ê, gdy¿ czêsto nie czuj¹ siê na
si³ach, aby w odpowiednim czasie i we w³aciwy sposób podj¹æ tak¹ tematykê.
Brakuje im nie tylko odpowiednich s³ów, rzetelnej i odpowiedniej wiedzy z dziedzi12 M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania seksualnego, [w:] K. Imieliñski (red.), Seksuologia spo³eczna, Warszawa 1984.
13 Z Lew-Starowicz, A. D³ugo³êcka, op. cit., s. 254.
14 M. Kozakiewicz, Zaproszenie do rozmowy  o seksie, konfliktach w dojrzewaniu, o kompleksach, o takcie, o partnerstwie, o katastrofach wychowawczych, Warszawa 1981, s. 192.
15 A. Surdacka, Wychowanie seksualne w rodzinie, Wychowawca 2002, nr 12.
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ny biologii i fizjologii cz³owieka, ale równie¿ znajomoci psychologii oraz du¿ego
wyczucia, taktu. Czasami po prostu wstydz¹ siê o tym rozmawiaæ. Niejednokrotnie
matki ograniczaj¹ siê do zagadnieñ zwi¹zanych z menstruacj¹. Jest te¿ grupa rodziców, która nie widzi potrzeby przeprowadzenia takich rozmów, uwa¿aj¹c, i¿ dzieci
nie powinny byæ w tym wieku uwiadamiane. Nie bez znaczenia jest te¿ stosunek
rodziców do modelu wychowania seksualnego, ich udzia³ lub te¿ odmowa udzia³u
czy te¿ ewentualny opór wobec samej kwestii wychowania.
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, dzia³aj¹ca przy Federacji na rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny, w 2011 r. przeprowadzi³a badanie ankietowe, które
sta³o siê podstaw¹ raportu Sk¹d wiesz?. Wynika z niego, ¿e nastolatki niechêtnie
rozmawiaj¹ z najbli¿sz¹ rodzin¹ o seksualnoci: 44,5% ankietowanych przyzna³o, ¿e
nie rozmawia³o z rodzicami na temat seksualnoci. Sporód osób, które mog³y liczyæ
na tego typu rozmowy, jedynie 35% uzna³o, ¿e odby³y siê one ani nie za wczenie,
ani nie za póno wzglêdem potrzeb osób ankietowanych, wiêkszoæ jednak twierdzi³a, ¿e kwestie te podjête zosta³y zbyt póno (20,7%), zbyt wczenie (3,6%) lub nie
by³o ich wcale (40,7%). Badania wykaza³y równie¿, i¿ a¿ 53% respondentów  bez
wzglêdu na p³eæ  nie wynios³o z domu ¿adnych informacji na temat antykoncepcji.
Znaczna wiêkszoæ rodziców nie porusza tak¿e tematu pierwszego wspó³¿ycia seksualnego (a¿ 65%), masturbacji (85%) czy zagro¿enia HIV/AIDS (70%). Temat
przemocy seksualnej równie¿ nie jest ³atwy  w ponad 70% rodzinach nie porusza
go wcale. Badania potwierdzi³y równie¿ istnienie korelacji miêdzy p³ci¹ a informacjami na temat przemocy seksualnej  wiêcej na ten temat wiedz¹ dziewczêta, choæ
odsetek ten jest wci¹¿ niski (zaledwie 16% z nich dosta³o podstawowe informacje).
Istnieje nadal tendencja do przenoszenie winy za tak¹ przemoc na dziewczynê (kobietê), która pad³a jej ofiar¹. Panuje bowiem przekonanie, ¿e w naturze ch³opaka
(mê¿czyzny) le¿y egzekwowanie seksu od partnerki, na co ona powinna byæ gotowa,
a jeli nie jest, nie ma nic dziwnego w tym, ¿e mo¿e to przybraæ formê agresywn¹16.
Wszystkie te okolicznoci sprawiaj¹, ¿e w³aciwe wydaje siê wprowadzenie
zajêæ z edukacji seksualnej, które poszerzy³yby wiedzê rodziców w tym zakresie,
a tak¿e przygotowa³yby do nawi¹zywania w³aciwych relacji z dzieæmi, pozbawionymi tabu i wstydu. Takie programy edukacji seksualnej prowadzi siê ju¿ w niektórych krajach Europy, np. w Szwecji. Ich celem jest nie tylko wspieranie rodziców,
lecz równie¿ dostarczenie im wiedzy potrzebnej w kontaktach z dzieæmi. Przy czym
programy te maj¹ jedynie charakter pomocniczy i nie zastêpuj¹ edukacji seksualnej
prowadzonej przez szko³y, której adresatem jest m³odzie¿.
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ choæ szko³a jest tylko elementem systemu kszta³tuj¹cego postawy dzieci i m³odzie¿y, to mo¿e wywrzeæ pozytywny wp³yw na relacje
miêdzy ludmi oraz na takie zjawiska spo³eczne, jak zbyt wczesne rodzicielstwo czy
przemoc wobec dziewcz¹t i kobiet.
16 Reprezentatywna próba ogólnopolska 3 868 osób w wieku 1335 lat. Raport dostêpny na
stronie Grupy Ponton, [online] <http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/raport_skad_wiesz_grupa_ponton_2011.pdf> (dostêp: 24.04.2015).
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Kwestie dotycz¹ce edukacji seksualnej w Polsce reguluje ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y17. Na podstawie obecnie obowi¹zuj¹cego art. 4 ust. 1
tej ustawy w szko³ach w ramach zajêæ edukacyjnych realizowany jest przedmiot pod
nazw¹ wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Zajêcia obejmuj¹ wiedzê o ¿yciu seksualnym cz³owieka, zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartoci
rodziny, ¿ycia ludzkiego w fazie prenatalnej oraz metodach i rodkach wiadomej
prokreacji. Przedmiot ów ma na celu wpieranie wychowawczej roli rodziny, promowanie integralnego ujêcia ludzkiej seksualnoci, poszerzanie wiedzy na temat zmian
zachodz¹cych w okresie dojrzewania, zrozumienie w³asnego cia³a, psychiki, jak
równie¿ zdobywanie umiejêtnoci poznawania swoich uczuæ, pragnieñ oraz odpowiedniej komunikacji z rodzin¹.
Sposób nauczania szkolnego oraz zakres treci dotycz¹cych wychowania do
¿ycia w rodzinie realizowany jest na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.18 i Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w szko³ach podstawowych, gimnazjach i liceach19 . Zgodnie z zapisami nowego rozporz¹dzenia z 2009 r., od 1 wrzenia 2009 r.
zajêcia edukacyjne kierowane s¹ do uczniów klas V i VI szko³y podstawowej,
gimnazjalistów (klas IIII) oraz uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych (w zale¿noci
od typu klasy III lub IIII). Udzia³ w zajêciach jest obowi¹zkowy, za wyj¹tkiem
tych uczniów niepe³noletnich, których rodzice (opiekunowie) zg³osz¹ dyrektorowi
szko³y w formie pisemnej sprzeciw co do udzia³u ich dzieci w zajêciach oraz tych
pe³noletnich uczniów, którzy samodzielnie wyra¿¹ swój sprzeciw i w formie pisemnej przed³o¿¹ dyrektorowi szko³y. W ocenie MEN nieuczestniczenie w zajêciach
podejmuj¹cych tematykê edukacji seksualnej jest  jak wskazuje praktyka  jedn¹
z g³ównych przyczyn ryzykownych zachowañ m³odzie¿y. Wprowadzone za rozwi¹zanie przyczyniæ siê powinno do zwiêkszenia frekwencji poprzez wyeliminowanie
sytuacji, w których absencja nastêpuje na skutek niedope³nienia formalnoci, przy
zachowaniu prawa rodziców i pe³noletnich uczniów do odmowy w ich uczestnictwie.
Jak wynika z danych opublikowanych przez MEN, w zajêciach wychowania do
¿ycia w rodzinie w 2008 r. uczestniczy³o rednio 59,2% uczniów szkól objêtych
obowi¹zkiem ich organizacji, w tym 76,2% uczniów szkó³ podstawowych, 77,2%
 gimnazjów, 46,7%  liceów ogólnokszta³c¹cych, 52,0%  liceów profilowanych,
56,9%  techników i 46,3%  zasadniczych szkó³ zawodowych20. We wszystkich
17

Dz.U. nr 17, poz. 78 ze zm..
Rozporz¹dzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treci dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³owieka, o zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i rodkach wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego (Dz.U. nr 67, poz. 756),
zmienione rozporz¹dzeniem z dnia 10 sierpnia 2009 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 395).
19 Rozporz¹dzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz.U. poz. 977).
20 Zob. [online] <www.men.gov.pl>.
18
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wymienionych typach szkó³ wychowanie do ¿ycia w rodzinie prowadzone jest
w ramach zajêæ wiedza o spo³eczeñstwie w wymiarze 14 godzin rocznie, w tym po
5 godzin z podzia³em na grupy dziewcz¹t i ch³opców oraz 9 w grupie koedukacyjnej21. Udzia³ w zajêciach nie podlega ocenie i nie ma wp³ywu na promocjê do klasy
programowo wy¿szej ani na ukoñczenie szko³y. Zajêcia mog¹ byæ prowadzone przez
osoby posiadaj¹ce kwalifikacje do nauczania w danym typie szko³y oraz posiadaj¹ce
ukoñczone studia wy¿sze z zakresu nauk o rodzinie. Uwzglêdniane s¹ tak¿e studia
podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne zgodne z treciami programowymi zajêæ.
Wybór programów i podrêczników nale¿y do nauczyciela. Zaproponowany program
nauczania dopuszcza do u¿ytku w danej szkole dyrektor, który odpowiedzialny jest
równie¿ za uwzglêdnienie w zakresie programów ca³oci podstawy programowej
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. Programy te jednak nie s¹ w ¿aden sposób
monitorowane przez w³adze owiatowe.
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, i¿ wprowadzenie tego typu zajêæ zyska³o tyle¿
samo zwolenników, co przeciwników. Przeciwnicy stali na stanowisku, i¿ wychowanie do ¿ycia w rodzinie to rola najbli¿szych, nie za czêsto przypadkowych i niewykwalifikowanych nauczycieli. Poza tym cz³owiek uczy siê od dziecka szacunku,
przyjani, pielêgnowania rodzinnych tradycji, obserwuj¹c swoich rodziców, a tego
nie mo¿na siê nauczyæ, maj¹c do dyspozycji nawet najlepszy program. Zwolennicy
natomiast uwa¿ali, ¿e m³odzie¿ czêsto nie chce rozmawiaæ z rodzicami na krêpuj¹ce
ich tematy, czêciej otwiera siê w grupie rówieniczej ni¿ w domu, za rodzice nie
zawsze potrafi¹, ewentualnie nie chc¹, nie maj¹ czasu lub wstydz¹ siê rozmawiaæ na
niewygodne tematy.
Zdaniem S³awomira Kopañskiego, edukacja seksualna w dzisiejszych czasach
wydaje siê wrêcz niezbêdna i powinna byæ wspierana przez odpowiednie organy
i instytucje. W Polsce, dodaje autor, edukacji seksualnej z prawdziwego zdarzenia
de facto nigdy nie by³o. M³ody cz³owiek nigdy w przesz³oci nie mia³, tak jak teraz,
nieograniczonego dostêpu do treci pornograficznych, nigdy te¿ kultura masowa tak
mocno nie promowa³a kultu cia³a, a rodzice nigdy nie pozostawiali tak czêsto dzieci
samym sobie. W XXI wieku bowiem istotniejsze od wychowywania dzieci wydaje
siê zapewnienie im pieniêdzy na dobr¹ edukacjê, komputer czy zdrowe jedzenie.
W rezultacie m³odzie¿ poszukuje odpowiedzi na nurtuj¹ce je pytania w kolorowych
pismach lub w Internecie22.
Jak wynika z raportu z 2009 r. przygotowanego przez Grupê Edukatorów Seksualnych Ponton, zarówno zainteresowanie m³odych ludzi poradnictwem dotycz¹cym seksualnoci, jak i braki w wiedzy s¹ bardzo du¿e. Zajêcia prowadzone
21 Z badañ przeprowadzonych przez Zbigniewa Izdebskiego na osobach ucz¹cych siê wynika, ¿e
w roku szkolnym 2005/2006 w 34% realizowane by³y jako osobne zajêcia, w 14% na innych zajêciach
lub godzinach lekcyjnych, za w 37% nie by³y realizowane w ogóle. Zob. Z. Izdebski, Ryzykowna
dekada. Seksualnoæ Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 199720012005, Zielona
Góra 2006, s. 100103.
22 S. Kopañski, op. cit., s. 1.
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w szkole nie wyczerpuj¹ zapotrzebowania na rzeteln¹ informacjê, która czêsto jest
niezgodna ze standardami naukowymi i wymogami wspó³czesnego wiata. Osoby
prowadz¹ce wychowanie do ¿ycia w rodzinie przekazuj¹ swoje pogl¹dy zamiast
obiektywnej, neutralnej wiatopogl¹dowo wiedzy, a niejednokrotnie krêpuj¹ siê tematów, które maj¹ poruszyæ, uniemo¿liwiaj¹ przeprowadzenie dyskusji, ucinaj¹
wszelkie próby polemiki czy przedstawiania innego punktu widzenia. Przekazywana
wiedza pozostaje w sprzecznoci z wszechobecnymi sygna³ami erotycznymi atakuj¹cymi m³odzie¿ w filmach, reklamach i Internecie. Jednoczenie to sami rodzice
czêsto protestuj¹ przeciwko zbyt, wed³ug nich, daleko id¹cej wiedzy z dziedziny
edukacji seksualnej, któr¹ programowo powinna przekazaæ nastolatkom szko³a23.
Mimo i¿ przedmiot wychowanie do ¿ycia w rodzinie powinien byæ prowadzony
od poziomu szko³y podstawowej, nie ma zatwierdzonych podrêczników. Ponadto
zajêcia czêsto opieraj¹ siê na stereotypach, nie s¹ neutralne wiatopogl¹dowo i nie
prezentuj¹ ca³ociowej i kompletnej wiedzy naukowej, odbywaj¹ siê na pierwszej
b¹d ostatniej godzinie lekcyjnej i prowadzone s¹ przez osoby w ró¿nym stopniu do
nich merytorycznie i emocjonalnie przygotowane. Niejednokrotnie prowadz¹cy faworyzuj¹ konserwatywny model rodziny  wielodzietnego, katolickiego ma³¿eñstwa, narzucaj¹ uczniom negatywn¹ postawê wobec prawa kobiet do decydowania
o swoim ciele, zniechêcaj¹ do antykoncepcji na rzecz tzw. naturalnych metod planowania rodziny. Dopuszczone do nauczania podrêczniki pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia przy omawianiu kwestii orientacji seksualnych i to¿samoci p³ciowej, przy
czym zupe³nie ignoruj¹ zagro¿enia, jakie nios¹ ze sob¹ nowe technologie. Ponadto,
jak wynika z raportu, zdecydowanie brakuje placówek oferuj¹cych poradnictwo dla
m³odzie¿y w zakresie seksualnoci i zdrowia reprodukcyjnego, a je¿eli s¹, to w³aciwie w du¿ych aglomeracjach24.
Wszystkie przytoczone okolicznoci doprowadzi³y do tzw. edukacji rówieniczej, prowadzonej m.in. przez wolontariuszy z Grupy Ponton. Unaoczni³a ona fakt,
jak powa¿nym problemem w Polsce jest marginalizowanie lub wrêcz pomijanie
edukacji seksualnej.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e badania przeprowadzone na zlecenie GazetaEdukacja.pl. w grudniu 2010 r. przez Interaktywny Instytut Badañ Rynkowych na próbie
1250 osób, w tym gimnazjalistów, ich rodziców oraz doros³ych Polaków. Sporód
badanych 61% gimnazjalistów i 83% rodziców twierdzi, ¿e wychowanie do ¿ycia
w rodzinie jest potrzebne, ale zaledwie 33% gimnazjalistów oraz 71% rodziców
23

U¿ytkowanie w szkole podrêczników regulowa³o Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie dopuszczania do u¿ytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników (Dz.U. nr 125, poz. 752). Akt
prawny uchylony zosta³ 8 lipca 2014 r.
24 Raport Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, Jak naprawdê wygl¹da edukacja seksualna
w szkole?, Warszawa 2009. s. 221. Zob. tak¿e: Edukacja seksualna czy Wychowanie do ¿ycia
w rodzinie? Przepisy prawne i podstawa programowa, s. 2. W. Nowicka, Ustawa antyaborcyjna w Polsce.
Stan prawny i rzeczywisty, [w:] W. Nowicka (red.), Prawa reprodukcyjne w Polsce. Skutki ustawy
antyaborcyjnej. Raport 2007, Warszawa 2007, s. 1927.
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uwa¿a, ¿e takie lekcje powinny byæ obowi¹zkowe. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿
potrzebê prowadzenia tego typu zajêæ gimnazjalici uzasadniali odmiennie ni¿ ich
rodzice. Gimnazjalici argumentowali, ¿e dziêki nim zdobêd¹ odpowiedni¹ wiedzê
(27%) i lepiej bêd¹ sobie radziæ z doros³oci¹ (13%), natomiast rodzice wskazywali
na brak mo¿liwoci porozumienia siê z dzieæmi (17%) oraz szansê poznania ró¿nych
punktów widzenia (14%). Wiêkszoæ badanej m³odzie¿y chcia³aby, aby na zajêciach
poruszane by³y zagadnienia dotycz¹ce przemocy seksualnej (88%), zaburzeñ na tle
seksualnym (80%), aborcji (76%), pedofilii (69%) oraz mniejszoci seksualnych
(66%). Jednak¿e zdaniem 40% gimnazjalistów zajêcia takie nie powinny byæ prowadzone. A¿ 17% sporód nich uwa¿a³o, i¿ lekcje wychowania seksualnego niczego
ich nie naucz¹, za 11% przyzna³o, ¿e wiedzê na ten temat czerpie z innych róde³,
np. od rówieników lub z Internetu. W opinii 13% rodziców takie zajêcia nie powinny byæ realizowane przez szko³ê, poniewa¿ deprawuj¹ m³odzie¿ oraz zachêcaj¹ do
wspó³¿ycia, natomiast wed³ug 10% przekazywanie takiej wiedzy jest zadaniem rodziny, nie za szko³y25.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ od 2008 r. prowadzone s¹ dzia³ania edukacyjne
w ramach Kampanii na rzecz wiadomego Rodzicielstwa Kiedy 1+1=3, której
celem jest promowanie odpowiedzialnych zachowañ seksualnych oraz wiedzy
o antykoncepcji. Sta³ym elementem kampanii s¹ akcje wiadomociowe, które odbywaj¹ siê w wybranych miastach Polski podczas Miesi¹ca wiadomego Rodzicielstwa. Badania CBOS przeprowadzone w ramach trzech edycji kampanii wykaza³y,
i¿ m³odzie¿ w Polsce nie ma dostatecznej wiedzy o ¿yciu seksualnym. Brak rozmów
z rodzicami o antykoncepcji i zapobieganiu ci¹¿y powoduje, ¿e m³odzi ludzie nie s¹
przygotowani do odpowiedzialnego rozpoczêcia ¿ycia seksualnego, za edukacja
seksualna w szkole niewiele siê zmieni³a. Wiêkszoæ szkó³ w ogóle nie prowadzi
wychowania do ¿ycia w rodzinie, za tam, gdzie zajêcia s¹ prowadzone, nie s¹
traktowane powa¿nie i powiêca siê im zbyt ma³o czasu. 75% badanych przyzna³o,
¿e lekcje takie powinny byæ obowi¹zkowe, natomiast wiedza na temat ¿ycia seksualnego, któr¹ otrzymuj¹ w szkole, jest niewystarczaj¹ca (51%). O antykoncepcji m³odzie¿ dowiaduje siê wiêc g³ównie od rówieników (55,4%) i z Internetu (43,9%),
mimo ¿e oczekuje rzetelnej wiedzy od rodziców lub opiekunów (72,9%), nauczycieli (61,6%) oraz lekarzy lub farmaceutów (35,7%)26.
Z myl¹ o wsparciu dyrekcji oraz nauczycieli, a tak¿e by zapewniæ m³odzie¿y
przystêpn¹, bezstronn¹ i fachow¹ wiedzê z zakresu edukacji seksualnej, organizacja
szkoleniowa Grupa Sukcesu we wspó³pracy z portalem OniOna.info opracowa³a
kampaniê spo³eczn¹ wiadoma Szko³a, polegaj¹c¹ na organizowaniu w szko³ach
spotkañ z ekspertami. W trakcie dwóch godzin lekcyjnych z udzia³em specjalisty
25 Badania przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badañ Rynkowych dla GazetaEdukacyjna.pl, [w:] A. Pezda, Kto uwiadomi nastolatki?, Gazeta Wyborcza z 14 lutego 2011 r., [online]
<www.wyborcza.pl/1,76842,9103305> (dostêp: 22.05.2015).
26 Badanie CBOS na potrzeby Kampanii na rzecz wiadomego Rodzicielstwa Kiedy
1+1=3, kwiecieñ 2008. Reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 1321 lat.
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(psychologa, seksuologa, ginekologa z dowiadczeniem w komunikacji z m³odzie¿¹) m³odzie¿ uzyskuje bezstronn¹, fachow¹ wiedzê i odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania. Kontynuacj¹ spotkañ s¹ czaty ze specjalistami, podczas których m³odzi ludzie
mog¹ zadawaæ pytania, które wstydzili siê zadaæ na forum klasy. Kampania skierowana jest do m³odzie¿y gimnazjalno-licealnej, gdy¿ to w³anie w tym wieku czêsto
nastêpuje inicjacja seksualna. Aby wzi¹æ udzia³ w projekcie, wystarczy zg³osiæ tak¹
chêæ przez nauczyciela, rodzica lub przedstawiciela uczniów. Spotkania s¹ bezp³atne. Szko³y, które wziê³y udzia³ w kampanii, otrzymuj¹ dyplom wiadoma Szko³a
przyznany za otwart¹ postawê w podejciu do uczniów i w³¹czenie siê w system
nowoczesnej edukacji seksualnej.
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e w³aciwie prowadzone zajêcia w szkole i przy wspó³udziale rodziców przynieæ mog¹ po¿¹dany dla wszystkich efekt dydaktyczno-wychowawczy oraz stanowiæ najlepsz¹ formê ochrony przed przemoc¹ seksualn¹, molestowaniem czy zgwa³ceniem. M³odzie¿, która otrzyma³a edukacjê seksualn¹, zdaje
sobie bowiem sprawê, ¿e nale¿y okrelaæ w³asne granice, a odmowa udzia³u
w czynnociach seksualnych stanowi element wolnoci i podmiotowoci. Nieoceniona bywa umiejêtnoæ odró¿niania zalotów od napastowania oraz rozwaga przy podejmowaniu decyzji w sferze seksualnej. Zdobyta wiedza niew¹tpliwie przyczynia
siê do zmiany stereotypów utrudniaj¹cych kobietom i mê¿czyznom uzyskiwanie
równych szans w ¿yciu prywatnym i spo³ecznym. Uwiadamia te¿ m³odym ludziom
prawa kobiet do w³asnej seksualnoci, zwiêksza szanse na stworzenie szczêliwych
zwi¹zków, u³atwia zrozumienie zachowañ p³ci przeciwnej, jak równie¿ wp³ywa na
zmianê stosunku do mniejszoci seksualnych. Aby jednak tak siê sta³o, nale¿y zrobiæ wszystko, by dopuszczone do realizacji w szko³ach publicznych programy edukacji seksualnej by³y neutralne wiatopogl¹dowo, a wiedza przekazywana odpowiednio wczenie (tak, by wyprzedzaæ dowiadczenia m³odzie¿y) w sposób
kompleksowy, obiektywny, rzeczowy i ciekawy. Winny one obejmowaæ wa¿ne tematy, w tym prewencjê przemocy seksualnej, wiedzê o asertywnoci i orientacjach
seksualnych, umiejêtnoæ porozumiewania siê, asertywnego zachowania, odpowiedniego podejmowania decyzji, których wykszta³cenie wi¹¿e siê z koniecznoci¹ budowania i wzmacniania indywidualnego poczucia wartoci i wiadomoci
w³asnych praw.
Niew¹tpliwie taka edukacja powinna byæ oparta na standardach naukowych
i medycznych oraz prawach cz³owieka wypracowanych przez ONZ i Uniê Europejsk¹. Nale¿y wiêc zaktualizowaæ dopuszczone do u¿ytku szkolnego podrêczniki do
edukacji seksualnej, tak aby nie zawiera³y informacji niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy naukowej oraz treci nacechowanych wiatopogl¹dowo. Od osób przekazuj¹cych wiedzê w tym zakresie wymagaæ za nale¿y profesjonalizmu i kompetencji. W tym celu trzeba zadbaæ o zatrudnienie specjalistów przygotowanych do
prowadzenia takich zajêæ, w szczególnoci psychologa szkolnego lub seksuologa.
Jak wynika z raportu z 2009 r. Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, tego
typu lekcje czêsto prowadzone s¹ przez pracowników szko³y, którzy ukoñczyli tylko
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dodatkowe kursy uprawniaj¹ce do prowadzenia wychowania do ¿ycia w rodzinie.
Wród osób, które najczêciej realizowa³y zajêcia, dominowa³y osoby duchowne
i katecheci (24,1%), nauczyciele biologii (13,9%), wiedzy o spo³eczeñstwie i/lub
historii (9,5%), jêzyka polskiego (8,0%), wychowania fizycznego (2,2%). Zaledwie
w 13,1% placówek zajêcia te prowadzili pedagodzy szkolni, a w co dwudziestej
seksuolog lub psycholog. Jeli uwzglêdni siê zakres merytoryczny tych zajêæ, to a¿
co dziesi¹ta badana osoba twierdzi³a, ¿e w czasie nominalnie przeznaczonym na
edukacjê seksualn¹ poruszanych by³o wiele zagadnieñ niezwi¹zanych z tym tematem oraz ¿e zbyt rzadko lub w ogóle nie by³y podejmowane kwestie dotycz¹ce
przemocy na tle seksualnym czy asertywnoci. M³odzie¿ podczas zajêæ otrzymywa³a
przede wszystkim informacje na temat budowy cia³a swojej p³ci (13,8%), dojrzewania (12,5%) oraz antykoncepcji (11,9%). Informacje o przemocy seksualnej i asertywnoci stanowi³y zaledwie 2,6%27.
Badania przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badañ Rynkowych
w 2010 r. tak¿e wykaza³y, ¿e wychowania do ¿ycia w rodzinie ucz¹ osoby nieprzygotowane do prowadzenia tego typu zajêæ: nauczyciele historii i wiedzy o spo³eczeñstwie (20%), biologii (21%), religii (14%) czy jêzyka polskiego (5%). Brak
kwalifikacji potwierdzi³o przygotowane przez Radê Ministrów Sprawozdanie z wykonania ustawy o planowaniu rodziny za 2011 r., z którego wynika, ¿e sporód
14 578 nauczycieli wychowania do ¿ycia w rodzinie a¿ 3722 nie posiada³o wymaganych kwalifikacji. Niestety MEN nie przedstawi³o ¿adnych propozycji rozwi¹zania
tego problemu, a to przecie¿ od nauczycieli zale¿y, czy zajêcia te przynios¹ oczekiwane skutki w postaci ograniczenia liczby niechcianych ci¹¿, przemocy seksualnej
oraz zaka¿eñ HIV28. Rezultaty edukacji seksualnej prowadzonej przez nieprzygotowane osoby s¹ zatem mierne.
Niew¹tpliwie wiêkszy nacisk po³o¿yæ nale¿y na szkolenie samych pedagogów
w zakresie rozpoznawania symptomów przemocy seksualnej. Jak wynika z badañ
przeprowadzonych przez E. Jarosz, a¿ 70% nie posiada³o na ten temat ¿adnej wiedzy, 24,6% s³abo orientowa³o siê w tym zagadnieniu, a zaledwie 4,7% badanych
deklarowa³o dobr¹ znajomoæ tematu29. G³ównym ród³em ich wiedzy na temat
przestêpstw seksualnych, w szczególnoci pedofilii, by³a telewizja, czasopisma, za
w dalszej kolejnoci wydawnictwa naukowe30. Du¿a czêæ szkó³ nie reaguje w³aciwie na przemoc seksualn¹ wród uczniów, a to w³anie tam wiêksza wiadomoæ
zjawiska mog³aby pomóc w prewencji. Dzieje siê tak z dwóch powodów: braku
potrzeby podejmowania jakichkolwiek dzia³añ w tym zakresie, co jest efektem prze27 Raport Pontonu, Jak naprawdê wygl¹da edukacja seksualna..., s. 5 i 9. Zob. tak¿e: A. Górecka,
Edukacja seksualna w szkole, Remedium 2010, nr 78, s. 4647.
28 Edukacja seksualna czy Wychowanie do ¿ycia w rodzinie? Przepisy prawne i podstawa programowa, s. 1.
29 Zob. J. Nawój, Budowanie polskiego modelu oddzia³ywania na przestêpców seksualnych,
Przegl¹d Wiêziennictwa Polskiego 2006, nr 51, s. 29.
30 Zob. M. Podgajna-Kumierek, Pedofilia, Kraków 2003, s. 6580.
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konania o nieistnieniu takiego zjawiska w szkole, oraz braku umiejêtnoci radzenia
sobie z tego rodzaju przemoc¹. Wszystko to powoduje, ¿e m³odzie¿ czêsto pozostawiona zostaje z tym problemem sama sobie.

