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WSTĘP
Prawo jest pojęciem wieloaspektowym. W istocie zauważyć należy, że już na samo
pytanie „czym jest prawo?” przedstawiciele nauk prawnych, pomimo długiej dyskusji do dziś
nie znajdują powszechnie akceptowalnej odpowiedzi. Prawo nie jest pojęciem jednolitym
między innymi dlatego, że w obrębie nauk prawnych można wyróżnić zarówno teoretyczne
nauki prawne, historyczne nauki prawne, dogmatyczne nauki prawne, empiryczne nauki
prawne czy pomocnicze nauki prawne, co przesądza o tym, że prawo jest przedmiotem ciągłego
wieloaspektowego dyskursu naukowego. Niniejsza monografia „Problemy prawa w XXI w. –
aspekty teoretyczne i praktyczne” powstała z zamiarem wymiany wiedzy i zainteresowań
badawczych teoretyków i praktyków prawa nad aktualnymi problemami prawa. Zauważyć
należy, że prawo podlega nieustannej ewolucji, która odbywa się równolegle do zmieniającego
się świata. Niebagatelny wpływ na ewolucję prawa mają chociażby zmiany gospodarcze,
polityczne, społeczne, rozwój nowych technologii, ale również zjawiska i procesy o globalnym
zasięgu. Prawo nieustannie reaguje na to co dzieje się dookoła – zmienia obowiązujące bądź
wytwarza nowe przepisy prawne, instytucje prawne, a niekiedy nawet całe gałęzie prawa,
co ma wpływ na polski system prawny, a w końcu kształtowanie się porządku prawnego.
Monografia zawiera trzynaście artykułów naukowych, które stanowią kapitalny
przykład teoretycznej i praktycznej analizy nad problemami prawa dwóch ostatnich dekad.
Autorzy atykułów skupiają się na następujących zagadnieniach: odpowiedzialność rządowych
organizacji międzynarodowych w kontekście ich podmiotowości prawnomiędzynarodowej;
praca społecznie użyteczna w wykonywaniu kary grzywny; problem dopuszczalności
roszczenia z tytułu „złego życia”; stosunek pracy nauczycieli akademickich w świetle ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; zasady czystych rąk na tle stosowania art. 8 k.p.;
mediacji w sprawach karnych, definicja znaku „x” w prawie wyborczym; ochrona prawna osób
cierpiących na choroby psychiczne, aktualne problemy prawa karnego; zasady prawne
a instytucja świadka koronnego, warunki inwestycyjne dla elektrowni wiatrowych na tle ustawy
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, karanie osób posiadających nieznaczne
ilości środków psychoaktywnych, problematyka karania osób posiadających nieznaczne ilości
środków psychoaktywnych, przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w polskim prawie.
Prezentowane artykuły dotyczą odmiennych obszarów badawczych współczesnego
prawa, które ukazują stopień złożoności polskiego systemu prawnego a zarazem zmian, które
wraz z ewolucją prawa, nieustannie w nim zachodzą i które mają wpływ na kształtowanie się
porządku prawnego. Należy mieć nadzieję, że prace te wpłyną na zwiększenie świadomości
prawnej wszystkich czytelników.
mgr Angelika Koman
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Justyna Białous1
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZĄDOWYCH ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH W KONTEKŚCIE ICH PODMIOTOWOŚCI
PRAWNOMIĘDZYNARODOWEJ
Streszczenie: Celem rozważań jest ustalenie jak silna jest zależność pomiędzy pojęciem podmiotowości
organizacji międzynarodowych wypracowanej przez prawo i praktykę międzynarodową, a zagadnieniem
odpowiedzialności tych organizacji, czy w związku z tą zależnością, problem odpowiedzialności organizacji
wymaga stosownych regulacji, jeśli tak, to jak wygląda aktualnie proces kodyfikowania tego zjawiska oraz czy
możliwe jest ukształtowanie jednolitej, dla całego tego środowiska międzynarodowego, praktyki. Tłem dla
niniejszych rozważań jest badanie działalności w tym kierunku ONZ i UE ze względu na ich znaczenie dla prawa
europejskiego. Środowisko międzynarodowe dostrzegło problem braku odpowiedzialności organizacji, jednak
podejście samych organizacji do tego atrybutu podmiotowości jest zależne od charakteru tego podmiotu.
W związku z tym ujednolicenie prawa międzynarodowego dotyczącego odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych nie jest kwestią oczywistą do zrealizowania.
Słowa kluczowe: Rządowe organizacje międzynarodowe, prawo międzynarodowe,
prawnomiędzynarodowa, odpowiedzialność organizacji międzynarodowych.

podmiotowość

Nr ORCID: 0000-0002-3469-3031

Wstęp
Postępujący proces globalizacyjny spowodowany rozwojem w dziedzinach komunikacji oraz
przepływu informacji, wpłynął na wzrost natężenia stosunków dyplomatycznych o charakterze
zarówno dwustronnym, jak i wielostronnym2.
Wydarzenia te spowodowały, że na scenę stosunków międzynarodowych wkraczają
kolejni aktorzy, co powoduje w doktrynie prawa międzynarodowego coraz częstsze zadawanie
sobie pytania dotyczącego podmiotowości prawnomiędzynarodowej, a przede wszystkim
atrybutów tej podmiotowości.
Jednym z takich aktorów jest między innymi organizacja międzynarodowa i o ile
podmiotowość prawna organizacji już nie jest zjawiskiem kontrowersyjnym od połowy XX w.3
to jednak nadal prawo międzynarodowe mierzy się z niejednoznacznym określeniem pewnych
atrybutów tej podmiotowości i ich zakresu. Takim atrybutem jest właśnie kwestia
odpowiedzialności ponoszonej przez organizacje międzynarodowe.
Przedmiotem badań niniejszych rozważań jest związek pomiędzy pojęciem
podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych wypracowanej przez
prawo i praktykę międzynarodową, a zagadnieniem odpowiedzialności organizacji, jako
jednego z atrybutów podmiotowości. Współzależność ta została zbadana przez dokonanie
analizy wskazanych powyżej zagadnień na gruncie doktrynalnym, ale też przez analizę źródeł

Magister nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Wyróżniona w konkursie Ministra Spraw
Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną
w 2019 r. o tytule „Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych, jako przykład
dyplomacji wielostronnej z perspektywy Polski”.
2
K. A. Ghosh, The evolution of diplomacy: from classical to modern: https://www.academia.edu/11002933/
The_Evolution_of_Diplomacy_From_Classical_to_Modern [dostęp: 28.01.2020 r.].
3
M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu
klasyfikacyjnym, Temida 2, Białystok 2008, s. 342.
1
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prawa międzynarodowego oraz prześledzenie orzecznictwa sądów międzynarodowych,
ukazujących pewne tendencje w zakresie stosowania tego prawa.
Przez takie działania zamierzam ustalić jak silna jest zależność między tymi dwoma
pojęciami i czy w związku z tą zależnością, problem odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych wymaga stosownych regulacji, jeśli tak, to jak wygląda aktualnie proces
kodyfikowania tego zjawiska oraz czy możliwe jest ukształtowanie jednolitej, dla całego tego
środowiska międzynarodowego, praktyki.
Gruntem do powyższej analizy są dwie organizacje międzynarodowe: Organizacja
Narodów Zjednoczonych, ze względu na swój powszechny charakter i wpływ na całokształt
prawa międzynarodowego oraz Unia Europejska z powodu silnego zintegrowania członków tej
wspólnoty i wyjątkowo szeroki zakres odpowiedzialności, stanowiący punkt odniesienia dla
ogólnej praktyki międzynarodowej.
Powyżej zarysowane rozważania implikują szereg metod badawczych, jakie zostały
zastosowane w niniejszym rozdziale. Jest to metoda historyczna, analityczna, opisowa oraz
porównawcza.
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa rządowych organizacji międzynarodowych
w ujęciu ogólnym
Jeszcze na początku poprzedniego stulecia jedynymi uczestnikami stosunków
międzynarodowych były państwa, a podmiotowość w kontekście prawa międzynarodowego
nierozerwalna z pojęciem suwerenności4. Natomiast pojawienie się na forum
międzynarodowym organizacji rządowych oraz intensyfikacja stosunków międzynarodowych
na płaszczyźnie tych organizacji spowodowała, że zaczęto coraz częściej zadawać sobie pytanie
o nowych aktorów na międzynarodowej scenie politycznej i kwestie ich ewentualnej
podmiotowości. Spowodowało to odejście od koncepcji nierozerwalności suwerenności
z podmiotowością prawnomiędzynarodową5, co pozwoliło na uznanie podmiotowości innych
niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych działających na forum
międzynarodowym. Mimo to suwerenność ma w kontekście podmiotowości na arenie
międzynarodowej niebagatelne znaczenie, bowiem to ona nadaje państwu status
podmiotowości pierwotnej, czyli pełnej, niczym nieograniczonej, zdolnej do kreowania innych
podmiotów prawnomiędzynarodowych oraz nadawania im kompetencji i zakresu tych
kompetencji wedle zaistniałej potrzeby i chęci osiągnięcia określonego celu6.
W nauce prawa podmiotowość utożsamiana jest z kwestią posiadania zdolności prawnej,
czyli bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających bezpośrednio z prawa
międzynarodowego, jednak nie może to być element rozpatrywany samodzielnie, gdyż
prowadzi to do absurdu, gdzie krąg podmiotów jest rozszerzony do każdej osoby fizycznej
podlegającej normom prawa międzynarodowego7. W związku z tym dodatkowym czynnikiem,
zawężającym to pole jest zdolność do czynności prawnych, czyli możliwość nabywania praw
i zaciągania obowiązków.
4

R. Bierzanek , J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2004, s. 117-118.
A. Czaplińska, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu
odpowiedzialności międzynarodowoprawnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 81.
6
M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego..., s. 342.
7
R. Bierzanek , J. Symonides, Prawo międzynarodowe..., s. 119.
5
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Oba te warunki traktowane łącznie można przełożyć na grunt międzynarodowy, gdzie
państwa z racji swojego pierwotnego charakteru podmiotowości posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, natomiast w stosunku do innych podmiotów prawa międzynarodowego,
zdolność ta jest ograniczona, a jej zakres jest regulowany przez wspólne porozumienia państw.
Taka działalność państw bazująca na aktach prawnych oraz zwyczaju, powoduje
wytworzenie się specyficznej formy podmiotowości prawnomiędzynarodowej, gdzie
występuje niezliczona liczba uczestników stosunków międzynarodowych posiadających
zdolność prawną, ale każdego z nich może charakteryzować inna zdolność do czynności
prawnej. Ta różnorodność podmiotowa w prawie międzynarodowym implikuje z kolei inne
podejście do prowadzenia badań na jej polu, ponieważ aby poznać istotę podmiotowości
danego uczestnika stosunków międzynarodowych, należy zbadać, jakimi dysponuje on
atrybutami podmiotowości oraz jaki ma zakres kompetencji w ramach każdego z tych
atrybutów8.
Potwierdzeniem tego może być kultowa przy omawianiu zjawiska podmiotowości
prawnomiędzynarodowej opinia doradcza MTS w sprawie reparacji z 1949 r., w której
podmiotowość ta została wyprowadzona z analizy dotychczasowej działalności ONZ i jej
kompetencji9. Był to moment przełomowy dla stosunków międzynarodowych, gdy
definitywnie stwierdzono podmiotowość innych uczestników na arenie międzynarodowej,
wykraczającą poza instytucjonalne ramy państwa oraz wynikającą w sposób naturalny
z potrzeby zoptymalizowania stosunków między państwami w dobie przemian historycznych,
społecznych czy technologicznych.
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa rządowych organizacji międzynarodowych
w ujęciu szczególnym
Praktyka na przestrzeni XIX i XX wieku odpowiadając na potrzeby zintensyfikowanych
stosunków społecznych wykształciła pewne sztandarowe atrybuty podmiotowości rządowych
organizacji międzynarodowych. Są to przede wszystkim zdolność traktatowa, prawo legacji
czynnej i biernej, prawo do roszczeń oraz ponoszenie odpowiedzialności przez organizację10.
Zdolność traktatowa stanowi niemalże podstawę działalności organizacji, na forum
których państwa tworzą wszelkie najważniejsze dla środowiska międzynarodowego akty
prawne. Ponadto organizacje międzynarodowe niemalże od początku swojego istnienia mogły
być stroną różnego rodzaju umów, jak chociażby umowy ustanawiające siedzibę organizacji,
zawierane pomiędzy organizacją a państwem przyjmującym. Zgromadzenie Ogólne rezolucją
z 12 listopada zleciło Komisji Prawa Międzynarodowego zbadanie kwestii związanych
z traktatami zawieranymi przez państwa z organizacją międzynarodową lub między samymi
organizacjami.11 W dniu 20 marca 1986 r. przyjęta została Konwencja wiedeńska o prawie
8