Projektowane zmiany dotycz¹ce edukacji seksualnej w szko³ach
W dniu 22 lutego 2013 r. zosta³ z³o¿ony do Sejmu poselski projekt ustawy
o edukacji seksualnej31. By³ on w zasadzie powtórzeniem treci poselskiego projektu ustawy o edukacji seksualnej, który zosta³ wycofany 13 stycznia 2013 r.32, jak
równie¿ czêci unormowañ projektu ustawy o wiadomym rodzicielstwie33, odrzuconego przez Sejm 10 padziernika 2012 r.
Projekt ustawy o edukacji seksualnej zak³ada³ w szczególnoci zmianê statusu
przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie poprzez wyjêcie go z ustawy o planowaniu rodziny (uchylenie przepisu art. 4 ustawy) oraz zintegrowanie go z ca³ym
systemem edukacji, tj. uregulowanie kwestii zwi¹zanych z edukacj¹ seksualn¹
w ustawie o systemie owiaty34. Poprzez dodanie do ustawy o systemie owiaty
art. 13b projekt przewidywa³ wprowadzenie do ramowych planów nauczania i podstawy programowej kszta³cenia ogólnego w miejsce wychowania do ¿ycia w rodzinie obowi¹zkowego przedmiotu wiedza o seksualnoci cz³owieka w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych) oraz usuniêcie wyj¹tków
(sposobów zwolnienia) od tego obowi¹zku. Przedmiot mia³ byæ dostosowany do
wieku, zdolnoci poznawczych oraz potrzeb uczniów, tak aby zapobiec przekazywaniu na okrelonym etapie rozwoju dziecka nieodpowiednich, zw³aszcza dla jego
psychiki, treci. Same za treci programowe obejmowaæ mia³y ró¿ne aspekty seksualnoci, w szczególnoci informacje na temat rozwoju psychoseksualnego, to¿samoci seksualnej, dojrzewania, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, spo³ecznych
i kulturowych aspektów aktywnoci seksualnej, rozwojowej i partnerskiej normy
seksualnej, praw seksualnych oraz odpowiedzialnego, wiadomego rodzicielstwa,
ochrony przed przemoc¹ seksualn¹, a tak¿e metod i rodków zapobiegania ci¹¿y,
sposobów zabezpieczania siê przed chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹,
kszta³towania wolnych od przemocy, partnerskich relacji w zwi¹zkach oraz równoci p³ci w spo³eczeñstwie i w prawie, a tak¿e mechanizmów i przejawów oraz metod
przeciwdzia³ania dyskryminacji, przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Informacje te oparte mia³y byæ wy³¹cznie na wiedzy naukowej, w szczególnoci medycznej, co mia³o zapobiec przekazywaniu treci o charakterze nie31
32
33
34

Druk sejmowy 2013 r., nr 1298.
Druk sejmowy 2013 r., nr 1036.
Druk sejmowy 2012 r., nr 562.
Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1943).
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obiektywnym czy wiatopogl¹dowym. Projekt zobowi¹zywa³ osoby prowadz¹ce ten
przedmiot do odpowiedniego przygotowania  w pe³ni kompetentnego, zweryfikowanego odpowiednimi certyfikatami. Przewidywa³ tak¿e wprowadzenie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego nad prawid³owym nauczaniem nowo wprowadzonego przedmiotu. W celu za podniesienia poziomu zajêæ oraz ich upraktycznienia
projektodawca zobowi¹zywaæ mia³ lokalne placówki s³u¿by zdrowia i Policjê do
wspó³pracy ze szko³¹ w realizacji programu.
Projekt wzbudzi³ wiele kontrowersji wród przedstawicieli ró¿nych rodowisk.
Zarzucano mu niecelowoæ wprowadzenia do podstawy programowej odrêbnego
przedmiotu i wskazywano, i¿ treci nauczania zawarte w ramach wychowania do
¿ycia w rodzinie, a tak¿e biologii, przyrody, wychowania fizycznego, etyki czy
wiedzy o spo³eczeñstwie ujmuj¹ w sposób holistyczny ca³oæ edukacji seksualnej.
Podnoszono, i¿ wprowadzenie obowi¹zkowego przedmiotu wiedza o seksualnoci
cz³owieka w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo ju¿ w klasach IIII
szko³y podstawowej by³oby niezgodne z procesem rozwoju psychofizycznego dziecka oraz organizacj¹ nauczania na tym etapie, a wiêkszoæ treci jest realizowanych
podczas edukacji spo³ecznej i etyki. Natomiast same treci programowe i metodyka
nauczania wychowania do ¿ycia w rodzinie, w tym tematyka zwi¹zana z szeroko
pojêt¹ edukacj¹ seksualn¹  odmiennie jak twierdzi³ projektodawca  s¹ dostosowane do wieku, potrzeb edukacyjnych, mo¿liwoci poznawczych oraz wra¿liwoci
uczniów danego etapu edukacyjnego. W tej kwestii wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy, wyra¿aj¹c zasadnicze w¹tpliwoci co do zgodnoci projektu z art. 53 ust. 3
Konstytucji RP, który gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego i religijnego zgodnego z ich przekonaniami.
Nie znajdowa³o tak¿e uzasadnienia objêcie przedmiotem osób pe³noletnich, bêd¹cych uczniami klas IV techników i s³uchaczy policealnych, bior¹c pod uwagê
specyfikê tych szkó³. W¹tpliwoæ budzi³a zasadnoæ przeniesienia regulacji prawnych zwi¹zanych z edukacj¹ seksualn¹ do ustawy o systemie owiaty  wskazywano, i¿ by³oby to merytorycznie niew³aciwe i nie wp³ynê³o na zakres i jakoæ nauczania tych zajêæ. Zarzucano projektowi operowanie nieadekwatn¹ wiedz¹
o istniej¹cym stanie prawnym w zakresie projektowanej regulacji. Twierdzono, i¿
narusza on zasady techniki prawodawczej okrelone w rozporz¹dzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.35, a mianowicie nie stanowi projektu
samoistnej regulacji, ale nowelizacjê dwóch ustaw polegaj¹c¹ na wykreleniu jednego przepisu z ustawy o planowaniu rodziny oraz na dodaniu jednego artyku³u do
ustawy o systemie owiaty.
Projekt budzi³ zasadnicze w¹tpliwoci co do zgodnoci z art. 18 Konstytucji RP.
Treci programowe ograniczone zosta³y do zagadnieñ zwi¹zanych z seksualnoci¹,
pomijaj¹c obecn¹ w ustawie o planowaniu rodziny wiedzê o wartoci rodziny i ¿yciu
w fazie prenatalnej. Zobowi¹zuj¹c natomiast lokalne placówki s³u¿by zdrowia
35

Dz.U. z 2002 r., nr 100, poz. 908.
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i Policji do wspó³pracy ze szko³¹ w realizacji programu, projektodawca nie wskaza³
w ustawie, na czym ta wspó³praca mia³aby polegaæ, w jakim zakresie mia³aby siê
odbywaæ i jakie konkretnie jednostki organizacyjne s³u¿by zdrowia oraz Policji
mia³yby uczestniczyæ w edukacji seksualnej. Pomin¹³ tak¿e, i¿ szko³a takie mo¿liwoci aktualnie posiada. Ma mo¿liwoæ wspó³pracy nie tylko z Policj¹, placówkami
ochrony zdrowia, lecz tak¿e z innymi instytucjami czy organizacjami, które w ramach statutowej dzia³alnoci prowadz¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹ lub
opiekuñcz¹.
Poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej zosta³ odrzucony przez Sejm
24 kwietnia 2014 r., a ju¿ 19 marca 2014 r. z³o¿ono kolejny projekt dotycz¹cy
edukacji seksualnej  tym razem wyst¹pi³ z nim Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
Stop pedofilii. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r.  Kodeks karny36 podpisany zosta³ przez 250 tys. obywateli. Zak³ada³ on
m.in. dodanie do art. 200b k.k. penalizuj¹cego propagowanie pedofilii ustêpu 2,
zgodnie z którym publiczne propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez
ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia zachowañ seksualnych lub dostarczanie im rodków u³atwiaj¹cych podejmowanie takich zachowañ zagro¿one zostanie kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 2. Oznacza³oby to m.in. wprowadzenie zakazu edukacji
seksualnej w szko³ach i  w opinii inicjatorów  ustrze¿enie m³odzie¿y przez genderow¹ edukacj¹ seksualn¹. Jak czytamy w uzasadnieniu: Proponowana zmiana
ma wzmocniæ prawn¹ ochronê dzieci i m³odzie¿y przed molestowaniem seksualnym
i demoralizacj¹. Intensyfikacja zapewnionej przez Konstytucjê RP ochrony dzieci
przed demoralizacj¹37 wydaje siê szczególnie konieczna w ostatnim czasie. Przemawia za tym bezkarnoæ dzia³añ ró¿nego rodzaju instytucji podejmuj¹cych siê prowadzenia tzw. edukacji seksualnej, które zatrudniaj¹ do tego celu, bez ¿adnych podstaw prawnych, osoby tytu³owane »edukatorami seksualnymi«. Nie ma w¹tpliwoci,
¿e takie zajêcia mog¹ byæ szkodliwe dla psychiki i rozwoju dzieci i m³odzie¿y.
Celem ustawy jest wprowadzenie klarownych kryteriów i umo¿liwienie cigania
osób demoralizuj¹cych m³odzie¿ pod os³on¹ prowadzenia edukacji. Proponowana
zmiana zagwarantuje ma³oletnim ustawow¹ ochronê przed demoralizacj¹ [...],
zmniejszy liczbê dzieci nara¿onych na zagro¿enie ze strony pedofilów, zwiêkszy
szanse na budowê trwa³ych i wiernych zwi¹zków ma³¿eñskich oraz poprawi relacje
miêdzy rodzicami a szko³¹, usuwaj¹c podejrzenia, ¿e szko³y wspó³pracuj¹ z organizacjami, których celem jest demoralizacja dzieci i m³odzie¿y38.
Inicjatorzy projektu starali siê dowieæ, i¿ edukacja seksualna ma zwi¹zek
z pedofili¹, a nie z jej zapobieganiem. Sprzeciwiali siê wprowadzeniu edukacji
36

Druk sejmowy 2014 r., nr 2654.
Art. 72 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma
prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.
38 Uzasadnienie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
 Kodeks karny, s. 2.
37
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seksualnej w oparciu o dokument WHO Standardy edukacji seksualnej w Europie.
Inicjatywa ta spotka³a siê z fal¹ krytyki. Zarzucano jej kwestionowanie prawa dzieci
do informacji i wszechstronnego rozwoju, dezorientowanie i dezinformowanie oraz
budowanie atmosfery zagro¿enia, u¿ywania s³ów pedofilia i seksualizacja
w znaczeniu innym ni¿ przyjête s¹ w jêzyku polskim, upowszechnianie niepotwierdzonych ¿adnymi badaniami danych na temat zwi¹zku pedofilii z homoseksualizmem, negowanie roli edukacji seksualnej w przeciwdzia³aniu wykorzystywania
dzieci przez pedofilów.
Obywatelski projekt ustawy zosta³ przez Sejm odrzucony w dniu 12 wrzenia
2014 r.

Podsumowanie
W³aciwie prowadzona edukacja seksualna dzieci i m³odzie¿y pozwala nie tylko zrozumieæ w³asn¹ seksualnoæ, osi¹gn¹æ dojrza³oæ niezbêdn¹ do podejmowania
odpowiedzialnych decyzji, ale tak¿e pomaga uchroniæ siê przed wykorzystaniem
seksualnym oraz przemoc¹. Niestety, jak pokazuj¹ przytoczone wyniki badañ przedstawiaj¹ce stan realizacji edukacji seksualnej zarówno przez samych rodziców, jak
i rodowisko szkolne, jest ona realizowana w sposób niesatysfakcjonuj¹cy seksuologów, psychologów, edukatorów seksualnych oraz bezporednio zainteresowanych
 m³odzie¿. Rodzice nie czuj¹ siê w wystarczaj¹cym stopniu przygotowani do prowadzenia rozmów ze swoimi dzieæmi i czêsto albo nie podejmuj¹ w ogóle rozmowy,
albo udzielaj¹ nieprawdziwych informacji. Szko³a, jak wynika z badañ, równie¿ nie
wywi¹zuje siê z tej funkcji. Tak¿e podrêczniki powiêcone tej materii pozostawiaj¹
wiele do ¿yczenia. Wszystko to sprawia, ¿e m³odzie¿ w inny miejscach poszukuje
odpowiedzi na nurtuj¹ce j¹ pytania. Chêtnie i czêsto siêga po tzw. media elektroniczne, a w szczególnoci Internet.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e media nie tylko informuj¹, lecz równie¿ kszta³tuj¹
pogl¹dy i postawy ¿yciowe, oddzia³uj¹ na postawy m³odego cz³owieka znacznie
silniej ni¿ wzory przekazywane w tradycyjny sposób przez rodziców, wychowawców i nauczycieli w szko³ach. Niestety ma to swoje z³e strony, bowiem ³atwy dostêp
do Internetu, w tym do wszelkiego rodzaju treci erotycznych i pornograficznych
mo¿e powodowaæ wykszta³cenie siê w nastolatkach instrumentalnego podejcia do
relacji miêdzyludzkich i seksualnoci. Niepodlegaj¹ca ¿adnej kontroli komunikacja
internetowa mo¿e staæ siê te¿ skutecznym narzêdziem uwodzenia nieletnich przez
pedofilów, nawi¹zuj¹cych tym sposobem kontakty. Ci¹g³e obcowanie z mediami
mo¿e utrwalaæ w m³odych ludziach nieprawid³owe i ryzykowne wzorce zachowañ
seksualnych, a w konsekwencji realnie zagra¿aæ ich zdrowiu psychicznemu i seksualnemu. Nie mo¿na wiêc bagatelizowaæ tych kwestii i wiêcej uwagi nale¿y powiêciæ edukacji seksualnej, która rzetelnie prowadzona stanowiæ bêdzie wa¿ny element
w profilaktyce przemocy seksualnej.
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Summary
Sexual education in the aspect of preventing sex crimes
Key words: Keywords: young people, sexual violence, sexual education, sexuality, prevention.

Young people are peculiarly exposed to experiencing the sexual violence, by the
virtue of the stage they are. Sustaining the violence by the young man influences
their adult life and hinders the creation of intimate relations. Violence assumes new
forms due to the development of new technologies. A fair conducted sexual education pays an important role in preventing the phenomenon of sexual violence. The
education which should put an emphasis on positive patterns of intimate relations
between people, teach the respect to the other human and appoints its own borders,
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as well as raise an awareness of young people to the violences issue and show how
to counteract. The aim of the following publication is to introduce and describe the
sexual education carried out in Poland, showing the controversies it arouses, as well
as proposing legislative changes concerning the following issue.

UWM

Studia Prawnoustrojowe 34

67

2016

Artyku³y
Grzegorz Pieszko
Urz¹d Skarbowy w Jaros³awiu

Wp³yw obowi¹zku stosowania kas rejestruj¹cych
na wysokoæ przychodów podatkowych na terenie
w³aciwoci Naczelnika Urzêdu Skarbowego
w Przeworsku
Przedmiotem rozwa¿añ bêdzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy obowi¹zek stosowania kas rejestruj¹cych w latach 20052013 mia³ wp³yw na wysokoæ
przychodów podatkowych na terenie w³aciwoci Naczelnika Urzêdu Skarbowego
w Przeworsku1 w powiecie przeworskim oraz czy przepisy dotycz¹ce obligatoryjnego stosowania kas rejestruj¹cych w badanym okresie w powiecie przeworskim ogranicza³y prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
Problematyka danin publicznych (podatków) znana jest od zarania pañstwowoci, o czym wiadcz¹ choæby s³owa Ewangelii: Quae sunt caesaris, caesari; et quae
sunt Dei, Deo2. W czasach du¿o nam bli¿szych Benjamin Franklin w licie datowanym na 13 listopada 1789 r., skierowanym do Jeana Baptistea Leroya, sformu³owa³
wielokrotnie parafrazowane stwierdzenie: Na tym wiecie pewne s¹ tylko mieræ
i podatki3.
Aby dok³adniej zobrazowaæ i przeanalizowaæ przedstawione zagadnienia, nale¿y siêgn¹æ do róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w Polsce. W myl art. 87
1 Organem podatkowym w myl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z pón. zm.) jest Naczelnik Urzêdu
Skarbowego, który swym zasiêgiem terytorialnym obejmuje powierzchniê powiatu  art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzêdach i izbach skarbowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., nr 121,
poz. 1267 z pón. zm.). Powiat przeworski po³o¿ony jest w po³udniowo-wschodniej czêci Polski,
w województwie podkarpackim w miêdzyrzeczu Wis³oka i Sanu. Powiat zajmuje powierzchniê 698 km2,
zamieszkuje go ponad 79 tys. mieszkañców. Pod wzglêdem administracyjnym obejmuje jedn¹ gminê
miejsk¹ (miasto Przeworsk), dwie gminy miejsko-wiejskie (Kañczuga i Sieniawa) oraz szeæ gmin
wiejskich (Adamówka, Gaæ, Jawornik Polski, Przeworsk, Tryñcza i Zarzecze).
2 [Oddajcie wiêc] cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie  Nowy Testament: Mt 22,21;
Mk 12,17, £k 20,25.
3 B. Franklin, The writings of Benjamin Franklin, The Macmillan Company, New York 1905, s. 69.
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Konstytucji RP4 nale¿¹ do nich przepisy ustawy zasadniczej  Konstytucji RP, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, rozporz¹dzenia oraz akty prawa miejscowego i tylko te  przez co system ten ma charakter zamkniêty. Jedynie w tych
aktach mog¹ byæ normowane obowi¹zki i uprawnienia podatnika. Powy¿szy przepis
kszta³tuje hierarchiê budowy systemu róde³ prawa i na podstawie tego zapisu
w polskim porz¹dku prawnym Konstytucja RP ma najwy¿sz¹ moc. To ona bowiem
kreuje podstawowe zasady tworzenia, stosowania i wyk³adni prawa podatkowego, jest
gwarantem praw podatnika i wyra¿a zasady demokratycznego pañstwa prawnego.
Konstytucja RP wprost porusza problematykê podatkow¹ w art. 84 i 217. Przepis art. 84 wprowadza zasadê powszechnoci opodatkowania, tj. ka¿dy jest zobowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, w tym podatków okrelonych w ustawie. Zapis ten stanowi, ¿e obowi¹zek podatkowy musi byæ ujêty
w ustawie i ka¿dy, kto jest nim objêty, jest zobowi¹zany do p³acenia podatków.
Stosownie do art. 217 Konstytucji RP nak³adanie podatków, innych danin publicznych, okrelanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a tak¿e zasad przyznawania ulg i umorzeñ oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków nastêpuje w drodze ustawy. Jest to zgodne z zasad¹ ustawowej formy
opodatkowania (podstawowym ród³em prawa podatkowego s¹ ustawy) i daje ustawie wy³¹cznoæ do wprowadzania podstawowych komponentów konstrukcji podatku, wyznaczaj¹c kto, w jakiej sytuacji i w jakiej wysokoci ma ponieæ ciê¿ar
podatku5. Nie wyklucza, ¿e ka¿dy taki akt podlega kontroli odnonie zgodnoci
z Konstytucj¹ (art. 188).
Konstytucja oprócz przepisów bezporednio dotycz¹cych podatków kszta³tuje
podstawowe zasady prawa, które równie¿ maj¹ wp³yw na kwestie podatkowe. S¹ to
m.in.: zasada demokratycznego pañstwa prawnego urzeczywistniaj¹cego zasady
sprawiedliwoci spo³ecznej (art. 2), zasada legalnoci (art. 7), zasada równoci obywateli wobec prawa (art. 32). Wymienione powy¿ej zasady znajduj¹ szerokie rozwiniêcie i uzasadnienie w wyrokach Trybuna³u Konstytucyjnego6.
Ustawodawca anga¿uje siê w stosunki maj¹tkowe swoich obywateli, wyznaczaj¹c normy prawa podatkowego. Prawo podatkowe to ogó³ norm prawnych reguluj¹cych ustalanie i pobieranie podatków. Wed³ug przepisu art. 6 Ordynacji podatkowej,
podatkiem jest publicznoprawne, nieodp³atne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu lub gminy. Zobowi¹zaniem podatkowym jest wynikaj¹ce z obowi¹zku podatkowego zobowi¹zanie
podatnika do zap³acenia na rzecz Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokoci, w terminie oraz w miejscu okrelonym w przepisach
prawa podatkowego (art. 5 O.p.), natomiast obowi¹zkiem podatkowym jest wynikaj¹ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnoæ przymusowego wiad4

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z pón. zm.).
R. Wolañski, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2009, s. 64.
6 Por. J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa
2001, passim.
5
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czenia pieniê¿nego w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia okrelonego w tych ustawach (art. 4 O.p.). Ilekroæ mowa o ustawach podatkowych, rozumie siê przez to
ustawy dotycz¹ce podatków, op³at oraz niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
okrelaj¹ce podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowi¹zku podatkowego, podstawê opodatkowania, stawki podatkowe oraz reguluj¹ce prawa i obowi¹zki
organów podatkowych, podatników, p³atników i inkasentów, a tak¿e ich nastêpców
prawnych oraz osób trzecich (art. 3 O.p.).
Podatek w swej koncepcji jest prawnym zaw³aszczeniem czêci dochodu lub
maj¹tku, ograniczeniem konsumpcji lub mo¿liwoci inwestycyjnych podatnika,
przez co jest czêsto odbierany, jako danina publiczna ograniczaj¹ca wolnoæ jednostki. Podatek generuje skutki zarówno ekonomiczne, jak i spo³eczne, przez co
znacz¹co wp³ywa na reakcje podatników. Do przes³anek ekonomicznych wp³ywaj¹cych na decyzje podatników w zakresie p³acenia podatków nale¿¹: indywidualna
sytuacja maj¹tkowa podatnika, koniunktura gospodarcza, intensywnoæ regulacji,
jak równie¿ natê¿enie wp³ywu pañstwa na modulowanie rynku gospodarczego. Natomiast do pozaekonomicznych elementów rzutuj¹cych na postêpowanie podatników trzeba zaliczyæ: tradycje regionalne, czynniki ze sfery psychologicznej oraz
moralnoæ i mentalnoæ spo³eczeñstwa7. Dlatego te¿ ucieczka przed podatkami jest
zjawiskiem powszechnie znanym i dostrzegalnym w codziennym ¿yciu spo³eczeñstw. Masowoæ takiego procederu wi¹¿e siê z minimalizowaniem obci¹¿eñ podatkowych i wydaje siê byæ naturalnym elementem wystêpuj¹cym niezale¿nie od
ustroju pañstwa czy sprawowanej w³adzy. U podstaw takiego dzia³ania le¿y za³o¿enie, ¿e celem jednostki jest maksymalizacja w³asnych korzyci, m.in. przez uchylanie siê od p³acenia podatków.
Istnieje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy unikaniem opodatkowania i uchylaniem
siê od p³acenia podatków. Unikanie opodatkowania mo¿e byæ legalne (tax aviodance)  to sytuacja, kiedy podatnik poszukuje sposobów sprzecznych z duchem prawa i intencj¹ prawodawcy, ale zgodnych z liter¹ prawa8, opieraj¹c siê na za³o¿eniu,
¿e co nie jest obywatelowi zabronione, jest dozwolone. Ka¿dy podatnik ma wiêc
prawo (a nawet obowi¹zek) p³aciæ jak najmniejsze podatki, oczywicie pod warunkiem, ¿e robi to legalnie. Natomiast nielegalne uchylanie siê od p³acenia podatków9 (tax evasion) obejmuje czynne oszukiwanie w³adz podatkowych poprzez
zani¿anie i zatajanie dochodu lub przychodu, sk³adanie fa³szywie udokumentowanych zeznañ podatkowych, korzystanie z nienale¿nych ulg podatkowych10. Przed
takim dzia³aniem powstrzymuje mo¿liwoæ zastosowania wobec podatnika m.in.
7 M. Pasternak-Malicka, Mentalnoæ i moralnoæ podatkowa a reakcje gospodarstw domowych
na obowi¹zek podatkowy, Modern Management Review 2013, nr 1(20), s. 87.
8 M. Niesiobêdzka, Relacje podatnik  pañstwo jako predykator moralnoci podatkowej, [w:]
M. Lewicka (red.), Psychologia spo³eczna, t. 4/3, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Spo³ecznej, Warszawa 2009, s. 126.
9 J. G³uchowski, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 158159.
10 M. Niesiobêdzka, op. cit., s. 127.
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sankcji karnoskarbowych nak³adanych w wypadku stwierdzenia naruszenia prawa
podatkowego11.
Aby organy podatkowe mia³y mo¿liwoæ weryfikacji dokonywanej przez podatników sprzeda¿y towarów i us³ug, obowi¹zuj¹ce przepisy podatkowe nak³adaj¹ na
coraz szersz¹ grupê podatników, z wy³¹czeniem podatników zwolnionych, bezwzglêdny obowi¹zek ewidencjonowania obrotu12 i kwot podatku nale¿nego13 przy
zastosowaniu kas rejestruj¹cych. Kasa rejestruj¹ca (nazywana tak¿e kas¹ fiskaln¹) to
urz¹dzenie elektroniczne drukuj¹ce potwierdzenia (paragony fiskalne) dokonanej
transakcji, posiadaj¹ce pamiêæ fiskaln¹, w której zapisywane s¹ informacje ze sprzeda¿y dokonanej za jej porednictwem. Podstawa obowi¹zku stosowania kas rejestruj¹cych wynika z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug14. W orzeczeniach Trybuna³ Konstytucyjny podkrela³, ¿e obowi¹zek
stosowania kas rejestruj¹cych przez podatników jest zgodny z Konstytucj¹ RP15.
Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, dokonuj¹cy sprzeda¿y na rzecz
osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz rolników rycza³towych s¹ obowi¹zani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego
przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych. Podatnicy ci s¹ obowi¹zani do dokonywania
wydruku paragonu fiskalnego lub sporz¹dzenia faktury z ka¿dej sprzeda¿y oraz do
wydania dokumentów fiskalnych nabywcy (art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku
od towarów i us³ug). Z analizowanego przepisu wynika, ¿e obowi¹zek ten dotyczy
podatników, którzy dokonuj¹ sprzeda¿y na rzecz dwóch grup podatników: osób
fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz rolników rycza³towych.
Ewidencjonowanie realizowane na podstawie komentowanego artyku³u dotyczy czêci sprzeda¿y podatnika  sprzeda¿y nieudokumentowanej fakturami.
11

Por. J. Woleñski, Okolice filozofii prawa, Kraków 1999, s. 3843, 185187.
Termin obrót nie ma legalnej definicji. W S³owniku jêzyka polskiego PWN obrót podatkowy
to kwota stanowi¹ca podstawê ustalenia podatku od towarów i us³ug, [online] <http://sjp.pwn.pl/
szukaj/obrót-podatkowy.html> (dostêp: 21.02.2015). Dlatego obrót nale¿a³oby uto¿samiaæ, oczywicie
uwzglêdniaj¹c wiele wyj¹tków, z podstaw¹ opodatkowania. Z przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku
od towarów i us³ug obowi¹zuj¹cego od dnia 1 stycznia 2014 r. wynika, i¿ podstaw¹ opodatkowania,
z zastrze¿eniem ust. 25, art. 30a30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi
zap³atê, któr¹ dokonuj¹cy dostawy towarów lub us³ugodawca otrzyma³ lub ma otrzymaæ z tytu³u sprzeda¿y od nabywcy, us³ugobiorcy lub osoby trzeciej, w³¹cznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami
i innymi dop³atami o podobnym charakterze, maj¹cymi bezporedni wp³yw na cenê towarów dostarczanych lub us³ug wiadczonych przez podatnika.
13 Termin kwota podatku nale¿nego nale¿y rozumieæ przede wszystkim w kontekcie ustawy
o podatku od towarów i us³ug, a zatem jest obliczana w odniesieniu do przychodów ze sprzeda¿y. Jest to
wiêc podatek, który dotyczy sprzeda¿y us³ug lub produktów i nale¿y siê fiskusowi od dokonuj¹cego
sprzeda¿y. Innymi s³owy, podatek VAT nale¿ny jest to podatek naliczony przez przedsiêbiorcê przy
sprzeda¿y towarów lub us³ug, który nale¿y odprowadziæ do urzêdu skarbowego. Podatek VAT nale¿ny
obliczany jest od podstawy opodatkowania ale do zap³aty przypada nie ca³a kwota w ten sposób obliczona, lecz pomniejszona o kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub us³ug.
14 Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z pón. zm.
15 Orzeczenie TK z dnia 21 wrzenia 2004 r., sygn. akt K 34/03, OTK-A 2004, nr 8, poz. 84 (LEX
122370).
12
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ewidencja prowadzona w kasie rejestruj¹cej jest niezale¿na od ewidencji, do prowadzenia której obliguj¹ inne przepisy, a w szczególnoci
art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i us³ug. Jak ju¿ zaznaczono, ewidencjonowaniu w kasie podlega sprzeda¿ wykonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz rolników rycza³towych. W istocie przedstawiona regulacja dotyczy obowi¹zku ewidencjonowania w kasie takiej sprzeda¿y,
która wykonywana jest na rzecz podmiotów, które w kontekcie do tej konkretnej
transakcji wystêpuj¹ jako osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej,
choæ w ogóle mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i byæ podatnikami. Je¿eli
natomiast osoba fizyczna dzia³a³a jako podatnik i na potrzeby danej sprzeda¿y wystêpuje jako osoba prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹, wówczas sprzeda¿ dla niej
nie podlega zaewidencjonowaniu w kasie fiskalnej, wymaga natomiast wystawienia
faktury. Takie, a nie inne okrelenie podmiotów, w przypadku których powstaje
obowi¹zek zaewidencjonowania sprzeda¿y w kasie, zwi¹zane jest z faktem, ¿e podmioty nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej nie s¹ zainteresowane otrzymaniem
faktury, gdy¿ nie przys³uguje im prawo do odliczenia podatku. Nie s¹ one równie¿
objête systemem podatku dochodowego, tak wiêc faktura nie ma dla nich waloru
dokumentu kosztowego. W celu zapobie¿enia unikania opodatkowania w zakresie
transakcji realizowanych dla osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz rolników rycza³towych wprowadzono w³anie obowi¹zek rejestrowania
sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej16.
Obowi¹zek stosowania przez okrelone grupy podatników kas rejestruj¹cych
zosta³ wprowadzony równie¿ ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia kontroli rzetelnoci deklarowanych przez te grupy podatników podstaw opodatkowania. Wymóg
ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których
nie ma bezwzglêdnego obowi¹zku wystawiania faktur je dokumentuj¹cych (faktury
wystawiane s¹ wy³¹cznie na ¿¹danie nabywców albo obowi¹zkowo dla podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹). W zaistnia³ym przypadku  przy braku
innych form dokumentowania transakcji (dokumentowania tego, ¿e mia³y one miejsce)  istnia³oby rzeczywiste ryzyko zani¿ania obrotów (podstawy opodatkowania).
Ewentualne wykrycie takiego faktu by³oby znacznie trudniejsze w przypadku, gdyby
sprzeda¿ bezfakturowa nie zosta³a utrwalona w ¿aden inny sposób. Obowi¹zek ewidencjonowania sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej ma dyscyplinowaæ podatników
i przeciwdzia³aæ przypadkom zani¿ania obrotów. Taka forma ewidencjonowania jest
w zaistnia³ym przypadku konsekwencj¹ koniecznoci umo¿liwienia organom podatkowym kontroli deklarowanych podstaw opodatkowania17.
Na podstawie § 6 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca
2013 r. w sprawie kas rejestruj¹cych18 podatnicy prowadz¹c ewidencjê wydaj¹ na16 Por. A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 111 ustawy do podatku od towarów us³ug, stan prawny
na 1.04.2014 r., System Informacji Prawnej LEX (dostêp: 15.01.2015).
17 Ibidem.
18 Dz.U. z 2013 r., poz. 363.
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bywcy, bez jego ¿¹dania, paragon fiskalny. Obowi¹zek ewidencjonowania okrelonego rodzaju sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej ma charakter bezwzglêdny. Je¿eli
z przyczyn niezale¿nych od podatnika nie mo¿e byæ prowadzona ewidencja obrotu
i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych, podatnik jest obowi¹zany ewidencjonowaæ obroty i kwoty podatku nale¿nego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestruj¹cej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot
podatku nale¿nego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestruj¹cej jest niemo¿liwe, podatnik nie mo¿e dokonywaæ sprzeda¿y (art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od
towarów i us³ug).
Przepisy ustawy pozwalaj¹ podatnikowi na korzystanie z kasy rezerwowej
w sytuacji, gdy prowadzenie ewidencji w kasie podstawowej z przyczyn niezale¿nych od podatnika nie jest mo¿liwe. W przypadku gdy ewidencjonowanie w ¿adnej
kasie  ani w podstawowej, ani rezerwowej  nie jest mo¿liwe, podatnik nie mo¿e
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem prowadziæ ¿adnej sprzeda¿y, nawet je¿eli jest
w stanie zaewidencjonowaæ sprzeda¿ w inny sposób.
Obowi¹zek prowadzenia ewidencji za pomoc¹ kas rejestruj¹cych zosta³ ustanowiony w drodze ustawy i powstaje z chwil¹ rozpoczêcia sprzeda¿y na rzecz osób
fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz rolników rycza³towych.
Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych ma charakter obligatoryjny i powszechny. Zaznaczyæ trzeba, ¿e na podstawie przepisu art. 111 ust. 8
ustawy o podatku od towarów i us³ug Minister Finansów mo¿e zwolniæ na czas
okrelony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynnoci z obowi¹zku ewidencjonowania ze wzglêdu na rodzaj prowadzonej dzia³alnoci lub wysokoæ obrotu.
Rozwa¿ana delegacja jest wykorzystywana przez Ministra Finansów, który zazwyczaj co roku okrela grupy podatników oraz rodzaje czynnoci, dla których stosuje
zwolnienia z obowi¹zku ewidencjonowania za pomoc¹ kas. Przepis ten wylicza
okolicznoci, które Minister Finansów powinien uwzglêdniæ przy wydawaniu rozporz¹dzenia. Choæ wytycznych takich jest wiêcej, to nadal nie s¹ one skonkretyzowane
doæ szczegó³owo. Na uwagê zas³uguje sposób ich ogólnego sformu³owania. Wymienione okolicznoci s¹ na tyle pojemne znaczeniowo, ¿e mog¹ pozwalaæ na wprowadzanie zwolnieñ z obowi¹zku stosowania kas rejestruj¹cych dla ka¿dego rodzaju
sprzeda¿y, jak te¿ zracjonalizowaæ wy³¹czenie ze zwolnienia dla ka¿dego innego
rodzaju sprzeda¿y. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ustawodawca pozostawi³ Ministrowi
Finansów znaczn¹ mo¿liwoæ precyzowania zwolnieñ. Jednak stwierdziæ nale¿y, ¿e
istnieje trend do stopniowego zawê¿ania zakresu owych zwolnieñ i ta kategoria
podmiotów jest rygorystycznie zmniejszana.
Regulacja zawarta w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie zwolnieñ z obowi¹zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestruj¹cych19, polegaj¹ca na obni¿eniu kwoty obrotu uprawniaj¹cego do
zwolnienia z 40 tys. z³ do kwoty 20 tys. z³, wynika z koncepcji systematycznego
19

Dz.U. z 2012 r., poz. 1382.
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i stopniowego ograniczania odstêpstw od docelowego rozwi¹zania przyjêtego
w ustawie o podatku od towarów i us³ug, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych przez podatników prowadz¹cych
sprzeda¿ na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i us³ug. W 2012 r. zmniejszy³a siê wysokoæ obrotu, po przekroczeniu którego powstaje obowi¹zek ewidencjonowania za pomoc¹ kasy rejestruj¹cej, a od 1 stycznia 2015 r. poszczególne grupy podatników zosta³y zobowi¹zane do ewidencjonowania ze wzglêdu na przedmiot prowadzonej dzia³alnoci, bez wzglêdu na wysokoæ
osi¹gniêtego obrotu, np. us³ugi prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie,
kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz naprawy pojazdów samochodowych20.
Celem wprowadzenia powszechnego obowi¹zku ewidencji sprzeda¿y przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych jest przede wszystkim potrzeba zapewnienia kontroli
nad rzetelnoci¹ deklarowanych przez podatników wysokoci obrotów. Obowi¹zek
u¿ywania kas rejestruj¹cych ma równie¿ znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta21.
Na przestrzeni analizowanych lat polityka fiskalna w zakresie nak³adania obowi¹zku ewidencjonowania sprzeda¿y dokonywanego na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz rolników rycza³towych by³a coraz
bardziej rygorystyczna, dotyka³a coraz szerszego grona podatników. Producenci
urz¹dzeñ fiskalnych (kas rejestruj¹cych) bardzo pozytywnie wspominaj¹ rok 2013,
w którym zwiêkszy³a siê o ponad 70% sprzeda¿ kas rejestruj¹cych w porównaniu do
2012 r. W 2013 r. sprzedano w Polsce oko³o 305 tys. urz¹dzeñ fiskalnych, natomiast
rok wczeniej 180 tys.22 Skokowy wzrost popytu na urz¹dzenia fiskalne to efekt
zmian, które zafundowa³o Ministerstwo Finansów.
Jak wynika z przytoczonych przepisów, wiêkszoæ podatników sprzedaj¹cych
towary i wiadcz¹cych us³ugi ma, co do zasady, obowi¹zek prowadzenia ewidencji
obrotów i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych, a tym
samym do udokumentowania sprzeda¿y paragonem, który nastêpnie zostaje wrêczony kupuj¹cemu. Obowi¹zek ten by³by zupe³nie nierealny, gdyby nie zosta³ poparty
¿adn¹ sankcj¹23. Tego typu sankcjê wprowadza przepis art. 111 ust. 2 ustawy
o podatku od towarów i us³ug. W przypadku stwierdzenia, ¿e podatnik narusza
20 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnieñ z obowi¹zku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych (Dz.U. poz. 1544).
21 Zob. odpowied z dnia 12 sierpnia 2012 r. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów
(z upowa¿nienia ministra) na interpelacjê nr 27593 w sprawie koniecznoci zwiêkszenia kwoty obrotu
uprawniaj¹cej do uzyskania zwolnienia z obowi¹zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy
fiskalnej, [online] <www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=335C4B5E> (dostêp:
21.02.2015).
22 D. Wolak, Popyt na kasy spadnie, Rzeczypospolita z 12 maja 2014 r., [online] <www.rp.pl/
artykul/1108976.html?print=tak&p=0> (dostêp 21.02.2015).
23 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 836/08, LEX
490210.
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obowi¹zek okrelony w ust. 1 (obowi¹zek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot
podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych podczas dokonywania
sprzeda¿y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej
oraz rolników rycza³towych), naczelnik urzêdu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczêcia prowadzenia ewidencji obrotu
i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych, dodatkowe zobowi¹zanie podatkowe w wysokoci odpowiadaj¹cej 30% kwoty podatku naliczonego
przy nabyciu towarów i us³ug. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam
czyn ponosz¹ odpowiedzialnoæ za wykroczenie skarbowe albo za przestêpstwo
skarbowe, dodatkowego zobowi¹zania podatkowego nie ustala siê.
Na podatnika, który narusza obowi¹zki w zakresie ewidencjonowania obrotu
w kasie rejestruj¹cej, mog¹ byæ nak³adane równie¿ sankcje karne skarbowe, o ile
naruszeñ w tym zakresie dopuci³ siê on w sposób zawiniony. Nale¿y przy tym
rozró¿niæ:
1) zachowanie polegaj¹ce na nieprowadzeniu ewidencji w kasie rejestruj¹cej
w ogóle, mimo istniej¹cego obowi¹zku w tym zakresie  bêdzie to kwalifikowane
jako przestêpstwo lub wykroczenie karne skarbowe polegaj¹ce na nieprowadzeniu
ksiêgi, przedstawione w art. 60 § 1 k.k.s.24 oraz odpowiednio wykroczenie
§ 3 k.k.s., gdy¿ kasa rejestruj¹ca jest uznawana  jako inne urz¹dzenie ksiêgowe 
za ksiêgê podatkow¹ (art. 53 § 21 k.k.s.);
2) zachowanie polegaj¹ce na niezaewidencjonowaniu w kasie, która jest u¿ywana przez podatnika, danej konkretnej sprzeda¿y  kwalifikowane jako przestêpstwo podatkowe okrelone w art. 62 § 4 k.k.s. Takie zachowanie jest dokonaniem
sprzeda¿y z pominiêciem kasy rejestruj¹cej, realizuj¹cym znamiona cytowanego wy¿ej przepisu. W przypadku mniejszej wagi, podatnik, który wbrew przepisom ustawy dokona³ sprzeda¿y z pominiêciem kasy rejestruj¹cej albo nie wyda³ dokumentu
z kasy rejestruj¹cej (paragonu fiskalnego) stwierdzaj¹cego dokonanie sprzeda¿y,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 62 § 5 k.k.s.).
Przedstawione powy¿ej zagadnienia sk³aniaj¹ do pytania, czy sankcja administracyjna umieszczona w przepisach podatkowych25 w rzeczywistoci mo¿e spe³niaæ
funkcjê motywuj¹c¹, skoro praktyka wskazuje, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci przypadków kas rejestruj¹cych  wbrew obowi¹zkowi  nie ewidencjonuj¹ podatnicy
bêd¹cy osobami fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹, na których
sankcji administracyjnej na³o¿yæ nie mo¿na26.
Obowi¹zek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych przez podatników nie jest realizowany w pe³ni27. W prak24 Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 186
z pón. zm.)
25 Art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us³ug.
26 Por. A. Bartosiewicz, op. cit.
27 Przez szeæ tygodni w 2014 r. w akcji ogólnopolskiej We paragon kontrolerzy fiskusa
wystawili firmom 18 tys. 693 mandatów na ³¹czn¹ kwotê 5 mln z³  zob. [online] <http://finanse.wp.pl/>
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tyce czêæ podatników nie realizuje tego obowi¹zku albo  mimo posiadania kasy
rejestruj¹cej  nie ewidencjonuje ca³oci obrotów, nie wydaj¹c paragonu klientowi,
co skutkuje zani¿eniem obrotów. W konsekwencji zani¿ane s¹ nale¿ne wp³ywy do
bud¿etu pañstwa z tytu³u podatków, a klient pozbawiony zostaje mo¿liwoci skorzystania z przys³uguj¹cych mu praw konsumenckich, przede wszystkim prawa do
reklamowania towaru. Takie postêpowanie generuje powstawanie nieuczciwej konkurencji, która z uwagi na ni¿sze ceny towarów czy us³ug oferowanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ nieobarczone zobowi¹zaniami podatkowymi unicestwia konkurencjê  podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
w sposób legalny.
Warto zaznaczyæ, i¿ kupuj¹cy dziêki posiadaniu paragonu:
 wspieraj¹ uczciw¹ konkurencjê,
 u³atwiaj¹ sobie porównanie cen,
 zyskuj¹ pewnoæ, ¿e nie zostali oszukani,
 zyskuj¹ pewnoæ, ¿e nale¿ny podatek zostanie wp³acony do bud¿etu pañstwa,
 zapewniaj¹ sobie prawo reklamacji.
Nale¿y mieæ równie¿ na wzglêdzie, ¿e niewywi¹zywanie siê podatników
w ca³oci lub w czêci z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych wp³ywa nie tylko na zani¿anie odprowadzonego do bud¿etu pañstwa podatku od towarów i us³ug, ale tak¿e na wysokoæ
i formê p³aconego przez podatnika podatku dochodowego. Tolerowanie tego typu
dzia³añ nieuczciwych podatników, oprócz konsekwencji opisanych powy¿ej, prowadzi do wzrostu szarej strefy, a tym samym zwiêksza luki podatkowe  niedobory
wp³ywów z podatków.
Wed³ug ustawodawcy i urzêdników administracji podatkowej, zapor¹ do wprowadzania na rynek towarów i us³ug dostarczanych przez szar¹ strefê lub przedsiêbiorców, którzy ze swoich obowi¹zków wobec bud¿etu pañstwa nie wywi¹zuj¹ siê
rzetelnie, maj¹ byæ kasy rejestruj¹ce. To w³anie dziêki tym urz¹dzeniom przedstawiciele organów podatkowych mog¹ skutecznie kontrolowaæ, czy, a jeli tak, to
w jaki sposób podatnicy op³acaj¹ podatki. O ile kasy rejestruj¹ce s³u¿¹ ewidencjonowaniu kwot obrotu i podatku nale¿nego, o tyle bez w¹tpliwoci mog¹ dawaæ pewien
obraz wysokoci przychodów osi¹ganych przez podatników od okrelonej grupy
klientów28.
Czas odpowiedzieæ na pytania, czy te dzia³ania prawotwórcze prze³o¿y³y siê na
wzrost liczby podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy wykorzysta(dostêp: 17.02.2015), równie¿ ponad 800 mandatów na przesz³o 125 tys. z³ wystawili inspektorzy
z Urzêdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie podkarpackim sprzedawcom, którzy podczas wakacji 2014 r.
nie wydali kupuj¹cym paragonów, [online] <http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/podkarpackie> (dostêp:
17.02.2015).
28 R. Kowalski, Kasy rejestruj¹ce w 2014 r. i zmiany planowane na lata 20152016, Komentarz
praktyczny ABC nr 7165, stan prawny na 31.12.2014 r., System Informacji Prawnej LEX (dostêp
15.01.2015).
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niu kas rejestruj¹cych, czy i o ile wzros³a iloæ podmiotów korzystaj¹cych z kas oraz
czy w efekcie prze³o¿y³o siê to na wp³ywy podatkowe w powiecie przeworskim?
Do analizy ww. zagadnienia konieczne by³o zebranie nastêpuj¹cych danych:
1) liczba mieszkañców powiatu przeworskiego na przestrzeni lat 20052013;
2) liczba podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, w tym posiadaj¹cych co najmniej jedn¹ kasê rejestruj¹c¹ we w³aciwoci miejscowej Naczelnika
Urzêdu Skarbowego w Przeworsku na przestrzeni lat 20052013;
3) liczba z³o¿onych zeznañ podatkowych w latach 20052013 w Urzêdzie
Skarbowym w Przeworsku przez mieszkañców powiatu przeworskiego prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹;
4) wp³ywy z podatków bezporednich w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku
w latach 20052013 pochodz¹ce z wp³at mieszkañców powiatu przeworskiego.
Za³o¿ono, ¿e je¿eli na przestrzeni analizowanych lat liczba mieszkañców powiatu przeworskiego nie zwiêkszy³a siê w znacznym stopniu, a iloæ podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ, w tym posiadaj¹cych co najmniej jedn¹ kasê rejestruj¹c¹
wzros³a, nale¿y stwierdziæ, ¿e rygorystyczne przepisy dotycz¹ce obligatoryjnego
stosowania kas fiskalnych nie ograniczy³y w znacznym stopniu swobody dzia³alnoci gospodarczej.
W zwi¹zku z powy¿szym, je¿eli liczba z³o¿onych zeznañ podatkowych przez
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie zmniejszy³a siê, a wp³ywy
z podatków bezporednich w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku wzros³y, to bêdzie
mo¿na zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e obowi¹zek stosowania kas rejestruj¹cych by³
czynnikiem maj¹cym wp³yw na wysokoæ kwot wp³ywów z podatków bezporednich
w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku. Gdyby analizowane dane nie spe³ni³y zak³adanych powy¿ej za³o¿eñ, wskazane tezy nie by³by jednoznacznie zasadne.
Liczba mieszkañców powiatu przeworskiego w latach 20052013
(stan na dzieñ 31 grudnia danego roku)
Lata
Liczba
mieszkañców
ogó³em

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tabela 1

2013

79 669 79 633 79 581 79 559 79 577 79 445 79 355 79 304 79 262

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego [online] <http://stat.gov.pl/
bdl/app/dane_cechter.display?p_id=789147&p_token=0.7660375936465611> (dostêp 20.10.2015).

Wed³ug przedstawionych danych w latach 20052013 w powiecie przeworskim
liczba mieszkañców oscylowa³a powy¿ej 79 tys. mieszkañców, stopniowo malej¹c.
Nast¹pi³ wiêc tendencyjny liniowy spadek liczby mieszkañców z 79 669 do 79 262.
Ogólny bilans w okresie 20052013 by³ ujemny  mniej o 407 osób, tj. o oko³o
0,51%.
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Tabela 2
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ we w³aciwoci miejscowej
Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Przeworsku na przestrzeni lat 20052013
Lata

Podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹

Podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹
posiadaj¹ce co najmniej
jedn¹ kasê fiskaln¹

2005

3121

888

2006

3267

945

2007

3442

983

2008

3708

1041

2009

4030

1095

2010

4501

1148

2011

4906

1208

2012

4742

1234

2013

4384

1406

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Skarbowego w Przeworsku.

Na podstawie powy¿szych danych stwierdziæ nale¿y, ¿e liczba podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ wzrasta³a systematycznie. W latach 20052011
by³ to wzrost przebiegaj¹cy w sposób równomierny i ci¹g³y z 3121 do 4906.
W kolejnych latach tendencja odwróci³a siê i nast¹pi³ spadek do 4742 podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w 2012 r., a w 2013 r. do 4384. Analizuj¹c
jednak ca³y okres, w latach 20052013 liczba ta wzros³a o 1263 podmioty
(o 40,26%), które podjê³y jak¹ formê dzia³alnoci gospodarczej. W lad za tym
zwiêkszy³a siê liczba podmiotów korzystaj¹cych z co najmniej jednej kasy rejestruj¹cej. W 2005 r. zarejestrowanych by³o 888 podmiotów prowadz¹cych ewidencjê
obrotów przy zastosowaniu urz¹dzeñ fiskalnych, natomiast w 2013 r.  1406. Nast¹pi³ wiêc wzrost o 518 podmiotów, czyli o 58,33%. Porównuj¹c podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ ogó³em do tych prowadz¹cych dzia³alnoæ z wykorzystaniem kas rejestruj¹cych, widoczne jest sukcesywne powiêkszanie grupy
przedsiêbiorców, z czego dynamiczniej przybywa podmiotów, które korzystaj¹ z kas
rejestruj¹cych. W latach 2005 2013 wród podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ odnotowano wzrost o 40,26%, natomiast wród podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i posiadaj¹cych co najmniej jedn¹ kasê rejestruj¹c¹
wyst¹pi³ przyrost nowych form aktywnoci gospodarczej o 58,33%.
Z przeprowadzonych powy¿ej syntetycznych porównañ mo¿na wysnuæ wnioski,
¿e rygorystyczne przepisy, jak okrela siê je spo³ecznie, w zakresie stosowania kas
fiskalnych nie ograniczy³y w widocznym stopniu swobody dzia³alnoci gospodarczej. Mimo zmniejszenia liczby mieszkañców powiatu przeworskiego (o 407) wzros³a liczba podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ (tab. 2).
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Tabela 3
Informacje dotycz¹ce liczby z³o¿onych zeznañ podatkowych przez mieszkañców
powiatu przeworskiego w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku w latach 20052013
Lata

Liczba z³o¿onych zeznañ podatkowych29
PIT 28

PIT 37

PIT 36

PIT 36L

CIT 8

2005

503

21 615

1 781

236

232

³¹cznie
24 367

2006

530

19 377

1 854

293

244

22 298

2007

547

20 598

1 868

344

257

23 614

2008

569

21 353

2 002

401

265

24 590

2009

595

21 650

2 138

325

275

24 983

2010

667

21 711

2 433

316

294

25 421

2011

773

21 690

2 827

343

314

25 947

2012

801

21 643

2 949

359

321

26 073

2013

908

21 668

3 105

373

352

26 406

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Skarbowego w Przeworsku.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 3 mo¿na stwierdziæ, ¿e ³¹czna
liczba zeznañ podatkowych z³o¿onych przez mieszkañców powiatu przeworskiego
we w³aciwym dla nich miejscowo Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku wzros³a
z 24 367 w 2005 r. do 26 406 w 2013 r., tj. o 2039, co stanowi oko³o 8,37%. Zwy¿ka
nie mia³a tendencji liniowego wzrostu. Procentowo liczba z³o¿onych zeznañ podatkowych przez podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ (CIT 8, PIT 28,
PIT 36 oraz PIT 36L) wzros³a istotnie:
 CIT 8 z 232 w 2005 r. do 352 w 2013 r.  wzrost o 120 zeznañ (tj. o oko³o 52%),
 PIT 36L z 236 w 2005 r. do 373 w 2013 r.  wzrost o 137 zeznañ (tj. o oko³o
58%),
 PIT 36 z 1 781 w 2005 r. do 3 105 w 2013 r.  wzrost o 1324 zeznania (tj. o oko³o
74,4%),
29 Podatnicy s¹ zobowi¹zani do sk³adania zeznañ podatkowych w urzêdzie skarbowym w³aciwym wed³ug swojego miejsca zamieszkania na dzieñ 31 grudnia danego roku, za który jest sk³adane
zeznanie podatkowe. Zeznania CIT 8  zeznania podatkowe o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹. PIT 28  zeznania podatkowe o wysokoci uzyskanego przychodu, wysokoci dokonanych
odliczeñ i nale¿nego rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych sk³adane g³ównie przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. PIT 36  zeznania podatkowe o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej starty) w roku podatkowym, zeznanie sk³adane przez osoby fizyczne g³ownie prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹, gdzie opodatkowany zostaje dochód progresywn¹ stawk¹ podatkow¹ 18%
i 32%. PIT 36L  zeznania podatkowe o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej starty) w roku
podatkowym, zeznanie sk³adane przez osoby fizyczne g³ównie prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
gdzie opodatkowany zostaje dochód stawk¹ podatku liniowego 19%. PIT 37  zeznania podatkowe
o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej starty) w roku podatkowym, zeznanie sk³adane przez
osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, gdzie opodatkowany zostaje dochód (g³ównie
z tytu³u umowy o pracê, emerytur i rent krajowych) progresywn¹ stawk¹ podatkow¹ 18% i 32%.
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 PIT 28 z 503 w 2005 r. do 908 w 2013 r.  wzrost o 405 zeznañ (tj. o oko³o
80,5%),
 PIT 37 z 21 615 w 2005 r. do 21 668 w 2013 r.  wzrost o 53 zeznania (tj. o oko³o
0,25%).
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze dane, zauwa¿a siê wzrost liczby z³o¿onych zeznañ podatkowych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. W odniesieniu do podmiotów, które rozlicza³y siê z fiskusem z dochodów z tytu³u zatrudnienia (zeznania PIT 37), wzrost ten nie by³ a¿ tak widoczny. Wynika³o to m.in.
z wysokiego bezrobocia w powiecie i ograniczonej iloci miejsc pracy. Jednak mimo
zmniejszenia siê liczby ludnoci o 407 mieszkañców w latach 20052013, liczba
z³o¿onych zeznañ utrzymywa³a tendencjê rosn¹c¹, co powiadcza, ¿e podnosi siê
wiadomoæ podatnika dotycz¹ca obowi¹zku rozliczania siê z uzyskanych przychodów i dochodów30. Mo¿emy zaobserwowaæ wzrost aktywnoci gospodarczej podmiotów z powiatu przeworskiego, które legalnie realizuj¹ swoje gospodarcze aspiracje i pomys³y, opodatkowuj¹c uzyskane w ten sposób dochody i przychody.
Oczywicie na liczbê z³o¿onych zeznañ mog³y wp³ywaæ ró¿ne czynniki, ale z ca³¹
stanowczoci¹ nale¿y podkreliæ, ¿e decyzja o samoopodatkowaniu w³asnych dochodów nale¿y do podatników i to oni, jeli maj¹ ustawowo okrelon¹ mo¿liwoæ,
wybieraj¹ sposób opodatkowania prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, coraz czêciej  jak pokazuj¹ dane  przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych (tab. 2).
Tabela 4
Wp³ywy z podatków bezporednich w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku
w latach 20052013 pochodz¹ce z wp³at mieszkañców powiatu przeworskiego
Lata

Kwoty wp³ywów z podatków bezporednich

2005

25 784 148,77

2006

23 028 307,98

2007

69 421 538,77

2008

42 818 956,31

2009

27 663 680,24

2010

14 689 835,92

2011

21 922 555,41

2012

20 776 107,44

2013

21 014 767,31

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Skarbowego w Przeworsku.

Kwota wp³ywów z podatków bezporednich dokonanych przez podatników zamieszka³ych na terenie powiatu przeworskiego w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku
(bêd¹ca g³ównie sum¹ zeznañ podatkowych PIT 28, PIT 37, PIT 36, PIT 36L, CIT 8)
30 Art. 84 Konstytucji RP: Ka¿dy jest obowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, w tym podatków okrelonych w ustawie.
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kszta³towa³a siê zmiennie. Nie mia³a tendencji wy³¹cznie wzrostu lub spadku. Prawdopodobnie by³a zwi¹zana z ogólnokrajowymi tendencjami ekonomicznymi oraz
lokalnymi fluktuacjami kapita³owymi31. Jednak zasadne bêdzie zaprezentowanie danych z 2005 r. i 2013 r.  okresów skrajnych, gdzie zaobserwowaæ mo¿emy, ¿e
zmala³y kwoty z podatków bezporednich. Abstrahuj¹c od sytuacji ekonomicznej
w Polsce i regionie, wp³ywy z podatków bezporednich w Urzêdzie Skarbowym
w Przeworsku spad³y z 25 784 148,77 z³ w 2005 r. do 21 014 767,31 z³ w 2013 r.,
czyli o oko³o 18,5%. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y uznaæ, ¿e w tej materii, wa¿¹c
naturalnie inne przes³anki, takie jak sytuacja makroekonomiczna oraz czynniki przymusu pañstwowego nak³adane na podatników (w myl przepisów kodeksu karnego
skarbowego), na wysokoæ wp³ywów z podatków bezporednich nie mia³ wp³ywu
obowi¹zek stosowania kas rejestruj¹cych.
Na podstawie powy¿szych danych nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
wprowadzanie obowi¹zku stosowania kas rejestruj¹cych wp³ywa na zwiêkszenie
wysokoci przychodów podatkowych na terenie powiatu przeworskiego, poniewa¿
nie we wszystkich zak³adanych p³aszczyznach nast¹pi³ oczekiwany wzrost. Mowa tu
o wp³ywach z podatków bezporednich, które w Urzêdzie Skarbowym w Przeworsku znacznie zmala³y32. Ze wzglêdu na wzrost liczby podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy u¿yciu urz¹dzeñ fiskalnych (tab. 2) oraz wzrost liczby
z³o¿onych zeznañ podatkowych (tab. 3) mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e przepisy dotycz¹ce obligatoryjnego stosowania kas rejestruj¹cych nie ograniczy³y w widocznym
stopniu swobody dzia³alnoci gospodarczej. wiadczy to raczej o obywatelskiej postawie w zakresie opodatkowywania dochodów i przychodów.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e podatnik  obywatel partycypuj¹cy podatkowo  ma
wk³ad w budowaniu wspólnego dobra, jak te¿ jest beneficjentem wiadczeñ oraz
dóbr oferowanych mu przez pañstwo. Nigdy ¿aden system podatkowy nie by³, nie
jest i prawdopodobnie nie bêdzie oparty na zaufaniu do podatnika i jego sumienia,
a opór wobec realizacji obowi¹zków fiskalnych zawsze bêdzie zwi¹zany z niechêci¹
do p³acenia podatków. Dlatego celem wprowadzenia powszechnego obowi¹zku ewidencji sprzeda¿y przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych by³a przede wszystkim potrzeba zapewnienia organom administracji podatkowej kontroli nad rzetelnoci¹ deklarowanych przez podatników wysokoci obrotów. Obowi¹zek u¿ywania kas
rejestruj¹cych ma równie¿ swoje znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów
31 Na terenie w³aciwoci Urzêdu Skarbowego w Przeworsku funkcjonowa³o szereg firm, m.in.
firma Kamax S.A. W latach 20072008 mia³ tam miejsce proces wykupu akcji pracowniczych, wyniku
którego pracownicy uzyskali dochód z tytu³u odp³atnego zbycia udzia³ów (akcji) w spó³kach maj¹cych
osobowoæ prawn¹. Wed³ug szacunków podatek od dochódów z odp³atnego zbycia akcji wyniós³ oko³o
35 mln z³. Na druku PIT 38 zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej starty) podatnicy
deklarowali przychody z odp³atnego zbycia m.in. udzia³ów w spó³kach maj¹cych osobowoæ prawn¹.
Dlatego w latach 20072008 kwoty wp³ywów z podatków bezporednich w Urzêdzie Skarbowym
w Przeworsku tak znacznie wzros³y.
32 Znacz¹cy wp³yw mia³ na to fakt likwidacji zak³adów pracy na terenie powiatu przeworskiego.
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ekonomicznych konsumenta. My, jako obywatele w pe³ni demokratycznego pañstwa
prawa, powinnimy zdaæ sobie sprawê, ¿e istot¹ demokracji jest obywatelska wiadomoæ opieraj¹ca siê na przekonaniu, i¿ ka¿da z³otówka z podatków nale¿y do nas
wszystkich i ma s³u¿yæ nam wszystkim (art. 1 Konstytucji mówi: Rzeczpospolita
Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli), równie¿ dla naszej pañstwowoci i to¿samoci narodowej pro publico bono33.
De lege ferenda: Nale¿y zmieniaæ system podatkowy, poniewa¿ dopóki system
podatkowy bêdzie odbierany jako zbyt rygorystyczny i niesprawiedliwy, dopóty
oszustwo podatkowe bêdzie czêciej postrzegane jako akt samoobrony, a nie napiêtnowany spo³ecznie czyn karalny, zagro¿ony sankcjami karnoskarbowymi34.
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Summary
The influence of the cash registers using obligation on the amount
of tax income within the area subject to the Head of the Tax Office
in Przeworsk
Key words: tax, tax law, cash register.

Keeping sales records using cash registers is obligatory and common. Cash
registers were introduced due to the need of assuring control over reliability of the
turnover declared by taxpayers. According to legislators it is these devices to which
it is owed that representatives of tax authorities are able to effectively supervise if,
and if so how taxpayers pay taxes. The aim of the article is to analyse the question if
systematic gradual limitation of withdrawal from the target solution adopted in the
act on Value Added Tax, which is the common character of keeping records by
using cash registers, is reflected in the number of taxpayers using cash registers and
tax income.
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Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu a tryb nadzwyczajny  wybrane problemy
Jedn¹ z podstawowych zasad wynikaj¹cych z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego1 jest zasada domniemania prawid³owoci
decyzji ostatecznych. W myl art. 16 k.p.a. decyzje, od których nie s³u¿y odwo³anie
w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, s¹
ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich niewa¿noci oraz
wznowienie postêpowania mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach przewidzianych
w kodeksie lub ustawach szczególnych. W orzecznictwie podkrela siê, i¿ zgodnie
z zasad¹ trwa³oci ostatecznych decyzji administracyjnych decyzje, od których nie
przys³uguje odwo³anie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a wiêc decyzje
ostateczne, nie mog¹ byæ wzruszane dowolnie, leczy tylko w przypadkach i trybie
okrelonym przez k.p.a. Ich trwa³oæ polega wiêc na ograniczeniu mo¿liwoci ich
wzruszania, nie jest zatem równoznaczna z niezmienialnoci¹. Decyzji ostatecznej
s³u¿y tzw. domniemanie legalnoci, które oznacza, ¿e jest ona wa¿na i powinna byæ
wykonywana dopóty, dopóki nie bêdzie zmieniona, uchylona lub nie zostanie
stwierdzona jej niewa¿noæ przez w³aciwy organ i z zachowaniem przepisanego
trybu postêpowania. Zatem do momentu, gdy w³aciwy organ nie stwierdzi niewa¿noci tej decyzji, mo¿e byæ ona wykonana nawet przy zastosowaniu rodków przymusu pañstwowego w trybie egzekucji administracyjnej2.
To¿same stanowisko jest prezentowane w doktrynie prawa administracyjnego,
przy czym dodatkowo podkreliæ nale¿y, i¿ zasada domniemania prawid³owoci
decyzji ostatecznych zosta³a sformu³owana w celu wzmocnienia ochrony praw jednostki, gdy¿ istota tej zasady polega na stabilizacji stosunków prawnych powsta³ych
na mocy decyzji administracyjnej3. Od chwili wejcia do obrotu prawnego decyzja
1

Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z pón. zm.  dalej jako k.p.a.
Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego (NSA) w Warszawie z dnia 10 wrzenia 2014 r.,
sygn. akt I OSK 229/13, LEX 1551287, Gazeta Prawna 2014, nr 176, poz. 5.
3 J. Borkowski, Decyzja administracyjna, £ód  Zielona Góra 1998, s. 99.
2
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wi¹¿e zarówno organ administracji, jak i strony, dopóki nie zostanie w odpowiednim
trybie uchylona. Wszystkie tryby nadzwyczajne uregulowane w k.p.a. stanowi¹ wyj¹tek od tej zasady. Jednym z nich jest stwierdzenie niewa¿noci decyzji, który to
tryb nadzwyczajny powoduje najdalej id¹ce skutki prawne. Celem artyku³u jest analiza instytucji stwierdzenia niewa¿noci na przyk³adzie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i na tej podstawie wskazanie konsekwencji wyeliminowania z obrotu prawnego takich decyzji.
Przes³anki stwierdzenia niewa¿noci decyzji okrelone zosta³y w art. 156 § 1 k.p.a.
Zgodnie z jego treci¹, organ administracji publicznej stwierdza niewa¿noæ decyzji,
która:
1) zosta³a wydana z naruszeniem przepisów o w³aciwoci;
2) wydana zosta³a bez podstawy prawnej lub z ra¿¹cym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy ju¿ poprzednio rozstrzygniêtej inn¹ decyzj¹ ostateczn¹;
4) zosta³a skierowana do osoby niebêd¹cej stron¹ w sprawie;
5) by³a niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalnoæ ma charakter
trwa³y;
6) w razie jej wykonania wywo³a³by czyn zagro¿ony kar¹;
7) zawiera wadê powoduj¹c¹ jej niewa¿noæ z mocy prawa.
Nie mo¿na pomin¹æ tego, i¿ art. 156 § 2 k.p.a. wskazuje, i¿ nie stwierdza siê
niewa¿noci decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, je¿eli od dnia
jej dorêczenia lub og³oszenia up³ynê³o dziesiêæ lat, a tak¿e gdy decyzja wywo³a³a
nieodwracalne skutki prawne. Zaistnienie wskazanych przes³anek negatywnych powoduje, i¿ organ nie stwierdza niewa¿noci decyzji, a stosuj¹c art. 158 § 2 k.p.a.
ogranicza siê do stwierdzenia wydania zaskar¿onej decyzji z naruszeniem prawa
oraz wskazuje okolicznoci, z powodu których nie stwierdzi³ niewa¿noci decyzji.
Organem w³aciwym do stwierdzenia niewa¿noci decyzji jest organ wy¿szego
stopnia, za gdy decyzja zosta³a wydana przez ministra lub samorz¹dowe kolegium
odwo³awcze  ten organ. Postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noci decyzji
mo¿e byæ wszczête z urzêdu b¹d na wniosek. Postêpowanie jest wszczynane
z urzêdu z regu³y w przypadku wniesienia skargi przez osobê trzeci¹, tj. tak¹, której
nie przys³uguje status strony w postêpowaniu, b¹d w przypadku wniosku organu
pierwszej instancji o rozwa¿enie z urzêdu takiej mo¿liwoci. Natomiast jeli wniosek o stwierdzenie niewa¿noci decyzji z³o¿y strona, wówczas taki wniosek inicjuje
postêpowanie nadzwyczajne. Przy czym w postêpowaniu w przedmiocie stwierdzenia niewa¿noci stron¹ mo¿e byæ równie¿ osoba, która nie bra³a udzia³u w postêpowaniu zwyk³ym, tj. zakoñczonym wydaniem decyzji w pierwszej instancji.
Dokonuj¹c analizy, czy wyst¹pi³y przes³anki stwierdzenia niewa¿noci decyzji,
organ nadzoru co do zasady nie prowadzi nowego postêpowania dowodowego. Postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noci decyzji jest bowiem samodzielnym
postêpowaniem administracyjnym, którego istot¹ jest ustalenie, czy decyzja podlegaj¹ca kontroli dotkniêta jest jedn¹ z wad wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a.
Sprawa nie toczy siê wiêc w trybie zwyk³ym, gdzie dla uchylenia decyzji wystarczy
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stwierdzenie naruszenia prawa maj¹cego wp³yw na wynik rozstrzygniêcia, lecz
w trybie nadzwyczajnym, kiedy wyj¹tkowo  wbrew zasadzie trwa³oci decyzji
ostatecznych  z enumeratywnie wyliczonych przyczyn mo¿na uznaæ decyzjê za
dotkniêt¹ tak ciê¿k¹ wad¹, i¿ zachodzi koniecznoæ uznania jej za niewa¿n¹. Przy
czym ocena dokonywana jest w oparciu o stan faktyczny i prawny z daty wydania
kwestionowanej decyzji, a organ nie jest co do zasady uprawniony do dokonywania
samodzielnych ustaleñ dotycz¹cych stanu faktycznego4.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym5, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego oraz okrelenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu nastêpuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast w przypadku braku takiego planu okrelenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu nastêpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacjê inwestycji celu publicznego ustala
siê w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, za sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji  w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.
Z powy¿szych regulacji wynika, ¿e w obecnym stanie prawnym podstawowym
instrumentem kszta³towania polityki przestrzennej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest uchwalany na szczeblu gminnym i jest aktem prawa miejscowego. W zwi¹zku z tym, ¿e uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co do zasady nie jest obowi¹zkowe (obowi¹zek ten mo¿e
wynikaæ tylko z przepisów odrêbnych), w przypadku braku miejscowego planu
okrelenie sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuje
w drodze decyzji. Jednak¿e ustawodawca wyró¿ni³ dwa rodzaje decyzji. Pierwsza to
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzjê o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo
prezydent miasta (inwestycje celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym). Jeli inwestycja ma znaczeniu krajowe b¹d wojewódzkie organem w³aciwym jest równie¿ wójt (burmistrz lub prezydent miasta) po uzgodnieniu z marsza³kiem województwa. W przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego
za³o¿eniem ustawodawcy by³o, by postêpowanie przebiega³o szybciej i sprawniej,
dlatego te¿ inwestycja winna spe³niaæ przes³anki okrelone w definicji legalnej inwestycji celu publicznego. Z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. wynika, ¿e przez inwestycjê celu
publicznego nale¿y rozumieæ dzia³ania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a tak¿e krajowym (obejmuj¹cym
równie¿ inwestycje miêdzynarodowe i ponadregionalne) bez wzglêdu na status podmiotu podejmuj¹cego te dzia³ania oraz ród³a ich finansowania, stanowi¹ce realiza4 Wyroki Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia: 12 stycznia 2015 r.,
sygn. akt I SA/Wa 1441/14; 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1818/14, LEX 1747095; 12 lutego
2015 r., sygn. akt II SA/Wa 499/14, LEX 1653382.
5 Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.  dalej jako u.p.z.p.
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cjê celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami6.
Katalog celów publicznych wynikaj¹cy z art. 6 u.g.n. jest obszerny i obejmuje:
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowê, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów
i urz¹dzeñ transportu publicznego, a tak¿e ³¹cznoci publicznej i sygnalizacji;
2) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowê i utrzymywanie;
3) wydzielenie gruntów pod lotniska, urz¹dzenia i obiekty do obs³ugi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejæ, oraz budowê i eksploatacja tych lotnisk i urz¹dzeñ;
4) budowê i utrzymywanie ci¹gów drena¿owych, przewodów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania lub dystrybucji p³ynów, pary, gazów i energii elektrycznej,
a tak¿e innych obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych do korzystania z tych przewodów
i urz¹dzeñ;
5) budowê i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku wêgla;
6) budowê i utrzymywanie publicznych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrzenia
ludnoci w wodê, gromadzenia, przesy³ania, oczyszczania i odprowadzania cieków
oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich sk³adowania;
7) budowê oraz utrzymywanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska, zbiorników i innych urz¹dzeñ wodnych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê,
regulacji, przep³ywów i ochronie przed powodzi¹, a tak¿e regulacja i utrzymywanie
wód oraz urz¹dzeñ melioracji wodnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego;
8) opiekê nad nieruchomociami stanowi¹cymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
9) ochronê Pomników Zag³ady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów
by³ych hitlerowskich obozów zag³ady oraz miejsc i pomników upamiêtniaj¹cych
ofiary terroru komunistycznego;
10) budowê i utrzymywanie pomieszczeñ dla urzêdów organów w³adzy, administracji, s¹dów i prokuratur, pañstwowych szkó³ wy¿szych, szkó³ publicznych,
a tak¿e publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñczo-wychowawczych i obiektów sportowych;
11) budowê i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeñ niezbêdnych do realizacji obowi¹zków w zakresie wiadczenia us³ug powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe
(Dz.U., poz. 1529), a tak¿e innych obiektów i pomieszczeñ zwi¹zanych ze wiadczeniem tych us³ug;
12) budowê i utrzymywanie obiektów oraz urz¹dzeñ niezbêdnych na potrzeby
obronnoci pañstwa i ochrony granicy pañstwowej, a tak¿e do zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego, w tym budowê i utrzymywanie aresztów ledczych, zak³adów karnych oraz zak³adów dla nieletnich;
6

Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z pón. zm.  dalej jako u.g.n.
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13) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie z³ó¿ kopalin objêtych w³asnoci¹ górnicz¹;
14) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sk³adowania
dwutlenku wêgla oraz podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla;
15) zak³adanie i utrzymywanie cmentarzy;
16) ustanawianie i ochrona miejsc pamiêci narodowej;
17) ochrona zagro¿onych wyginiêciem gatunków rolin i zwierz¹t lub siedlisk
przyrody;
18) inne cele publiczne okrelone w odrêbnych ustawach.
Aby uznaæ zamierzenie za inwestycjê celu publicznego, musz¹ byæ zatem spe³nione dwie przes³anki: inwestycja musi mieæ znaczenie co najmniej gminne oraz
mieciæ siê w wy¿ej wymienionym katalogu. Przy czym inwestycj¹ celu publicznego
o znaczeniu lokalnym mo¿e byæ taka inwestycja, która swoim zasiêgiem bezporednio s³u¿y wê¿szemu krêgowi mieszkañców, ale porednio ma znaczenie dla ca³ej
gminy7. Obecnie w orzecznictwie utrwalone jest ju¿ stanowisko, ¿e ustawodawca
odwo³uj¹c siê definicji celu publicznego zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomociami, opiera siê na kryterium przedmiotowym. Decyduj¹ce znaczenie ma charakter zamierzenia inwestycyjnego, a wiêc czy bêdzie to dzia³anie o zasiêgu co
najmniej lokalnym w zakresie celów okrelonych w art. 6 u.g.n.8 Brak jest zatem
w aktualnym stanie prawnym kryterium podmiotowego inwestycji celu publicznego,
co oznacza, ¿e wnioskodawc¹/ inwestorem w przypadku takiej inwestycji mo¿e byæ
ka¿dy podmiot  bez wzglêdu na status prawny i ród³a finansowania swojej dzia³alnoci.
W chwili obecnej w praktyce nie budzi w¹tpliwoci, ¿e do inwestycji celu
publicznego zaliczane s¹ przyk³adowo stacje bazowe telefonii komórkowej, aczkolwiek wczeniej ta kwestia budzi³a w¹tpliwoci i rozbie¿noci w praktyce orzeczniczej9. Równie¿ niejednolite stanowisko w orzecznictwie budzi³o zakwalifikowanie
do inwestycji celu publicznego elektrowni wiatrowych. O ile pocz¹tkowo zarówno
organy administracji, jak i s¹dy zalicza³y elektrownie wiatrowe do inwestycji celu
publicznego, obecnie wskazuje siê, i¿ brak jest podstaw do takiej kwalifikacji. Przy
czym w art. 6 pkt 2 u.g.n. jest mowa o tym, i¿ celem publicznym jest budowa
i utrzymywanie ci¹gów drena¿owych, przewodów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania lub dystrybucji p³ynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a tak¿e innych obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych do korzystania z tych przewodów i urz¹dzeñ. Przepis
art. 6 pkt 2 u.gn. do celów publicznych zalicza wy³¹cznie budowê i utrzymywanie
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³ania energii elektrycznej, a tak¿e inne obiekty i urz¹dzenia niezbêdne do korzystania z urz¹dzeñ przesy³owych. Chodzi zatem o urz¹dzenia s³u¿¹ce transportowi (przesy³owemu) energii celem dostarczenia do sieci dystry7
8
9

Por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 672/11, ONSAiWSA 2012, nr 4, poz. 75.
Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. akt II OSK 878/08, LEX 563559.
Por. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt II OSK 1829/12, LEX 1502234.
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bucyjnych lub odbiorcom koñcowym przy³¹czonym do sieci przesy³owych. Podstawow¹ za funkcj¹ elektrowni wiatrowych jest przesy³anie energii elektrycznej.
W wyroku z dnia 15 maja 2008 r. Naczelny S¹d Administracyjny w Warszawie
wyjani³, i¿ obecnie tylko budowa i utrzymywanie przewodów i urz¹dzeñ cile
s³u¿¹cych do przesy³ania energii elektrycznej stanowi ex definitione cel publiczny.
Do uzyskania statusu inwestycji celu publicznego nie wystarczy zatem wiê funkcjonalna, jaka istnieje miêdzy urz¹dzeniami wytwarzaj¹cymi energiê a urz¹dzeniami
przesy³owymi czy s³u¿¹cymi przesy³owi energii, o któr¹ to wiê w systemie obiektów i urz¹dzeñ elektrycznych stosunkowo ³atwo. Przeciwny pogl¹d, opowiadaj¹cy
siê za zaliczeniem do inwestycji celu publicznego urz¹dzenia wytwarzaj¹cego energiê z uwagi na jego nierozerwalne powi¹zanie z elementami s³u¿¹cymi przesy³owi
wytworzonej energii, pozostawa³by w sprzecznoci z intencj¹ prawodawcy, który
w art. 6 u.g.n. ustanowi³ zamkniêty katalog celów publicznych. Uwa¿a siê za, ¿e
przepis enumeratywny i wyczerpuj¹cy, a nie jedynie przyk³adowy, winien byæ interpretowany cieniaj¹co, a contrario jego wyk³adnia rozszerzaj¹ca jest niedopuszczalna. Tym samym brzmienie art. 6 pkt 2 u.g.n. nie pozwala na zaliczenie budowy
urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych energiê do inwestycji celu publicznego10.
Przytoczone stanowisko NSA nie jest odosobnione. Mo¿na stwierdziæ, i¿ przywo³any pogl¹d obecnie przewa¿a w orzecznictwie11. W myl art. 61 ust. 3 u.p.z.p.
elektrownie wiatrowe zaliczane s¹ do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Nale¿y
jednak mieæ na uwadze, ¿e w ww. ustawie brakuje definicji legalnej urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej. St¹d uzasadnione jest odniesienie siê pomocniczo do
definicji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomociami. Stosownie do treci art. 143 ust. 2 u.g.n. przez budowê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej rozumie siê budowê drogi oraz wybudowanie pod ziemi¹,
na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Z kolei wed³ug Uniwersalnego S³ownika jêzyka polskiego12 infrastruktura to urz¹dzenia i instytucje us³ugowe (np. w dziedzinie transportu, owiaty, ochrony zdrowia) niezbêdne do
nale¿ytego funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego i produkcyjnych dzia³ów gospodarki.
W wyroku z dnia 13 listopada 2012 r. Naczelny S¹d Administracyjny wskaza³, ¿e
tzw. elektrownie wiatrowe stanowi¹ urz¹dzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p. Urz¹dzenia infrastruktury technicznej to przewody lub
10

Wyrok NSA z dnia 15 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 548/07.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 wrzenia 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 985/12, LEX
1380639; wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 696/12, LEX
nr 1241045; wyrok NSA z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt II OSK 806/10, wyrok WSA w Bia³ymstoku
z dnia 10 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Bk 288/10, LEX 737343; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia
24 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Bd 33/10, LEX nr 576237; wyrok WSA w £odzi z dnia 9 grudnia
2009 r., LEX 583211; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Bd 844/09;
wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 marca 2009 r., LEX 550313; wyrok WSA w Krakowie z dnia
30 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 735/08, LEX 519780.
12 Uniwersalny S³ownik jêzyka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 206, s. 254.
11
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urz¹dzenia techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesy³ania, magazynowania, dystrybucji oraz u¿ytkowania energii elektrycznej, czyli m.in. si³ownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej. Pojêcie infrastruktury nie ogranicza siê jedynie do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przesy³u energii elektrycznej, ale tak¿e
obejmuje urz¹dzenia, które s³u¿¹ do jej wytwarzania13. Omawiane zagadnienie
prawne jest szczególnie istotne z punktu widzenia postêpowania w przedmiocie
stwierdzenia niewa¿noci, do czego nawi¹¿ê w dalszej czêci artyku³u.
W kontekcie rozwa¿añ o tym, jakie inwestycje uznawane s¹ za inwestycje celu
publicznego, pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e w zwi¹zku z prostszym i szybszym postêpowaniem s¹ one w pewien sposób uprzywilejowane. Jednak¿e to, czy zamierzenie
spe³nia przes³anki okrelone w definicji legalnej inwestycji celu publicznego, nale¿y
do analizy dokonywanej przez organ. Postêpowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wszczynane jest na wniosek. Elementy
wniosku wynikaj¹ z art. 52 u.p.z.p. i s¹ to:
1) okrelenie granic terenu objêtego wnioskiem, przedstawionych na kopii
mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku  na kopii mapy katastralnej, przyjêtych
do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmuj¹cych teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja bêdzie oddzia³ywaæ, w skali
1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych równie¿ w skali 1:2000;
2) charakterystyka inwestycji, obejmuj¹ca:
a) okrelenie zapotrzebowania na wodê, energiê oraz sposób odprowadzania
lub oczyszczania cieków, a tak¿e inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby równie¿ sposób unieszkodliwiania odpadów;
b) okrelenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnia terenu podlegaj¹ca przekszta³ceniu, przedstawiona w formie opisowej i graficznej;
c) okrelenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz
dane charakteryzuj¹ce jej wp³yw na rodowisko.
Przy czym wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mo¿e z³o¿yæ ka¿dy, niezale¿nie od praw rzeczowych przys³uguj¹cych w stosunku
do nieruchomoci. Mo¿na stwierdziæ, i¿ co do zasady organ w³aciwy do wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest takim wnioskiem
zwi¹zany, jednak¿e ta zasada nie ma charakteru bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego.
Uznaæ nale¿y, ¿e to wnioskodawca ma wy³¹czne prawo do kszta³towania treci
swego ¿¹dania zawartego we wniosku o ustalenie warunków zabudowy. W zwi¹zku
z tym treæ z³o¿onego wniosku wyznacza przedmiot postêpowania, którym organ
prowadz¹cy to postêpowanie jest zwi¹zany14. Jednak¿e zwi¹zanie wnioskiem inwe13

Wyrok NSA z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 762/12, LEX 1291979.
Por. wyrok WSA w Gdañsku z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 787/14, LEX
1669386; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/OI 1296/14; wyrok WSA
w Lublinie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 564/12, LEX 1241014.
14
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stora dotyczy z ca³¹ pewnoci¹ rodzaju zamierzenia inwestycyjnego, jego funkcji,
niekoniecznie za charakterystyki urbanistycznej inwestycji15. Zasada zwi¹zania
wnioskiem inwestora nie dotyczy te¿ kwalifikacji przedsiêwziêcia. Z ca³¹ pewnoci¹
to do organu administracji nale¿y ustalenie, czy zamierzenie spe³nia przes³anki okrelone w definicji inwestycji celu publicznego i czy mo¿na w tym trybie przeprowadziæ postêpowanie. Takie te¿ stanowisko jest wyra¿ane w orzecznictwie. I tak
w wyroku z dnia 26 kwietnia 2010 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie
podkreli³, i¿ w przypadku gdyby organ oceni³, ¿e wniosek inwestora zosta³ prawid³owo z³o¿ony, to nastêpnie powinien w pierwszej kolejnoci dokonaæ analizy wniosku pod k¹tem, czy przedmiotowa inwestycja mo¿e byæ zrealizowana w drodze
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy te¿ decyzji o warunkach zabudowy, a nie bezkrytycznie przyj¹æ wniosek inwestora i uznaæ, ¿e jest to taka inwestycja16.
Drugim rodzajem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
jest decyzja o warunkach zabudowy. W tym przypadku ustawodawca nie przewidzia³ szybszego postêpowania, co przedk³ada siê na to, ¿e w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przewidziano wiêcej wymogów, które musz¹
byæ spe³nione, by wnioskodawca uzyska³ decyzjê pozytywn¹. Zaznaczyæ trzeba, i¿
zakres przedmiotowy sytuacji, w których taka decyzja jest wymagana, okrelony
zosta³ bardzo szeroko. Wynika on z treci art. 59 u.p.z.p. W zasadzie ka¿da zmiana
zagospodarowania terenu, z wyj¹tkiem tymczasowej jednorazowej, trwaj¹cej do
roku, wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. W zwi¹zku z tym,
¿e pojêcie zmiany zagospodarowania terenu jest nieostre i niedookrelone, nale¿y je
interpretowaæ w ka¿dym indywidualnym przypadku odnosz¹c do konkretnego stanu
faktycznego.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu nieobjêtego ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest mo¿liwe jedynie w sytuacji ³¹cznego spe³nienia nastêpuj¹cych warunków (art. 61 ust. 1 u.p.z.p.):
1) co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia, dostêpna z tej samej drogi publicznej,
jest zabudowana w sposób pozwalaj¹cy na okrelenie wymagañ dotycz¹cych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoci wykorzystania
terenu;
15 W wyroku z dnia 6 grudnia 2011 r. NSA wyjani³, i¿ niew¹tpliwie organ administracji zwi¹zany jest w sposób bezwzglêdny rodzajem zamierzenia budowlanego i funkcj¹, jak¹ ma pe³niæ (przeznaczeniem na okrelony cel). Nie mo¿na jednak zaakceptowaæ pogl¹du o braku zwi¹zania organu administracji z przedstawion¹ we wniosku charakterystyk¹ urbanistyczn¹ inwestycji. Organ administracji traci
mo¿liwoæ ustalenia warunków zabudowy w sytuacji ustalenia, ¿e wyniki przeprowadzonej analizy cech
zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób istotny odbiegaj¹ od parametrów okrelonych we wniosku  zob. wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1827/10, LEX 1134679.
16 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 96/10, LEX 577124.
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2) teren ma dostêp do drogi publicznej;
3) istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglêdnieniem ust. 5, jest
wystarczaj¹ce dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielene albo jest objêty zgod¹ uzyskan¹ przy
sporz¹dzaniu miejscowych, które utraci³y moc na podstawie art. 67 ustawy, o której
mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrêbnymi.
Ustaleniu, czy wskazane przes³anki s¹ spe³nione, s³u¿y tzw. analiza funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu, której sposób wykonania reguluje rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.17 Niew¹tpliwie w tym
postêpowaniu najwiêcej trudnoci zwi¹zanych jest ze spe³nieniem zasady dobrego
s¹siedztwa, co przedk³ada siê równie¿ na podstawy do stwierdzenia niewa¿noci.
W postêpowaniach w przedmiocie stwierdzenia niewa¿noci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu analizowane s¹ wszystkie przes³anki
z art. 156 § 1 k.p.a. Niew¹tpliwie jednak najczêciej wystêpuj¹ca przes³anka stwierdzenia niewa¿noci to wydanie decyzji z ra¿¹cym naruszeniem prawa i w tym miejscu, z uwagi na ramy artyku³u, zostan¹ podane wybrane przyk³ady z praktyki
orzeczniczej, kiedy mamy do czynienia z ra¿¹cym naruszeniem prawa. Zaznaczyæ
nale¿y, i¿ w orzecznictwie utrwalone jest stanowisko co do tego, jak rozumieæ
pojêcie ra¿¹cego naruszenie prawa. Tytu³em przyk³adu mo¿na podaæ, i¿ ra¿¹ce naruszenie prawa jest z regu³y wyrazem ewidentnego, oczywistego b³êdu w interpretacji
prawa i ma miejsce wtedy, gdy stwierdzone naruszenie ma znaczenie wiêkszej wagi
ani¿eli stabilnoæ ostatecznego rozstrzygniêcia organu administracji. O ra¿¹cym naruszeniu prawa mo¿na mówiæ, gdy spe³nione zosta³y trzy przes³anki: naruszenie
prawa ma charakter oczywisty, charakter przepisu, który zosta³ naruszony, pozwala
na uznanie oczywistoci naruszenia, przemawiaj¹ za tym racje ekonomiczne i gospodarcze, które wywo³uje rozstrzygniêcie18. Z kolei w wyroku z dnia 3 wrzenia
2014 r. Naczelny S¹d Administracyjny wyjani³, i¿ ra¿¹ce naruszenie prawa to zastosowanie normy prawa materialnego do stanu faktycznego niezapisanego w normie prawa materialnego, jak te¿ odmowa zastosowania normy prawa materialnego
do stanu faktycznego zapisanego w normie prawa materialnego, który wyst¹pi³
w sprawie rozstrzygniêtej decyzj¹ bêd¹c¹ przedmiotem weryfikacji w nadzwyczajnym postêpowaniu w sprawie stwierdzenia niewa¿noci decyzji19. Przy czym przedmiotem ra¿¹cego naruszenia prawa bêd¹ najczêciej przepisy prawa materialnego.
Wspomniana postaæ naruszenia mo¿e jednak dotyczyæ równie¿ przepisów postêpo17 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1588 z pón. zm.)  dalej jako rozporz¹dzenie.
18 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II GSK 1933/13, LEX 1637116.
19 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 wrzenia 2014 r., sygn. akt II OSK 510/13, LEX 1572748.
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wania administracyjnego, ale w szczególnoci tych unormowañ, które stanowi¹
gwarancjê prawid³owego zastosowania przepisów prawa materialnego. Chodzi wiêc
o wady wyj¹tkowo ciê¿kie, które nale¿y usun¹æ przez unicestwienie obarczonej tymi
wadami decyzji administracyjnej20.
Z decyzj¹ o warunkach zabudowy wydan¹ z ra¿¹cym naruszeniem prawa bêdziemy mieli do czynienia niew¹tpliwie wówczas, gdy w sposób oczywisty narusza
ona przepisy odrêbne. Za³o¿yæ nale¿y, i¿ przepisy odrêbne to takie, które maj¹
charakter powszechnie obowi¹zuj¹cy. W praktyce czêsto takimi przepisami s¹ rozporz¹dzenia wojewody b¹d sejmiku województwa ustanawiaj¹ce formy ochrony
przyrody. Z aktów tych wynika najczêciej zakaz zabudowy w pasie stu metrów od
linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, chocia¿ od tego zakazu s¹
te¿ wyj¹tki. Gdy materia³ dowodowy w sprawie jednoznacznie wskazuje, i¿ do
naruszenia takiego zakazu dosz³o i nie ma zastosowania ¿aden z wyj¹tków, niew¹tpliwie mamy do czynienia z ra¿¹cym naruszeniem przepisu maj¹cego moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹. W¹tpliwoci mog¹ jednak wynikn¹æ w zwi¹zku tzw. milcz¹cym uzgodnieniem (art. 53 ust. 5 c u.p.z.p.) przez regionalnego dyrektora
ochrony rodowiska i zarazem brakiem wystarczaj¹cego materia³u dowodowego pozwalaj¹cego jednoznacznie stwierdziæ, i¿ do naruszenia zakazów dosz³o. Nie mo¿e
umkn¹æ bowiem to, i¿ dokonuj¹c analizy, czy wyst¹pi³y przes³anki stwierdzenia
niewa¿noci decyzji, organ nadzoru co do zasady nie prowadzi nowego postêpowania dowodowego. Postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noci decyzji jest
bowiem samodzielnym postêpowaniem administracyjnym, którego istot¹ jest ustalenie, czy decyzja podlegaj¹ca kontroli dotkniêta jest jedn¹ z wad wymienionych
w art. 156 § 1 k.p.a. Sprawa nie toczy siê wiêc w trybie zwyk³ym, gdzie dla uchylenia decyzji wystarczy stwierdzenie naruszenia prawa maj¹cego wp³yw na wynik
rozstrzygniêcia, lecz w trybie nadzwyczajnym, kiedy wyj¹tkowo  wbrew zasadzie
trwa³oci decyzji ostatecznych  z enumeratywnie wyliczonych przyczyn mo¿na
uznaæ decyzjê za dotkniêt¹ tak ciê¿k¹ wad¹, i¿ zachodzi koniecznoæ uznania jej za
niewa¿n¹. Przy czym ocena dokonywana jest w oparciu o stan faktyczny i prawny
z daty wydania kwestionowanej decyzji, a organ nie jest co do zasady uprawniony
do dokonywania samodzielnych ustaleñ dotycz¹cych stanu faktycznego21.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu nieobjêtego ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga te¿ spe³nienia tzw.
zasady dobrego s¹siedztwa wynikaj¹cej z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Stosownie do
treci wskazanego przepisu co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia, dostêpna z tej samej
drogi publicznej, winna byæ zabudowana w sposób pozwalaj¹cy na okrelenie wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cech i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
20

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 828/13, LEX 1519212.
Por. wyroki WSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1818/14, LEX
1747095 oraz 12 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 499/14, LEX 1653382.
21
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gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnoci wykorzystania terenu. Ustaleniu, czy wskazana przes³anka jest spe³niona (jak równie¿ pozosta³e z art. 61 ust. 1 pkt 25 u.p.z.p.), s³u¿y tzw. analiza
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, której sposób wykonania
reguluje wspominane ju¿ rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. Pojawia siê zatem pytanie, czy brak sporz¹dzonej analizy funkcji, ewentualnie jej wadliwoæ stanowi¹ podstawê do stwierdzenia, i¿ decyzja o warunkach zabudowy zosta³a wydana z ra¿¹cym naruszeniem prawa. W orzecznictwie s¹dów administracyjnych ukszta³towa³ siê pogl¹d, i¿ nawet brak prawid³owo przeprowadzonej
analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu przez organ ustalaj¹cy warunki zabudowy nie mo¿e stanowiæ podstawy do stwierdzenia niewa¿noci
decyzji o warunkach zabudowy z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa, jeli nie
zachodzi oczywista sprzecznoæ pomiêdzy t¹ decyzj¹ a wymaganiami zabudowy
i zagospodarowania terenu wynikaj¹cymi z przepisów prawa. Skoro bowiem ustawow¹ przes³ank¹ wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zasada dobrego s¹siedztwa okrelona w art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., to dopiero brak spe³nienia tej
przes³anki daje podstawê do stwierdzenia niewa¿noci decyzji, a nie tylko niew³aciwe przeprowadzenie analizy, która jest jedynie rodkiem dowodowym do ustalenia dobrego s¹siedztwa. Inaczej mówi¹c, o ra¿¹cym naruszeniu prawa mo¿na by
mówiæ w przypadku, gdyby wynik najbardziej ogólnej potencjalnej analizy funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu by³ w sposób oczywisty sprzeczny
z warunkami zabudowy ustalonymi w decyzji administracyjnej. Istotne jest zatem,
czy na etapie wydawania ocenianej decyzji o warunkach zabudowy znajdowa³a siê
zabudowy podobna, do której mo¿na odnieæ zasadê dobrego s¹siedztwa22.
Pamiêtaæ nale¿y, i¿ obowi¹zkiem organu rozstrzygaj¹cego w trybie nadzwyczajnym jest jednoczenie weryfikacja, czy nie zaistnia³a przes³anka negatywna z art. 156
§ 2 k.p.a., tj. up³yw czasu i nieodwracalne skutki prawne. W takim przypadku
stosuje siê odpowiednio art. 158 k.p.a. Wydaj¹c rozstrzygniêcie w przedmiocie
stwierdzenia niewa¿noci, organ stwierdza niewa¿noæ decyzji b¹d odmawia
stwierdzenia jej niewa¿noci, za z uwagi na zastosowanie art. 158 k.p.a. ogranicza
siê do stwierdzenia, ¿e wydano decyzjê z naruszeniem prawa. Niew¹tpliwie skutki
stwierdzenia niewa¿noci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu s¹ dalej id¹ce ni¿ w przypadku innych trybów nadzwyczajnych, np. wznowienia
postêpowania. Przy czym skutki te nale¿y rozpatrywaæ w dwóch aspektach: po
pierwsze  roszczeñ odszkodowawczych, po drugie  w ramach konsekwencji dla
obowi¹zywania pozwolenia na budowê. Wskazane konsekwencje bêd¹ przedmiotem
kolejnych opracowañ podejmowanych w ramach rozwiniêcia zagadnienia.

22 Por. wyroki NSA w Warszawie z dnia: 30 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 600/09, niepubl.;
18 listopada 2011 r., sygn.. akt II OSK 1637/10, niepubl.; jak te¿ wyrok WSA w Poznaniu z dnia
18 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Po 532/13, LEX 1504902.
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Summary
The decision on building and land development conditions
and extraordinary procedure  selected problems
Key words: extraordinary procedure, decision on building and land development conditions, decision on
the location of investment of public purposes, decision on building conditions, reasons of
the annulment of the decision.

This article presents an analysis of the procedural regulation of invalidating of
decision on the example of decision on building and land development conditions.
For this purpose, the regulation of invalidating has been presented. The legislator
distinguishes two types of decisions on building and land development: 1) decision
on the location of investment of public purposes, 2) decision on building conditions.
The study pointed out the problems encountered in practice concerning: a public
purpose  in decisions on the location of investment of public purposes and the
principle of good neighborliness  in decisions on building conditions. This is an
issue important for this reason that the effects of the annulment of the decision on
building and land development conditions are far-reaching. At the same time they
must be considered in two aspects, first of all  claims for damages, and secondly
 in the framework of the consequences for the validity of other act  a building
permit.
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Konstytucyjny zakres ograniczenia wolnoci
zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych
Wprowadzenie
Obszar wolnoci i prawa cz³owieka nale¿y do szczególnie wra¿liwych regulacji konstytucyjnych. Wa¿ne znaczenie, oprócz norm reguluj¹cych katalog podstawowych wolnoci i praw jednostki, maj¹ postanowienia ustawy zasadniczej wskazuj¹ce
na ich ograniczenia. Wyznaczaj¹ one bowiem zakres ingerencji ze strony organów
stanowi¹cych prawo w orbitê wolnoci i praw. W rozdziale II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1 zatytu³owanym Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela zosta³y wyszczególnione wolnoci i prawa, które mog¹ byæ, co do zasady,
limitowane wy³¹cznie w ustawach. Jednak wyj¹tkiem od tej regu³y zdaje siê byæ
wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, gdzie ustrojodawca dopuci³ do
ustawowego ograniczenia jej zakresu z zastrze¿eniem, ¿e mo¿e to nast¹piæ wy³¹cznie w zgodzie z wi¹¿¹cymi Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umowami miêdzynarodowymi.
Z mocy art. 59 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r. zakres wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolnoci
zwi¹zkowych mo¿e podlegaæ tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie s¹ dopuszczane przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe. Pojêcie innych wolnoci zwi¹zkowych odnosi siê do wolnoci wymienionych w art. 59 ust. 2 i 32. Zakres
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych zosta³ okrelony w generalnej
dyspozycji konstytucyjnej, stanowi¹cej, i¿ ograniczenie korzystania z konstytucyj1

Dz.U. nr 78, poz. 483.
W szczególnoci ograniczenia wolnoci zrzeszania siê czy innych wolnoci zwi¹zkowych, takich jak rokowania, zawieranie uk³adów, strajk, mog¹ podlegaæ tylko takim ograniczeniom, które s¹
przewidziane w wi¹¿¹cych Polskê umowach miêdzynarodowych. Umowa zatem wyznacza zakres ograniczenia wolnoci zwi¹zkowych. Zob. L. Florek, Miêdzynarodowe ród³a prawa pracy, [w:] idem (red.),
ród³a prawa pracy, Warszawa 2000, s. 65.
2
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nych wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego,
b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej albo wolnoci i praw
innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) oraz w zakresie ustawowym dopuszczalnym przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe (art. 59 ust. 4)3.