I. S. Kaya, M. Aykanat, International legal personality of international organizations: OPEC case:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/527268 [dostęp: 28.01.2020].
9
Advisory Opinion of 11 April 1949, Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, (IJC
Reports 1949)
10
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi, Uniwersytet
Śląski, Katowice 1980, s. 45.
11
Summaries of the Work of the International Law Commission; question of treaties concluded between States
and international organizations or between two or more international organizations: http://legal.un.org/ilc/
summaries/1_2.shtml#a9 [29.01.2020 r.].
9
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traktatów między państwami a organizacjami międzynarodowymi lub między organizacjami
międzynarodowymi. Została ona otwarta do podpisu 21 marca 1986 r.,12 jednak nie weszła ona
jeszcze w życie. Art. 2 tej konwencji definiuje „traktat” w kontekście tego aktu prawnego, jako
międzynarodowe porozumienie prawa międzynarodowego zawarte w pisemnej formie między
jednym lub większą liczbą państw i jedną lub wieloma organizacjami międzynarodowymi, czy
też między samymi organizacjami międzynarodowymi, niezależnie od tego czy jest ona
zawarta w jednym dokumencie, czy w kilku dokumentach i bez względu na jego szczególną
nazwę13. Zdolność traktatowa organizacji międzynarodowych jest jednak ograniczona swoimi
statutowymi celami organizacji, w ramach których może zawierać stosowne porozumienia14.
Jeżeli chodzi o legację bierną i czynną organizacji, to jest ona realizowana przez
organizacje w takim zakresie, w jakim ma to miejsce w przypadku państw15. Stosowanie prawa
legacji czynnej przez organizację jest w dużej mierze zależne od polityki prowadzonej przez
ten podmiot. Organizacje prawo legacji realizują głównie przez wysyłanie swoich
przedstawicieli na konferencje innych organizacji międzynarodowych. Jednak istnieją też stałe
przedstawicielstwa organizacji delegowane w państwach przyjmujących16. Korzystanie
z prawa legacji czynnej jest na przykład bardzo rozwinięte w Unii Europejskiej.
Organizacja podejmując coraz więcej interakcji w stosunkach międzynarodowych, co ma
też związek z realizowaniem swojej zdolności traktatowej, powinna posiadać w związku z tym
opracowany system zabezpieczeń i sankcji w celu obrony praw swoich, a także innych
podmiotów będących członkami organizacji. Organizacja międzynarodowa może występować
z roszczeniami wobec państwa, które narusza jej uprawnienia lub nie wykonuje zobowiązań,
które zostały na ten podmiot nałożone. Mają one charakter różnego rodzaju sankcji, np.
dyplomatycznych, gospodarczych czy finansowych. Konwencja wiedeńska z 14 marca 1975 r.
o reprezentowaniu państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi o charakterze
uniwersalnym zastrzega, że w razie sporów stosowana może być instytucja konsultacji lub
koncyliacji17.
Problematyczna jest natomiast kwestia zdolności procesowej organizacji
międzynarodowej, gdyż praktyka jest w tym przypadku podzielona.
Generalnie organizacje międzynarodowe nie posiadają zdolności procesowej rozumianej
jako występowanie w przewodzie sądowym w charakterze strony18.
System prawa ONZ nie przewiduje możliwości dochodzenia swoich roszczeń za pomocą
sądowego rozwiązywania sporów natomiast Unia Europejska posiada taką możliwość na mocy
art. 335 TFUE stanowiącego, że „W każdym z Państw Członkowskich Unia posiada zdolność
prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez
ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; może ona zwłaszcza nabywać lub zbywać mienie

12

Ibidem.
Art. 2 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between
International Organizations z dnia 21 marca 1986, (United Nations publication, Sales No. 94.V.5), document
A/CONF.129/15.
14
A. Czaplińska, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych ..., s. 95.
15
Ibidem.
16
G. Grabowska, Prawo dyplomatyczne w stosunkach..., s. 45-46.
17
Ibidem, s. 49.
18
Ibidem, s. 47.
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ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem”19. Powyższy artykuł nakreśla szeroki zakres
podmiotowości Unii Europejskiej pod względem przyznanych jej kompetencji.
Ponadto od wielu lat konsekwentnie realizuje ona swoje dążenia do przystąpienia do
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości uważając, że
UE powinna podlegać tym samym standardom dotyczącym praw człowieka, co jej państwa
członkowskie, będące stronami niniejszej konwencji20.
Przystąpienie UE do Konwencji miałoby ogromne znaczenie również dla nauki prawa
międzynarodowego, gdyż Unia stając się jednym z sygnatariuszy, potencjalnie mogłaby stać
się jedną ze stron sporu sądowego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Kwestia odpowiedzialności rządowej organizacji międzynarodowej w kontekście
podmiotowości prawnomiędzynarodowej
Na tle przedstawionych powyżej atrybutów podmiotowości stanowiących prawa organizacji
międzynarodowych i ich ochronę, naturalnym wydaje się występowanie również jej
odpowiedzialności. Jako że podmiotowość prawna oznacza nie tylko prawa, ale również
obowiązki, których niewłaściwe wykonywanie lub ich całkowite zaniechanie powinno dawać
możliwość wyciągnięcia konsekwencji stanowiących zabezpieczenie praw innych podmiotów
prawa międzynarodowego.
Ta kwestia była już z resztą poruszana od niemalże początku dyskusji o podmiotowości
organizacji, po wydaniu cytowanej już wcześniej opinii doradczej MTS z 1949 r. w sprawie
zasadności występowania ONZ z roszczeniem o odszkodowanie. Otóż rok po wydaniu danej
opinii, C. Eagleton wskazywał, że MTS dokonując swojej analizy, poza samą kwestią
odszkodowania, miał też na myśli odpowiedzialność, ponieważ, jak twierdził, prawa
i obowiązki są zazwyczaj ze sobą powiązane21.
Ponadto wspomniany już problem, w którym system ONZ nie przewiduje dla swoich
organizacji możliwości bycia stroną w postępowaniu sądowym, może wywołać negatywne
skutki również dla innych podmiotów, które w razie szkody powstałej z powodu organizacji
nie miałyby możliwości proceduralnych zabezpieczenia w związku z tym swoich praw. Brak
sądowej odpowiedzialności ONZ jest jej dużą wadą. Praktyka wymusiła
zinstytucjonalizowanie kontroli nakładanych sankcji indywidualnych RB ONZ decyzją
Komitetu ds. Sankcji RB ONZ. Została w ramach ONZ ukształtowana odpowiednia instytucja
zajmująca się przyjmowaniem wniosków o wykreślenie z wykazu osób objętych sankcjami.
Wnioski te są rozpatrywane, gdzie następuje weryfikacja celowości takiego wpisu. Jest to
jednak praktyka wywołująca odpowiedzialność organizacji w bardzo wąskim zakresie22.
Niektóre organizacje regulują swoją odpowiedzialność przepisami wewnętrznymi23 jak
np. Unia Europejska, której system praw, ale również i obowiązków jest, na tle innych
organizacji, niezwykle rozbudowany. Ciekawe jest, że tak szerokie rozwiązania
zostały zastosowane przez UE już w 1957 r. w momencie uchwalania Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, gdzie art. 288, w pierwszym akapicie określa odpowiedzialność
19

Art. 335 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864).
Commission staff working document on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights in 2016
(SWD(2017) 162 final).
21
C. Eagleton International Organization and the Law of Responsibility, RCADI 1950-I, vol. 76, s. 323.
22
J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 2, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 492-495.
23
Ibidem.
20
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organizacji wynikającą ze swojej działalności umownej, natomiast w drugim akapicie
przewidział też kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wynikłe
z pozaumownej działalności UE oraz jej organów. Z kolei art. 235 tego aktu przewiduje formę
tej odpowiedzialności stwierdzając, że „Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania
w sporach dotyczących odszkodowań określonych w artykule 288 akapit drugi”. Następnie
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uchwalony w 2007 r. powtórzył powyżej cytowane
artykuły jako kolejno art. 340 oraz 268.
Orzecznictwo TSUE na podstawie tych dwóch artykułów, jest niezwykle bogate,
a z prawa tego korzystają zarówno prywatne osoby prawne mające siedzibę na terytorium UE,
jak i osoby fizyczne. Ponadto w kwestiach odpowiedzialności, które nie zostały bezpośrednio
objęte postanowieniami traktatowymi UE, TSUE wypełnia swoim orzecznictwem zaistniałe
luki prawne. Na przykład w wyroku z dnia 18 września 2018 r. Trybunał stwierdził,
że “Nie można odmówić podmiotowi prawa możliwości wniesienia skargi opartej na
bezpodstawnym wzbogaceniu Unii tylko na tej podstawie, że traktat FUE nie przewiduje
wyraźnie trybu odwoławczego przeznaczonego dla tego rodzaju skargi. Jak bowiem orzekł już
Trybunał, dokonywanie wykładni art. 268 i 340 TFUE w sposób, który wykluczałby tę
możliwość, prowadziłoby do rezultatu sprzecznego z zasadą skutecznej ochrony sądowej,
usankcjonowanej przez orzecznictwo Trybunału i potwierdzonej w art. 47 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej.”24 Pokazuje to, jaki wpływ na kształtowanie się
odpowiedzialności organizacji międzynarodowych ma orzecznictwo sądów, a skala
wykorzystywania tej instytucji w UE uświadamia, jak zabezpieczenie odpowiedzialności
organizacji, przez zapewnienie jej zdolności sądowej, ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa
innych podmiotów.
Jednak mimo świetnych rozwiązań UE w tym zakresie, rozwiązania przez nią nie ma
charakteru powszechnego, bowiem jest ona zamknięta w ramach własnych struktur. Być może,
gdyby UE stała się ostatecznie sygnatariuszem Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka
i Podstawowych Wolności spowodowałoby to zmianę w kierunku większego ujednolicenia tej
instytucji, w związku z możliwością postawienia UE przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka na podstawie tej konwencji.
Jak dotąd nie udało się jeszcze skodyfikować tego zagadnienia w sposób generalny.
Dopiero w 2001 r. nastąpił przełom dotyczący tego problemu, gdy 12 grudnia Zgromadzenie
Ogólne ONZ postanowiło zlecić Komisji Prawa Międzynarodowego rozpoczęcie prac nad
tematem „Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych”25. Na 63 sesji KMP w 2011 r.
został przyjęty „Projekt przepisów dotyczących odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych.”
Art. 3 tego projektu przedstawia zasadę ogólną odpowiedzialności organizacji
międzynarodowej przez „naruszenie prawa międzynarodowego”26, które art. 4 tego projektu
definiuje, jako zachowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu, które może być przypisane
Wyrok TSUE z dnia 18 września 2018 r. Skarga dotycząca wzbogacenia Unii z tytułu likwidacji uprawnień w
zakresie świadczeń emerytalnych (José Barroso Truta i inni przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii
Europejskiej) (T-702/16 P).
25
Analytical Guide to the Work of the International Law Commission; Responsibility of international
organizations: http://legal.un.org/ilc/guide/9_11.shtml [30.01.2020 r.].
26
Draft articles on the responsibility of international organizations: http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/
instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf&lang=EF [30.01.2020 r.].
24
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tej organizacji międzynarodowej zgodnie z prawem międzynarodowym oraz stanowi
naruszenie międzynarodowego zobowiązania tej organizacji27. Projekt tej konwencji stawia
duży nacisk na rozróżnienie różnych rodzajów odpowiedzialności, na którą składają się:
odpowiedzialność samej organizacji międzynarodowej, jej organów, ale też odpowiedzialność
państw członkowskich w związku z działalnością w ramach organizacji oraz innych organizacji
międzynarodowych mających status członka. W projekcie tym zostały też zaproponowane
formy reparacji w sytuacji działania lub zaniechania organizacji niezgodnego z prawem
międzynarodowym. W pierwszej kolejności naruszyciel prawa zobowiązany jest do
zaprzestania naruszenia oraz przywrócenia stanu sprzed powstałej szkody. Jeżeli jednak
naprawienie szkody w ten sposób nie możliwe wtedy podmiot odpowiedzialny, zobowiązany
jest wypłacić odpowiednie odszkodowanie, natomiast jeżeli dwa powyższe rozwiązania nie
mogą być zastosowane, organizacja musi publicznie i formalnie przyznać się do wyrządzonej
szkody, wyrazić swój żal z tego powodu oraz przeprosić stronę poszkodowaną.
Projekt ten składa się ogólnie z 67 artykułów. Został on przedłożony Zgromadzeniu
Ogólnemu jeszcze tego samego roku, który rezolucją z dnia 9 grudnia 2011 r. przyjął go
i przedłożył rządom państw członkowskich oraz organizacjom międzynarodowym. Jednak nie
uchwalono jeszcze tego projektu jako aktu prawnego. Zgromadzenie Ogólne rezolucją z dnia
10 grudnia 2017 r. postanowiło uwzględnić dany projekt w porządkach obrad 75 sesji, która
ma się odbyć w 2020 r. w celu określenia między innymi kwestii formy, jaką można nadać tym
artykułom28.
Jeżeli projekt zostanie uchwalony, będzie to pierwszy akt prawny o charakterze ogólnym,
regulujący odpowiedzialność organizacji międzynarodowych.
Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, odpowiedź co do zasadności wdrażania przez państwa
procedur pociągnięcia organizacji międzynarodowej do odpowiedzialności wydaje się być
oczywista, gdyż wynika to z samej natury “podmiotowości”. Tym bardziej powinno to być
zasadne po przeanalizowaniu już od dawna posiadanych przez te organizacje innych atrybutów
podmiotowości i ich zakresu. Ponadto biorąc pod uwagę stopień zaangażowania różnego
rodzaju podmiotów prawa międzynarodowego w działalność na forum rządowych organizacji
międzynarodowych, brak możliwości zgłaszania swoich roszczeń w związku z zaistniałą
z winy organizacji szkody, wydaje się być wręcz czymś krzywdzącym i tworzącym duże pole
do nadużyć.
Analizując aktualną działalność ONZ i UE widać, że dostrzeżono ten problem, jednak
sposób podejścia do tematu odpowiedzialności według tych organizacji jest zgoła odmienny.
ONZ mająca bardzo duży wpływ na kształtowanie się prawa całej społeczności
międzynarodowej, w kwestii odpowiedzialności, zajmuje dość statyczne stanowisko.
Z jednej strony to, że Komisja Prawa Międzynarodowego podjęła się opracowania
projektu konwencji dotyczącej odpowiedzialności organizacji międzynarodowych stanowi, że
jest to dla ONZ ważne zagadnienie do uregulowania i jeżeli ostatecznie uda się uchwalić
niniejszą konwencję i wprowadzić ją w życie, to bez wątpienia będzie to przełomowe
27