Pojêcie wolnoci
Pojêcie wolnoci oznacza sferê woln¹ od ingerencji w³adczej pañstwa  zarówno ustawodawczej, jak i postaci innych dzia³añ, np. administracyjnych4. W polskiej
doktrynie prawa twierdzi siê, ¿e wolnoæ jest pierwotn¹, immanentn¹ cech¹, któr¹
cz³owiek jest obdarzony ju¿ w momencie narodzin. Jej posiadanie oznacza, ¿e istota
ludzka sama mo¿e decydowaæ o swoim losie, dokonywaæ takich wyborów postêpowania, które uwa¿a za w³aciwe i podejmowaæ takie akty w³adcze, które wydaj¹ siê
jej byæ najkorzystniejsze5. W kwestii tej Feliks Siemiñski stwierdza, ¿e przez wolnoæ nale¿y rozumieæ mo¿noæ postêpowania wed³ug w³asnej woli zainteresowanej
osoby, a wiêc i mo¿noæ wyboru ró¿nego postêpowania6. W zbli¿ony sposób definiuje wolnoæ Leszek Garlicki, uznaj¹c, ¿e jest to swoboda decydowania o w³asnym
postêpowaniu7.
Wolnoæ jako niejednorodna kategoria zawiera zarówno sk³adnik wolnoci
od, jak i wolnoci do. Wolnoæ od zak³ada istnienie obszaru autonomii jednostki, podkrela jej indywidualizm oraz prawo wyboru i jest wolnoci¹ od grupy
spo³ecznej, spo³eczeñstwa, pañstwa8. W wolnoci do pañstwo przyjmuje postawê
aktywn¹, umo¿liwiaj¹c jednostce dzia³ania poprzez stworzenie odpowiednich warunków i zabezpieczeñ9. Przyk³adem wolnoci od bêdzie wolnoæ od przymusu
3 M. Masternak-Kubiak, Miejsce i znaczenie miêdzynarodowych róde³ prawa praw cz³owieka
w polskim porz¹dku konstytucyjnoprawnym, [w:] M. Jab³oñski, Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolnoci i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, s. 38.
4 Zob. postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 1998 r., sygn. akt I Aca
17/98, zgodnie z którym z art. 12 i 58 Konstytucji wynika, ¿e wolnoæ zrzeszania siê nale¿y do wolnoci
obywatelskich, które umo¿liwiaj¹ postêpowanie wed³ug w³asnej woli zainteresowanych osób, niezale¿nie od pañstwa i jego ustaw, nie mog¹ byæ jednostkom przyznawane i cofane. W wypadku sporu organ
pañstwowy powinien wskazaæ podstawê prawn¹ dla ograniczenia wolnoci obywateli.
5 M. Jab³oñski, Klasyfikacja wolnoci i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] idem (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. 93.
6 F. Siemiñski, Podstawowe wolnoci, prawa i obowi¹zki obywateli PRL, Warszawa 1979, s. 35.
7 L. Garlicki, Art. 31 Konstytucji, [w:] idem (red.), Komentarz do Konstytucji, t. III, Warszawa
2002, s. 4.
8 B. Baczyñska, Granice wolnoci zgromadzeñ i stowarzyszania siê na podstawie orzecznictwa
strasburskiego  wybrane zagadnienia, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne
aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 209.
9 Por. A. Redelbach, Prawa naturalne, prawa cz³owieka, wymiar sprawiedliwoci, Toruñ 2002, s. 90.
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przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego, wolnoci¹ do bêdzie choæby przeprowadzenie demonstracji bez obawy o nara¿enie siê na akty agresji ze strony przeciwników.
Pojêcie wolnoci zwi¹zkowych nawi¹zuje do francuskiego terminu liberte syndicale, bêd¹cego podstawowym terminem na oznaczenie prawa zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe w literaturze francuskiej i francuskojêzycznej literaturze miêdzynarodowej. Pojêcie to jest jednak u¿ywane w miêdzynarodowym prawie pracy
równie¿ w szerszym znaczeniu, obejmuj¹cym, obok prawa zrzeszania siê, rokowania i prawo do strajku. Podobnie na konstytucyjne pojêcie wolnoci zwi¹zkowych
sk³ada siê zarówno wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, jak i prawo do
rokowañ i uk³adów zbiorowych (innych porozumieñ) oraz prawo do sporów zbiorowych i strajków (innych form protestu)10.
Przechodz¹c do analizy przepisów obowi¹zuj¹cej ustawy zasadniczej dotycz¹cych wolnoci, zwróciæ nale¿y uwagê na oryginalnoæ treci art. 31. W ustêpie 1
stwierdza siê, ¿e wolnoæ cz³owieka podlega ochronie prawnej. Jest to ujêcie
generalne, odwo³uj¹ce siê do wolnoci jako wartoci, która podlega ochronie z racji
swojej istoty i nie wymaga dodatkowych uzasadnieñ. Ta wyrazista deklaracja ustrojodawcy wskazuje kierunek interpretowania pozosta³ych przepisów prawa. Zasada
nieingerencji jest podstaw¹ funkcjonowania pañstwa. Wolnoæ cz³owieka, czyli
mo¿noæ swobodnego decydowania zainteresowanej osoby podlega ochronie prawnej. Oznacza to, ¿e swoboda to stan, który ma byæ chroniony prawem, co jest
zadaniem w³adz publicznych. Ustawodawca jest zobligowany w tej materii do ustanowienia regulacji, które bêd¹ zapobiegaæ naruszeniom wolnoci oraz stworz¹ sankcje na wypadek naruszenia wolnoci i pozwol¹ przywróciæ stan zgodny z prawem11.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i pañstwa konieczne s¹ ograniczenia wolnoci, tak aby mogli z nich korzystaæ wszyscy obywatele. Warunki, na jakich mo¿na je wprowadziæ, znajduj¹ siê w kolejnych dwóch ustêpach art. 31 Konstytucji RP. Zdanie pierwsze ustêpu 2: Ka¿dy jest obowi¹zany
szanowaæ wolnoci i prawa innych to czytelne wskazanie, ¿e wolnoæ jest wartoci¹, któr¹ musz¹ szanowaæ wszyscy, bez wzglêdu na to, czy jest to podmiot publiczny, czy prywatny12. Zdanie drugie ustêpu 2: Nikogo nie wolno zmuszaæ do
10

L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci zwi¹zkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji), Pañstwo
i Prawo 2000, nr 12, s. 3.
11 K. Wojtyczek, Ochrona godnoci cz³owieka, wolnoci i równoci przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godnoæ cz³owieka jako kategoria prawa,
Wroc³aw 2001, s. 206.
12 Historycznie koncepcja praw cz³owieka wi¹¿e siê z nadaniem im charakteru praw obronnych,
s³u¿¹cych jednostce do obrony przed pañstwem. Prawa cz³owieka obowi¹zuj¹ zatem na p³aszczynie
wertykalnej i dotycz¹ stosunków na linii jednostkapañstwo. Problem horyzontalnego obowi¹zywania
konstytucyjnych wolnoci i praw jednostki pojawi³ siê stosunkowo niedawno  w po³owie XX w. Chodzi
tu o obowi¹zywanie tych praw nie tylko w relacji pañstwojednostka, ale te¿ w stosunkach miêdzy
osobami fizycznymi z jednej strony a osobami prawnymi prawa cywilnego z drugiej. Dla lepszego
zobrazowania problemu warto pos³u¿yæ siê nastêpuj¹cym przyk³adem. W³aciciel domu wynajmuje
najemcy mieszkanie. Najemca jednak wywiesza w oknach has³a propagandowe i plakaty o charakterze
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czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje formu³uje zakaz dzia³ania dla wszystkich, którzy chcieliby kogokolwiek zmuszaæ do podejmowania czynów wbrew jego
woli. Akcentuje siê tu zasadê, ¿e tylko w drodze nakazu prawa mo¿na zobowi¹zaæ
osobê do podjêcia lub zaprzestania dzia³ania. Ustêp 2 art. 31 Konstytucji RP wyznacza
granice wolnoci cz³owieka. Obszar swobody dzia³ania cz³owieka jest ograniczony
wolnoci¹ innych podmiotów. Naruszenie wolnoci innych jednostek mo¿e spowodowaæ ograniczenie swobody podmiotu naruszaj¹cego. Mo¿na zatem wywieæ wniosek,
¿e wolnoæ cz³owieka na mocy art. 31 Konstytucji zawarta jest pomiêdzy nakazami
lub zakazami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego13 a swobod¹ innych ludzi.
Ustêp 3 art. 31 zawiera natomiast warunki konieczne do spe³nienia, aby móc
legalnie dokonaæ ograniczenia wolnoci. Jest to bardzo szczelny system obwarowany kilkoma szczeblami:
 rang¹ aktu prawnego  tylko w ustawie14;
 niezbêdnoci¹  konieczne w demokratycznym pañstwie15;
politycznym. W zwi¹zku z tym w³aciciel domaga siê od najemcy usuniêcia z okien tych materia³ów,
powo³uj¹c siê na to, ¿e nie podziela pogl¹dów politycznych najemcy. ¯¹danie to opiera na prawie
w³asnoci budynku. Tymczasem najemca nie zgadza siê z tym wezwaniem, odwo³uj¹c siê z kolei do
przys³uguj¹cej mu konstytucyjnie wolnoci s³owa. Odrzucaj¹c koncepcjê horyzontalnego dzia³ania, racjê
nale¿a³oby bezwzglêdnie przyznaæ w³acicielowi budynku. Jednak w przypadku zaaprobowania horyzontalnego obowi¹zywania organ rozstrzygaj¹cy spór bêdzie musia³ rozwi¹zaæ problem kolizji dóbr
(prawa w³asnoci i wolnoci wypowiedzi). Konstytucja, wed³ug wielu z przedstawicieli doktryny prawa,
nie jest aktem obowi¹zuj¹cym horyzontalnie, ale daje wskazówki do tworzenia wszelkiego porz¹dku
prawnego. Dlatego te¿ akty ni¿szej rangi zobligowane s¹ do tworzenia warunków dla poszanowania
wolnoci. Szerzej na temat horyzontalnego obowi¹zywania konstytucji: B. Banaszak, Prawa jednostki
i systemy ich ochrony, Wroc³aw 1995, s. 71. Zob. tak¿e B. Banaszak, I. Bita, Prawa i wolnoci
jednostki w konstytucjach pañstw demokratycznych, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy
praw cz³owieka, Toruñ 2008, s. 75; Z. Kêdzia, Horyzontalne dzia³anie praw obywatelskich, [w:]
J. £êtowski, W. Sokolewicz (red.), Pañstwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia
urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama £opatki, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk
 £ód 1989, s. 525.
13 Zamkniêty katalog aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego zawarto w art. 87 Konstytucji
RP. Zaliczmy do nich: konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, rozporz¹dzenia oraz
akty prawa miejscowego.
14 Uzale¿nienie ograniczeñ konstytucyjnych wolnoci i praw od zapisów rangi ustawowej odnieæ
nale¿y do dwóch zagadnieñ. Po pierwsze, stanowi ono przypomnienie tzw. zasady wy³¹cznoci ustawy
dla normowania statusu prawnego jednostki w pañstwie, stanowi¹cej realizacjê idei pañstwa dzia³aj¹cego na podstawie i w granicach prawa (pañstwo prawne). Po drugie, formu³uje wymóg odpowiedniej
szczegó³owoci unormowania ustawowego. Oznacza to, ¿e ustawa winna samodzielnie okrelaæ wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danej wolnoci, tak aby na podstawie lektury przepisów ustawy
mo¿na by³y okreliæ konkretny zakres tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie
uregulowañ blankietowych, pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej swobodê normowania
ostatecznego kszta³tu owych ograniczeñ, a w szczególnoci wyznaczania zakresu tych ograniczeñ. Zob.
wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98.
15 Aspekt materialny ograniczeñ nawi¹zuje przede wszystkim do zasady proporcjonalnoci, nazywanej tak¿e zakazem nadmiernej ingerencji. Kryje siê ona w sformu³owaniu, ¿e ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie prawnym. Zob. orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. akt K 11/94.
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 ze wzglêdu na precyzyjnie wymienione cele ochrony  bezpieczeñstwa, porz¹dku
publicznego, ochrony rodowiska, zdrowia, moralnoci publicznej lub wolnoci
i praw innych osób;
 nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e w warunkach demokratycznego pañstwa
prawnego wolnoæ nie jest absolutna i mo¿e byæ ewidentnie ograniczana przez
ró¿ne zewnêtrzne podmioty. Prawa natomiast mog¹ byæ przez pañstwo  s³usznie
lub nie  odbierane, co potwierdza³oby twierdzenie o odmiennoci od wolnoci.
Wolnoæ nie wynika z prawa w znaczeniu przedmiotowym, jak to ma miejsce
w przypadku uprawnienia. Prawo nie stanowi zatem podstawy wolnoci jednostki,
natomiast ogranicza wolnoæ jednostki, podobnie jak wszelkie inne rodzaje norm
obowi¹zuj¹cych w spo³ecznoci ludzkiej. W prawie szukaæ nale¿y nie podstawy,
lecz ograniczeñ wolnoci jednostki16.

Ograniczenie wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
na mocy art. 59 ust. 4 Konstytucji RP
Zgodnie z art. 59 ust. 4 Konstytucji, zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe (i innych wolnoci zwi¹zkowych) mo¿e podlegaæ tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie s¹ dopuszczalne przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe. Odes³anie do umów miêdzynarodowych nie jest przypadkowe. Umowy miêdzynarodowe po 1980 r. torowa³y drogê prawu zrzeszania siê w niezale¿ne zwi¹zki
zawodowe. By³y one równie¿ oparciem dla domagania siê respektowania tych wolnoci przez opozycjê w latach 19821989. Umowy miêdzynarodowe wp³ynê³y równie¿ na kszta³t wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe po 1989 r.17 By³y one
te¿ podstaw¹ oceny zakresu wolnoci zwi¹zkowych w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego przed wejciem w ¿ycie Konstytucji RP z 1997 r.18
16

L. Winiewski, Ani utopia, ani fikcja prawna. O pojmowaniu wolnoci i praw cz³owieka,
Rzeczpospolita z 6 listopada 2002.
17 Zob. L. Florek, Wp³yw konwencji i zaleceñ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy na prawo
polskie, [w:] M. Seweryñski (red.), Polskie prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w okresie transformacji, Warszawa 1995, s. 54.
18 W szczególnoci na podstawie konwencji nr 87 MOP S¹d Najwy¿szy doszed³ do wniosku, i¿
dopuszczalna jest rejestracja innych ni¿ wymienione w art. 11 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych zrzeszeñ utworzonych przez zwi¹zki zawodowe (uchwa³a sk³adu 7 sêdziów z dnia
15 padziernika 1992 r., sygn. akt I PZP 35/92, OSNCP 1993, nr 12, poz. 3.). Trybuna³ Konstytucyjny
przyj¹³ natomiast, i¿ art. 86 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r.,
nr 13, poz. 59) w czêci odmawiaj¹cej prawa zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych pracowników
nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne narusza standardy dopuszczalnych ograniczeñ
prawa zrzeszania w zwi¹zkach zawodowych pracowników publicznych, przewidzianych konwencj¹
nr 151 MOP (orzeczenie z dnia 21 listopada 1995 r., sygn. akt K 12/95, OTK 1995, nr 3, poz. 15). Zob.
J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Zakamycze 2000, s. 410.
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Z mocy art. 59 ust 4 wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe i inne wolnoci zwi¹zkowe mog¹ byæ ograniczane tylko w zakresie dopuszczonym przez umowy
miêdzynarodowe. Tym samym nie mo¿na ca³kowicie wy³¹czyæ danej wolnoci
zwi¹zkowej. Nie bêdzie natomiast naruszeniem wolnoci zwi¹zkowej takie jej ograniczenie, które jest dopuszczone w umowie miêdzynarodowej. Je¿eli ograniczenie
wolnoci zwi¹zkowych by³oby szersze, ni¿ dopuszczaj¹ to wi¹¿¹ce Polskê umowy
miêdzynarodowe, to zosta³by naruszony nie tylko art. 59 ust. 4, lecz równie¿ jeden
z trzech pierwszych ustêpów art. 59. Gwarantuj¹ one bowiem wolnoci, które zosta³yby bezpodstawnie ograniczone. By³oby to równie¿ naruszeniem umowy miêdzynarodowej19.
Przepis art. 59 ust. 4 stanowi samoistn¹ podstawê zastosowania umów miêdzynarodowych w polskim porz¹dku prawnym. Je¿eli umowy te przewidywa³yby ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych, to zastosowanie (inkorporowanie) tych ograniczeñ
w polskim ustawodawstwie pracy jest dopuszczalne w wietle przepisów Konstytucji RP. Ich rozszerzenie w porównaniu z umowami miêdzynarodowymi godzi³oby
nie tylko w te umowy, ale przede wszystkim narusza³oby omawiany przepis art. 59
ust. 420.
Konstytucyjne regulacje dotycz¹ce miejsca prawa miêdzynarodowego w krajowym systemie prawnym zobrazowaæ mo¿na w kilku najwa¿niejszych kwestiach. Po
pierwsze, w art. 9 Konstytucja wskaza³a, ¿e jedn¹ z zasad ustroju RP jest obowi¹zek
przestrzegania wi¹¿¹cego Polskê prawa miêdzynarodowego. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
jest to jedyny przepis o tak uniwersalnym charakterze, poniewa¿ pozosta³e uregulowania konstytucyjne odnosz¹ siê przede wszystkim do umów miêdzynarodowych21.
Po drugie, Konstytucja RP ustanowi³a zasadê zró¿nicowanego oddzia³ywania umów
miêdzynarodowych na system prawa wewnêtrznego. Kryterium podstawowe stanowi ratyfikacja umowy, powi¹zana z jej og³oszeniem w Dzienniku Ustaw, poniewa¿
tylko ta grupa umów mo¿e zawieraæ postanowienia przynale¿ne systemowi prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cego (art. 87 ust. 1)22. Po trzecie, wród umów ratyfikowanych szczególn¹ pozycje zajmuj¹ te, których ratyfikacja zosta³a dokonana na podstawie uprzedniej zgody wyra¿onej w ustawie. Art. 89 ust. 1 wskazuje kategorie umów
wymagaj¹cych szczególnej formy ratyfikacji, a art. 91 okrela, ¿e postanowienia
tych umów (o ile ich stosowanie nie jest uzale¿nione od wydania ustawy) nie tylko
podlegaj¹ bezporedniemu stosowaniu, ale maj¹ pierwszeñstwo przed ustawami
zwyk³ymi. Z normy zawartej w art. 91 ust. 1 wynika, ¿e przyjêt¹ przez ustrojodawcê
metod¹ obowi¹zywania ratyfikowanych umów miêdzynarodowych jest tzw. transfor19

L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci..., s. 4.
L. Florek, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 7 grudnia 1999 r., I PKN 438/99, OSP 2000,
nr 11, poz. 174.
21 Zob. A. Wasilkowski, Przestrzeganie prawa miêdzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP), [w:]
K. Wojtowicz (red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo miêdzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006, s. 930.
22 Zob. A. Wyrozumska, Umowy miêdzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 577607.
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macja szczegó³owa23. Polega ona na dwuetapowym w³¹czeniu normy prawa miêdzynarodowego. Pierwszym krokiem jest zgoda pañstwa na w³¹czenie norm prawnomiêdzynarodowych, umiejscowionych w konkretnej umowie, do prawa krajowego (ratyfikacja, przyst¹pienie), drugim ich urzêdowe og³oszenie w Dzienniku Ustaw.
Zosta³o to precyzyjne podkrelone w wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego
(NSA), który wskaza³, ¿e obowi¹zywanie traktatu na gruncie prawa miêdzynarodowego nie wystarcza do stosowania go przez s¹d krajowy. Traktat powinien byæ nie
tylko ratyfikowany, ale i og³oszony w Dzienniku Ustaw. Dalej w uzasadnieniu
NSA uzna³, ¿e obowi¹zek og³oszenia ratyfikowanej umowy miêdzynarodowej
w dzienniku promulgacyjnym jest niezbêdnym i konstytucyjnym warunkiem w³¹czenia jej do krajowego porz¹dku prawnego. [...] Momentem zasadniczym dla ka¿dej
umowy miêdzynarodowej jest jej wejcie w ¿ycie. Dopiero od tej chwili umowa
staje siê aktem pe³noprawnym i z t¹ chwil¹ pañstwo, które wyrazi³o zgodê na zwi¹zanie siê umow¹, mo¿e powo³ywaæ siê na prawa wynikaj¹ce dla niego z umowy
miêdzynarodowej oraz zobowi¹zane jest do wykonania ci¹¿¹cych na nim zgodnie
z umow¹ obowi¹zków24. Poza powy¿szym nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie umowy
musz¹ byæ zgodne z Konstytucj¹, a ochrona tej zgodnoci nale¿y do Trybuna³u
Konstytucyjnego (art. 133 ust. 2 i art. 188 pkt 1).
Warto w tym miejscu zasygnalizowaæ, ¿e Konstytucja RP z 1997 r. rozstrzygnê³a problem obowi¹zywania umów miêdzynarodowych ratyfikowanych pod rz¹dami
poprzedniej ustawy zasadniczej. Na podstawie art. 241 ust. 1 Konstytucji RP umowy
ratyfikowane dotychczas przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i og³oszone w Dzienniku
Ustaw stanowi¹ czêæ prawa krajowego i uznaje siê je za umowy miêdzynarodowe
ratyfikowane za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie. Dotyczy to wszystkich wczeniej ratyfikowanych umów, tak¿e tych z okresu miêdzywojennego. Umowa objêta
zakresem art. 241 ust. 1 ma tak¹ sam¹ rangê w krajowym porz¹dku prawnym, jak
umowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie25.
Klauzula ograniczaj¹ca znajduj¹ca siê w przepisie art. 59 ust. 4 wyra¿a normê
szczególn¹ w stosunku do zapisów Konstytucji RP, okrelaj¹cych moc prawn¹
umów miêdzynarodowych w krajowym (wewnêtrznym) porz¹dku prawnym,
a szczególnie wobec art. 91 ust. 2 Konstytucji RP26. Ograniczanie wolnoci zwi¹zkowych jest dopuszczalne tylko przez wi¹¿¹ce umowy miêdzynarodowe, czyli zarówno ratyfikowane za zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie, jak i w trybie prostym, a tak¿e
umowy niepodlegaj¹ce ratyfikacji, zatwierdzane przez Radê Ministrów lub poszcze23 Zob. R. Kwiecieñ, Transformacja umów miêdzynarodowych jako forma stanowienia prawa
w pañstwie (z uwzglêdnieniem praktyki polskiej), Pañstwo i Prawo 1997, z. 4, s. 3.
24 Wyrok NSA z dnia 29 grudnia 1999 r., sygn. akt I SA/Po 3057/98, ONSA 2001, nr 1, poz. 34.
25 Zob. R. Kwiecieñ, Miejsce umów miêdzynarodowych w porz¹dku prawnym pañstwa polskiego,
Warszawa 2000, s. 119.
26 Umowa miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie ma pierwszeñstwo przed ustaw¹, je¿eli ustawy tej nie da siê pogodziæ z umow¹ (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).
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gólnych ministrów27. U¿yte w art. 59 ust. 4 Konstytucji sformu³owanie wi¹¿¹ce
umowy miêdzynarodowe wskazuje na to, ¿e ustrojodawca nie czyni ¿adnej dystynkcji pomiêdzy wi¹¿¹cymi Rzeczpospolit¹ umowami miêdzynarodowymi. Za³o¿enie innej przes³anki stawia³oby pod znakiem zapytania wiarygodnoæ Polski jako
partnera umów miêdzynarodowych zawartych w innej formie ni¿ ratyfikacja28. Przy
czym pamiêtaæ nale¿y, ¿e w rozdziale III Konstytucji RP w art. 87 ust. 1 przyjêto, i¿
ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s¹ ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, natomiast postanowienia art. 91 ust. 1 Konstytucji
wprowadzaj¹ obok kryterium ratyfikacji umowy równie¿ przes³ankê jej og³oszenia
w Dzienniku Ustaw, co jest warunkiem jej obowi¹zywania jako czêci krajowego
porz¹dku prawnego29.
Konstytucyjna zasada poszanowania prawa miêdzynarodowego zawarta w art. 9
oznacza, ¿e obowi¹zkiem naszego pañstwa jest wype³nienie w dobrej wierze zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na nim jako podmiocie miêdzynarodowego porz¹dku prawnego.
Podkrela ona równie¿, i¿ Rzeczypospolita Polska jest pañstwem prawa dotrzymuj¹cym swoich zobowi¹zañ zawartych w wi¹¿¹cych normach miêdzynarodowych. Norma wynikaj¹ca z tej regulacji zobowi¹zuje organy w³adzy publicznej do przestrzegania wi¹¿¹cego prawa miêdzynarodowego. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e formu³a ta jest
bardzo pojemna. Chodzi bowiem o przestrzeganie szeroko rozumianego prawa miêdzynarodowego30. Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, i¿ art. 9 Konstytucji jest nie
tylko donios³¹ deklaracj¹ wobec spo³ecznoci miêdzynarodowej, ale tak¿e zobowi¹zaniem organów pañstwa, w tym rz¹du, parlamentu i sadów, do przestrzegania prawa miêdzynarodowego wi¹¿¹cego Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Realizacja tego obowi¹zku wymagaæ mo¿e  obok stosownych zmian w krajowym porz¹dku prawnym
 podejmowania przez organy w³adzy publicznej, w ramach przypisanych im kompetencji, konkretnych zachowañ31. Równie¿ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu Izby
Administracyjnej Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyrazi³ stanowisko, ¿e pañ27 W wietle prawa miêdzynarodowego umowy niepodlegaj¹ce ratyfikacji nie ró¿ni¹ siê od tych,
które wymagaj¹ ratyfikacji. Prawo miêdzynarodowe nie uzale¿nia mocy prawnej umów od trybu ich
uprawomocnienia siê. Zdaniem Ma³gorzaty Masternak-Kubiak, powinno traktowaæ siê je jako ród³a
zewnêtrzne funkcjonuj¹ce w prawie polskim. Stosuj¹c tylko akty prawne og³oszone w Dzienniku Urzêdowym, zdaniem tej autorki, organy w³adzy publicznej wypacza³yby prawo miêdzynarodowe i narusza³y
w ten sposób art. 9 Konstytucji RP. Zob. M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 39.
28 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 59 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 5152.
29 Przez pojêcie krajowego porz¹dku prawnego rozumieæ nale¿y ogó³ norm prawnych, odpowiednio zhierarchizowanych, obowi¹zuj¹cych i stosowanych w pañstwie bez wzglêdu na ród³o ich
pochodzenia, tj. bez wzglêdu na to, czy zosta³y ustanowione przez organy pañstwa moc¹ ich kompetencji prawotwórczych, czy bêd¹c aktami prawa miêdzynarodowego, zosta³y przez pañstwo zgodnie z jego
zobowi¹zaniami miêdzynarodowymi uznane za obowi¹zuj¹ce i stosowane w stosunkach wewnêtrznych
pañstwa  K. Dzia³ocha, Komentarz do art. 91, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 2.
30 Zob. B. Li¿ewski, Prawo miêdzynarodowe w polskiej praktyce s¹dowej, Lublin 2005, s. 114.
31 Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. akt P 1/05 OTK 2005, nr 4A, poz. 42.
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stwo prawa jest to równie¿ takie pañstwo, które dotrzymuje swych zobowi¹zañ
ujêtych w zawartych przez siebie i prawid³owo ratyfikowanych umowach i konwencjach miêdzynarodowych, z czego wynika, ¿e normy takich umów i konwencji
mog¹ i powinny byæ bezporednio stosowane w wewnêtrznym obrocie prawnym
i nie wymagaj¹ dla swego stosowania ¿adnych dodatkowych czynnoci (transformuj¹cych). Dotyczy to oczywicie tego rodzaju konwencji b¹d dwustronnych umów,
w których b¹d to co najmniej w sposób dorozumia³y wyra¿ono zamiar (wolê)
stosowania ich w obszarze prawa wewnêtrznego przystêpuj¹cych do konwencji lub
zawieraj¹cych umowê pañstw, b¹d te¿ przyj¹æ mo¿na, i¿ co najmniej mo¿liwoæ
takiego stosowania wynika z ich treci lub te¿ z innych obiektywnych przes³anek
towarzysz¹cych ich zawarciu. Przy tego rodzaju podejciu jest oczywiste, ¿e przyst¹pienie kraju do konwencji, której podmiotem s¹ prawa cz³owieka, nie mo¿e mieæ
innego celu, ni¿ jego bezporednie stosowanie w wewnêtrznym obrocie prawnym,
nie za uzale¿nienie takiego stosowania od oceny lub uznania, np. krajowych organów administracyjnych32.
W omawianym zakresie umowy miêdzynarodowe znajduj¹ zastosowanie niezale¿nie od tego, ¿e staj¹ siê one czêci¹ wewnêtrznego porz¹dku prawnego w rozumieniu art. 91 ust. 1 Konstytucji. Nawet gdyby nie by³o tego przepisu, to i tak
umowa miêdzynarodowa by³aby stosowana na mocy art. 59 ust. 4 Konstytucji RP.
Ustawa ograniczaj¹ca wolnoci zwi¹zkowe w stopniu szerszym ni¿ umowa miêdzynarodowa nie ma bowiem mocy prawnej przede wszystkim jako ustawa niekonstytucyjna, dopiero w drugiej kolejnoci jako ustawa sprzeczna z umow¹ miêdzynarodow¹ (maj¹c¹ pierwszeñstwo przed ustaw¹)33. Z drugiej strony, równie¿ w razie braku
normy zawartej w art. 59 ust. 4 ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych musia³oby byæ
zgodne z granicami wyznaczonymi dla tych wolnoci w umowach miêdzynarodowych. Zobowi¹zanie przestrzegania umów miêdzynarodowych (art. 9) i uznanie ich
za ród³a powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa (art. 87 ust. 1) czy czêæ krajowego
porz¹dku prawnego (art. 91) oznacza, ¿e umowy nie mog¹ byæ naruszane przez szersze ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych, ni¿ one dopuszczaj¹34. Przepis art. 59 ust. 4
Konstytucji z 1997 r. jest przepisem szczególnym w stosunku do innych przepisów
Konstytucji dotycz¹cych umów miêdzynarodowych. Nie wy³¹cza on stosowania tych
32 Postanowienie SN z dnia 15 czerwca 1993 r., sygn. akt I PRN 54/93, OSA 1994, nr 1112, poz. 8.
Zob. L. Winiewski, Glosa do postanowienia z 15.06.1993 r., Pañstwo i Prawo 1994, z. 2, s. 107110.
33 Zob. wyrok SN z dnia 7 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 438/99, zgodnie z którym postanowienia uk³adu zbiorowego pracy zmieniaj¹ce na korzyæ pracowników zasady szczególnej ochrony
przed rozwi¹zaniem stosunku pracy s¹ wa¿ne, poniewa¿ ograniczaj¹cy je przepis art. 240 § 1 pkt 3
kodeksu pracy jest sprzeczny z art. 59 Konstytucji oraz postanowieniami Konwencji nr 87 MOP.
34 Wskazuje na to równie¿ wczeniejsze orzecznictwo S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego, które kwestionowa³o ograniczenie wolnoci zwi¹zkowych przed wejciem w ¿ycie Konstytucji
z 1997 r., mimo ¿e poprzednio obowi¹zuj¹ce przepisy konstytucyjne nie zawiera³y normy podobnej do
art. 59 ust. 4. Uchwa³a sk³adu 7 sêdziów z dnia 15 padziernika 1992 r., sygn. akt I PZP 35/92, OSNCP
1992, nr 12, poz. 3; orzeczenie TK z dnia 21 listopada 1995 r., sygn. akt K 12/95, OTK 1995, nr 3,
poz. 15. Zob. J. Oniszczuk, op. cit., s. 413 i nast.
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umów do wolnoci zwi¹zkowych uregulowanych w art. 59 ust. 1335. Odnosi siê to
jednak do innego zakresu ni¿ ograniczenie tych wolnoci i dotyczy w szczególnoci
ustanowienia pozytywnych gwarancji zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe36.
Ró¿nica miêdzy wy¿ej wskazanymi przepisami Konstytucji a art. 59 ust. 4
polega na tym, i¿ zawieraj¹ one nieco odmienne regu³y stosowania umowy miêdzynarodowej w wewnêtrznym porz¹dku prawnym. Przepisy Konstytucji nakazuj¹ce
przestrzeganie umów miêdzynarodowych i uznaj¹ce ratyfikowan¹ umowê miêdzynarodow¹ za ród³o prawa wewnêtrznego zawieraj¹ tak¿e gwarancje nieumniejszania wolnoci zwi¹zkowych, poniewa¿ okrelaj¹ one granice tych wolnoci. Ustawodawstwo krajowe mo¿e wiêc ograniczyæ wolnoci zwi¹zkowe, je¿eli umowa
miêdzynarodowa nie zabrania ograniczenia (nie wykraczaj¹ one poza granice wyznaczone umow¹). Art. 59 ust. 4 zezwala natomiast na takie ograniczenie, je¿eli jest
ono dopuszczone w umowie miêdzynarodowej37.
Nadanie odrêbnej treci przepisowi art. 59 ust. 4 w porównaniu z ogólnymi
przepisami Konstytucji dotycz¹cymi stosowania umów miêdzynarodowych w wewnêtrznym porz¹dku prawnym znajduje potwierdzenie w ogólnej regule wyk³adni
prawa, ¿e ¿aden przepis nie mo¿e byæ interpretowany w sposób pozbawiaj¹cy go
znaczenia38. Przepis art. 59 ust. 4 wyznacza dopuszczalny zakres ograniczeñ wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, co nie oznacza, ¿e ka¿de ograniczenie
dopuszczone umow¹ miêdzynarodow¹ musi byæ wprowadzone do polskiego prawa
ani te¿ wprowadzone ograniczenia bêd¹ siêga³y granic dopuszczonych umow¹ miêdzynarodow¹. O wykorzystaniu danego ograniczenia decyduj¹ ogólne zasady ograniczania wolnoci i praw obywateli. Jak stwierdzono w orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego, ustawowe ograniczenie wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko wówczas,
gdy konieczne jest zharmonizowanie tej wolnoci z innymi normami, zasadami lub
wartociami konstytucyjnymi39. Ograniczenia wolnoci wprowadzone byæ mog¹ tylko w zakresie niezbêdnym. Dotyczy to zachowania proporcji miêdzy stopniem ograniczenia wolnoci jednostki a rang¹ chronionego interesu publicznego. Zakazana
jest wiêc nadmierna ingerencja pañstwa w swobodê dzia³ania jednostki. Ograniczenia wolnoci traktowane byæ musz¹ w kategorii wyj¹tku. Ich istnienie zawsze musi
wynikaæ z wyranie sformu³owanych przepisów ustawowych i nie mo¿e opieraæ siê
na domniemaniu40.
35

L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci..., s. 5.
Przyk³adem takich gwarancji mo¿e byæ art. 2 ust. 1 konwencji nr 135 MOP dotycz¹cej ochrony
przedstawicieli pracowników w przedsiêbiorstwach i przyznania im u³atwieñ (Dz.U. z 1997 r., nr 39,
poz. 178), zgodnie z którym w przedsiêbiorstwie bêd¹ przyznawane przedstawicielom pracowników
takie u³atwienia, które umo¿liwi¹ im szybkie i skuteczne wykonywanie ich funkcji.
37 L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci..., s. 6.
38 By³oby to nieuniknione, gdyby przyj¹æ, ¿e art. 59 ust. 4 powtarza tylko ogólne zasady Konstytucji w zakresie stosowania umów miêdzynarodowych.
39 Zob. orzeczenia TK z dnia 19 czerwca 1992 r., sygn. akt V 6/92, OTK 1992, nr 1, poz. 13 i 26
kwietnia 1995 r., sygn. akt K 11/94, OTK 1995, nr 1, poz. 12.
40 L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci..., s. 6.
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Przepis art. 59 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r. dotyczy wszystkich umów miêdzynarodowych, jakimi Polska jest zwi¹zana w zakresie wolnoci zwi¹zkowych.
Wskazuje na to u¿yte w nim wyra¿enie umowy miêdzynarodowe. Przede wszystkim jednak zarówno art. 9, jak i art. 87 ust. 1 i art. 91 Konstytucji wskazuj¹ na
obowi¹zek przestrzegania wszystkich umów (art. 87 i 91  ratyfikowanych). Przestrzeganie jednej umowy, a pomijanie innej oznacza³oby naruszenie tej drugiej umowy, do czego nie mo¿e upowa¿niaæ ¿aden przepis prawa wewnêtrznego41.
Formalnie bior¹c, art. 59 ust. 4 odnosi siê do wszystkich umów, bez wzglêdu na
to, czy zosta³y ratyfikowane za zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie (art. 89 ust. 1 Konstytucji) lub uznane za maj¹ce taki charakter na podstawie art. 241 ust. 1 Konstytucji, czy
ich ratyfikacja nie wymaga lub nie wymaga³aby takiej zgody. Omawiany przepis nie
czyni bowiem ¿adnego rozró¿nienia w tym zakresie. W praktyce jednak ratyfikacja
umów miêdzynarodowych normuj¹cych wolnoci zwi¹zkowe, w tym tak¿e wolnoci
do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, zawsze wymaga zgody wyra¿onej w ustawie, poniewa¿ dotycz¹ one wolnoci i praw okrelonych w Konstytucji42.