Ibidem.
Analytical Guide to the Work of the International Law Commission; Responsibility of international
organizations: http://legal.un.org/ilc/guide/9_11.shtml [30.01.2020 r.].
28
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wydarzenie dla prawa międzynarodowego. Z drugiej strony jednak postanowienia znajdujące
się w konwencji są mało precyzyjne. W związku z tym istnieje ryzyko, że konwencja będzie
zawierała zbyt ogólne postanowienia, żeby w praktyce mogła być stosowana, tym bardziej, że
wyłączeniom odpowiedzialności poświęcony jest cały rozdział projektu, zawierający również
dużo ogólnych przepisów, które mogą stanowić potencjalne nadużycie.
Z kolei UE od samego początku istnienia, czyli jeszcze w czasie funkcjonowania jako
Wspólnota Gospodarcza, dość obszernie zarysowała granice atrybutów swojej podmiotowości.
W związku z przyznaniem UE dużego zakresu praw, postanowiono narzucić tej organizacji
równie szerokie ramy odpowiedzialności, włączając w to możliwość bycia pozwaną przed
TSUE. Tak ukształtowana instytucja odpowiedzialności wiąże się z charakterem UE jako
wspólnoty gospodarczej opartej na bardzo dużym stopniu integracji, gdzie prawo uchwalane na
jej forum wiąże bezpośrednio państwa członkowskie. Jednak system odpowiedzialności
UE stosowany jest wyłącznie w regionalnym zakresie.
Z kolei ONZ jako organizacja o charakterze powszechnym charakteryzuje się większą
swobodą między jej członkami. Na jej forum poruszane są przede wszystkim globalne
problemy społeczne, a jej decyzje, przeważnie nie są aż tak doniosłe w skutkach dla jej
członków, jak normy UE dla państw europejskich. W związku z tym forma odpowiedzialności
przewidziana w projekcie konwencji, mimo braku przewidzianej sądowej kontroli, może
okazać się dla ONZ i jej członków wystarczająca, jeżeli projekt ostatecznie zostanie uchwalony
oraz kwestie reparacji zostaną odpowiednio zinstytucjonalizowane, tak aby faktycznie
zabezpieczyć prawa pozostałych podmiotów stosunków międzynarodowych. Powszechny
charakter ONZ implikuje jednak duży wpływa na zarys prawa międzynarodowego i jego
tendencji, więc w kwestii ujednolicenia instytucji odpowiedzialności uchwalenie niniejszej
konwencji miałoby bardzo duże znaczenie.
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THE RESPONSIBILITY OF INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
WITHIN THE CONTEXT OF THEIR LEGAL PERSONALITY
Summary: The point of consideration is to determine how strong is the relationship between the concept
of legal personality of international organizations developed by both law and international practice, and
the issue of responsibility of international organizations. Due to this relationship, does the problem of
international organizations' liability require appropriate regulations? If so, what is the current process of
codifying this phenomenon and whether it is possible to form a uniform practice for the entire
international environment. The background to these considerations is the study of efforts in this direction
of the UN and the EU due to their importance for European law. The international community has
recognized the problem of the organization's lack of responsibility, but the organizations' approach to
this attribute of subjectivity depends on the nature of this entity. Therefore, the harmonization of
international law regarding the liability of international organizations is not self-evident.
Keywords: Intergovernmental Organizations, international law, legal personality, responsibility of
international organizations.
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PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA W WYKONANIU KARY
GRZYWNY JAKO SZANSA DLA SKAZANEGO – UJĘCIE
KARNOPRAWNE I PRAKTYCZNE
Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie instytucji pracy społecznie użytecznej jako formy zastępczego
wykonania kary grzywny w aspekcie szans dla skazanego ze względu na status majątkowy. Przeanalizowane
zostaną wybrane przepisy kodeksu karnego wykonawczego ze zwróceniem uwagi na aspekty proceduralne i
praktyczne. Dopełnieniem analizy będzie analiza orzecznicza. W ramach metod badawczych dotyczących
szczegółowych nauk prawnych wykorzystano: metodę studiów literatury, metodę studiów orzecznictwa jak
również metodę prawno – dogmatyczną. Całość kończy syntetyczne podsumowanie.
Słowa kluczowe: Praca społeczne użyteczna, grzywna, kara zastępcza, skazany.
Nr ORCID: 0000-0002-7484-3604

Wstęp
W wyniku prawomocnego orzeczenia sądu wobec sprawcy, stosownie do art. 32 pkt 1 Kodeksu
karnego30, może zostać orzeczona kara grzywny. Grzywna ta podlega wykonaniu stosownie
do przepisów rozdziału VIII części szczególnej Kodeksu karnego wykonawczego 31.
Ustawodawca przewidział w postępowaniu wykonawczym kilka instytucji, kiedy grzywna nie
będzie realizowana w klasycznej formie zapłaty jednorazowej określonej sumy pieniężnej,
m.in. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zamiast grzywny, rozłożenie grzywny
na raty czy też zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną. Praca społecznie użyteczna
pojawia się w k.k.w. w powiązaniu z instytucją grzywny w następujących aspektach: zamiany
grzywny na pracę społecznie użyteczną (art. 45 k.k.w.), braku zgody na jej podjęcie
w kontekście wykonania zastępczej kary pozbawienie wolności lub uchylenie od jej wykonania
albo niecelowości lub niemożliwości wykonywania prac (art. 46 k.k.w.), wstrzymania
wykonania zastępczej kary pozbawienie wolności (art. 48a k.k.w.). Autor odniesie się do
definicji i funkcji grzywny w postępowaniu karnym oraz wynikającym z niego postępowania
wykonawczego, omówi charakter prac społecznie użytecznych oraz przedstawi poglądy
naukowe w tym zakresie. Dopełnieniem artykułu będzie przegląd współczesnego orzecznictwa
w tym zakresie, wraz ze stosownym komentarzem i wnioskami. Artykuł zostanie zakończony
syntetycznym podsumowaniem.
Pojęcie grzywny na gruncie Kodeksu karnego
Jedną z kar przewidzianą w Kodeksie karnym jest kara grzywny, a o jej stosowaniu decydują
odpowiednie przepisy prawa materialnego pozwalające zastosować tą karę, jak również
przepisy procesowe. Jak podkreśla A. Grześkowiak, w Kodeksie karnym, hierarchia kar została
odwrócona – wymienia się kary od najłagodniejszej do najsurowszej. Taki układ kar – zgodnie
z uzasadnieniem projektu Kodeksu karnego ma bowiem wskazywać sędziemu ustawowe
Doktor, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa
Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
30
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.), dalej k.k.
31
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 676 poz. 557 z późn zm.),
dalej k.k.w.
29

17

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

priorytety w wyborze rodzaju kary, powinien on, zgodnie z zasadą ultima ratio, wybierać karę
najłagodniejszą z możliwych32. Dyrektywa, co do wyboru rodzaju kary, zrekonstruowana
z katalogu kar zawartego w art. 32 k.k., znajduje częściowe potwierdzenie w zmienionym
art. 58 § 1 k.k.33, co do którego zakłada się, że lepiej wypełni cele, które mu przypisał
ustawodawca. Kara grzywny jest karą najłagodniejszą w kodeksowym systemie kar orzekanych
za przestępstwo; należy do kar wolnościowych, nie izolacyjnych, majątkowych (dolegliwość
ekonomiczna wynikająca z uszczuplenia majątku sprawcy)34. Kara grzywny przewidziana jest
w trzech formach: jako kara samoistna, jako kara kumulatywna, która może być wymierzona
obok kary pozbawienia wolności (art. 33 § 2 k.k.35), i jako grzywna, która może być
wymierzona obok kary pozbawienia wolności w przypadku warunkowego zawieszenia
wykonania tej kary, gdy jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na innej podstawie
nie jest możliwe (art. 71 § 1 k.k.36).
Analizując karę grzywny zwraca się uwagę na jej zalety i wady. I tak R.A. Stefański
wskazuje na główne zalety grzywny, w szczególności: grzywna nie jest karą pozbawienia
wolności, a przy tym jest elastyczna i podzielna tak jak kara pozbawienia wolności; ma
nieizolacyjny charakter i wynikające stąd pozytywne konsekwencje dla skazanego i jego
rodziny; towarzysząca jej anonimowość wpływa na ograniczenie stygmatyzacji skazanego
(anonimowość utrudnia jednak oddziaływanie ogólnoprewencyjne tej kary na etapie jej
wykonywania); grzywna spełnia wychowawczo-prewencyjne funkcje, gdyż pozbawia ona
skazanego przestępstwa bezprawnej korzyści; uświadamia wymiernie sens odpowiedzialności;
istotnym argumentem przemawiającym na korzyść grzywny jest jej wymierność, tj. możliwość
dostosowania dolegliwości do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, jak również
majątku skazanego; grzywna przynosi także konkretne dochody Skarbowi Państwa37. Do wad
grzywny zalicza się z kolei nierównomierność odczuwania jej dolegliwości przez osoby
o różnym statusie majątkowym, obciążenie dolegliwością grzywny osób nieskazanych, ale
znajdujących się w kręgu najbliższych dla skazanego, jak również możliwość uiszczenia
grzywny ze środków pochodzących od osób trzecich38.
Wykonanie kary grzywny w karnym postępowaniu wykonawczym
Zgodnie z art. 44 k.k.w. skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni
a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze
egzekucji. Sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Treść
wezwania musi obejmować przede wszystkim kwotę kary grzywny podlegającej uiszczeniu
przez skazanego, gdzie w przypadku kary grzywny orzeczonej w systemie stawek dziennych
oznacza to, że podaje się w wezwaniu kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek przez
A. Grześkowiak, Komentarz do art. 32 k.k., Legalis 2019, s. 5.
Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia
wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd orzeka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek
karny nie może spełnić celów kary.
34
Ibidem.
35
Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli
sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.
36
Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności
na innej podstawie nie jest możliwe.
37
R.A. Stefański, Komentarz do art. 32 k.k., Legalis 2019, teza 9.
38
Ibidem.
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ich wysokość określoną w wyroku39. W razie zaliczenia w wyroku skazującym (art. 63 § 1
k.k.40) lub postanowieniu (art. 420 § 1 k.p.k.41) okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na
poczet orzeczonej kary grzywny wysokość tej kary podana w wezwaniu musi uwzględniać
to rozstrzygnięcie. Wezwanie powinno zawierać stwierdzenie, aby kara grzywny została
uiszczona przez skazanego w terminie 30 dni od doręczenia odpisu wezwania wraz
z pouczeniem (§ 406 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych)42. Przy wezwaniu należy
zatem skazanego pouczyć o tym, iż w razie nieuiszczenia grzywny w terminie ściąga się ją
w drodze egzekucji, a także o możliwości jej zamiany na pracę społecznie użyteczną lub na
zastępczą karę pozbawienia wolności. Przy orzekaniu grzywny zakłada się, że skazany będzie
miał możliwość jej zapłaty43.
Prace społecznie użyteczne w postępowaniu wykonawczym
Na wstępie należy określić cechy charakterystyczne pracy społecznie użytecznej wynikające
z obowiązujących przepisów. Zaliczymy do nich: nieodpłatność, poddanie pracy formom
kontroli, określenie charakteru i miejsca jej wykonywania, określenie czasu jej trwania przy
zastosowaniu ustawowego równoważnika, określenie indywidualnego wymiaru czasu pracy
przez sąd. Podkreśla się, że praca społecznie użyteczna w przeciwieństwie np. do rozłożenia
grzywny na raty, powoduje zmianę rodzaju dolegliwości (z ekonomicznej na ograniczającą
wolnościowo) i stanowi formę zastępczą wykonania grzywny, a nie jedynie modyfikację
podstawowej formy wykonania tej kary (przy art. 45 k.k.w.)44. Ponadto skazany może nie
wyrazić zgody na podjęcie takiej pracy w ramach art. 45 k.k.w. lub uchylić się od jej wykonania
albo też zamiana grzywny na taką pracę jest niemożliwa lub niecelowa, wtedy skutkuje to
zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 46 k.k.w.). W trakcie
wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności istnieje możliwość jej zamiany na
wykonywanie prac społecznie użytecznych (art. 48a k.k.w)45. Wykonanie pracy społecznie
użytecznej odbywa się na podstawie przepisów dotyczących realizowania obowiązku pracy
związanego z karą ograniczenia wolności (art. 53-58 i art. 60 k.k.w). Praca społecznie
użyteczna to nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne, a cel społeczny to cel

39

J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., Legalis 2018, s. 9-10.
Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając
w górę do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi
kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny.
41
Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania
lub środków zapobiegawczych wymienionych w art. 276 zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu,
nakaz powstrzymywania się od działalności lub prowadzenia pojazdów albo dowodów rzeczowych, sąd orzeka
o tym postanowieniem na posiedzeniu.
42
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów
powszechnych, Dz. U. poz. 1141.
43
Vide: postanowienie SA w Krakowie z dnia 16 września 1998 r.43, w którym stwierdzono, że skoro stan
majątkowy skazanego (jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe) uzasadnia przekonanie, że nie uiści
on grzywny, to się jej nie orzeka, bo jest to bezcelowe, choćby była zasłużona.
44
K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV., Lex 2018, teza 1.
45
Sama instytucja pracy społecznie użytecznych funkcjonuje także w innych krajach np. w Niemczech, gdzie
podkreśla się jej duże walory resocjalizacyjne. W warunkach niemieckich instytucja ta przyczyniła się do
zmniejszenia orzekania zastępczych kar pozbawienia wolności, rozładowania przepełnionych więzień, bardziej
humanitarnego traktowania sprawców drobnych przestępstw (Za J. Wojciechowska, Praca społecznie użyteczna
w niemieckim systemie środków karnych, PiP 1992/6, s. 87-89).
40
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społecznie użyteczny, który przynosi korzyść określonej wspólnocie ludzi46. Obowiązek pracy
ma wzbudzać w skazanym wolę kształtowania społecznie pożądanych postaw, zwłaszcza
poczucia odpowiedzialności i przestrzegania porządku prawnego47. Kwestie miejsca
wykonywania prac społecznie użytecznych reguluje art. 56 k.k.w. Praca może być
wykonywana na rzecz określonych instytucji48.
Praca społecznie użyteczna na tle uregulowań k.k.w. w zakresie grzywny
Pierwszą omawianą instytucją jest zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną
uregulowana w art. 45 k.k.w., który stanowi, że jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej
stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że
byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną,
przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie
użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa
się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym,
kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego49. Ustawodawca w § 3 dodaje,
że ww. przepisy stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna
granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy
społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20 000 złotych. W doktrynie
podkreśla się, że art. 45 k.k.w jest ważnym instrumentem kryminalnopolitycznym, a właściwie
realizowany zapobiega orzekaniu zastępczych kar pozbawienia wolności w stosunku do
skazanych za przestępstwa o małej szkodliwości społecznej, którzy nie wykazują znacznego
stopnia demoralizacji50. Na wstępie należy zwrócić uwagę na ograniczenie w stosowaniu tej
instytucji – ustawodawca ograniczył możliwość zamiany kary grzywny na prace społecznie
użytecznej do sytuacji bezskuteczności w egzekucji grzywny (formalnej lub

A. Antkowiak, Instytucja zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, s. 69, www.repozytorium.uni.
wroc.pl/.../05_A_Antkowiak_Instytucja_zamiany_kary_grzy..., Data dostępu: 16.07.2019 r.
47
Ibidem.
48
Instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowowychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej,
niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą oraz na rzecz innych podmiotów niż wymienione wcześniej, którym
powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, 4-6
lub 7-15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432
i 2500).
49
Art. 53 k.k.: § 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc,
by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz
biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także
potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. § 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia
w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na
szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim,
rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa,
właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego
popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu
poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. § 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod
uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy
nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.
50
S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Legalis 2017, s. 5.
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uprawdopodobnionej) do 120 stawek dziennych lub 240000 zł51. Ograniczenie w postaci górnej
granicy bywa poddawane krytyce, w której zwraca się uwagę, ze jest to niespełna ¼ górnej
wysokości rodzajowej kary, co jest rozwiązaniem stosunkowo surowym w porównaniu
z innymi krajami52. Powoduje to, że w przypadku wyższych grzywien jedyna formą
zastępczego wykonania kary grzywny staje się kara pozbawienia wolności53. Ustawodawca nie
określił jednocześnie dolnej granicy grzywny, a zatem należy przyjąć, że w przypadku kary
grzywny orzeczonej kwotowo za przestępstwo, jeśli ustawa szczególna nie stanowi inaczej,
wynosi 100 zł54, a w przypadku kary grzywny za przestępstwo (art. 33 § 1 k.k.) lub przestępstwo
skarbowe (art. 23 § 1 k.k.s.55). Kolejnym elementem poddanym analizie jest fakultatywność
rozwiązania określonego w art. 45 k.k.w. Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną
zawsze ma charakter fakultatywny, co oznacza, że jest to możliwość, a nie konieczność
stosowania tego rozwiązania. W przypadku, gdy skazany wnosi o wydanie takiej decyzji,
obowiązkiem sądu jest dokładne ustalenie i ocena, czy istnieją przesłanki uzasadniające
uwzględnienie wniosku skazanego56. Do przesłanek negatywnych takiej zamiany zaliczyć
należy: faktyczny brak możliwości skierowania do takiej pracy wobec jej braku na określonym
terytorium57, przewidywanie negatywnej postawy skazanego wg tej formy kary, brak stałego
miejsca zamieszkania, choroba i inne przeciwskazania do wykonywania pracy, sytuacja
rodzinna i losowa i inne58. Podnosi się także, że niecelowa byłaby zamiana grzywny na prace
społecznie użyteczne, gdy: dotyczy to młodocianych, co odrywało by ich od nauki,czy osób
uzależnionych od alkoholu (tu stanowiska są sprzeczne, bo przywołuje się argument, że praca
taka powoduje lepszą organizację życia osoby młodej, podnosi się także, że dobór pracy można
dostosować do rodzaju nauki młodocianego)59. Dodaje się jednak, że biorąc pod uwagę cel
wprowadzenie tej instytucji w postaci ograniczenia wykonywania krótkoterminowych
i nieefektywnych kar zastępczych pozbawienia wolności, sąd powinien każdorazowo
w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zamiany grzywny na prace społecznie
użyteczną60. Ostatnim istotnym merytorycznie elementem zastosowania instytucji z art. 45
k.k.w. jest bezskuteczność egzekucji lub zaistnienie okoliczności, z których wynika, że byłaby
ona bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w ujęciu klasycznym odnosi się do postępowania
egzekucyjnego w ramach postępowania cywilnego. Komornik musi przedstawić bowiem
protokół z czynności, o którym mowa w art. 809 k.p.c.61, w którym stwierdzone zostaną
przesłanki do bezskuteczności egzekucji. Analogicznie można potraktować umorzenie
W doktrynie w tym zakresie pojawiły się spory czy ustawodawca miał na myśli wysokość grzywny wynikającą
z danego orzeczenie karnego (jako kara jednostkowa lub łączna), np. orzeczonej jak 240 stawek, ale zapłaconej w
połowie, czy też do grzywny niewykonanej w chwili orzekania o jej zastępczej formie. Ostatecznie ukształtował
się pogląd, że drugie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne i stosowane (Za J. Lachowski, Kodeks karny
wykonawczy. Komentarz. Legalis 2018, s. 9).
52
W. Dadak, Grzywna samoistna w stawkach dziennych, Lexis Nexis 2011, s. 236.
53
Ibidem.
54
Art. 11 § 4 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 554 z
późn. zm.
55
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 z późn. zm.)
56
K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Lex 2017, teza 3.
57
Mając na względzie art. 54 k.k.w.
58
K. Postulski, op.cit., Lex 2017, teza 4.
59
K. Dąbkiewicz, op. cit., Lex 2018, teza 12.
60
J. Lachowski, op.cit., Legalis 2018, s. 11.
61
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.)
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postępowania na podstawie art. 824 k.p.c. Bezskuteczność odnosi się tutaj zarówno do
bezskuteczności całej kary grzywny, jak i do przypadku, gdy bezskuteczności odnosi się
wyłącznie do niewykonanej części grzywny62. Drugi przypadek, który dopuszcza ustawodawca
to przewidywanie bezskuteczności egzekucji oparte na analizie całokształtu okoliczności
ujawnionych w toku postępowania, bez formalnego wszczęcia egzekucji na gruncie
postępowania cywilnego (prawdopodobieństwo jego umorzenia na podstawie art. 206 w zw.
art. 51 k.k.w. i obciążeniem kosztami Skarbu Państwa). Ostatnim elementem poddanym
analizie jest czas wykonywania pracy społecznie użytecznej. Sąd określa wymiar czasu pracy
w ujęciu miesięcznym, co ma doprowadzić do faktycznego, elastycznego dopasowania tej
pracy do możliwości skazanego. Sprzyjać to jednak może jednocześnie ograniczeniu
stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności spowodowanego koniecznością jej
orzeczenia w związku z niewykonaniem pracy społecznie użytecznej. Należy również
pamiętać o wyłączeniach w zakresie stosowania art. 45 k.k.w.63.
Kolejną regulacją w k.k.w. odnoszącą się do prac społecznie użytecznych jest art. 46
k.k.w. stanowiący, że jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności
sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności, gdy: 1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy
społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania,
lub 2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa64.
Zastępcza kara pozbawienia wolności stanowi, obok pracy społecznie użytecznej, odmianę
zastępczej formy wykonania kary grzywny w sytuacji, gdy nie dochodzi do jej dobrowolnego
uregulowania poprzez zapłatę, ma jednak charakter obligatoryjny. W doktrynie podkreśla się,
że ramach ustawowego modelu wykonania kary grzywny wariant izolacyjny w postaci
zastępczej kary pozbawienia wolności powinien być stosowany jako skrajna ostateczność65.
Dopóki istnieje realna możliwość uiszczenia grzywny, także w formie rozłożenia na raty, czy
też wykonania w formie zastępczej w postaci pracy społecznie użytecznej, dopóty sąd nie
powinien orzekać wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności66. Zastępcza kara
pozbawienia wolności z jednej strony ma wywrzeć presję na skazanego, aby skłonić go do
uiszczenia grzywny, z drugiej zaś strony natomiast ma na celu ograniczenie zakresu
62

Za J. Lachowski, op.cit., Legalis 2018, s. 13.
Regulacja ta nie dotyczy kary grzywny orzeczonej za wykroczenia z uwagi na szczególne unormowanie
wynikające z art. 25 § 1 k.w. jak również nie odnosi się do grzywny orzeczonej za wykroczenie skarbowe z uwagi
na art. 185 k.k.s. Art. 25 § 1 k.w. stanowi, że jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności
sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną,
określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art.
20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio. Art. 185 k.k.s. stanowi, że jeżeli egzekucja grzywny okazała się
bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić karę grzywny
na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 7 dni,
najdłużej – 3 miesiące; określa się ją w dniach i miesiącach.
64
Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia
wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy
pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli
ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary
pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Przepisy te stosuje się odpowiednio do grzywny
określonej kwotowo, z tym, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do
4000 złotych
65
K. Dąbkiewicz, op. cit., Lex 2018, teza 2.
66
Ibidem.
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niepowodzenia wykonawczego i zapobieżenie jego bezkarności. Zastępcza kara pozbawienia
wolności bowiem stanowi dolegliwość, która ma zastąpić podstawowy rodzaj dolegliwości
wynikającej z orzeczonej kary grzywny67. Co istotne, konsekwencją zarządzenia na podstawie
art. 46 § 1 k.k.w. wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za grzywnę jest
to, że orzeczona prawomocnym wyrokiem grzywna nie podlega wykonaniu, a w jej miejsce
wykonuje się zastępczą karę pozbawienia wolności (pamiętać jednak należy, że zgodnie art. 47
§ 2 k.k.w., w takim przypadku skazany w każdym czasie może się zwolnić z wykonania kary
zastępczej poprzez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem
grzywny)68. W efekcie dalszym przedmiotem postępowania wykonawczego jest już wyłącznie
zastępcza kara pozbawienia wolności69. Zastępczą karę pozbawienia wolności przewiduje
również Kodeks karny skarbowy (art. 184 § 4 i art. 186 k.k.s.), który – podobnie jak Kodeks
wykroczeń w stosunku do zastępczej kary aresztu (art. 25 § 2 k.w.) – w sposób odrębny reguluje
zasady jej orzekania.
W kwestii stosowania artykułu 46 k.k.w. utrwaliła się linia orzecznicza zwracająca uwagę
na kilka istotnych elementów. W orzeczeniu SA w Gdańsku70 przyjęto, że rozstrzyganie kwestii
modyfikacji formy wykonania grzywny, takiej jak rozłożenie na raty, czy też kwestii umorzenia
grzywny, w sytuacji gdy w mocy pozostaje postanowienie o zarządzeniu wykonania zastępczej
kary pozbawienia wolności za tę grzywnę, jest bezprzedmiotowe. Sąd zwrócił uwagę, że
konsekwencją zarządzenia na podstawie art. 46 § 1 k.k.w. wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności w zamian za grzywnę jest to, że orzeczona prawomocnym wyrokiem
grzywna nie podlega wykonaniu, a w jej miejsce wykonuje się zastępczą karę pozbawienia
wolności. Jeśli kara grzywny została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, nie
istnieje przedmiot postępowania, co do którego można by orzekać. Nie można zatem
rozstrzygać o jakichkolwiek działaniach związanych z grzywną, gdy realizowane jest
postanowienie z art. 46 k.k.w. Sąd Apelacyjny w Krakowie71 stwierdził z kolei, że orzeczenie
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę jest przedwczesne, póki skazany
nie oświadczy, iż nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej (bądź uchyla się do
jej wykonania), albo sąd stwierdzi, że taka zamiana jest niemożliwa lub niecelowa (art. 46
§ 1 k k.w.). Orzeczenie kary zastępczej nie powinno nastąpić bez rozważenia możliwości
wykonania grzywny w formie takiej pracy. Zadaniem sądu jest zatem rozważenie wszelkich
możliwości wykonania kary grzywny, w tym poprzez prace użyteczne społecznie, a dopiero
w ostateczności zrealizowanie środka izolacyjnego w trybie art. 46 k.k.w. Sąd Apelacyjny
w Lublinie72 także wskazuje, że należy wyczerpać wszelkie możliwości wykonania samem
grzywny, jako poprzedzające zastosowanie art. 46 k.k.w. W rozstrzygnięciu stwierdza,
że wykładnia treści art. 46 § 1 k.k.w. upoważnia do stwierdzenia, iż dopóki istnieje realna
szansa uiszczenia lub wyegzekwowania grzywny, także w formie odroczenia jej ściągnięcia lub