Podmiotowe ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki
zawodowe
Umowy miêdzynarodowe dopuszczaj¹ przede wszystkim podmiotowe ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe. W szczególnoci art. 9 ust. 1
Konwencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1948 r. dotycz¹cej wolnoci
zwi¹zkowej i ochrony praw zwi¹zkowych43 przewiduje mo¿liwoæ wy³¹czenia jej
postanowieñ w odniesieniu do si³ zbrojnych i policji. Podobne postanowienie zawiera art. 5 ust. 1 Konwencji nr 98 MOP z 1949 r. o stosowaniu zasad prawa organizowania siê i rokowaniach zbiorowych44. Natomiast art. 1 ust. 2 Konwencji MOP
nr 151 z 1978 r. o ochronie prawa organizowania siê i procedurze okrelania warunków zatrudnienia w s³u¿bie publicznej45 dopuszcza ograniczenie wolnoci zwi¹zkowej w odniesieniu do pracowników s³u¿by publicznej na wysokich stanowiskach,
których czynnoci uwa¿a siê z regu³y za zwi¹zane z tworzeniem polityki lub za
funkcje kierownicze, albo do pracowników, których obowi¹zki maj¹ w wysokim
stopniu poufny charakter.
W tym kontekcie warto zaznaczyæ, i¿ w polskiej ustawie zasadniczej zakazy
przynale¿noci do zwi¹zków zawodowych wprowadzono dla osób sprawuj¹cych
41 Z mocy art. 26 konwencji wiedeñskiej z dnia 23 maja 1969 r. o prawie traktatów (Dz.U. z 1990 r.,
nr 74, poz. 439) strona nie mo¿e powo³ywaæ siê na postanowienia swojego prawa wewnêtrznego dla
usprawiedliwienia niewykonywania przez ni¹ traktatu.
42 Por. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 59 ust. 13 Konstytucji. L. Florek, Zakres ograniczenia
wolnoci..., s. 7.
43 Dz.U. z 1958 r., nr 29, poz. 125.
44 Dz.U. z 1958 r., nr 29, poz. 126.
45 Dz.U. z 1994 r., nr 22, poz. 78.
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wysokie stanowiska w s³u¿bie publicznej, od których oczekuje siê niezale¿noci
i bezstronnoci. Nale¿¹ do nich:
 cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 214 ust. 2 Konstytucji RP);
 Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli (art. 205 ust. 3 Konstytucji RP);
 Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 209 ust. 3 Konstytucji RP);
 Prezes Narodowego Banku Polskiego (art. 227 ust. 4 Konstytucji RP);
 sêdziowie wszystkich s¹dów (art. 178 ust. 3 Konstytucji RP), w tym sêdziowie
Trybuna³u Konstytucyjnego (art. 195 ust. 3 Konstytucji RP).
Z kolei art. 8 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych z 1966 r.46 dopuszcza na³o¿enie zgodnych z ustaw¹ ograniczeñ
na wykonywanie praw zwi¹zkowych przez cz³onków si³ zbrojnych, policji lub administracji pañstwowej. Podobne postanowienia zawiera art. 11 Konwencji o Ochronie
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci z 1950 r.47 Natomiast art. 4 Konwencji
nr 135 MOP z 1971 r. dotycz¹cej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiêbiorstwach i przyznawania im u³atwieñ stanowi, i¿ ustawodawstwo krajowe, uk³ady
zbiorowe, orzeczenia rozjemcze lub wyroki s¹dowe mog¹ okreliæ kategoriê lub
kategorie przedstawicieli pracowników, którzy bêd¹ uprawnieni do ochrony i u³atwieñ przewidzianych w niniejszej Konwencji. Pozwala to na ograniczenia ich krêgu
podmiotowego48. Zastosowanie tych ograniczeñ do poszczególnych grup pracowników nastrêcza jednak trudnoci, czego przyk³adem s¹ pracownicy Najwy¿szej Izby
Kontroli49.

Przes³anki przedmiotowych ograniczeñ wolnoci zrzeszania siê
w zwi¹zki zawodowe
Normy miêdzynarodowe, które rysuj¹ mo¿liwoæ ograniczeñ przedmiotowych
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe, koresponduj¹ z treci¹ art. 31 ust. 3
Konstytucji RP50, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy
s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku
b¹d ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej albo wolnoci i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw51.
46

Dz.U. z 1997 r., nr 38, poz. 169.
Dz.U. 1993 r., nr 61, poz. 60 z pón. zm.
48 L. Florek, Zakres ograniczenia wolnoci..., s. 10.
49 A. wi¹tkowski, Glosa do orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 21 XI 1995, K12/1995,
Pañstwo i Prawo 1996, nr 7, s. 101.
50 Przedmiotowe ograniczenia wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe dotycz¹, wed³ug
norm miêdzynarodowych, sfer niezbêdnych w spo³eczeñstwie demokratycznym dla ochrony praw
i wolnoci innych osób lub dla ochrony porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa narodowego, zdrowia
publicznego lub ochrony obyczajów.
51 Zob. wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., sygn. akt K 1/98, OTK 1998, nr 1, poz. 3.
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Analizuj¹c pakty przyjête przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych, warto
skoncentrowaæ siê na ich aspekcie przedmiotowym. Art. 22 Miêdzynarodowego
Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich statuuje tylko jeden z aspektów wolnoci
zwi¹zkowych, jakim jest wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe (wolnoæ
koalicji). Ze wzglêdu na to, i¿ tego rodzaju czêciowe ujêcie nie wyczerpuje ca³oci
zagadnienia, art. 8 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych
i Politycznych rozszerza zakres wolnoci zwi¹zkowych na prawo do swobodnego
dzia³ania zwi¹zków zawodowych oraz tworzenia struktur ponadzak³adowych, tak¿e
miêdzynarodowych. Ów przepis wprowadza te¿ gwarancjê respektowania wolnoci
zwi¹zkowych w stosunkach przemys³owych, jak¹ jest prawo do strajku52.
W tym kontekcie szczególnego znaczenia nabiera kwestia dopuszczalnoci
ograniczeñ przedmiotowych poszczególnych wolnoci. Punktem wyjcia bêdzie
konstatacja, i¿ w tej materii w ramach regulacji przyjêtych w obu paktach, pomimo
wskazanych wczeniej ró¿nic, wystêpuje pewna korelacja. Jeli chodzi o wolnoæ
koalicji, to zarówno art. 22 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Politycznych
i Obywatelskich, jak i art. 8 ust. 1 pkt a Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych dopuszczaj¹ wy³¹cznie ograniczenia przewidziane przez ustawê i koniecznie w demokratycznym spo³eczeñstwie w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego lub publicznego, porz¹dku publicznego b¹d dla ochrony
zdrowia lub moralnoci publicznej albo praw i wolnoci innych osób53. Z podobnych przyczyn ograniczenia mog¹ byæ wprowadzone ustaw¹ w myl art. 8 ust. 1 pkt
c Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych
w odniesieniu do prawa zwi¹zków zawodowych do swobodnego wykonywania swej
dzia³alnoci. Wyj¹tkiem bêdzie natomiast prawo do tworzenia i przystêpowania do
krajowych i miêdzynarodowych struktur zwi¹zkowych, gdy¿ ¿aden przepis nie przewiduje mo¿liwoci wprowadzenia w tej kwestii jakichkolwiek ograniczeñ54.
W tym miejscu nale¿y zaakcentowaæ, ¿e przedstawione powy¿ej przes³anki
dopuszczalnoci ograniczenia wolnoci koalicji i innych wolnoci zwi¹zkowych,
przewidziane normami obu paktów, maj¹ charakter wzglêdny w tym sensie, i¿ pañstwa bêd¹ce stronami konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 nie s¹
uprawnione do podejmowania kroków ustawodawczych lub stosowania prawa
w sposób, który narusza³by gwarancje przewidziane w tej konwencji55. Stanowi to
jeden z g³ównych dowodów na potwierdzenie tezy, ¿e problematyka socjalna
w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych zosta³a przekazana Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Na tym tle normatywnym uprawnione wydaje siê
52 K. W. Baran, Wolnoci zwi¹zkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego,
Bydgoszcz  Kraków 2001, s. 23.
53 Dyrektywa nie stanowi przeszkody w za³o¿eniu innych ustawowych ograniczeñ na funkcjonariuszy policji i si³ zbrojnych  ibidem, s. 23.
54 Ibidem, s. 24.
55 Por. art. 22 ust. 3 Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich oraz art. 8 ust. 2 Paktu Praw
Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych.
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wiêc stwierdzenie, ¿e normy Konwencji MOP nr 87 maj¹ charakter nadrzêdny nad
postanowieniami paktów w kwestii wolnoci zwi¹zkowych. wiadczy o tym równie¿ fakt, ¿e przygotowywane w 1990 r. przez Komitet ds. Praw Gospodarczych,
Spo³ecznych i Kulturalnych ONZ ogólne zasady odnosz¹ce siê do formy i zawartoci sprawozdañ sk³adanych przez pañstwa cz³onkowskie z realizacji Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych wskazywa³y, ¿e
wprowadzenie art. 8 jest zapewnione na drodze stosowania Konwencji MOP56.
Dlatego te¿ w przypadku jakichkolwiek skarg sk³adanych do ONZ w sprawie nieprzestrzegania wolnoci zwi¹zkowych, s¹ one kierowane do Miêdzynarodowej Organizacji Pracy57.

Podsumowanie
Zakres wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych ulega ograniczeniom
wynikaj¹cym z generalnej dyspozycji konstytucyjnej, stanowi¹cej, i¿ ograniczenie
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci mo¿e nast¹piæ tylko w ustawie
i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej albo wolnoci i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP)
oraz w zakresie ustawowym dopuszczalnym przez wi¹¿¹ce Polskê umowy miêdzynarodowe (art. 59 ust. 4 Konstytucji RP). Odes³anie powy¿sze nie jest przypadkowe,
poniewa¿ umowy miêdzynarodowe po 1980 r. torowa³y drogê wolnoci zrzeszania
siê w niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. By³y one podstaw¹ domagania siê respektowania tej wolnoci przez opozycjê w latach 19821989. Wp³ynê³y równie¿ na kszta³t
wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe po 1989 r. i by³y podstaw¹ oceny
zakresu wolnoci koalicji w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego.
W kwestii wolnoci zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe pierwszeñstwo nale¿y
przyznaæ konwencjom Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ze wzglêdu na szczegó³owoæ przyjêtych w nich regulacji. wiadcz¹ o tym postanowienia ró¿nych aktów
prawa miêdzynarodowego publicznego, które ustanawiaj¹ zasadê, ¿e ich stosowanie
nie mo¿e naruszaæ prawodawstwa Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Zarówno
art. 22 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak
i art. 8 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych stanowi¹, i¿ ¿adne ich postanowienia nie uprawniaj¹ pañstw-stron Konwencji nr 87 MOP do podejmowania dzia³añ ustawodawczych lub stosowania prawa
w sposób, który narusza³by gwarancje w niej przewidziane.
56

Chodzi tu o konwencje MOP nr 87, 98 i 151.
K. Walczak, Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa miêdzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004, s. 5.
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Konkluduj¹c nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przepisy art. 31 ust. 3 i art. 59 ust. 4
Konstytucji RP niezale¿nie od siebie wyznaczaj¹ zakres ograniczenia wolnoci
zwi¹zkowych58. Pierwszy z nich odnosi siê do wszystkich konstytucyjnych wolnoci i praw, drugi skupia siê wy³¹cznie na wolnociach zwi¹zkowych. Ograniczenie
wolnoci zwi¹zkowych na podstawie art. 59 ust. 4 s³u¿y niejako w za³o¿eniu
ukszta³towaniu ich zakresu. Natomiast mo¿liwoæ ich ograniczenia na podstawie
art. 31 ust. 3 Konstytucji ma przede wszystkim na celu wykluczenie kolizji pomiêdzy interesem zwi¹zków zawodowych a interesem innych podmiotów, w tym przede
wszystkim interesem publicznym. Tak wiêc art. 31 ust. 3 pe³ni rolê uzupe³niaj¹c¹
 w tym sensie, ¿e znajduj¹ zastosowanie te wszystkie jego elementy, które nie
pokrywaj¹ siê z uregulowaniem szczegó³owym art. 59 ust. 4 b¹d których uregulowania te nie wy³¹czy³y w sposób wyrany.
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Summary
Constitutional scope of restrictions on freedom of association
in trade unions
Key words: freedom, the constitution, restrictions, the trade union, association.

According to the Article 59 Paragraph 4 of the Polish Constitution of 1997, the
scope of freedom of association in trade unions or employers organizations may be
subject only to such statutory limitations as are permitted by the international agreements concerning the Republic of Poland. The reference to international agreements is not accidental. International agreements after 1980 paved the way for the
right of association in independent trade unions. They were also support for the
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demand to respect these freedoms by the opposition in the years 19821989. International agreements also affected the shape of the freedom of association in trade
unions after 1989. They were also the basis for assessing the scope of freedom of
association in the jurisprudence of the Supreme Court and Constitutional Court before
the entry into force of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.
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Przes³anki podmiotowe prawa do zwrotu
podatku akcyzowego
Wprowadzenie
Podatek akcyzowy  jedno z podstawowych róde³ dochodów publicznych
w Polsce  wykorzystywany jest jako instrument fiskalny dostarczaj¹cy rodków
finansowych do bud¿etu pañstwa. To czêsty argument za zwiêkszeniem obci¹¿eñ
fiskalnych z tego tytu³u. Specyfika podatku akcyzowego polega na opodatkowaniu
dóbr, które z jednej strony s¹ dobrami powszechnego spo¿ycia (np. paliwo),
a z drugiej strony pañstwo d¹¿y do ograniczenia ich konsumpcji (np. papierosy,
alkohol). Ten sposób rozpatrywania wyrobów akcyzowych motywuje kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej do siêgniêcia po dochody z podatku akcyzowego, znajduj¹c jednoczenie uzasadnienie zwiêkszania obci¹¿enia fiskalnego z tego tytu³u.
Podatek akcyzowy jest podatkiem porednim, podlegaj¹cym szczególnym regulacjom w ramach harmonizacji podatkowej krajów UE, gdy¿ suwerennoæ w zakresie
ustalania wysokoci stawek podatkowych zosta³a znacznie ograniczona.
Niniejsze opracowanie stanowi próbê wyjanienia podstawowych problemów
badawczych odnosz¹cych siê do podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego w wietle przepisów unijnych w przypadku eksportu oraz wewn¹trzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, od których akcyza zosta³a zap³acona na
terytorium kraju w sytuacji, gdy ani dokonuj¹cy tej dostawy, ani podmiot, od którego dostawca bezporednio naby³ wyroby akcyzowe, nie s¹ podatnikami podatku
akcyzowego. W literaturze prawa podatkowego brak szczegó³owych opracowañ
zwi¹zanych z przedstawieniem przes³anek podmiotowych prawa do zwrotu podatku
akcyzowego.
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Charakterystyka ogólna podatku akcyzowego
Podatek akcyzowy, obok podatku od towarów i us³ug oraz podatku od czynnoci cywilnoprawnych, w polskim systemie prawa zaliczany jest do podatków obrotowych. Akcyza to podatek poredni, jednofazowy, pobierany na jednym szczeblu
obrotu, posiadaj¹cy charakter stricto fiskalny (cenotwórczy)1. Oznacza to, ¿e faktycznym podmiotem ponosz¹cym koszt opodatkowania jest ostateczny konsument,
a nie podmiot formalnie zobowi¹zany do naliczenia i zap³aty podatku akcyzowego
(producent, importer, dystrybutor). Ponadto podatek akcyzowy jest podatkiem selektywnym, tj. podatkiem nak³adanym na wybrane towary.

Podatnik podatku akcyzowego
Na wstêpie prowadzonych rozwa¿añ nale¿y poczyniæ kilka uwag dotycz¹cych
podstawowych pojêæ. Definicja klasyczna podatnika zosta³a zawarta w treci art. 7 § 1
Ordynacji podatkowej2, który stanowi, ¿e podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej, podlegaj¹ca na
mocy ustaw podatkowych obowi¹zkowi podatkowemu. Co istotne, przymiot podatnika uzyskuje ten podmiot, który na mocy ustaw podatkowych podlega obowi¹zkowi podatkowemu.
Inaczej pojêcie podatnika definiuje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym3, gdy¿ przesuwa akcent na dokonanie czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu przez ten podmiot lub na zaistnienie wobec tego podmiotu stanu faktycznego podlegaj¹cego opodatkowaniu. Zgodnie z regulacj¹ prawn¹ zawart¹ w art. 13
ust. 1 u.p.a., podatnikiem podatku akcyzowego jest osoba fizyczna, osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej, która dokonuje czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu akcyz¹ lub wobec której zaistnia³ stan faktyczny podlegaj¹cy opodatkowaniu akcyz¹, w tym podmiot nabywaj¹cy lub posiadaj¹cy
wyroby akcyzowe znajduj¹ce siê poza procedur¹ zawieszenia poboru akcyzy, je¿eli
od tych wyrobów nie zosta³a zap³acona akcyza. Dokonuj¹c wyk³adni pojêcia podatnik podatku akcyzowego, nale¿y wskazaæ, ¿e u¿yte zosta³o w znaczeniu formalnym, czyli wskazuje na osobê, która z mocy prawa zobowi¹zana zosta³a do zap³aty
podatku4. W tym ujêciu podatnikiem jest na przyk³ad producent, importer wyrobów
1 R. Rybarski, Nauka skarbowoci, Warszawa 1935, s. 325; uchwa³a NSA ca³ej izby z dnia 22
czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11, Lex 824345; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
sygn. akt III SA/Gl 665/16, Lex 2141538.
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613
z pón. zm.)  dalej jako O.p.
3 Tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 752 z pón. zm.  dalej jako u.p.a.
4 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1267/15, Lex
1968471.
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akcyzowych lub podmiot nabywaj¹cy wewn¹trzwspólnotowo te wyroby. Podatnik
akcyzy to zatem podmiot dokonuj¹cy czynnoci opodatkowanych podatkiem akcyzowym lub wobec którego zaistnia³ stan faktyczny podlegaj¹cy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
W wietle powy¿szego nale¿y wnioskowaæ, ¿e przepis art. 13 u.p.a. stanowi lex
specialis wobec art. 7 O.p. W konsekwencji  mimo i¿ definicja zawarta w Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do podatników podatku akcyzowego, to podatnikami akcyzy nie s¹ wszystkie podmioty, które dokonuj¹ czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e definicja podatnika podatku
akcyzowego zosta³a cile powi¹zana z pojêciem przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Regulacje prawa unijnego
Podstawow¹ regulacj¹ prawn¹ Unii Europejskiej w zakresie podatku akcyzowego jest dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych
zasad dotycz¹cych podatku akcyzowego, uchylaj¹ca dyrektywê 92/12/EWG5. Zgodnie z treci¹ art. 9 powo³anej dyrektywy, nale¿y stosowaæ warunki wymagalnoci
i stawki podatku akcyzowego obowi¹zuj¹ce w pañstwie cz³onkowskim, w którym
ma miejsce dopuszczenie do konsumpcji, w dniu, gdy podatek akcyzowy staje siê
wymagalny. Tak wiêc podatek akcyzowy jest nak³adany i pobierany oraz  w stosownych przypadkach  zwracany lub umarzany zgodnie z procedur¹ ustanowion¹
przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE. Pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ te same procedury do wyrobów krajowych oraz do wyrobów pochodz¹cych z innych pañstw
cz³onkowskich.
Jak s³usznie zauwa¿a Krzysztof Lasiñski-Sulecki6, powo³ana regulacja ustanawia nakaz identycznego traktowania towarów krajowych oraz towarów pochodz¹cych z innych pañstw cz³onkowskich. Pogl¹d ten potwierdzony zosta³ w art. 110
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  towary pochodz¹ce z innych pañstw
cz³onkowskich nie mog¹ byæ dyskryminowane przez wprowadzenie przez pañstwo
cz³onkowskie instrumentów podatkowych, obci¹¿aj¹cych porednio lub bezporednio towary pochodz¹ce z innych pañstw cz³onkowskich. Oznacza to, ¿e pañstwa
cz³onkowskie nie mog¹ obci¹¿aæ podatkami wewnêtrznymi, niezale¿nie od ich rodzaju, towarów pochodz¹cych z innych pañstw cz³onkowskich, które by chroni³y
w sposób poredni produkcjê krajow¹, wykluczaj¹c w ten sposób dyskryminacjê
odwrócon¹, tzn. tak¹, gdzie dyskryminowany by³by towar krajowy wzglêdem towaru innego pañstwa cz³onkowskiego.
5 Dz.U. UE L nr 9 z dnia 14 stycznia 2009 r. z pón. zm.  dalej jako Dyrektywa 2008/118/WE
lub nowa dyrektywa horyzontalna.
6 K. Lasiñski-Sulecki, [w:] K. Lasiñski-Sulecki (red.), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 97.
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Z kolei art. 33 ust. 1 i 6 dyrektywy 2008/118/WE stanowi, i¿ w przypadku, gdy
wyroby akcyzowe zosta³y ju¿ dopuszczone do konsumpcji w jednym pañstwie
cz³onkowskim, choæ s¹ przechowywane do celów handlowych w innym pañstwie
cz³onkowskim w celu ich dostawy lub wykorzystania w tym pañstwie, podlegaj¹ one
podatkowi akcyzowemu, a podatek ten staje siê wymagalny w tym drugim pañstwie
cz³onkowskim, po czym zostaje na wniosek zwrócony lub umorzony w pañstwie
cz³onkowskim, w którym mia³o miejsce dopuszczenie do konsumpcji, jeli w³aciwe
organy w tym drugim kraju uzna³y, ¿e podatek akcyzowy sta³ siê wymagalny i zosta³
pobrany w tym pañstwie cz³onkowskim. W takim wypadku zobowi¹zanie podatkowe ci¹¿y na nadawcy dostawy lub podmiocie przechowuj¹cym towary z zamiarem
ich dostarczenia albo otrzymuj¹cym produkty przeznaczone do u¿ycia, ewentualnie
na innych handlowcach. Powo³ana treæ regulacji prawnej art. 33 ust. 1 dyrektywy
2008/118/WE wskazuje, ¿e istnieje powi¹zanie pomiêdzy opodatkowan¹ czynnoci¹
lub stanem a podatnikiem podatku akcyzowego. Problematyczne mo¿e byæ natomiast to, ¿e art. 33 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE nie pozwala na tak czytelne
rozró¿nienie poszczególnych czynnoci i stanów opodatkowanych, gdy¿ odniesiono
siê w nim do przechowywania w celach handlowych, a pewien podzia³, który mo¿na
wprowadziæ, to podzia³ na wyroby przechowywane w celu dostawy oraz przechowywane w celu u¿ycia.
Podkrelenia wymaga fakt, ¿e treæ ust. 6 art. 33 dyrektywy 2008/118/WE
przewiduje mechanizm zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu wyrobów akcyzowych, które po dopuszczeniu do konsumpcji s¹ przemieszczane do innego pañstwa cz³onkowskiego ni¿ pañstwo dopuszczenia do konsumpcji. Podwójne opodatkowanie eliminuje siê zarówno przez zwrot, jak i umorzenie pobranego podatku
akcyzowego. Zastosowanie jednego z tych mechanizmów zale¿ne jest od tego, czy
przed przemieszczeniem wyrobów akcyzowych w celach handlowych do innego
pañstwa cz³onkowskiego ni¿ pañstwo dopuszczenia do konsumpcji dosz³o do zap³aty podatku, czy te¿ do niej nie dosz³o. W tym przypadku zwraca siê ju¿ podatek
zap³acony7. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e art. 33 ust. 3 dyrektywy 2008/118/WE
wskazuje trzy podmioty (podatników) odpowiedzialne za zap³atê podatku akcyzowego w zwi¹zku z czynnociami i stanami faktycznymi. S¹ to osoby realizuj¹ce
dostawê, przechowuj¹ce wyroby do dostawy oraz osoby, które dostarczaj¹ wyroby
w innym pañstwie cz³onkowskim.
Zagadnienie zwrotu podatku akcyzowego stanowi³o równie¿ przedmiot rozwa¿añ Trybuna³u Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. I tak np. w orzeczeniu z dnia 18
lipca 2013 r. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e dyrektywa 2008/118/WE nie wprowadza ograniczeñ, które by nie pozwala³y ustawodawcy krajowemu wskazywania podmiotów
mog¹cych ubiegaæ siê o zwrot podatku. Ka¿dy podmiot, który chce dokonaæ dostawy wewn¹trzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, mo¿e na takich samych zasadach
nabywaæ te wyroby od podatnika i nastêpnie ubiegaæ siê o zwrot podatku akcyzowe7

Ibidem, s. 188.
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go. Trybuna³ Sprawiedliwoci podkreli³ w tezie orzeczenia, ¿e osob¹ zobowi¹zan¹
do zap³aty podatku akcyzowego, który sta³ siê wymagalny, jest osoba realizuj¹ca
dostawê, osoba przechowuj¹ca wyroby przeznaczone do dostawy lub osoba, której
dostarczono wyroby w innym pañstwie cz³onkowskim. Podatek akcyzowy zostaje
zwrócony na wniosek lub umorzony w pañstwie cz³onkowskim, w którym mia³o
miejsce dopuszczenie do konsumpcji, jeli w³aciwe organy w tym drugim pañstwie
cz³onkowskim uzna³y, ¿e podatek akcyzowy sta³ siê wymagalny i zosta³ pobrany
w tym pañstwie cz³onkowskim8.
W wietle powy¿szego nale¿y wnioskowaæ, ¿e przepisy dyrektywy 2008/118/WE
s¹ wystarczaj¹co precyzyjne i jasno z nich wynika zasada jednokrotnego poboru
podatku akcyzowego w miejscu konsumpcji wyrobu akcyzowego i mo¿liwoæ uzyskania zwrotu lub umorzenia podatku przez osobê, która naby³a wyrób akcyzowy
z zap³acon¹ akcyz¹ i dokona³a jego wewn¹trzwspólnotowej dostawy. Jednoczenie
wskazane przepisy dyrektywy nie zawieraj¹ ¿adnego ograniczenia zwrotu (umorzenia) podatku ze wzglêdu na rodzaj podmiotu, od którego nast¹pi³o nabycie opodatkowanego wyrobu akcyzowego. Bezwarunkowy charakter omawianych przepisów
dyrektywy wynika st¹d, ¿e obowi¹zek zwrotu podatku akcyzowego w podanych
w nich okolicznociach nie zosta³ poddany ¿adnemu warunkowi.