J. Michalski, Zastępcza kara pozbawienia wolności na wypadek nieuiszczenia grzywny (skuteczność rozwiązań
ustawowych i alternatywy zmian), ZNIBPS 1981/14, s. 109.
68
Nie mamy tu do czynienia z modyfikacją formy wykonania kary grzywny, lecz z zastępczym jej wykonaniem
przez zastępczą karę pozbawienia wolności.
69
K. Dąbkiewicz, op. cit., Lex 2018, teza 10.
70
Postanowienie SA w Gdańsku z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt II AKzw 1343/16, KSAG 2016/4/211-213
71
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt II AKzw 351/16, Lex nr 2155407.
72
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 17 stycznia 2001 r., sygn. ak II AKz 478/00, OSA 2001/11, poz. 77.
67
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rozłożenia na raty, dopóty sąd nie powinien orzekać wykonania kary zastępczej pozbawienia
wolności.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu73 odniósł się z kolei braku możliwości wykonania
zastępczej kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy sąd wydał postanowienie o rozłożeniu
kary grzywny na raty (konieczne wcześniejsze odwołanie takiego postanowienia,
przy zaistnieniu określonych przesłanek). Sąd Najwyższy74 zwrócił także uwagę, że w wypadku
wykonywania kary zastępczej pozbawienia wolności sprawca nie jest na nią skazany, a zatem
przepis art. 77 § 1 k.k., który stanowi o warunkowym zwolnieniu sprawcy skazanego na karę
pozbawienia wolności, nie ma do niego zastosowania. W kwestii konstytucyjności art. 46
k.k.w. wypowiedział się także Trybunał Konstytucyjny uznając, że sama możliwość zamiany
kary porządkowej grzywny na karę pozbawienia wolności nie może być uznana za sprzeczną z
art. 41 ust. 1 Konstytucji RP75. W doktrynie zwraca się również uwagę na złożoność problemu
wykonywania zastępczej kary, zwłaszcza gdy tą karą jest kara pozbawienia wolności,
jest szczególnie złożony76.
Ostatnią omawianą regulacją jest art. 48a k.k.w., w którym określono, że sąd może
w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej
w wypadku, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 1, jeżeli skazany oświadczy na piśmie,
że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie
następuje do czasu wykonania pracy społecznie użytecznej lub złożenia kwoty pieniężnej
przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny. Jeżeli skazany uchyla się od wykonania
pracy społecznie użytecznej, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.
W wypadkach wskazanych powyżej sąd określa wymiar pozostałej do wykonania pracy
społecznie użytecznej lub zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się zasadami
określonymi w art. 45 § 1 i 3 oraz art. 46 § 2–4 k.k.w. Decyzja sądu o wstrzymaniu wykonania
zastępczej kary pozbawienia wolności ma charakter fakultatywny i pozostawiona jest ocenie
sądu, który powinien w szczególności rozważyć, czy w świetle dotychczasowej postawy
skazanego realne jest wykonanie przez niego pracy społecznie użytecznej77. Oświadczenie
skazanego musi mieć formę pisemną, musi być dokonane osobiście (wyklucza się możliwość
jego złożenia przez obrońcę jak w przypadku art. 19 k.k.w.), a jego adresatem jest sąd i może
ono być złożone w każdym czasie, a więc na każdym etapie wykonywania kary zastępczej.
W przypadku gdy sąd wstrzyma wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności i określi
wymiar pracy społecznie użytecznej, będą miały zastosowanie zasady wykonywania kary
ograniczenia wolności (art. 53–58 i art. 60 k.k.w.)78. W przypadku uchylania się od wykonania
prac społecznie użytecznych, skazanemu grozi sankcja w postaci wykonania przerwanej kary.
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2005 r., sygn. akt II AKzw 97/05, OSA 2005/7, poz. 47.
Postanowienie SN z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt III KO 21/15, LEX nr 1963646.
75
Wyrok TK z dnia 5 lipca 2005 r., sygn. akt SK 26/04, OTK-A 2005/7.
76
Zgodnie z zasadą ultima ratio kary pozbawienia wolności sąd, orzekając karę wolnościową, a więc karę grzywny
czy karę ograniczenia wolności, chciał uniknąć umieszczenia skazanego w zakładzie karnym; tymczasem
orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności „otwiera” drzwi zakładu karnego (za K. Dąbkiewicz, op.cit.,
Lex 2018, teza 5.)
77
K. Postulski, op.cit., Lex 2017, teza 3.
78
Pojawia się jednak pogląd, poniekąd słuszny, że w takim przypadku kara pozbawienia wolności na ogół nie
ulega przerwaniu, gdyż tego rodzaju decyzje są przez sąd podejmowane w sytuacji, gdy wykonywanie kary
pozbawienia wolności jeszcze się nie rozpoczęło - w związku z tym nie można przerwać czegoś, co jeszcze się nie
rozpoczęło.
73
74
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Jak podkreśla się w doktrynie ustalenie, że takie zachowanie skazanego nastąpiło, obliguje sąd
do zbadania przyczyn takiej postawy skazanego, a więc czy nosi ona znamiona „uchylania
się”79. Zwraca się uwagę, że podstawa prawna w postaci art. 48a k.k.w. wprowadza dodatkowy
mechanizm zapobiegający zastępczym karom pozbawienia wolności. Nie jest to jednak zmiana
rewolucyjna, gdyż już w poprzednim stanie prawnym każda decyzja w postępowaniu
wykonawczym mogła być zmieniona na podstawie art. 24 § 1 k.k.w., jeżeli ujawnią się nowe
lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia80. Warto dodać, że istnieje
możliwość uniknięcia przez skazanego odbycia prawomocnie orzeczonej zastępczej kary
pozbawienia wolności, wówczas, gdy skazany złoży wniosek do sądu penitencjarnego,
który uwzględni ten wniosek i wyda postanowienie o zezwoleniu skazanemu na odbycie tej
kary w Systemie Dozoru Elektronicznego (art. 43lb k.k.w.), a gdy nie dojdzie do uchylenia tego
zezwolenia (art. 43zaa lub art. 43zab k.k.w), skazany w legalny sposób uzyska korzyść
majątkową, niekiedy w znacznych rozmiarach, bo do 240 000 zł, wynikającą z uchylania się
od uiszczenia kary grzywny81. Regulacja z art. 48a k.k.w. ma charakter najbardziej probacyjny,
gdyż de facto daje możliwość skazanemu zamiany kary izolacyjnej na wolnościową.
Podsumowanie - problemy i wnioski w zakresie omawianych uregulowań prawnych
Po dokonaniu analizy doktryny i orzecznictwa należy zwrócić uwagę na problemy praktyczne
i funkcjonalne obowiązujących rozwiązań prawnych. Na wstępie należałoby się odnieść do
ograniczeń wynikających z art. 45 § 1 i 3 k.k.w. w zakresie maksymalnych wysokości
grzywien, które mogą być zamieniane na prace społeczne użyteczne. Ograniczenie takie nie
wydaje się do końca zasadne, a przeczyć może poczuciu sprawiedliwości społecznej.
Taka sytuacja może mieć w szczególności miejsce, kiedy orzeczona grzywna będzie na
poziomie np. 130 stawek dziennych, przy zachowaniu przesłanki bezskuteczności egzekucji,
a zatem nieco powyżej ustawowego progu, a blokuje to de facto możliwość zastosowania tej
instytucji, a contrario, implikuje sankcje z art. 46 § 1 k.k.w., który ma charakter obligatoryjny.
Zważywszy, że kara grzywny jest najmniej dotkliwą karą przewidzianą w kodeksie karny,
to ustawodawca w ślad za tym winien w postępowaniu wykonawczym przewidywać jednakowe
możliwości dla wszystkich skazanych na tą karę. Jako wniosek de lege ferenda postuluje się
rozważenie możliwości derogacji tego ograniczenia z przedmiotowego przepisu. Kolejnym
zastrzeżeniem jest swego rodzaju automatyzm przewidziany w art. 46 § 1 k.k.w., w zakresie
zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, przy bezskuteczności egzekucji,
gdy skazany nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej lub uchyla się od jej
wykonania. Przyczyna braku możliwości podjęcia pracy społecznie użytecznej jest co prawda
analizowana przez sąd przy rozważaniu zastosowania art. 45 k.k.w., jednak od chwili
orzeczenie do wykonywania pracy sytuacja skazanego może ulec zmianie np. na skutek
okoliczności losowych. W konsekwencji może to powodować uchylanie się skazanego.
Ustawodawca jednak nie zostawił tu sądowi możliwości procesowej w zakresie odstąpienia od
zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, a należy stwierdzić,
Uchylanie się od pracy społecznie użytecznej, jako przesłanka zarządzenia wykonania kary zastępczej, oznacza
tylko takie zachowanie skazanego, które jest wyrazem jego negatywnego stosunku do tej kary czy nałożonych w
związku z nią obowiązków, a więc wynika z jego złej woli, a nie z innych przyczyn, obiektywnych lub nawet
przez niego zawinionych, i zawiera element uporczywości w takim zachowaniu skazanego.
80
Za M. Małolepszy, Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji, Prok.i Pr. 2015/11/31-44.
81
Za S. Lelental, op. cit. Legalis 2017, s. 3.
79

25

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

że następuje tu znaczne podniesienie rygoru kary dla skazanego w postaci kary o charakterze
izolacyjnym. Co istotne instytucje biorące pod uwagę nadzwyczajne okoliczności zostały ujęte
w innych przepisach k.k.w. jak choćby w art. 49 § 1 (jeśli wykonanie grzywny pociągnęłoby
dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na raty…),
który odnosi się do dużo mniej restrykcyjnego podejścia do skazanego. Należałoby rozważyć
możliwość wprowadzenie przepisu uwzględniającego tego rodzaju sytuację. Jako przełomowy
należy z kolei ocenić art. 48a k.k.w. wprowadzony z dniem 1 lipca 2015 r. pozwalający na
wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, że jeśli skazany na podstawie
art. 46 § 1 pkt 1 k.k.w. miał zarządzoną wcześniej karę zastępczego pozbawienia wolności
a oświadczy na piśmie, że podejmie prace społecznie użyteczne. Jest to istotny środek
probacyjny dla skazanego, dający mu szansę na wolnościowe odbywanie kary grzywny,
a jednocześnie powodujący zmniejszenie obciążenia systemu penitencjarnego.
Można wskazać także inne elementy wskazujące na ułomność stosowania instytucji prac
społecznie użytecznych w aspekcie wykonania grzywny. Po pierwsze, biorąc pod uwagę
fakultatywność rozwiązania z art. 45 k.k.w. to trzeba wziąć pod uwagę również faktycznych
adresatów tej regulacji. Biorąc pod uwagę specyfikę miejsc, gdzie taka praca będzie
wykonywana, ich ograniczoną ilość, charakter prac (głównie fizyczne), to realizacja tej formy
staje mocno zawężona. Ograniczona liczba wiąże się z kolei z brakiem środków samorządów
gminnych na stworzenie takich miejsc pracy dla skazanych, szereg dodatkowych obowiązków
dla pracodawców w tym zakresie etc. Po drugie, zwraca się uwagę, że o ile istnieje stały
równoważnik określający relacje między liczbą stawek dziennych a okresem pracy, to wymiar
czasu pracy jest już ustalany indywidualnie. Natomiast w przypadku zastępczej kary
pozbawienia wolności występuje jedynie przelicznie grzywny na podstawie stałego
równoważnika. Po trzecie wreszcie, ustawodawca jednoznacznie nie rozstrzygnął,
czy w przypadku zapłaty części grzywny prace użytecznie społeczne mogą ulec
proporcjonalnemu zmniejszeniu, tak jak ma to miejsce w przypadku kary zastępczej
pozbawienia wolności (art. 47 § 1 k.k.w.). Zgodnie z zasadą a maiori ad minus takie rozwiązane
wydawałoby się dopuszczalne, jednak nie zostało wprost wyrażone w ustawie. Podsumowując,
można stwierdzić, że możliwość odpracowania kary grzywny w trybie art. 45 k.k.w. to nie tylko
szansa na zastępcze uregulowanie grzywny (choć de facto pozbawiające przychodu Skarbu
Państwa), ale przede wszystkim na aspekt resocjalizacyjny, wpływający przy tym pozytywnie
na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Gdy jednak skazany nie chce lub nie może
zrealizować grzywny w tej formie (przy bezskuteczności jej egzekucji) to ponosi bardziej
dotkliwe konsekwencje w postaci pozbawienia wolności. Pojawia się pytanie, czy celem
orzeczenia grzywny było ostateczne pozbawienie wolności skazanego i czy ta norma nie ma
charakteru nadto restrykcyjnego, abstrahując od kosztów jakie ponosi państwo w tym zakresie
(brak wpływów z grzywny, brak wykonanych prac społecznie użytecznych a przy tym koszt
utrzymania w zakładzie penitencjarnym). Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia
doktrynalne i orzecznicze w powiązaniu z przedstawionymi problemami i wnioskami skłaniają
niewątpliwie do refleksji o kształcie tych norm, w tym pod kątem oczekiwanych
i dopuszczalnych zmian w tym zakresie.
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WORK DONE IN THE PUBLIC INTERESTS IN DOING FINE AS SUBSTITUTIVE
PERFORMANCE AS AN OPPORTUNITY FOR A CONVICT - A CRIMINAL
AND PRACTICAL APPROACH
Summary: The article presents the views of the doctrine and jurisprudence regarding the institutions of
socially useful works in the context of the execution of a fine. The author analyzes three selected issues
concerning art. 45, art. 46 and art. 48a of the Executive Penal Code in the context of their interpretation,
practical application and case-law affecting their application. The next part analyzes the practical
problems and adequate conclusions regarding the functioning of the presented legal regulations. The
analysis will be complemented with case law analysis. As part of the research methods on detailed legal
sciences, the following were used: the literature study method, the case law study method as well as the
legal and dogmatic method. The whole ends with a synthetic summary.
Keywords: work done in the public interests, fine, substitutive performance, convict.

28

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Dorota Haponiuk82
PROBLEM DOPUSZCZALNOŚCI ROSZCZENIA Z TYTUŁU
„ZŁEGO ŻYCIA” JAKO WYZWANIE XXI WIEKU
Streszczenie: Problematyka roszczenia wrongful life, obok wrongful birth i wrongful conception stanowi
przedmiot sporów doktrynalnych i orzeczniczych nie tylko w Polsce, ale i w systemach prawa państw obcych.
W pracy zostały przedstawione poglądy zarówno opowiadające się za dopuszczalnością, jak również wyrażające
dezaprobatę najbardziej kontrowersyjnego z nich (tj. wrongful life). Do opisywanego zagadnienia przyczynił się
w dużym stopniu obecny postęp w dziedzinie medycyny, w zakresie diagnostyki i badań prenatalnych. Na gruncie
niniejszej analizy posłużono się metodą formalno – dogmatyczną oraz prawno-porównawczą. Tekst wieńczy
podsumowanie na temat propozycji przyszłych zmian w ustawodawstwie.
Słowa kluczowe: Wrongful life, „złe życie”, ochrona życia ludzkiego, prawo do planowania rodziny.
Nr ORCID: 0000-0001-5681-9195

Wstęp
Aktualny postęp medycyny w zakresie diagnostyki prenatalnej umożliwia przyszłym rodzicom
podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich potomstwa. Wiąże się z tym jednoczesny
rozwój prawa, chroniącego możliwość do indywidualnej decyzji dotyczącej poczęcia
i urodzenia dziecka. W ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, ale także w Europie Zachodniej, mają miejsce powództwa
odszkodowawcze na skutek naruszenia przez lekarza prawa do podjęcia tej świadomej
decyzji83. Wspomniane roszczenia zostały przez doktrynę i judykaturę podzielone na trzy
kategorie, gdzie obok wrongful conception i wrongful birth, wyróżniamy jeszcze wrongful life,
którego istota i przykłady zostaną omówione na gruncie niniejszej pracy.
Ze wszystkich trzech roszczeń, skarga z tytułu „złego życia” (wrongful life) budzi
największe kontrowersje, podczas gdy dwie pozostałe zostały już powszechnie zaakceptowane.
Zarówno w judykaturze, jak i piśmiennictwie można znaleźć orzeczenia uznające roszczenie
wrongful life, jak i je oddalające84. Problem dopuszczalności roszczenia z tytułu „złego
urodzenia” stanowi niewątpliwie jedno z często pojawiających się zapytań prawnych w XXI
wieku. Wraz ze wzrostem zainteresowania prawem medycznym pojawiło się wiele koncepcji
wyrażających aprobatę lub całkowitą dezaprobatę w stosunku do wspomnianego zagadnienia.
Przedmiotem niniejszego wywodu jest analiza pojęcia wrongful life i porównanie go
z roszczeniami powszechnie akceptowanymi w polskim prawie cywilnym. Nie zabrakło
fragmentu dotyczącego przepisów ustawy zasadniczej oraz wybranych systemów prawnych
państw obcych. Celem artykułu jest wskazanie na wciąż występującą nieudolność polskiego
systemu prawnego w kontekście postępu technicznego i rozwoju wielu dziedzin w XXI wieku,
w tym medycyny. Ponadto przedstawienie poglądów aprobujących i wyrażających dezaprobatę
co do dopuszczalności wspomnianego roszczenia ma za zadanie utwierdzenie w przekonaniu
Magister, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Zakamycze, Kraków
2003, s. 3.
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https://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-iwspolpracownikow/Karolina_Kawecka__Skarga_wrongful
_life__charakter_prawny_i_dopuszczalnosc__Rozprawy_Ubezpieczeniowe_nr_15__2_2013_21896,
(data
dostępu: 21.02. 2020 r.).
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o konieczności uregulowania go w systemie prawa polskiego, co rozstrzygnęłoby wiele
wątpliwości interpretacyjnych.
Do opisania charakteru prawnego roszczenia i porównania go z regulacjami polskiego
kodeksu cywilnego zastosowanie znalazła metoda formalno – dogmatyczna, z kolei w celu
odwołania się do systemów prawnych innych państw wykorzystano metodę prawno
– porównawczą. Ponadto praca zyskała wymiar praktyczny, z uwagi na fragment odnoszący się
do orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych, który niewątpliwie ułatwia zrozumienie idei
charakteryzowanej instytucji.
Charakter prawny roszczenia
Skargą wrongful life określa się w doktrynie powództwo z tytułu „złego życia”, „za złe życie”,
„za nieszczęśliwe istnienie”. Niektórzy przedstawiciele piśmiennictwa wyróżniają jeszcze
roszczenie wrongful life sensu stricto oraz roszczenie wrongful file sensu largo. Pierwsze z nich
dotyczy przypadku urodzenia w stanie pokrzywdzenia fizycznego czy też psychicznego.
Z kolei znaczenie sensu largo dotyczy przyjścia na świat dziecka określanego jako w stanie
pokrzywdzenia, przy tym koncentruje się nie tylko na aspekcie zdrowotnym, ale i społecznym
czy ekonomicznym85.
Istotę skargi stanowią roszczenia odszkodowawcze dziecka urodzonego z fizycznymi lub
psychicznymi wadami, skierowane przeciwko pozwanemu (lekarzowi bądź szpitalowi),
w związku z nieprawidłowo udzieloną poradą prekoncepcyjną lub prenatalną,
uniemożliwiającą rodzicom dziecka zadecydowanie o podjęciu przez nich - możliwych w takiej
sytuacji - działań znacznie uniemożliwiających im poczęcie dziecka, względnie przerwanie
ciąży86. Oprócz tego, zwrot wrongful life można przetłumaczyć także jako „bezprawne
spowodowanie życia”. Nazwa roszczenia została skonstruowana na gruncie systemu common
law jako przeciwieństwo roszczenia wrongful death, czyli skarg z tytułu „bezprawnego
spowodowania śmierci”87. Innymi słowy jest to powództwo dziecka bądź rodziców w imieniu
dziecka, zgodnie z którym poprzez zaniedbanie pozbawiono rodziców podjęcia decyzji co do
dalszego kontynuowania ciąży, na skutek czego narodziło się dziecko obarczone wadami88.
Zgodnie z konstrukcją prawną omawianego roszczenia podmiot ponosi
odpowiedzialność za życie urodzonego dziecka w stanie pokrzywdzenia, gdy pomimo
poważnego uszczerbku na zdrowiu, dającego się w odpowiednim czasie przewidzieć, przyszło
na świat i cierpi.
Skarga powinna być oparta na założeniu przez małoletniego, że pozwany swoim
zawinionym zachowaniem zmusił powoda do życia z ciężkimi fizycznymi lub psychicznymi
wadami, albowiem uniemożliwił jego rodzicom powzięcie decyzji, czy chcą wychowywać
„ciężko chore dziecko”. W konsekwencji powinien on wykazać w trakcie postępowania, że
rodzice w momencie otrzymania od lekarza rzetelnej informacji o możliwych wadach płodu
nie podjęliby się poczęcia powoda albo podjęliby przewidziane w prawie kroki
85