Zwrot podatku akcyzowego z tytu³u wewn¹trzwspólnotowej
dostawy lub eksportu towarów
Jak ju¿ wspomniano na wstêpie prowadzonych rozwa¿añ, podstawowym obowi¹zkiem finansowo-prawnym zwi¹zanym z obrotem wyrobami akcyzowymi jest
zap³ata podatku akcyzowego. Jednak¿e przepisy ustawy o podatku akcyzowym
przewiduj¹ odstêpstwa od tej zasady w postaci zwrotu podatku akcyzowego. Instytucja ta przys³uguje w sytuacji, kiedy akcyza od danych wyrobów akcyzowych zosta³a
zap³acona na terenie kraju, a nastêpnie wyroby te zosta³y wywiezione do innego
pañstwa cz³onkowskiego w ramach dostawy wewn¹trzwspólnotowej lub zosta³y wyeksportowane poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 82 ust. 1 u.p.a.,
w przypadku dostawy wewn¹trzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których
akcyza zosta³a zap³acona na terytorium kraju, przys³uguje zwrot akcyzy:
1) podatnikowi, który dokona³ dostawy wewn¹trzwspólnotowej tych wyrobów
akcyzowych, albo
2) podmiotowi, który naby³ te wyroby akcyzowe od podatnika i dokona³ ich
dostawy wewn¹trzwspólnotowej.
Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 82 u.p.a., w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza zosta³a zap³acona na terytorium kraju, przys³uguje zwrot
akcyzy:
8

Sprawa C-315/12 w sprawie Metro Cash & Carry Danmark ApS przeciwko Skatteministeriet,
Legalis 704674.
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1) podatnikowi, który dokona³ eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
2) podmiotowi, który naby³ te wyroby akcyzowe od podatnika i dokona³ ich
eksportu.
W obydwu przypadkach zwrot przys³uguje wy³¹cznie dwóm kategoriom podmiotów: tym, które dokona³y zap³aty akcyzy na w³aciwy rachunek organu podatkowego jako podatnicy akcyzy, a nastêpnie dokona³y dostawy wewn¹trzwspólnotowej
lub eksportu tych wyrobów akcyzowych, jak te¿ tym, które naby³y wyroby akcyzowe z zap³acon¹ akcyz¹ od podatnika akcyzy, a nastêpnie dokona³y ich dostawy
wewn¹trzwspólnotowej lub eksportu. W ostatnim przypadku zap³ata podatku akcyzowego przez podmiot dokonuj¹cy wywozu dokonywana jest w cenie wyrobu akcyzowego nabytego od podatnika akcyzy, który uici³ podatek akcyzowy na rachunek
organu podatkowego, pomimo i¿ podatek ów wp³acony zosta³ przez podatnika na
konto organu podatkowego, a podmiot nabywaj¹c te wyroby zap³aci³ podatek akcyzowy dostawcy w cenie nabywanych wyrobów. Tak wiêc w przypadku wewn¹trzwspólnotowej dostawy b¹d eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyzê zap³acono na terytorium kraju, kr¹g podmiotów ubiegaj¹cych siê o zwrot akcyzy zosta³
okrelony odpowiednio w art. 82 ust. 1 i art. 82 ust. 2 u.p.a. Wniosek o zwrot mog¹
z³o¿yæ tylko podatnicy, którzy nabyli te wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego, a nastêpnie dokonali ich wewn¹trzwspólnotowej dostawy b¹d eksportu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, stwierdziæ nale¿y, ¿e powo³ane regulacje prawne
zawieraj¹ dychotomiczny podzia³ podatników, zawê¿aj¹c w ten sposób kr¹g podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego, wskazuj¹c jednoczenie rodzaje czynnoci, których nale¿y dokonaæ, aby uzyskaæ zwrot podatku akcyzowego.
Ponadto wskazaæ nale¿y, ¿e przepisy obowi¹zuj¹cej ustawy o podatku akcyzowym
z 2006 r. w stosunku do nieobowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.9
ograniczy³y istotnie liczbê podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy. Wczeniej
uprawnionym do zwrotu by³ ka¿dy podmiot, który wywióz³ wyroby akcyzowe poza
obszar kraju i by³ w stanie udowodniæ, ¿e akcyza od tych wyrobów zosta³a uiszczona na terenie kraju. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy uprawniaj¹ do zwrotu tylko
podatnika akcyzy lub pierwszego nabywcê wyrobów po zakoñczeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy (czyli pierwszego porednika w ³añcuchu dystrybucji wyrobów akcyzowych). W efekcie uprawnionym do zwrotu akcyzy nie jest ju¿ drugi
lub ka¿dy kolejny porednik w obrocie wyrobami akcyzowymi na terenie kraju.
Powy¿sze ograniczenie zakresu podmiotowego osób uprawnionych do zwrotu
akcyzy budzi w¹tpliwoci co do zgodnoci z przepisami prawa unijnego. Nieobowi¹zuj¹ca ju¿ dyrektywa horyzontalna10, jak równie¿ dyrektywa 2008/118/WE
wskazuj¹ bowiem, i¿ pañstwa cz³onkowskie UE zobowi¹zane s¹ do zwrotu akcyzy
zap³aconej na terenie w³asnego pañstwa, je¿eli wyroby akcyzowe zosta³y przemiesz9

Dz.U. nr 29, poz. 257 z pón. zm.
Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotycz¹cych wyrobów objêtych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przep³ywu oraz kontrolowania
(Dz.U. UE L nr 76, s. 1 z dnia 23 marca 1992 r.).
10
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czone do innego pañstwa cz³onkowskiego. Przepisy unijne upowa¿niaj¹ oczywicie
poszczególne pañstwa cz³onkowskie do wprowadzenia w³asnych procedur dotycz¹cych zwrotu, jednak¿e procedury te nie mog¹ powodowaæ, i¿ zwrot w ogóle nie
bêdzie mo¿liwy dla pewnej kategorii dostawców (w przypadku Polski  dalszych
poredników w obrocie wyrobami akcyzowymi). Przepisy unijne daj¹ bowiem prawo do zwrotu akcyzy równie¿ tym kolejnym porednikom w obrocie wyrobami
akcyzowymi, którzy posiadaj¹ niezbêdne dokumenty potwierdzaj¹ce zap³atê akcyzy
na terenie kraju oraz posiadaj¹ inne stosowne dokumenty wymagane przez przepisy
reguluj¹ce podatek akcyzowy.
W judykaturze przedstawiane s¹ rozbie¿ne tezy orzeczeñ w zakresie wyk³adni
przepisu art. 82 u.p.a. I tak np. w tezie wyroku NSA z dnia 29 stycznia 2014 r.11
pierwsz¹ grup¹ podmiotów, którym przys³uguje prawo do zwrotu, s¹ podatnicy,
którzy dokonali zap³aty podatku akcyzowego na w³aciwy rachunek organu podatkowego jako podatnicy akcyzy, jak te¿ dokonali dostawy wewn¹trzwspólnotowej
lub eksportu tych wyrobów akcyzowych. Z kolei drug¹ grup¹ podmiotów, którym
przys³uguje prawo do zwrotu, s¹ podatnicy, którzy nabyli wyroby akcyzowe z zap³acon¹ akcyz¹ od podatnika akcyzy, a nastêpnie dokonali ich dostawy wewn¹trzwspólnotowej lub eksportu. Oznacza to, ¿e zwrot podatku akcyzowego przys³uguje nie
tylko podatnikowi, który dokona³ dostawy wewn¹trzwspólnotowej lub eksportu, ale
równie¿ podmiotowi, który nie jest podatnikiem, ale naby³ takie wyroby od podatnika, a nastêpnie dokona³ ich wywozu z terytorium kraju. W tym przypadku zap³ata
akcyzy przez podmiot dokonuj¹cy wywozu dokonywana jest w cenie wyrobu akcyzowego nabytego od podatnika akcyzy, który uici³ podatek akcyzowy na rachunek
organu podatkowego. Ponadto w tezie powo³anego wyroku S¹d wskaza³, ¿e zastosowana przez ustawodawcê konstrukcja dotyczy wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze z zap³acon¹ akcyz¹, a nie wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy, gdzie zobowi¹zanie podatkowe
powstaje dopiero w momencie zakoñczenia tej procedury.
W komentowanym do tezy orzeczeniu z dnia 8 grudnia 2015 r.12 WSA
w Krakowie podkreli³, ¿e przepisy ustawy o podatku akcyzowym uprawniaj¹ do
zwrotu akcyzy tylko podatnika akcyzy lub pierwszego nabywcê wyrobów po zakoñczeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, czyli pierwszego porednika w ³añcuchu dystrybucji wyrobów akcyzowych. Do zwrotu akcyzy nie jest natomiast uprawniony drugi ani ¿aden kolejny porednik w obrocie wyrobami akcyzowymi na
terenie kraju przed ich wywozem do innego pañstwa cz³onkowskiego lub poza
obszar Unii Europejskiej. W wietle powo³anych regulacji prawnych i orzeczeñ
nale¿a³oby przyj¹æ zasadê, zgodnie z któr¹ zwrot podatku akcyzowego w przypadku
zrealizowania wewn¹trzwspólnotowej dostawy lub eksportu tych wyrobów nie przys³uguje podatnikowi, który naby³ wyroby akcyzowe od podmiotu, który nie jest
11
12

Sygn. akt I FSK 284/13, Lex 1449673.
Sygn. akt I SA/Kr 1267/15, Lex 1968471.
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podatnikiem podatku akcyzowego ani pierwszym nabywc¹ wyrobów po zakoñczeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy13. A contrario, wydaje siê s³usznym
twierdzenie, ¿e zwrot akcyzy w przypadku dostawy wewn¹trzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych przys³uguje tylko temu podatnikowi albo podmiotowi,
który ³¹cznie spe³nia wszystkie przes³anki okrelone w art. 82 ust. 1 u.p.a.14
W wietle powo³anych orzeczeñ s¹dów administracyjnych nale¿y wnioskowaæ,
¿e zwrot podatku akcyzowego w przypadku dostawy wewn¹trzwspólnotowej lub
eksportu wyrobów akcyzowych przys³uguje tylko temu podatnikowi albo podmiotowi, który naby³ te wyroby akcyzowe od podatnika, który we w³asnym imieniu dokona³ dostawy wewn¹trzwspólnotowej (eksportu) wyrobów akcyzowych lub zleci³ we
w³asnym imieniu dokonanie dostawy wewn¹trzwspólnotowej (eksportu) wyrobów
akcyzowych. Oznacza to, ¿e zwrot podatku od podatku akcyzowego przys³uguje
w przypadku dostawy wewn¹trzwspólnotowej oraz eksportu wyrobów akcyzowych,
od których akcyza zosta³a zap³acona na terytorium kraju. Tak wiêc przepisy ustawy
ograniczaj¹ istotnie liczbê podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy i uprawniaj¹
do zwrotu tylko podatnika akcyzy lub pierwszego nabywcê wyrobów po zakoñczeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy. W efekcie uprawnionym do zwrotu akcyzy nie jest ju¿ drugi lub ka¿dy kolejny porednik w obrocie wyrobami akcyzowymi
na terenie kraju przed ich wywozem do innego pañstwa cz³onkowskiego lub poza
obszar Unii Europejskiej.
W tym miejscu podkreliæ nale¿y, ¿e mo¿liwoæ ¿¹dania zwrotu podatku akcyzowego jest prawem podatnika, a nie jego obowi¹zkiem. Ustawodawca w art. 82
u.p.a. nie na³o¿y³ obowi¹zku wystêpowania o zwrot podatku, a jedynie przewidzia³
uprawnienie do wystêpowania o zwrot podatku. Nie mo¿na wiêc stawiaæ tezy, ¿e
zwrot podatku akcyzowego uprawnionemu podmiotowi jest obowi¹zkiem organu
o charakterze absolutnym. Podjêcie przez organ czynnoci zmierzaj¹cych do dokonania zwrotu jest uwarunkowane z³o¿eniem prawid³owego wniosku i odbywa siê
w jego granicach. A contrario nale¿y przyj¹æ, ¿e jeli podatnik nie do³¹cza do
wniosku dokumentów bezwzglêdnie wymaganych przepisami prawa, to nie mo¿e
liczyæ na to, ¿e organ rozpozna pozytywnie jego wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Powy¿sze ograniczenie zakresu podmiotowego osób uprawnionych do zwrotu
akcyzy budzi w¹tpliwoci co do zgodnoci z przepisami prawa unijnego. Dyrektywa
2008/118/WE wskazuje bowiem, i¿ pañstwa cz³onkowskie UE zobowi¹zane s¹ do
zwrotu akcyzy zap³aconej na terenie w³asnego pañstwa, je¿eli wyroby akcyzowe
zosta³y przemieszczone do innego pañstwa cz³onkowskiego. Zgodnie z treci¹ preambu³y dyrektywy 2008/118/WE, prawodawca unijny zdecydowa³, ¿e ka¿da dostawa, przechowywanie z perspektyw¹ dostawy lub dostawa do celów podmiotu gospodarczego prowadz¹cego samodzieln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub do celów organu
13
14

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1267/15, Lex 1968471.
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podlegaj¹cego obowi¹zuj¹cemu prawu pañstwowemu, która ma miejsce na terenie
pañstwa cz³onkowskiego innego ni¿ to, w którym produkt zosta³ dopuszczony do
konsumpcji, powoduje ci¹ganie podatku akcyzowego w tym innym pañstwie cz³onkowskim. Uiszczenie podatków akcyzowych w pañstwie cz³onkowskim, w którym
wyroby dopuszczone zosta³y do konsumpcji, musi spowodowaæ zwrot tych podatków w przypadku, kiedy wyroby nie s¹ przeznaczone do konsumpcji w danym
pañstwie cz³onkowskim.
Z przytoczonych postanowieñ dyrektywy 2008/118/WE wynika, ¿e dostawa
wyrobów akcyzowych opodatkowanych akcyz¹ w jednym pañstwie cz³onkowskim
na rzecz podmiotu gospodarczego w innym pañstwie cz³onkowskim powoduje opodatkowanie tego wyrobu w tym drugim kraju. Wprowadzaj¹c ten przepis, prawodawca unijny uzna³, ¿e w omawianej sytuacji miejscem konsumpcji wyrobu akcyzowego staje siê pañstwo, do którego wyrób jest wysy³any. Drugie z przytoczonych
postanowieñ preambu³y ustanawia zasadê jednokrotnego poboru podatku akcyzowego w miejscu ostatecznej konsumpcji. Zasada ta w przypadku wysy³ki towarów
wczeniej opodatkowanych do innego pañstwa cz³onkowskiego realizowana jest
przez zwrot akcyzy pobranej pierwotnie. Postanowienie to ma charakter bezwzglêdny i zosta³o uszczegó³owione w art. 22 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE. Maj¹c na
uwadze bezwzglêdny charakter tego postanowienia, nale¿y stwierdziæ, ¿e pañstwa
cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek pe³nej implementacji do krajowych porz¹dków prawnych art. 22 ust. 1 ww. dyrektywy i dalszych przepisów s³u¿¹cych realizacji okrelonego w tym przepisie prawa do zwrotu akcyzy zap³aconej od towarów, które zostan¹
opodatkowane (dopuszczone do konsumpcji) w innym pañstwie cz³onkowskim.
W art. 22 ust. 2 dyrektywy zosta³y okrelone warunki, które musz¹ byæ spe³nione,
aby mog³o dojæ do zwrotu podatku akcyzowego. Wród tych warunków brakuje
wymogu nabycia wyrobu akcyzowego przez podmiot wystêpuj¹cy o zwrot akcyzy
od podmiotu bêd¹cego podatnikiem akcyzy. W rezultacie nale¿y uznaæ, ¿e regulacje
unijnego prawa ustanawiaj¹ normy prawne do zwrotu akcyzy równie¿ tym kolejnym
porednikom w obrocie wyrobami akcyzowymi, którzy posiadaj¹ niezbêdne dokumenty potwierdzaj¹ce zap³atê akcyzy na terenie kraju oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym.
Podobne stanowisko do zaprezentowanego zdaje siê prezentowaæ orzecznictwo
s¹dowoadministracyjne. I tak np. NSA i WSA w licznych wyrokach wskazuj¹, ¿e
zestawienie treci art. 22 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE i art. 82 ust. 1 pkt 2 u.p.a.
prowadzi do wniosku, ¿e przepis krajowy jest sprzeczny z powo³anym przepisem
unijnym, gdy¿ zawê¿a kr¹g podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego do podmiotów, które naby³y wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego. Wskazany przepis dyrektywy horyzontalnej nie zawiera w ogóle ograniczenia
zwrotu podatku ze wzglêdu na rodzaj podmiotu, od którego nast¹pi³o nabycie opodatkowanego wyrobu akcyzowego. Ponadto z treci art. 22 ust. 1 i 2 dyrektywy
2008/118/WE wynika, ¿e zwrot akcyzy w sytuacji opisanej w ust. 1 nastêpuje, gdy
wyrób bêd¹cy przedmiotem wysy³ki do innego pañstwa zosta³ opodatkowany
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w pañstwie wysy³ki. Nie ma przy tym znaczenia, ile razy i kto dokona³ obrotu tym
wyrobem w pañstwie wysy³ki. Ze wzglêdu na powy¿sze jednoznaczne brzmienie
dyrektywy kolejne podmioty w obrocie wyrobami akcyzowymi, które naby³y te
wyroby od pierwszego porednika, powinny wystêpowaæ o zwrot akcyzy, poniewa¿
ich prawo wynika z przepisów unijnych oraz zosta³o potwierdzone przez wy¿ej
wymienione orzeczenia polskich s¹dów administracyjnych. W takim jednak przypadku porednicy powinni pamiêtaæ o uprzednim zapewnieniu sobie, ¿e sprzedawcy
wyrobów potwierdz¹ zap³atê akcyzy w cenie wyrobu oraz zgromadz¹ dokumenty
potwierdzaj¹ce dostawê wewn¹trzwspólnotow¹ lub eksport nabytych uprzednio wyrobów15. W wietle powy¿szych uwag nale¿y przychyliæ siê do pogl¹du prezentowanego przez Andrzeja Wróbla, zgodnie z którym w sytuacji niezgodnoci przepisu
krajowego z przepisem dyrektywy 2008/118/WE s¹d ma prawo do bezporedniego
zastosowania przepisu unijnego. Uprawnienie to wynika z zasady nadrzêdnoci
prawa wspólnotowego oraz z zasady bezporedniego skutku tego prawa16.
Konkluduj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e art. 33 ust. 6 dyrektywy 2008/118/WE, który zosta³ implementowany w art. 82 ust. 1 i 2 u.p.a., pozwala
zwróciæ kwotê podatku akcyzowego osobie, która nie by³a podatnikiem akcyzy
w prawnym tego terminu znaczeniu, tj. osobie, która naby³a wyrób akcyzowy
z zap³acon¹ akcyz¹ i dokona³a jego wewn¹trzwspólnotowej dostawy. Nie jest to
zatem pe³na implementacja umo¿liwiaj¹ca zwrot ka¿demu, kto naby³ wyrób akcyzowy z zap³acon¹ akcyz¹ (nie tylko od podatnika) i dokona³ jego wewn¹trzwspólnotowej dostawy. Takie rozwi¹zanie pozbawia prawo unijne efektywnoci, gdy¿ umo¿liwia zwrot zap³aconego na terytorium kraju podatku akcyzowego tylko niektórym
podmiotom, dopuszcza opodatkowanie akcyz¹ tego samego wyrobu w dwóch pañstwach cz³onkowskich oraz unicestwia zasadê opodatkowania w kraju konsumpcji,
wyra¿on¹ w motywie 28 dyrektywy 2008/118/WE, zgodnie z któr¹ w przypadkach,
gdy wyroby akcyzowe po ich dopuszczeniu do konsumpcji w jednym pañstwie
cz³onkowskim s¹ przechowywane do celów handlowych w innym pañstwie cz³onkowskim, nale¿y ustaliæ, ¿e podatek akcyzowy jest wymagalny w tym drugim pañstwie cz³onkowskim.

Wnioski
Analiza materia³u normatywnego dokonana w zakresie podatku akcyzowego
w niniejszym opracowaniu pozwala na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e choæ zawsze faktycznym p³atnikiem podatku akcyzowego jest ostatecznie konsument, który w cenie towaru uiszcza podatek akcy15

Por. wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I GSK 280/12, Lex 1528821; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 8 wrzenia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 381/11, Lex 1129834.
16 Por. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez S¹dy, Kraków 2005, s. 98.
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zowy, ustawodawca u¿ywa pojêcia podatnika w znaczeniu formalnym  jako podmiotu zobowi¹zanego przez ustawê do zap³aty podatku. W takim rozumieniu podatnik nabywaj¹cy po dopuszczeniu do konsumpcji towary, w których cenie uwzglêdniony zosta³ podatek akcyzowy, nie bêdzie podatnikiem akcyzy.
2. Zestawienie treci art. 33 ust. 6 dyrektywy 2008/118 i art. 82 ust. 1 i 2 u.p.a.
prowadzi do konkluzji, ¿e postanowienia art. 82 ust. 1 i 2 u.p.a. nie w pe³ni implementuj¹ postanowienia dyrektywy horyzontalnej, gdy¿ znacznie zosta³ zawê¿ony
kr¹g podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego, tj. do podmiotów,
które naby³y wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego.
3. Przepisy dyrektywy 2008/118/WE nie zawieraj¹ w ogóle ograniczenia zwrotu podatku ze wzglêdu na rodzaj podmiotu, od którego nast¹pi³o nabycie opodatkowanego wyrobu akcyzowego. Z treci art. 33 ust. 6 dyrektywy 2008/118/WE wynika, ¿e zwrot akcyzy nastêpuje, gdy wyrób bêd¹cy przedmiotem wysy³ki do innego
pañstwa zosta³ opodatkowany w pañstwie wysy³ki i bez znaczenia jest to, ile razy
i kto dokona³ obrotu tym wyrobem w pañstwie wysy³ki.
4. Regulacja ustawy o podatku akcyzowym jest sprzeczna z zasad¹ niedyskryminacji, ma bowiem wp³yw na w³aciwe funkcjonowanie rynku wewnêtrznego.
W myl motywu 10 dyrektywy 2008/118/WE ka¿dy podmiot, który chce dokonaæ
dostawy wewn¹trzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, mo¿e na takich samych zasadach nabywaæ te wyroby od podatnika i nastêpnie ubiegaæ siê o zwrot podatku
akcyzowego.
5. Zasygnalizowane niespójnoci usprawiedliwiaj¹ zatem wniosek de lege ferenda, i¿ z tytu³u wewn¹trzwspólnotowej dostawy lub eksportu towarów zwrot podatku akcyzowego powinien przys³ugiwaæ podatnikowi, który dokona³ faktycznie
wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza granicê kraju lub granicê celn¹ Unii
Europejskiej. Zwrot podatku akcyzowego powinien byæ uzale¿niony od faktu posiadania przez podatnika stosownego dokumentu powiadczaj¹cego zap³atê podatku
akcyzowego na rachunek organu podatkowego lub posiadania dokumentacji pozwalaj¹cej na okrelenie kwoty podatku akcyzowego ujêtego w cenie wyrobu akcyzowego nabytego od podatnika podatku akcyzowego.
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Summary
Subjective prerequisites for the right to reimbursement of excise duty
Key words: excise duty, reimbursement, export, intra-Community delivery.

Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty
and repealing Directive 92/12/EEC does not stipulate types of entities entitled to
apply for reimbursement of excise duty. It only indicates that the state legislator was
obliged to introduce provisions to the national legal system, enabling obtaining
reimbursement of excise duty. In case of intra-Community delivery or export of
excise goods, on which excise duty was paid in the territory of the country, a group
of entities applying for reimbursement of excise duty was stipulated in provisions of
Article 82, par. 1 and Article 82, par. 2 of the Act on Excise Duty. Therefore, such
an application can be submitted only by entities that paid excise duty to the account
of a relevant customs office as excise duty payers and then, executed intra-Community delivery of these goods, as well as entities that purchased these goods from an
excise duty payer and then, executed intra-Community delivery or export.
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Recenzje i sprawozdania
El¿bieta Zêbek, Ma³gorzata Szwejkowska, Leksykon leny  wybrane zagadnienia prawne,
organizacyjne i ekologiczne, Wydzia³ Prawa
i Administracji UWM, Olsztyn 2016, ss. 160.
Autorki recenzowanej publikacji skoncentrowa³y siê na przedstawieniu w sposób has³owy zagadnieñ prawnych zaczerpniêtych z aktualnie obowi¹zuj¹cego
w kraju stanu prawnego. Opracowanie ma s³u¿yæ przede wszystkim studentom  i to
nie tylko prawa czy administracji, lecz tak¿e lenictwa i ochrony rodowiska  gdy¿
podaje w syntetyczny i przystêpny sposób najistotniejsze aspekty prawne i techniczne odnosz¹ce siê do zasobów lenych.
Lasem, zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2100 ze zm.) jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty
rolinnoci¹ len¹ (tj. uprawami lenymi takimi jak drzewa i krzewy oraz runem
lenym) lub przejciowo jej pozbawiony. Ponadto grunt ten musi spe³niaæ jeden
z nastêpuj¹cych warunków, tzn. byæ przeznaczony do produkcji lenej lub stanowiæ
rezerwat przyrody, lub wchodziæ w sk³ad parku narodowego, lub byæ wpisany do
rejestru zabytków. Prawo poza tym dopuszcza mo¿liwoæ przeznaczenia lasu na
inny cel ni¿ wy¿ej wymienione, ale tylko na podstawie odpowiednich decyzji administracyjnych. Pomijaj¹c sytuacje, kiedy tworzony jest rezerwat przyrody, park narodowy lub obiekt zabytkowy, przeznaczenie gruntu lenego na cele nielene oraz
wy³¹czenie go z produkcji lenej wymaga uzyskania stosownych zgód w myl przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych. Brak takich zezwoleñ oznacza,
¿e las nale¿y traktowaæ jako przeznaczony do produkcji lenej.
Autorki omówi³y nastêpuj¹ce zagadnienia (w porz¹dku alfabetycznym): 1. Bezpieczeñstwo po¿arowe lasów; 2. Bezprawne rozgarnianie ció³ki w lesie i niszczenie
grzybów i grzybni; 3. Bezprawny wjazd pojazdami do lasu; 4. Bezprawny wyr¹b
drzewa w lesie przez w³aciciela lasu; 5. Bonitacja drzewostanu; 6. Cechowanie
drewna; 7. Definicja lasu; 8. Defoliacja  stopieñ uszkodzenia drzewostanu;
9. Drobne szkody w lesie; 10. Drzewostan; 11. Etat ciêæ; 12. Fundusz leny;
13. Funkcje lasów; 14. Gospodarka lena; 15. Grunt leny  definicja, ochrona
i rekultywacja; 16. Hodowla lasu; 17. Inwentaryzacja stanu lasu; 18. Kradzie¿ lena;
19. Krajowy program zwiêkszania lesistoci; 20. Lasy ochronne; 21. Lesistoæ;
22. Lene kompleksy promocyjne; 23. Niedozwolony wypas zwierz¹t gospodarskich
w lesie; 24. Nieopuszczenie cudzego lasu lub innego terenu; 25. Niezapobieganie
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szkodnikom; 26. Niszczenie substancji lasu; 27. Niszczenie urz¹dzeñ melioracyjnych na gruncie lenym; 28. Niszczenie, uszkadzanie lub zmniejszanie wartoci
przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu; 29. Niszczenie zasiewów,
sadzonek i trawy na gruncie lenym; 30. Ochrona lasów w Polsce; 31. Ochrona
lasów w Unii Europejskiej; 32. Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe;
33. Paserstwo drzewa z lasu; 34. Plan urz¹dzania lasu; 35. Polityka lena pañstwa;
36. Prawo lene; 37. Program ochrony przyrody; 38. Przedwczesny wyr¹b drzewostany  odszkodowanie; 39. Przestêpne zniszczenie lasu w znacznych rozmiarach;
40. Przestêpstwo zanieczyszczenia rodowiska naturalnego; 41. Przeznaczenie gruntów na cele nielene; 42. Puszczanie luzem psa w lesie; 43. S³u¿ba lena i stra¿
lena; 44. Stan siedliska lenego; 45. Struktura administracyjna lasów; 46. Szkodnictwo lene i polne w kodeksie wykroczeñ; 47. Trwale zrównowa¿ona gospodarka
lena; 48. Typ siedliskowy lasu; 49. Uproszczony plan urz¹dzenia lasu; 50. W³aciciel lasu; 51. Wskanik zadrzewienia drzewostanu; 52. Wybieranie jaj lub piskl¹t,
niszczenie lêgowisk lub gniazd ptasich oraz niszczenie legowisk, nor lub mrowisk
znajduj¹cych siê w lesie albo na nienale¿¹cym do sprawcy gruncie rolnym;
53. Wy³¹czenia gruntów z produkcji lenej; 54. Zagro¿enie trwa³oci lasu; 55. Zalesienia gruntów; 56. Zasada ci¹g³oci i zrównowa¿onego wykorzystania wszystkich
funkcji lasów; 57. Zasada powiêkszania istniej¹cych zasobów lenych; 58. Zasada
powszechnej ochrony lasów; 59. Zasada trwa³oci i utrzymania lasów; 60. Zasady
gospodarki lenej; 61. Zasady udostêpniania lasu; 62. Zamiecanie lasu; 63. Z³oliwe niepokojenie, chwytanie, ranienie lub zabicie zwierz¹t dziko wystêpuj¹cych.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt umieszczenia po ka¿dym zagadnieniu s³ów czy hase³ kluczowych oraz wykazu bibliografii, na podstawie której dane
zagadnienie zosta³o opracowane.
Autorki opar³y siê na omiu podstawowych ustawach oraz wydanych do nich
aktach wykonawczych dotycz¹cych ochrony i wykorzystania zasobów lenych: ustawie z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach, ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r.  Prawo ³owieckie, ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze, ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko, ustawie z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Ponadto opracowanie uzupe³niono o wyk³adniê syntetyczn¹ zapisów
kodeksu karnego i kodeksu wykroczeñ oraz zagadnienia z prawa miêdzynarodowego, szczególnie wspólnotowego, maj¹ce na celu promowanie trwale zrównowa¿onej
gospodarki lenej. Poza zagadnieniami prawnymi w leksykonie znajdziemy elementy organizacyjno-techniczne dotycz¹ce np. hodowli lasu, bonitacji drzewostanu, etatu ciêæ czy metod zalesiania gruntów. Wskazano tak¿e aspekty ekologiczne funkcjonowania lasów i rolê tych zasobów dla rodowiska i cz³owieka.
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Pierwszym przedstawionym w opracowaniu zagadnieniem jest bezpieczeñstwo
po¿arowe lasów. Autorki wskazuj¹ na obowi¹zki w³acicieli lasów, zgodnie z konkretnymi ustawami i rozporz¹dzeniami. Charakteryzuj¹ kategorie i stopnie zagro¿enia po¿arowego, sposoby obserwacji lasów, parametry dróg lenych oraz metody ich
wytyczania, pasy przeciwpo¿arowe i ich rodzaje, sposób zapewnienia i utrzymania
ród³a wody do celów przeciwpo¿arowych, a tak¿e sprzêt do gaszenia po¿arów.
Innym przyk³adem jest etat ciêæ. Przedstawiono definicje tego pojêcia oraz akt
prawny reguluj¹cy tê kwestiê. Scharakteryzowano, z czego sk³ada siê etat ciêæ oraz
jakie aspekty uwzglêdnia siê przy okrelaniu tego pojêcia.
Wa¿nym zagadnieniem omówionym w leksykonie s¹ funkcje lasów. Autorki
wymieni³y i scharakteryzowa³y funkcje ekologiczne, zdrowotne, spo³eczne i gospodarcze. Wród funkcji ekologicznych lasów wskazano na nastêpuj¹ce ich komponenty: klimatotwórczoæ, glebo- i wodochronnoæ, glebotwórczoæ, retencyjnoæ,
regulacyjnoæ, ró¿norodnoæ biologiczn¹. Funkcje zdrowotne lasów polegaj¹ na
ochronie ludzi przed negatywnymi skutkami cywilizacji. W tym zakresie lasy t³umi¹ ha³as, oczyszczaj¹ powietrze przez poch³anianie zanieczyszczeñ py³owych,
wydzielaj¹ do atmosfery substancje bakteriobójcze  fitoncydy, wp³ywaj¹ na jonizacjê powietrza oraz zapewniaj¹ wypoczynek i rekreacjê. Lasy pe³ni¹ równie¿
funkcje spo³eczne i dydaktyczno-wychowawcze, poniewa¿ to optymalne obszary
do poznawania przyrody i zjawisk w niej zachodz¹cych, co w konsekwencji umo¿liwia kszta³towanie szacunku do przyrody. Ponadto lasy poprawiaj¹ wygl¹d rodowiska i zró¿nicowanie krajobrazu (funkcje estetyczne i krajoznawcze), a tak¿e pe³ni¹
istotn¹ rolê w ochronie przyrody, polegaj¹c¹ na mo¿liwoci zachowania walorów
przyrodniczych, kulturowych, historycznych i patriotycznych. Do funkcji gospodarczych lasów Autorki zaliczy³y i scharakteryzowa³y funkcje takie, jak surowcowa,
kreuj¹ca miejsca pracy, maj¹tkowa i dochodowa oraz rezerwy powierzchni i narzêdzi rekultywacji.
Zasady udostêpniania lasu to jedno z ostatnich zagadnieñ zamieszczonych
w leksykonie. Autorki poda³y akt prawny, na podstawie którego lasy stanowi¹ce
w³asnoæ Skarbu Pañstwa s¹ udostêpniane ludnoci, a tak¿e scharakteryzowa³y obowi¹zki ci¹¿¹ce na nadleniczym zwi¹zane z tym zagadnieniem. W dalszej czêci
poda³y wykaz osób, których nie dotyczy zakaz wstêpu do lasu w zwi¹zku z wykonywanymi przez nich czynnociami s³u¿bowymi i gospodarczymi. Na koñcu znajdziemy katalog zakazów obowi¹zuj¹cych w lasach.
Autorki leksykonu dowodz¹, jak wa¿nym zasobem przyrodniczym s¹ lasy. Wype³niaj¹ one istotne funkcje w zakresie kszta³towania klimatu i ochrony powietrza
przed zanieczyszczeniami, wp³ywaj¹ korzystnie na gospodarkê wodn¹ i stan gleby,
s¹ siedliskiem wielu ptaków i dziko wystêpuj¹cych rolin. Lasy maj¹ tak¿e niebagatelne znaczenie dla bezpieczeñstwa publicznego, sektora gospodarczego, jak równie¿ s¹ miejscem sportu i rekreacji.
Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ normy prawne statuuj¹ce przes³anki zarz¹dzania zasobami lenymi, korzystania z nich, tak¿e gospodarczego, stymulowania
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ich rozwoju i ochrony. W ocenie Autorek recenzowanego opracowania zasadne jest
bowiem wnioskowanie, aby wród podstawowych i konstytucyjnie okrelonych obowi¹zków pañstwa w zakresie ochrony rodowiska naturalnego zosta³y ujête i te cele,
które ju¿ na poziomie ustawy zasadniczej dawa³yby gwarancje równego dostêpu do
rodowiska, w tym do tak istotnego elementu, jakim s¹ zasoby lene.
Marek Raczkowski

UWM

Studia Prawnoustrojowe 34

129

2016

Recenzje i sprawozdania
Sprawozdanie z konferencji Bratislava Legal Forum 2016, Bratys³awa, 2122 padziernika 2016.
Bratislava Legal Forum jest cykliczn¹ miêdzynarodow¹ konferencj¹ naukow¹
organizowan¹ przez Wydzia³ Prawa Comenius University w Bratys³awie. Patronat
nad tegoroczn¹ konferencj¹ obj¹³ JUDr Andrej Danko, przewodnicz¹cy Rady Narodowej Republiki S³owackiej. Temat przewodni konferencji to Alternatywy dla dyrektyw Unii Europejskiej  integracja czy dezintegracja (Alternatives for the Direction of the EU  Integration or Disintegration). Dziekan Wydzia³u Prawa Comenius
University w Bratys³awie doc. JUDr. PhD Eduard Burda, dokonuj¹c otwarcia obrad,
stwierdzi³, i¿ superpañstwo, w którym wszyscy ludzie ¿yj¹ w pokoju, mi³oci
i wzajemnym zrozumieniu, jest idea³em pojawiaj¹cym siê w historii ludzkoci praktycznie od czasów idei pañstwa, poczynaj¹c od dzie³a o fundamentalnym znaczeniu
stworzonym przez Platona do zjednoczonej federacji planet pojawiaj¹cej siê w serialu Star Trek (który, co nale¿y przyznaæ, uzyska³ wiêksz¹ ogl¹dalnoæ ni¿ liczba osób
czytaj¹cych dzie³a filozoficzne). W ci¹gu ostatnich trzech dekad Unia Europejska
niew¹tpliwie d¹¿y³a do wykreowania superpañstowoci, podejmuj¹c zauwa¿alne
kroki w tym kierunku, choæ retoryka cz³onków Unii oraz reprezentantów pañstw
cz³onkowskich czêsto temu zaprzecza1. Nastêpnie Eduard Burda pokreli³, i¿ opinie wielu polityków lub te¿ ich zdecydowanej czêci w ostatnim czasie prezentuj¹
znacz¹cy opór, sprzeciwiaj¹ siê powy¿szym trendom. Ewolucja w kierunku kreowania superpañstwowoci zawsze jednak towarzyszy³a Europejczykom ¿yj¹cym w odrêbnych pañstwach. Z drugiej strony nale¿y podkreliæ, ¿e przymykanie oczu na
b³êdy intensyfikuj¹ce tendencje zmierzaj¹ce do emancypacji cz³onków, które pope³nia Unia Europejska, nie jest w ¿aden sposób racjonalne. Zadaniem konferencji
Bratislava Legal Forum jest identyfikacja problemów w tym zakresie oraz próba
odnalezienia propozycji odpowiednich rozwi¹zañ prawnych2.
Podczas sesji plenarnej w pierwszym dniu spotkañ zosta³y wyg³oszone referaty na
temat integracji i dezintegracji w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym podkreleniem kwestii przysz³oci relacji miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Wielk¹ Brytani¹. Wyst¹pienie JUDr Andreja Danko, reprezentuj¹cego Radê Narodow¹ Republiki S³owackiej,
powiêcone zosta³o problemom zwi¹zanym z tematem przewodnim konferencji, przy
czym prelegent okaza³ siê bacznym obserwatorem zmian w dziedzinie s¹downictwa
1