M. Soniewicka, Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia
wrongful life, „Diametros” 2009, Nr 19, s. 137 – 138.
86
M. Bilecka, Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku), „Prawo i Medycyna” 2005, Nr 3, s. 43.
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T. Justyński, Poczęcie… op.cit., s. 3.
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Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth i wrongful conception
w prawie USA, „Nowa Medycyna” 2007, Nr 1, s. 13.
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uniemożliwiające jego urodzenie się89. Ponadto należy wykazać w tym wypadku istnienie
szkody w postaci urodzenia się w tzw. stanie upośledzenia. Innymi słowy podmiot występujący
z roszczeniem musi udowodnić, że w konkretnych okolicznościach życie może być stanem
mniej korzystnym niż zakładany stan „nieistnienia”, zaliczane do zakresu dóbr prawnych
chronionych każdą jednostkę ludzką. Wspomniane prawo do „nieistnienia” (right to a child to
be born as a whole functional human being) było już znane w latach 70 – tych ubiegłego wieku
w orzecznictwie sądów amerykańskich90.
Piśmiennictwo posługuje się nieraz zamiennie pojęciami „prawo do nieurodzenia się”
bądź „prawo do nieistnienia”. Jest to zabieg nieprawidłowy, gdyż oba sformułowania nieco
różnią się od siebie. Pierwsze z nich określa sytuację dziecka poczętego, u którego można
stwierdzić poważne uszczerbki na zdrowiu, z którymi nasciturus nie powinien był się urodzić.
Z kolei „prawo do nieistnienia” powinno dotyczyć nie zaistnienia nawet w postaci płodu czy
embrionu. W dwóch przypadkach przyjmuje się, iż w interesie podmiotu poszkodowanego nie
było zostać narodzonym czy nawet poczętym z uwagi na cierpienia, które wynikłyby
z urodzenia w stanie pokrzywdzenia91.
Wrongful life a przepisy Kodeksu Cywilnego
Opisywanego roszczenia nie należy utożsamiać z przepisem z art. 446¹ Kodeksu Cywilnego,
dotyczącego odpowiedzialności za szkody doznane przed urodzeniem, bowiem nie opiera się
ono na roszczeniach dochodzonych od pozwanego za fakt spowodowania choroby
małoletniego. W przypadku roszczenia na gruncie wspomnianej regulacji cywilnej to lekarz
odpowiada za spowodowany uszczerbek na zdrowiu dziecka. Natomiast przy roszczeniu
z tytułu „złego życia” lekarz nie wyrządził szkody w postaci uszkodzenia płodu, tylko swoim
postępowaniem doprowadził do jego urodzenia92. Jak podkreśla M. Soniewicka, w przypadku
powództwa z tytułu „złego życia” defekt zdrowotny dziecka nie wynika z niczyjego działania,
jest on bowiem skutkiem działania natury93. Oprócz tego dziecko domaga się w tej sytuacji
odszkodowania z powodu konieczności życia w opisywanym stanie94.
W doktrynie istnieje pogląd, według którego skarga z tytułu „złego urodzenia” stanowi
rozszerzającą wykładnię art. 444 Kodeksu Cywilnego (dotyczącego szkody na osobie), jako
tzw. „uznanie legitymacji czynnej dziecka do żądania odszkodowania z tytułu kosztów
ponoszonych na jego utrzymanie i leczenie”95. Według D. Tykwińskiej – Rutkowskiej,
powództwo z tytuły wrongful life stało się elementem prawa medycznego, w skutek mających
miejsce postępów medycznych, niezależnie od podstawowych reguł systemu prawa
prywatnego. Oprócz tego stało się ono częścią aktualnego orzecznictwa sądowego96.
W. Lang, M. Safjan, Odpowiedzialność prawna za szkody prenatalne i prekoncepcyjne, [w:] red. W. Lang,
Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 388 i nast.
90
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego stanu Nowy York w sprawie Park vs. Chessin, 387, N.Y.S. Zd 204 (1976).
91
M. Soniewicka, Regulacje… op.cit., s. 143.
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A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Wydawnictwo
Temida 2, Białystok 2011, s. 301.
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Wrongful life a przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Przeciwnicy dopuszczalności roszczenia z tytułu „złego życia” powołują się na przepisy
polskiej ustawy zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z 28 maja 1997 r. określił, że przepisy konstytucyjne gwarantują
ochronę zdrowia dziecka poczętego, w szczególności zaś z przepisów tych można
wywnioskować obowiązek ustawodawcy wprowadzenia zakazu naruszania zdrowia dziecka
poczętego oraz ustanowienia środków prawnych gwarantujących w sposób dostateczny
przestrzeganie tego zakazu. Dodatkowo wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego
jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być
różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów
pozwalających na dokonanie takie różnicowania zależności od fazy rozwojowej ludzkiego
życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie
i dotyczy to również fazy prenatalnej97. Natomiast z art. 38 Konstytucji RP wynika,
że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia 98. L. Bosek
podkreślił, że każdy człowiek jest zupełnie wyjątkowy w rozumieniu ustawy zasadniczej,
a ponadto bardzo mocno akcentuje wyraz przekonaniu ustawodawcy o konieczności
poszanowania życia ludzkiego. W dodatku nakaz ochrony życia jednostki ludzkiej wynika
z godności człowieka i jest kluczowym zadaniem organów władzy państwowej99. W rezultacie
ujęcie godności ludzkiej na gruncie Konstytucji jest formułowane jako zakaz
uprzedmiotawiania człowieka, który może być tylko podmiotem prawa. Natomiast
w charakteryzowanym roszczeniu następuje przełamanie tej zasady100.
Z innego punktu widzenia, zwolennicy roszczenia wrongful life powołują się na wolność
w decydowaniu o swoim zdrowiu albo wolności rodziców w planowaniu rodziny101. Warto
wspomnieć, że prawo do planowania rodziny i wynikające z niego legalne uprawnienie
do przerwania ciąży w warunkach określonych na gruncie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży, zostało na mocy
wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2005 r., zakwalifikowane jako dobro
osobiste102.
Orzecznictwo amerykańskie
Sądy amerykańskie podchodzą do powództw z tytułu „złego życia” niechętnie, powołując się
przy tym na różnorakie argumenty.
Po pierwsze, zasadność takich powództw rodziła głębokie pytania natury moralnej.
W sprawie Gleitman v. Cosgrove (227 A.2d 692,693, N.J. 1967), pierwszej tego typu, Sąd
Najwyższy New Jersey orzekł, iż nie jest w stanie oszacować szkód doznanych przez powoda.
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W prawie cywilnym, aby dokonać takiego wymierzenia, należy porównać stan powstały
w wyniku zaniedbania pozwanego z hipotetycznym stanem powoda, gdyby takie zaniedbanie
nie nastąpiło. W związku z tym sąd uznał, iż musiałby porównać wartość, jaką stanowi życie
dziecka chorego z jego nieistnieniem, a takie porównanie, w ocenie sądu, jest niemożliwe.
Dodatkowo zauważył, że do natury człowieka należy „trzymanie się życia” i tym samym stanął
na stanowisku, że gdyby powód mógł być zapytany matki w czasie ciąży, czy chce się narodzić
mimo upośledzeń, z pewnością wybrałby życie103.
W sprawie Blake v. Cruz (698 P.2d 322, Idaho 1984) Sąd Najwyższy Idaho, w swej
argumentacji, powoływał się na wartość życia ludzkiego. Zauważył, iż wiele sądów, przy
rozpatrywaniu skargi wrongful life, wyrażało wiarę w „świętość i bezcenność wartości jaką jest
życie”. Uwzględnienie takiej skargi oznaczałoby, w ocenie sądu, wyrzeczenie się życia,
co byłoby sprzeczne z głęboko zakorzenionym w społeczeństwie przeświadczeniem, że życie,
jakie by nie było, jest bardziej cenne niż nieistnienie104.
Wiele amerykańskich sądów rozpatrujących skargę wrongful life stało na stanowisku,
iż nie istnieje między winą lekarza a szkodą spowodowaną de facto przez chorobę, żaden
związek przyczynowy105.
Skarga wrongful life w Polsce
W Polsce z roszczeniem wrongful life zetknięto się pośrednio w sprawie nagłośnionej medialnie
jako tzw. przypadek łomżyński, określany jako precedensowy w polskiej praktyce orzeczniczej.
W stanie faktycznym chodziło o pozbawienie kobiety skierowania na badania prenatalne,
których domagała się w toku ciąży, w celu poznania stanu płodu, a także stwierdzenia podstaw
do ewentualnej jego aborcji (ponieważ kobieta ta miała już jedno dziecko cierpiące na dysplazję
kręgosłupowo-przynasadową, która spowodowała karłowatość, ciąża była obarczona wysokim
ryzykiem wystąpienia choroby genetycznej u kolejnego potomka). Kobiecie badań
odmówiono. Córka, która się urodziła, dotknięta była schorzeniem genetycznym, takim samym
jak u pierwszego dziecka. Z pozwem do sądu, skierowanym m.in. przeciwko szpitalowi,
wystąpiła kobieta oraz jej mąż. Jak uzasadniali swoje stanowisko w sprawie, szkoda, jakiej
doznali, wynikała ze zmuszenia ich do urodzenia ciężko upośledzonego dziecka, do czego by
nie doszło, gdyby u powódki wykonane zostały badania prenatalne. Gdyby powodowie
wiedzieli o możliwych wadach genetycznych przyszłego dziecka, skorzystaliby z prawa
do aborcji ciąży z przyczyn eugenicznych, zagwarantowanego im treścią art. 4a ust. 1 pkt 2
i art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży106. Zgodnie z ich treścią, przerwanie ciąży
może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W tym przypadku
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przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do
samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej107.
U uzasadnieniu powództwa małżonkowie wskazali, że małoletnia nigdy nie będzie
zdolna do samodzielnej egzystencji. Córka wymaga wzmożonej opieki leczniczej oraz stałej
rehabilitacji ruchowej, w dodatku rokowania co do jej przyszłej sprawności są niepewne.
W chwili wyrokowania wzrost małoletniej, pięcioletniej już dziewczynki, odpowiadał
wzrostowi dziecka płci żeńskiej między drugim a trzecim rokiem życia. U małoletniej nie
wyklucza się w przyszłości wdrożenia zabiegów operacyjnych czy korzystania z wózka
inwalidzkiego. Powódka po urodzeniu córki przeszła załamanie psychiczne, przez okres
sześciu miesięcy po porodzie pozostawała pod opieką psychologiczno-psychiatryczną
i wówczas nie zajmowała się córką, ani nie pracowała zarobkowo.
Kwestia roszczeń wrongful life na gruncie przedstawionej sprawy pojawiła się w trakcie
postępowania pierwszej instancji, w którym pomimo iż ustalono wystąpienie podstawowych
przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej placówki medycznej, takich jak: wina
pracowników szpitala, szkodę małżonków oraz związek przyczynowo skutkowy,
problematyczna stała się również kwestia podmiotu legitymowanego do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych.
Sąd Okręgowy w Łomży, a także Sąd Apelacyjny w Białymstoku108 uznały,
że podmiotem legitymowanym do dochodzenia odszkodowania jest dziecko. Sąd Okręgowy
zasądził na rzecz kobiety tylko zadośćuczynienie, określając, że w sprawie doszło do naruszenia
jej praw jako pacjenta w postaci nieudzielenia jej rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia
i zagrożeniach ciąży, a także nieskierowania jej na specjalistyczne badania prenatalne.
Dodatkowo wspomniane zadośćuczynienie miało być przyznane za cierpienia fizyczne
i psychiczne związane z ciążą i porodem. Wskazaną argumentację podzielił również Sąd
Apelacyjny w Białymstoku.
Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w wyroku
z 13 października 2005 r., którzy orzekł odmiennie niż sądy niższych instancji. Zgodnie z tezą
orzeczenia, rodzice dziecka są legitymowani do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za
szkodę majątkową obejmującą zwiększenie kosztów utrzymania upośledzonego dziecka
ponoszonych przez nich w wyniku zawinionego naruszenia przez lekarzy prawa rodziców do
planowania rodziny i przerywania ciąży na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.1.1993
r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży109. Sąd Najwyższy uznał bowiem „prawo rodziców do świadomego planowania rodziny",
a w przypadku kobiety także „prawo do przerwania ciąży", za ich prawa podmiotowe, których
naruszenie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą110. Ponadto stanowisko Sądu
Najwyższego stało się wiążące w ponownym rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd Apelacyjny
w Białymstoku. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 lipca 2008 r. uznał, że w sytuacji, gdy badania
prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenia płodu, rodzice mają prawo do świadomego podjęcia decyzji,
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czy chcą i mogą obciążyć siebie i swoją rodzinę skutkami urodzenia upośledzonego dziecka,
mają prawo w takiej sytuacji podjąć decyzję o przerwaniu ciąży.
Uniemożliwienie rodzicom wykonania tych praw prowadzące do urodzenia, wbrew ich
woli, dziecka upośledzonego, rodzi po stronie podmiotu odpowiedzialnego obowiązek zapłaty
odpowiedniego zadośćuczynienia na podstawie art. 448 KC za doznaną krzywdę w wyniku
naruszenia dóbr osobistych.
Rodzice mogą też zażądać wyrównania uszczerbku majątkowego wynikającego
z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów utrzymania i wychowania, związanych
z upośledzeniem dziecka, których nie planowali, nie godzili się ponosić i nie musieliby ponosić,
gdyby nie zostało naruszone ich prawo do planowania rodziny i podjęcia decyzji o przerwaniu
ciąży111.
Zakończenie
Przechodząc do ogólnych konkluzji, w prawie polskim występuje brak regulacji, które
charakteryzowałyby problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej za urodzenie się
dziecka z wadami genetycznymi lub innymi ciężkimi uszkodzeniami, w przypadkach gdy
lekarz tylko pośrednio zawinił tego typu sytuacji. W związku z tym pierwszy rodzący się
postulat de lege ferenda dotyczy propozycji oficjalnego unormowania danej kwestii na gruncie
ustawowym. Przepisy prawa powinny jednoznacznie wskazywać możliwość bądź brak
dopuszczalności dochodzenia odszkodowania z tytułu „złego życia”. Wyjaśniłoby to wiele
trudności interpretacyjnych i umożliwiłoby wielu podmiotom skuteczniejsze dochodzenie
swoich praw. Jest to istotne z uwagi na fakt ogromnego postępu w dziedzinie medycyny
w ostatnich latach, chociażby możliwości wykonania badań prenatalnych, a wykładnia prawa
cywilnego, jako jednej z podstawowych gałęzi prawa, powinna być rozpatrywana w oparciu
o aktualne uwarunkowania. Ponadto ogólne kodeksowe regulacje dotyczące odpowiedzialności
odszkodowawczej nie poruszają omawianej problematyki. Wszystkie teorie, chociażby
o stosowaniu wykładni rozszerzającej do art. 444 KC stanowią jedynie indywidualne
przypuszczenia.
We Francji istnieje specjalny system ubezpieczeniowy, odnoszący się do opisywanych
roszczeń. Umożliwiłoby to zaspokojenie potrzeb chorego dziecka bez naruszania prawa do
życia i stanowiłoby to pewnego rodzaju kompromis między zwolennikami a przeciwnikami
roszczenia z tytułu wrongful life. W dodatku realizowałby on zasadę wyrażoną nie tylko na
gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72), ale i w aktach prawa
międzynarodowego, dotyczącą pomocy ze strony państwa, w sytuacjach wspomagania rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej.
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THE PROBLEM OF ACCEPTABILITY OF CLAIM FOR "BAD LIFE" AS A
CHALLENGE OF THE 21ST CENTURY
Summary: The issue of wrongful life claims, next to wrongful birth and wrongful conception, is the subject
of doctrinal and jurisprudent disputes not only in Poland but also in foreign law systems. The article presents views
supporting admissibility as well as expressing disapproval of the most controversial of them (i.e. wrongful life).
The current progress in the field of medicine, in the field of diagnostics and prenatal tests has largely contributed
to the described problem. On the basis of this analysis, the formal-dogmatic and legal-comparative methods were
used. The text concludes with a summary on the proposals for future changes in legislation.
Keywords: Wrongful life, “bad life”, protection of human life, the right to family planning.
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ZMIANY W ŚWIETLE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM I NAUCE
Streszczenie: Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Konstytucja dla Nauki, ustawa 2.0) przyniosła wiele zasadniczych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa
wyższego i nauki. Zmiany te dotyczą również pracowników uczelni, a w szczególności nauczycieli akademickich.
W uzasadnieniu projektu Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazano, że „zasadniczym założeniem projektu
jest utrzymanie rozwiązań w zakresie spraw pracowniczych funkcjonujących w dotychczasowym stanie
prawnym”. Trudno jednak zgodzić się z twierdzeniem, że ustawa nie zmienia statusu oraz modelu zatrudnienia
pracowników będących nauczycielami akademickimi.
Słowa kluczowe: Szkolnictwo wyższe i nauka, stosunek pracy, nauczyciel akademicki, Konstytucja dla Nauki,
Ustawa 2.0.
Nr ORCID: 0000-0001-9061-9904

Wstęp
Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce ma długą historię, która sięga aż drugiej połowy
XIV wieku, kiedy to w 1364 roku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego powstała Akademia
Krakowska, późniejszy Uniwersytet Jagielloński113. Zauważyć należy, że J. Bardach pisząc
o Uniwersytecie okresu średniowiecza posługiwał się określeniem „universitas magistrorum et
scholarium” – oznaczającym instytucję, która już wówczas rządziła się własnymi prawami
wynikającymi z przyznanych jej przywilejów114. Tak jak długa jest historia rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce, równie długa jest historia kształtowania się swoistej autonomii
uczelni, a co za tym idzie odrębności w kształtowaniu się statusu prawnego nauczycieli
akademickich.
Biorąc pod uwagę tak długi okres, nie sposób omówić nawet w największym skrócie
historii regulacji prawnych dotyczących statusu prawnego nauczycieli akademickich, które na
przestrzeni lat podlegały różnym modyfikacjom. W tym miejscu wypada jednak zauważyć,
że przepisy dotyczące funkcjonowania szkolnictwa wyższego w tym te, które kształtują tzw.
model akademickiego prawa pracy ujęte są w pragmatyce, która ma charakter ustawowy
i autonomiczny (lex specialis) w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa
pracy115. Nie budzi to najmniejszych wątpliwości, bowiem odrębność statusu nauczycieli
akademickich oraz ich zatrudnienia jest rezultatem swoistej odrębności uczelni wyższej jako
określonej struktury organizacyjnej116. Cechą wyróżniającą działalności uczelni wyższych jest
prowadzenie działalności dydaktycznej studentów i doktorantów, prowadzenie badań
naukowych, prowadzenie prac badawczych czy poszerzanie różnych dziedzin wiedzy.
112