E. Burda, Introductory Word, Bratislava Legal Forum 2016 Conference Programme, s. 1 [t³um.
E. Sokalska].
2 Ibidem.
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oraz administracji publicznej w Republice S³owackiej. Profesor Richard Fentiman,
Head of the Faculty of Law University of Cambridge zaprezentowa³ swoje spostrze¿enia dotycz¹ce relacji Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w najbli¿szym czasie.
Nastêpnie JUDr. Ján ikuta, reprezentuj¹cy S¹d Najwy¿szy Republiki S³owackiej,
omówi³ powi¹zania Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka. Mgr Kristína Povaanová, PhD, pe³ni¹ca funkcjê prodziekana Wydzia³u Prawa Comenius University w Bratys³awie, odnios³a siê do sytuacji uchodców w Europie oraz wypracowania wspólnych rozwi¹zañ w tej kwestii.
Obrady zosta³y podzielone na czternacie równoleg³ych sekcji tematycznych.
Tematyka referatów sekcji pierwszej wi¹za³a siê z merytorycznymi oraz proceduralnymi aspektami prawa karnego jako ultima ratio. Prawo karne jest dziedzin¹ prawa
wnikaj¹c¹ niejako w zakres prawa publicznego, które chroni ró¿norodne relacje
prawa konstytucyjnego, handlowego, administracyjnego, rodzinnego czy gospodarczego, zabezpiecza przed naruszeniem tych relacji, gdy¿ jest to g³êboko niekorzystne dla spo³eczeñstwa. W tym kontekcie prawo karne pe³ni funkcjê subsydiarn¹,
chroni¹c wartoci spo³eczne i powi¹zania bêd¹ce jednoczenie domen¹ innych dziedzin prawa. Co wiêcej, powy¿sza natura prawa karnego ujawnia siê, gdy inne rodki
prawne nie przynios³y w³aciwego efektu. Pogl¹d ten wyra¿a siê zazwyczaj poprzez
stwierdzenie, ¿e prawo karne reprezentuje rodek ostateczny  ultima ratio. Podczas
Bratislava Legal Forum 2016 uwaga zosta³a skupiona na tworzeniu przepisów
prawa karnego materialnego i procesowego, jak równie¿ na ich interpretacji przez
organa cigania i s¹dy.
Drugi panel dyskusyjny koncentrowa³ siê na identyfikacji potencja³u dalszej
harmonizacji w dziedzinie prawa finansowego Unii Europejskiej. Kryzys finansowy
i kolejne kryzysy zwi¹zane z zad³u¿eniem pañstwach cz³onkowskich doprowadzi³y
do powstania inicjatyw maj¹cych na celu harmonizacjê przepisów w zakresie wydatków publicznych (Stability and Growth Pact), dochodów (Action Plan on Combating Aggressive Tax Planning), jak równie¿ regulacji rynku finansowego  unii
bankowej. Sekcja ta zebra³a teoretyków i praktyków, którzy w szerszym kontekcie
przedstawili odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce optymalnych granic harmonizacji prawa finansowego.
Trzecia równoleg³a sesja, przeznaczona dla specjalistów reprezentuj¹cych szersze spektrum nauk spo³ecznych i humanistycznych, powiêcona by³a zagadnieniom
zwi¹zanym z przejawami ekstremizmu w zakresie nietolerancji etnicznej i religijnej.
Z punktu widzenia historii prawa mo¿na by³o podj¹æ siê przedstawienia badañ nad
przejawami ograniczenia zdolnoci do czynnoci prawnych poprzez kreowanie prawa ró¿nego dla ró¿norodnych grup spo³ecznych i narodowociowych w skali jednej
pañstwowoci. Od XIX w. nowoczesne nacjonalizmy prowokowa³y eskalacjê nietolerancji, choæ wraz z rozwojem zasad pañstwa prawa ró¿norodne formy restrykcji
by³y i s¹ nak³adane na ekstremistów. Najbardziej tragiczne konsekwencje odnotowano w totalitarnych pañstwach narodowych  w nazistowskich Niemczech i krajach
satelickich (³¹cznie z pañstwem s³owackim).
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Prawa spo³eczne oraz ich ochrona w XXI w. stanowi³y sedno rozwa¿añ uczestników sesji czwartej. Podczas dyskusji zwrócono uwagê na zaanga¿owanie pañstw
w tê sferê. Prawa spo³eczne mo¿na umiejscowiæ w drugiej generacji praw cz³owieka. W obliczu nowych wyzwañ zwi¹zanych z postêpem technologicznym i rozwojem zasobów ludzkich, z nastêpstwami kryzysu gospodarczego, stale rosn¹cej globalizacji, jak równie¿ aktualnych zagadnieñ migracji ekonomicznej stanowi¹ one
bardzo wa¿ny obszar aktywnoci ró¿norodnych organów unijnych. Prawa zwi¹zane
z równymi warunkami i równym traktowaniem s¹ zale¿ne od odpowiedniego wype³niania przez pañstwo ról w zakresie gospodarczym i spo³ecznym. W celu zapewnienia, ¿e prawa spo³eczne s¹ przestrzegane, niezbêdna jest aktywnoæ pañstwa. Wyzwania stoj¹ce przed pañstwami cz³onkowskimi UE w XXI w. na pewno obejmuj¹
reakcjê na zmiany, zw³aszcza w odniesieniu do pozytywnego zaanga¿owania ich
realizacji i ochrony prawa, tak jak prawo do swobodnego wyboru zawodu, prawo do
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz innej dzia³alnoci zarobkowej, prawo
do podejmowania pracy, prawo do godziwych warunków pracy czy te¿ rozwoju
warunków pracy, bior¹c pod uwagê szczególne grupy spo³eczne, np. osoby niepe³nosprawne. Zaanga¿owanie pañstw cz³onkowskich dotycz¹ce zabezpieczenia spo³ecznego bêdzie wymagaæ wiele uwagi, zw³aszcza ze wzglêdu na fakt, ¿e ludnoæ
Europy siê starzeje i uwidacznia siê brak si³y roboczej.
Obrady pi¹tego panelu konferencyjnego koncentrowa³y siê na problematyce
zarz¹dzania i nadzoru w organizacjach gospodarczych w kontekcie rozwoju prawa
UE. Ró¿ne standardy wymagane w zarz¹dzaniu i nadzorowaniu w zale¿noci od
rodzaju organizacji biznesowej sta³y siê przedmiotem analizy porównawczej w odniesieniu do rozwi¹zañ prawnych wybranych cz³onków UE oraz jurysdykcji
i orzecznictwa ECJ oraz ECHR.
Tematyka wyst¹pieñ konferencyjnych szóstej sesji zwi¹zana by³a z trendami
oraz rozwojem kreatywnoci w dziedzinie prawa miêdzynarodowego na pocz¹tku
XXI w. Prawo miêdzynarodowe przechodzi skomplikowany okres rozwojowy, który
jest naznaczony m.in. przez proces stagnacji i fragmentacji, jeli chodzi o kodyfikacjê. W zakresie tworzenia, interpretacji, stosowania i wdra¿ania prawa miêdzynarodowego konieczne jest poszukiwanie nowych instrumentów, które przy rosn¹cym
braku podstawowych róde³ prawa, takich jak traktaty miêdzynarodowe, miêdzynarodowe prawo zwyczajowe oraz ogólne zasady prawa uznane przez narody, bêd¹
stanowi³y pomoc w zakresie postrzegania prawa dobrego i s³usznego. W zwi¹zku
z tym, wiêksz¹ uwagê nale¿y skupiæ na subsydiarnych ród³ach prawa, takich jak
orzecznictwo trybuna³ów miêdzynarodowych oraz doktryna ustanowiona przez najbardziej wykwalifikowanych ekspertów. Nale¿y je twórczo wykorzystywaæ, rozwi¹zuj¹c wa¿kie problemy prawne zwi¹zane z procesem globalizacji i internacjonalizacji ró¿norodnych relacji spo³ecznych.
Roszczenia zbiorowe stanowi³y g³ówny element rozwa¿añ uczestników sesji
siódmej. Potrzeba intensyfikacji zainteresowania roszczeniami zbiorowymi na S³owacji wynika z prawa europejskiego (European Commission Recommendation
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No. 2013/396/EU of 11 June 2013). Obecnie pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane
przez prawo UE i miêdzynarodowe traktaty ratyfikowane przez UE do utrwalenia
w niektórych dziedzinach mechanizmów dochodzenia roszczeñ na drodze zbiorowej. Celem sekcji siódmej by³o stymulowanie zainteresowania w tej kwestii oraz
prowadzenia dyskusji o potrzebie tzw. akcji zbiorowych, bior¹c pod uwagê specyficzne cechy krajowych systemów prawnych, które powinny zostaæ uwzglêdnione
przez ustawodawcê w przysz³oci.
Wp³yw prawa UE w kwestii tworzenia pryncypiów oraz zasad sankcji administracyjnych sta³ siê przedmiotem badañ oraz dyskusji uczestników panelu ósmego
konferencji. W sekcji prawa administracyjnego skupiono siê na potrzebie stosowania prawa europejskiego do sankcji administracyjnych. Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci oraz wybrane zalecenia Komitetu Ministrów
Rady Europy, jak równie¿ orzecznictwo ECHR odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w tym procesie. Wybór tego tematu wynika³ z faktu, ¿e prawo europejskie jest niewystarczaj¹co
recypowane przez krajowe organa, które nak³adaj¹ sankcje administracyjne. Celem
by³a identyfikacja podstawowych zagadnieñ i okrelenie zasad, które powinny byæ
stosowane w procesie nak³adania sankcji administracyjnej.
Tematem przewodnim panelu dziewi¹tego by³o okrelenie wspólnej to¿samoci
europejskiej w kontekcie aktualnych wyzwañ prawnych. G³ówny cel integracji europejskiej  zapewnienie pokoju w Europie  pocz¹tkowo mia³ byæ osi¹gniêty poprzez integracjê gospodarcz¹. Wspólny charakter polityczny stawa³ siê jednak coraz
wa¿niejszym elementem, zw³aszcza po utworzeniu Unii Europejskiej i po przyjêciu
Karty Praw Podstawowych. Stworzenie systemu Schengen oraz wspólnej polityki
azylowej i wizowej to tak¿e wa¿ny etap w tym procesie. Punktem wyjcia by³a idea,
i¿ pañstwa cz³onkowskie uczestnicz¹ce w procesie integracji europejskiej, pomimo
istotnych ró¿nic miêdzy nimi, maj¹ wspólne wartoci, które znajduj¹ odzwierciedlenie w demokratycznej formy rz¹dów i ochronie praw cz³owieka. Homogenicznoæ
konstytucyjna oraz wspólne zasady prawa (nie tylko konstytucyjne) tworz¹ wspóln¹
to¿samoæ europejsk¹. Aktualna sytuacja polityczna rzuca inne wiat³o na kwestiê
wspólnej europejskiej to¿samoci prawnej oraz wspólnych wartoci europejskich,
wystawiaj¹c wspólnotê na ciê¿k¹ próbê. Prawo jest zawsze integraln¹ czêci¹ rozwoju spo³ecznego i podstawowym narzêdziem do jego realizacji. Kwestia wspólnej
to¿samoci europejskiej w kontekcie aktualnych wyzwañ prawnych stanowi zatem
problem, który wpisuje siê w mniejszym lub wiêkszym stopniu we wszystkie dziedziny prawa.
Podczas obrad dziesi¹tej sesji podjêto siê rozwa¿añ nad obszarem potencjalnego naruszania prawa, jakim jest Internet. Niestety, Internet nie jest odporny na
przeprowadzenie dzia³añ niezgodnych z prawem. Wrêcz przeciwnie, pozorna anonimowoæ prowokuje zachowania niezgodne z prawem. Mo¿na tu wymieniæ rozpowszechnianie pornografii dzieciêcej, oszustwa finansowe, nielegaln¹ sprzeda¿ produktów, kradzie¿ to¿samoci, ataki wymierzone przeciwko okrelonym mniejszociom
czy naruszenia praw w³asnoci intelektualnej.
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Ochrona praw w kontekcie zderzenia kultur prawnych sta³a siê tematem przewodnim podczas obrad panelu jedenastego. Zwrócono tu szczególn¹ uwagê na odbiór spo³eczny obcych kultur prawnych oraz obecne zmiany prawne w zakresie
ochrony praw cz³owieka w obliczu kryzysu migracyjnego w Europie.
Panel dwunasty powiêcono zderzeniu kultur prawnych. Uczestnicy tej sekcji
skupili siê na aktualnych wyzwaniach Europy i ca³ego wiata. Elementy nowych
kultur prawnych pojawiaj¹ siê w krajach UE i w³adze krajowe oraz organa UE nie
posiadaj¹ wystarczaj¹cego dowiadczenia w tej kwestii. Bardzo wa¿ne pozostaje
pytanie, w jakim stopniu korzyci uzyskane dziêki nowym elementom prawnym
bêd¹ odpowiadaæ na wyzwania zwi¹zane ze zderzeniem kultur prawnych.
Obrady uczestników panelu trzynastego dotyczy³y sankcji karnych oraz nowych
trendów dotycz¹cych regulacji i instytucji prawnych. Z punktu widzenia s³u¿by
wiêziennej zwrócono uwagê na monitoring elektroniczny skazanych jako narzêdzie
u¿ywane podczas wykonania kary pozbawienia wolnoci. Rozwój regulacji prawnej
w tym zakresie wymaga ustosunkowania siê do zaleceñ wprowadzonych przez akt
Recommendation of the European Committee for the Prevention of Torture and
Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
Europeizacja pozaeuropejskiego obszaru prawnego sta³a siê inspiracj¹ dla
uczestników czternastego panelu Bratislava Legal Forum 2016. Unia Europejska
nie tylko stworzy³a w³asne prawo, ale tak¿e eksportuje swoje je za pomoc¹ ró¿nych
instrumentów do krajów spoza UE. Dyskusja koncentrowa³a siê na ró¿nych aspektach powy¿szego zjawiska, takich jak wp³yw umów miêdzynarodowych i innych
zewnêtrznych dzia³añ prowadzonych przez Uniê na kwestiê jurysdykcji krajowej
jako eksterytorialnych skutków prawa UE.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dziêki równoleg³ym sesjom o bogatej tematyce konferencja Bratislava Legal Forum 2016 zyska³a interdyscyplinarny charakter, stanowi¹c
platformê prezentacji wyników badañ dla ekspertów z ró¿norodnych dziedzin. Interdyscyplinarny dyskurs umo¿liwi³ tak¿e przedstawienie bie¿¹cych dzia³añ naukowych oraz ujawnienie g³ównych braków obecnych regulacji prawnych. Szczególnie
cenn¹ korzyci¹ bêdzie stosowanie nabytej wiedzy w ró¿nych dziedzinach prawa,
skupiaj¹c siê na praktycznych rozwi¹zañ prawnych.
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego podczas
Bratislava Legal Forum 2016 reprezentowali przedstawiciele Katedry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej, Katedry Postêpowania Cywilnego, Katedry Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeñ oraz Katedry Praw Cz³owieka i Prawa Europejskiego.
Przedstawili oni wyniki swych badañ dotycz¹cych wy¿ej wspomnianej materii
w wybranych panelach konferencyjnych.
Edyta Sokalska
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Sprawozdanie z Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej pt. Prawo miêdzynarodowe. Wczoraj, dzi, jutro, Olsztyn, 8 grudnia 2016.
Dnia 8 grudnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego w Olsztynie odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
Prawo miêdzynarodowe. Wczoraj, dzi, jutro (International Law. Yesterday, Today, Tomorrow), zorganizowana przez pracowników Katedry Prawa Miêdzynarodowego Publicznego i Ko³o Miêdzynarodowej Polityki Penitencjarnej na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. W sk³ad
Komitetu Naukowego wesz³y nastêpuj¹ce osoby: dr hab. Ma³gorzata Szwejkowska,
prof. UWM, dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM, prof. zw. dr hab. Dariusz
Szpoper oraz dr Micha³ Pietkiewicz. Natomiast w sk³adzie Komitetu Organizacyjnego znalaz³y siê nastêpuj¹ce osoby: mgr Kacper Milkowski, mgr Patryk Jarosz, mgr
Damian Michalski, Alina Dubko i Kamil Ry.
W konferencji wziê³o udzia³ 19 prelegentów, w tym z Polski (Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski), Federacji Rosyjskiej (Belgorod State National Research University, Peoples Friendship University of Russia), Hiszpanii (University of Valencia), Ukrainy (Ivan Franko National University of Lviv) i W³och (Università degli
Studi di Sassari). Konferencja zosta³a podzielona na dwa panele. Problematyka wyst¹pieñ oscylowa³a wokó³ problemów prawnych zwi¹zanych z prawem miêdzynarodowym publicznym. Celem spotkania by³a debata nad problemami naukowymi
i najnowszymi wynikami badañ specjalistów z obszaru nauk prawnych. Szczególn¹
uwagê powiêcono wieloaspektowemu i miêdzynarodowemu spojrzeniu na problematykê terroryzmu i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego.
Konferencjê otworzy³a dr hab. Ma³gorzata Szwejkowska, prof. UWM, która
w wyst¹pieniu pt. Cross-border crime  selected issues zaprezentowa³a zagadnienia
zwi¹zane z przestêpczoci¹ transgraniczn¹. Kolejnym tematem poruszanym w ramach pierwszego panelu by³y perspektywy rozwoju s¹dów i trybuna³ów miêdzynarodowych  szczegó³owo omówione przez dr Olgê £achacz (UWM) Trends in the
development of international courts and tribunals  some remarks in light of the
diversity of institutions of international judiciary. Z kolei Arina Stepanenko (Belgorod State National Research University) wyg³osi³a referat pt. International responsibility for espionage, w którym podjê³a kwestie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego,
w szczególnoci miêdzynarodowej odpowiedzialnoci za szpiegostwo. Nastêpnie
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Daria Olegovna Gryzlova (Belgorod State National Research University) zaprezentowa³a w swoim wyst¹pieniu pt. Terrorism as a global problem of modernity ró¿ne
obszary, w których w przysz³oci mo¿e dojæ do ataków. Tania Piddoncu (Università
degli Studi di Sassari) przedstawi³a problematykê piractwa w prawie miêdzynarodowym, a w szczególnoci przeanalizowa³a sprawê Enrica Lexie. Olga Tshiaka Vumba
(Peoples Friendship University of Russia) nawi¹za³a do bilateralnej wspó³pracy
pomiêdzy Polsk¹ i Angol¹ (Bilateral cooperation between Angola and Poland). Nie
zabrak³o równie¿ problematyki prowadzenia nowoczesnej wojny informacyjnej.
Alevtyna Vashchenko (Ivan Franko National University of Lviv) w referacie pt.
European Union security in the context of Ukraines conflict wskaza³a, jakie konsekwencje dla Unii Europejskiej mo¿e mieæ konflikt w Donbasie. Na koniec pierwszego panelu Carlos Jorge Quete (Belgorod State National Research University) wyg³osi³ referat pt. Activites of the African committee of experts on the rights and welfare
children na temat dzia³añ, jakie prowadzone s¹ w Afryce, których celem jest ochrona dzieci. Mnogoæ problemów i konfliktów w tym regionie wiata powoduje, ¿e
dzia³ania musz¹ byæ prowadzone na szerok¹ skalê oraz w porozumieniu z wieloma
pañstwami, które bardzo czêsto kieruj¹ siê swoimi indywidualnymi interesami.
Kolejny panel rozpocz¹³ siê referatem pt. Protection of wetlandareas in the
international law przygotowanym przez dr hab. El¿bietê Zêbek, prof. UWM oraz
mgr Nataliê Kulback¹-Burakiewicz (UWM). Omówi³y one kwestie zwi¹zane
z ochron¹ rodowiska, w tym zagadnienia prawne i ekologiczne obszarów wodnob³otnych w ujêciu miêdzynarodowym. Referat pt. The rule of the completion of the
proceedings in the reasonable date, wyg³oszony przez dr hab. Denisa Solodova,
prof. UWM, przybli¿y³ problematykê zakoñczenia procesu w rozs¹dnym terminie
oraz zwi¹zane z tym procedury miêdzynarodowe. Nastêpnym prelegentem by³
dr Micha³ Pietkiewicz (UWM), który w wyst¹pieniu pt. Preemptive war and international law zaprezentowa³ zagadnienia zwi¹zane z wojn¹ prewencyjn¹, czyli wojn¹
podjêt¹ w celu uprzedzenia ataku przeciwnika i zmuszenia go do zaniechania agresywnych zamiarów lub zyskania dogodnych warunków do dalszego prowadzenia
dzia³añ. Z kolei mgr Kacper Milkowski (UWM) nawi¹za³ do miêdzynarodowego
prawa lotniczego w referacie pt. Terrorism and civil aviation security: problems and
trends. Zwróci³ on uwagê na zagro¿enia zwi¹zane z terroryzmem, które mog¹ wynikn¹æ z niew³aciwego wykorzystania bezza³ogowych statków powietrznych. Natomiast mgr Damian Michalski (UWM) przeanalizowa³ sytuacjê Kurdów, którzy walcz¹ o niepodleg³e pañstwo (The Kurdish path to independence). Mgr Patryk Jarosz
w wyst¹pieniu pt. Hybrid war scharakteryzowa³ regulacje prawnomiêdzynarodowe,
które mog¹ mieæ zastosowanie w przypadku wojny hybrydowej. Nastêpnym prelegentem by³a mgr Edyta Jówiak (UWM), która zaprezentowa³a funkcjonowanie
waluty bitcoin oraz przeanalizowa³a jej wp³yw na gospodarki poszczególnych
pañstw. Wskaza³a tak¿e na zagro¿enia zwi¹zane z wykorzystaniem bitcoina w praktyce. Referat pt. Regional cooperation in the European Union wyg³osi³ mgr Karol
Jêdrzejczyk (UWM), wskazuj¹c podstawowe zasady wspó³pracy europejskiej oraz
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prezentuj¹c ich liczne przyk³ady. Ponadto mgr Adrianna Tymieniecka (UWM)
w wyst¹pieniu pt. Activities of organized criminal groups in the international arena
omówi³a obszary dzia³ania miêdzynarodowych grup przestêpczych, przed wszystkim te zwi¹zane z handlem ludmi. Na zakoñczenie konferencji wyst¹pi³ Kamil Ry
(UWM), który przedstawi³ tematykê wykonywania kary mierci na wiecie (The
practice of the death penalty in XXI century).
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo miêdzynarodowe. Wczoraj,
dzi, jutro zosta³a powiêcona bardzo interesuj¹cej problematyce i nawi¹za³a do
wielu obszarów prawa miêdzynarodowego publicznego. Mnogoæ problemów i interesuj¹cych wniosków zostanie utrwalona w monografii.
Ma³gorzata Szwejkowska
Kacper Milkowski
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Emerytowany profesor
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wincenty Bednarek (19362016)
Profesor Wincenty Bednarek urodzi³ siê 6 marca 1936 r. w Rawie Mazowieckiej. Po ukoñczeniu miejscowego liceum studiowa³ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, gdzie w 1960 r. uzyska³ dyplom magistra praw na
podstawie pracy pt. Uznanie a przyznanie w procesie cywilnym, napisanej pod kierunkiem prof. Stanis³awa W³odyki. W marcu 1973 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach otrzyma³ stopieñ doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty rozbojów
na Opolszczynie, przygotowanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Hanauska. W kwietniu 1990 r. w oparciu o zgromadzony dorobek naukowy, a przede wszystkim rozprawê pt. Organizacja i funkcjonowanie policji pañstw kapitalistycznych w systemie
obrony kraju, ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego uzyska³ w Akademii
Sztabu Generalnego stopieñ doktora habilitowanego nauk wojskowych.
Od 1 maja 1997 r. podj¹³ pracê jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, od 1 padziernika 1997 r.
zajmuj¹c stanowisko kierownika Zak³adu Prawa Administracyjnego, a od koñca
1999 r. dyrektora Instytutu Prawa i Administracji, przekszta³conego nastêpnie
w 2001 r. w Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, gdzie pe³ni³ do wrzenia 2005 r. funkcjê prodziekana ds. dydaktycznych. W 2006 r. zakoñczy³ zatrudnienie jako profesor nadzwyczajny oraz kierownik
Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji i odszed³ na zas³u¿on¹
emeryturê. Nie zerwa³ jednak ³¹cznoci ze rodowiskiem olsztyñskim. Utrzymywa³
¿yczliwe kontakty kole¿eñskie oraz wnikliwie recenzowa³ pomna¿any dorobek naukowy pracowników swojej Katedry.
Praca dydaktyczna, badawcza i w znacznej mierze dorobek publikacyjny Wincentego Bednarka mieszcz¹ siê w ramach trzech dziedzin badawczych: nauk policyjnych, nauk prawnokarnych i nauk administracyjnych. Ten ostatni zakres kojarzony
jest w³anie z Jego aktywnoci¹ w orodku olsztyñskim. W tym wzglêdzie Profesor
W. Bednarek z powodzeniem wyk³ada³ naukê administracji oraz egzekucjê administracyjn¹. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania by³o jednak  stoj¹ce na
pograniczu ro¿nych dyscyplin  prawo karne skarbowe.
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Pod Jego kierownictwem na studiach administracyjnych i prawniczych w ramach pracowni dyplomowej napisanych zosta³o ponad 200 prac magisterskich oraz
ponad 300 prac licencjackich. Jako wychowawca i opiekun przyczyni³ siê do rozwoju naukowego swoich absolwentów  w seminarium doktoranckim privatissime brali
udzia³ obecni doktorzy i doktorzy habilitowani nauk prawnych w zakresie prawa,
których rekrutowa³ do swojej Katedry jeszcze jako magistrów. Profesor czêsto anga¿owa³ siê równie¿ w prace uczelnianych i kierunkowych komisji rekrutacyjnych
oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, zw³aszcza sekcji kierunków studiów humanistycznych, ekonomicznych, spo³ecznych, prawnych i artystycznych.
Profesor W. Bednarek by³ wspó³autorem opracowañ dydaktycznych, w szczególnoci tabelarycznego podrêcznika pt. Podstawowe instytucje prawa karnego
skarbowego (Olsztyn 2001, ss. 224, wspó³autorzy: J. Dobkowski, Z. Kopacz) oraz
redaktorem naukowym wydawnictw uczelnianych pt. Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego (Olsztyn 2000, ss. 182) oraz Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w wietle róde³ prawa, doktryny i orzecznictwa (Olsztyn
2002, ss. 274). Samodzielnie opracowa³ poradniki metodyczne do prowadzonych
przez siebie przedmiotów, w tym: Przewodnik dydaktyczny do nauki o administracji
(Warszawa 2004, ss. 38) oraz Przewodnik dydaktyczny do nauki prawa i postêpowania karnego skarbowego (Warszawa 2004, ss. 38). Wiele podrêczników do prowadzonych przez Profesora przedmiotów mia³o formê powielanych manuskryptów. By³
tak¿e redaktorem naukowym takich prac zbiorowych, jak: Prawne i administracyjne
aspekty bezpieczeñstwa osób i porz¹dku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej (Olsztyn 2000, ss. 408, wspó³redaktor S. Pikulski) czy Wybrane
problemy prawa publicznego i administracji (Olsztyn 2004, ss. 210, wspó³redaktor
J. Dobkowski).
Wa¿ne w Jego dorobku pozostaj¹ nastêpuj¹ce samoistne czêci opracowañ
zwartych: Zmiany w prawie karnym skarbowym, [w:] Nauki prawne wobec przemian, praca zb. pod red. R. Sztychmilera (Olsztyn 2000, s. 5769), Administracja
obrony narodowej, [w:] Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, praca zb. pod red. W. Bednarka (Olsztyn 2000, s. 165180), Turystyka a zagro¿enia bezpieczeñstwa osób i porz¹dku publicznego, [w:] Prawne i administracyjne
aspekty bezpieczeñstwa osób i porz¹dku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, praca zb. pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego (Olsztyn 2000,
s. 915), Z problematyki degresji karania w prawie karnym skarbowym, [w:] Nauka
wobec przestêpczoci. Ksiêga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, praca zb. pod
red. J. B³achut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicza (Kraków 2001, s. 239250, wspó³autorstwo J. Dobkowski, Z. Kopacz), Policja administracyjna w systemie administracji publicznej (wybrane zagadnienia), [w:] Instytucje wspó³czesnego prawa administracyjnego. Ksiêga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, praca
zbior. pod red. I. Skrzyd³o-Ni¿nik, P. Dobosza, D. D¹bek, M. Smagi (Kraków 2001,
s. 2531, wspó³autorstwo J. Dobkowski, Z. Kopacz), Wybrane aspekty ustroju powiatowych i wojewódzkich inspekcji, s³u¿b i stra¿y zespolonych, [w:] Bezpieczeñ-
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stwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeñstwa publicznego  rozwi¹zania systemowe w skali kraju i regionu, praca zb. pod red. J. Fiebiga, M. Roga, A. Tyburskiej
(Szczytno 2002, s. 5565, wspó³autor J. Dobkowski). W olsztyñskim okresie pracy
zawodowej Profesor by³ tak¿e autorem ciekawych artyku³ów naukowych, w szczególnoci: Europejski standard zrównowa¿onego uczestnictwa kobiet i mê¿czyzn
w podejmowaniu decyzji publicznych i politycznych (Journal of Modern Science
2005, nr 1, s. 720) czy Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty turystyki (Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki, t. IX, 2005, s. 916).
Profesor Wincenty Bednarek po³o¿y³ niew¹tpliwie du¿e zas³ugi w zakresie prac
organizatorskich i organizacyjnych przy powo³ywaniu studiów prawniczych w Olsztynie. By³o to ród³em Jego szczególnej osobistej satysfakcji. Równie¿ pocz¹tki
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego wi¹¿¹ siê
nieod³¹cznie z postaci¹ Profesora. By³ bowiem jednym z ojców-za³o¿ycieli, a swoj¹
prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizatorsk¹ przez wiele lat przyczynia³ siê do jego
nieustannego wzrostu.
W okresie pracy w Olsztynie pe³ni³ tak¿e funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Komisji
Dyscyplinarnej przy Radzie G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, a od 2002 r. zasiada³
w Komitecie Redakcyjnym periodyku Wydzia³u Prawa i Administracji UWM Studia
Prawnoustrojowe. Nale¿a³ równie¿ do Towarzystwa Policystycznego w Olsztynie,
a tak¿e by³ cz³onkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Jego dzia³alnoæ akademick¹ uczcili przyjaciele i uczniowie w ksiêdze pami¹tkowej na 30-lecie pracy naukowej pt. Przemiany doktrynalne i systemowe prawa
publicznego. Studia dedykowane Profesorowi Wincentemu Bednarkowi, pod red.
S. Pikulskiego, W. P³ywaczewskiego i J. Dobkowskiego (Olsztyn 2002, ss. 437)
oraz w wydaniu jubileuszowym z okazji 70-lecia urodzin: Prawo  administracja
 policja. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Wincentego Bednarka, pod red. J. Dobkowskiego (Olsztyn 2006, s. 477).
Profesor Wincenty Bednarek za wieloletni¹, zaanga¿owan¹ pracê naukowo-dydaktyczn¹ w reprezentowanych dziedzinach nauki oraz dzia³alnoæ na rzecz rodowiska
akademickiego zosta³ wyró¿niony Honorow¹ Odznak¹ Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Medalem Honorowym Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego z okazji Jubileuszu 10-lecia. Za pracê naukow¹,
dydaktyczn¹ i organizatorsk¹ by³ te¿ wielokrotnie nagradzany nagrodami rektorskimi.
Powy¿sze dane biograficzne nie oddaj¹ w pe³ni osobowoci Profesora, cz³owieka o szerokich zainteresowaniach (turyzm, historia, fantasy) i niepowtarzalnym stylu
bycia. Kontakty zawodowe i spotkania towarzyskie z Profesorem  to by³ czas
swobodnej, pe³nej ¿yczliwoci wymiany pogl¹dów, podczas której potrafi³ doradziæ,
a gdy trzeba  po ojcowsku stanowczo zwróciæ uwagê.
Profesor Wincenty Bednarek zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 24 padziernika 2016 r. Zosta³ pochowany na cmentarzu komunalnym w Rawie Mazowieckiej.
Jaros³aw Dobkowski