Magister, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UMCS, aplikant OIRP w Lublinie.
Zob. więcej: R. Jastrzębski, Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich
w XX wieku [w:] Zatrudnianie nauczycieli akademickich, pod red. W. Sanetry, Warszawa 2015, s. 44 i n.
114
J. Bardach, Historia Państwa i Prawa Polski, T. I do połowy XV wieku, Warszawa 1973, s. 472-474.
115
Zob. więcej: J. Piątkowski, Kodeks pracy, a ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] Zatrudnianie
nauczycieli akademickich, pod red. W. Sanetry, Warszawa 2015, s. 63 i n oraz cytowana tam literatura.
116
W. Santera, Ogólne odrębności statusu zatrudnienia nauczycieli akademickich [w:] Zatrudnianie nauczycieli
akademickich, pod red. W. Sanetra, Warszawa 2015, s. 19.
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Celem niniejszego artykułu jest omówienie najnowszych zmian w statucie prawnym
nauczycieli akademicki, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce117. Ustawa ta została wprowadzona ustawą z dnia 3 lipca 2018
r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce118 i zastąpiła
obowiązującą wówczas ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym119.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., zasadniczo weszła
w życie już 1 października 2018r, co oznacza bardzo krótki, jak na taką skalę zmian okres
vacatio legis. Ustawa ta oficjalnie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
określana jest „Konstytucją dla Nauki”, a podczas prac legislacyjnych określona została
„Ustawą 2.0”. Przez przedstawicieli literatury nazywana jest ustawą „niekonwencjonalną”120
zarówno pod kątem standardów prawidłowej legislacji, jak i charakteru zmian które za sobą
niesie. W uzasadnieniu rządowego projektu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce cel
wprowadzenia nowego unormowania został sformułowany w sposób bardzo ogólny.
Ustawodawca wskazał, że „Problemy systemowe w obszarze szkolnictwa wyższego oraz nauki
negatywnie wpływają na jakość badań naukowych prowadzonych przez polskie uczelnie
i instytucje naukowe oraz poziom kształcenia studentów i doktorantów. Obecne zasady
finansowania i ewaluacji działalności naukowej oraz kształtowania kariery naukowej nie są
ukierunkowane na osiąganie doskonałości naukowej i tym samym przyczyniają się do
pogłębiania pułapek rozwojowych. Stanowi to przesłankę do przeprowadzenia reformy
szkolnictwa wyższego i nauki, obejmującej zmiany w zakresie funkcjonowania systemu,
zarządzania, finansowania oraz oceny jakości działalności uczelni - w formule projektu
strategicznego w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Lepsze
funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i nauki jest warunkiem poprawy jakości kapitału
ludzkiego i społecznego”121. W dalszej kolejności w uzasadnieniu rządowego projektu zostały
wskazane kluczowe problemy szkolnictwa wyższego i nauki o charakterze systemowym.
Z powyższego uzasadnienia wynika, że zdaniem ustawodawcy Konstytucja dla nauki ma
prowadzić do „lepszego funkcjonowania szkolnictwa wyższego”. W uzasadnieniu do projektu
w odniesieniu do spraw pracowniczych wskazano, że „zasadniczym założeniem projektu jest
utrzymanie rozwiązań w zakresie spraw pracowniczych funkcjonujących w dotychczasowym
stanie prawnym”. Trudno jednak zgodzić się z twierdzeniem, że ustawa nie zmienia statusu
pracowników będących nauczycielami akademickimi przynajmniej w kilku aspektach, które
w ocenie autora artykułu warte są analizy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U. Nr 2020 poz. 85), dalej jako:
p.s.w.n.
118
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
Nr 2018 poz. 1669), dalej jako: "przepisy wprowadzające".
119
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. Nr 2017 poz. 2183) dalej jako: "u.p.s.w."
120
H. Izdbeski, J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – komentarz, Warszawa 2019, s. 27.
121
Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dostępny w
Internecie: https://sip.lex.pl/#/act-project/102597431?pit=2019-12-13&unitId=justification, [dostęp: 2020-03-30].
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Grupy pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi
Przepis art. 114 p.s.w.n. w sposób istotny przekształcił charakter grup pracowniczych,
w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy. Zgodnie z brzmieniem de lege lata
nauczycieli akademickich zatrudnia się w trzech grupach: dydaktycznej, badawczej i badawczo
- dydaktycznej. Jak wskazuje się w doktrynie przepis ten dokonuje podziału według kryterium
rodzaju świadczonej w uczelni pracy122, czy inaczej mówiąc – ze względu na zakres
wykonywanych w uczelni czynności123. Zauważyć należy, że w poprzednim stanie prawnym
obowiązywał przepis art. 108 u.p.s.w, który dokonywał podziału grupy pracowników uczelni
będących nauczycielami akademickimi na cztery kategorie: pracowników naukowodydaktycznych, pracowników dydaktycznych, pracowników naukowych, dyplomowanych
bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.
Z dniem wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. od 1 października
2018 r., na mocy art. 247 ust. 1 pkt 1 przepisów wprowadzających nauczyciele akademiccy
będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi stali się
nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczodydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych.
W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cel tej zmiany
uzasadniono w sposób następujący: „W celu odróżnienia nauczycieli akademickich
prowadzących działalność naukową od pracowników naukowych innych jednostek w systemie
szkolnictwa wyższego i nauki (np. instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych)
wprowadzono kategorie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych”124. Nowy
katalog obowiązków nauczycieli akademickich został skonkretyzowany w przepisie art. 115
p.s.w.n. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem
dydaktycznym należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu
doktorantów. Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem
badawczym zostały określone jako prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie
w kształceniu doktorantów. Nauczyciel akademicki będący pracownikiem badawczo
– dydaktycznym ma obowiązek prowadzić działalność naukową, kształcić i wychowywanie
studentów lub uczestniczyć w kształceniu doktorantów.
Wskazać należy, że powyższa zmiana różnie oceniania jest przez przedstawicieli
literatury. Jak słusznie zauważa K. W. Baran nie jest łatwo rozstrzygnąć o celowości
wprowadzenia nowych grup dla zatrudnienia nauczycieli. Autor wskazuje, że przepis art. 114
p.s.w.n. nie koresponduje w żaden sposób z podstawowymi zadaniami uczelni wskazanymi
w art. 11 p.s.w.n.125, tym bardziej, że w zakresie działalności badawczej ustawodawca
tak naprawdę wskazuje jedynie na świadczenie przez uczelnie usług badawczych oraz transfer
wiedzy i technologii do gospodarki. Autor wskazuje, że biorąc pod uwagę, że zadania uczelni
są realizowane przez pracowników, a w szczególności nauczycieli akademickich, podstawowe
zadania uczelni nie odzwierciedlają podstawowych obowiązków pracowników. Z kolei
K.W. Baran [w:] Akademickie prawo pracy – Komentarz do art. 107-158 oraz 196 – 201a i 226 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, red. K.W. Baran, s. 19.
123
H. Izdebski, J.M. Zieliński, op cit, s. 339.
124
Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dostępny w
Internecie: https://sip.lex.pl/#/act-project/102597431?pit=2019-12-13&unitId=justification, [dostęp: 2020-03-30].
125
A. Bocheńska, ibidem, [dostęp: 2020-03-29].
Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587808895/606335.
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J. M. Zieliński zajmuje inne stanowisko i pozytywnie ocenia powyższą zmianę wskazując, że
dotyczy ona przede wszystkim nazewnictwa. Jego zdaniem obecne nazewnictwo lepiej oddaje
czynności (zadania), jakie wykonują nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tych grupach”126.
Pogłębione spektrum rozważań prezentuje K. Banasik w artykule naukowym dotyczącym
porównania pracownika naukowego do pracownika badawczego w świetle ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce127. Autorka biorąc pod uwagę cel ustawodawcy
zaprezentowany w wyżej cytowanym uzasadnieniu dokonuje analizy językowo-logicznej
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także ustawy o Polskiej Akademii Nauk128
i ustawy o instytutach badawczych129. Zdaniem autorki działalność naukowa, zgodnie z art. 4
ust. 1 p.s.w.n., obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.
Tym samym wskazuje, że zarówno uczelnie, jak i Polska Akademia Nauk, jak też instytuty
badawcze prowadzą działalność naukową. Zdaniem autorki, biorąc pod uwagę brzmienie
przepisów de lege lata pracownik badawczy prowadzi działalność naukową. Ustawa nie
posługuje się pojęciem prowadzenia przez pracowników badawczych działalności badawczej.
Autorka swoje rozważania konkluduje twierdzeniem, że wprowadzona zmiana terminologiczna
była w istocie nieuzasadniona i zauważa, że jest to jedynie „zmiana dla zmiany”. Zdaniem
autorki pracownik badawczy zatrudniony w uczelni prowadzi działalność naukową (wyrażającą
się poprzez prowadzenie badań naukowych) a w związku z tym jest również pracownikiem
naukowym. Dla poparcia tych twierdzeń autorka dodatkowo wskazała, że w ustawie wprawdzie
zmieniono nazwy pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych na
pracowników badawczych i pracowników badawczo-dydaktycznych, ale nie zmieniono
odpowiednio nazw instytucji do nich się odnoszących. W ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce jest w mowa o urlopie naukowym130 i stażu naukowym131, a nie o urlopie
badawczym i stażu badawczym.
Mając na uwadze obecne brzmienie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz stanowiska formułowane przez przedstawicieli literatury, słuszne wydaje się
twierdzenie, że zmiana dotycząca nazewnictwa grup nauczycieli akademickich jest zmianą
zbędną. Zmiana ta nie jest uzasadniona w szczególności biorąc pod uwagę podstawowe zadania
uczelni oraz obowiązki pracowników badawczych, które polegają na wykonywaniu
działalności naukowej.
Kolejnym wątkiem, na który należy zwrócić uwagę to kwestia, iż zmiany wprowadzone
przepisem art. 114 p.s.w.n. doprowadziły do tego, że z grupy nauczycieli akademickich
zniknęła w stosunku do poprzedniego stanu prawnego grupa dyplomowanych bibliotekarzy
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji informacji naukowej. Stwierdzić należy,
że powyższa zmiana nie przesądza w sposób jednoznaczny, że wyżej wskazani stracili status
nauczycieli akademickich. Po pierwsze, na mocy przepisu art. 247 ust. 1 pkt 2 przepisów
wprowadzających nauczyciele akademiccy będący w dniu 1 października 2018 r.
dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji
H. Izdebski, J.M. Zieliński, op cit, s. 204.
K. Banasik, Pracownik naukowy a pracownik badawczy w świetle przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, Przegląd Prawa Publicznego, 2019, nr 7-8. s. 146-155.
128
Ustawa z 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2019 poz. 1183), dalej jako: ustawa o PAN.
129
Ustawa z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 poz. 1350) dalej jako: u.i.b.
130
Art. 130 pkt 1 p.s.w.n.
131
Art. 130 pkt 3 p.s.w.n.
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i informacji naukowej stali się od tego dnia nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż
do 30 września 2020 r. Oznacza to, że z mocy ustawy przedstawiciele tej grupy zachowali status
nauczycieli akademickich w okresie dwóch, lat od wejścia w życie przepisów komentowanej
ustawy. Zauważyć również należy, że na podstawie art. 247 ust. 2 przepisów wprowadzających
w uczelniach, w których w dniu 1 października 2018 r. dyplomowani bibliotekarze oraz
dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej byli zatrudnieni na
stanowiskach, o których mowa w art. 113 p.s.w., a więc na stanowiskach: starszego kustosza
dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego,
dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji
naukowej, asystenta bibliotecznego oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej, statuty
uczelni mają określać stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich
zajmowania. W związku z tym nowe statuty uczelni, które na mocy przepisów
wprowadzających weszły w życie z dniem 1 października 2019r.132 określają stanowiska oraz
wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych
pracowników dokumentacji i informacji naukowe, które z mocy ustawy będą zachowywać
status nauczycieli akademickich do 30 września 2020r.
Wydaje się zatem słuszne przyjęcie koncepcji, że omawiana grupa może utrzymać swój
dotychczasowy statut na podstawie art. 116 ust. 4 pkt 1 p.s.w.n133. Zgodnie z tym przepisem
statut uczelni może określać również inne stanowiska dla nauczycieli akademickich określone
w ust. 1 oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk. Należy postawić
tezę, że na gruncie art. 116 ust. 4 pkt 1 p.s.w.n. uczelniom została pozostawiona swoboda
w kształtowaniu statusu bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników
dokumentacji i informacji naukowej.
Nawiązanie stosunku pracy
Kolejną niewątpliwie istotną zmianę stanowi przepis art. 117 p.s.w.n., który określa, że jedyną
formą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim jest umowa o pracę. Taki stan
prawny w Polsce występuje po raz pierwszy, co zostało pozytywnie przyjęte w literaturze134.
W tym miejscu należy postawić tezę, że jest to swoiste ukoronowanie pewnego kierunku, który
stopniowo dążył do ograniczenia odrębności statusu zatrudnienia tej grupy zawodowej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozpoczął się proces kształtowania się
nowożytnego szkolnictwa wyższego. Okres ten, co do zasady należy podzielić na trzy
podstawowe okresy: okres II Rzeczpospolitej, okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
Art. 227. Przepisów wprowadzających
1. Statuty uczelni:
1) publicznych - uchwalą senaty,
2) niepublicznych - uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni,
o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 - na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1; statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.
133
A. Bocheńska, op. cit., [dostęp: 29.03.2020] https://sip.lex.pl/#/commentary/587808895/606335.
Zob. inaczej: T. Jędrzejewski, Art. 114, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz [online]. Wolters
Kluwer Polska, [dostęp: 30.03.2020] https://sip.lex.pl/#/commentary/587806958/604398, który uważa,
że działania uczelni powinny zmierzać do zrealizowania dyspozycji przytoczonych przepisów do 30.09.2020 r.,
a więc tylko na okres dwóch lat od dnia wejście w życie komentowanej ustawy. Po upływie tego terminu
pracownicy ci zdaniem autora będą zatrudnieni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
134
Zob. H. Izdebski, J.M. Zieliński, op. cit., s. 208 i wskazana tam literatura: J. Sztabińska, Więcej własnych reguł
„Tygodnik Gazeta Prawna” z 7-9.09.2018r., nr 13, s. C 16.
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oraz okres po przemianach politycznych, gospodarczych i społecznych z 1989r. Status
nauczycieli akademickich podlegał licznym modyfikacjom. Przed II wojną światową był to
status stricte publicznoprawny. Podstawą nawiązania stosunku pracy z nauczycielami
akademickimi było mianowanie, które nawiązywało do koncepcji zatrudniania nauczyli jako
zatrudnienia służbowego135. W późniejszym okresie status ten został utrzymany, jednak coraz
częściej pojawiały się wątpliwości czy powinien to być status publicznoprawny czy prawnopracowniczy. Ustawa z 1951r136. oraz początkowo ustawa z 1958 r.137 regulowały status
zatrudniania nauczycieli akademickich jako co do zasady, nominacyjnego zatrudnienia
służbowego. Ustawa z 1958r. dopiero w wyniku wielokrotnych nowelizacji zapoczątkowała
proces przemiany służbowego zatrudnienia w zatrudnienie pracownicze. Na uwagę zasługuje,
że na mocy ustawy z 1982r.138, która uchyliła ustawę z 1958r. nauczyciel akademicki stał się
pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy139, który z uczelnią związany był stosunkiem
pracy w rozumieniu tego kodeksu. Generalna zmiana ustroju politycznego i społeczno
– gospodarczego zapoczątkowana w 1989r. wpłynęła w sposób znaczący na gruntowną
przebudowę systemu szkolnictwa wyższego oraz modelu zatrudniania nauczycieli
akademickich. Na mocy ustawy z 2005r.140 uczelniom została zagwarantowana swoboda
wyboru podstawy nawiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 118 ust. 1 u.p.s.w. w pierwotnym
brzmieniu nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim mogło nastąpić na
podstawie mianowania albo umowy o pracę, co doprowadziło do odstąpienia od zasady,
że zatrudnienie na podstawie umowy o pracy jest wyjątkiem od zatrudnienia na podstawie
mianowania. Na podstawie mianowania możliwe był zatrudnienie nauczyciela akademickiego
wyłącznie w pełnym wymiarze czasu pracy. W wyniku nowelizacji ustawy z 2005r. dokonanej
w 2011r.141 w sposób zasadniczy została ograniczona zasada trwałości stosunku pracy
nauczycieli akademickich. Podstawową formą zatrudnienia nauczycieli akademickich stała się
umowa o pracę. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania było możliwe jedynie
z osobą, która posiadała tytuł naukowy profesora, która podejmowała zatrudnienie w pełnym
wymiarze czasu pracy, która złożyła stosowne oświadczenie, że uczelnia jest dla niej
podstawowym miejscem pracy. Zasadą stało się zatrudnienie nauczycieli akademickich na
podstawie umowy o pracę, mianowanie zaś stanowiło wyjątek od tej zasady.
De lege lata jedyną prawnie dopuszczalną formą zatrudnienia pracowniczego jest umowa
o pracę. Zauważyć jednak należy, że na mocy przepisu art. 248 ust. 1 Pracownicy uczelni
zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.
Ustawa z dnia 13 lipca 1920r. o szkołach akademickich (Dz.U. Nr 72, poz. 494 z późń. zm.), która w sprawach
dotyczących zatrudnienie służbowego została zastąpiona przepisami rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24
lutego 1928r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił
naukowych tych szkół (Dz.U. Nr 24, poz. 204 z późń. zm).
136
Ustawa z dnia 15 grudnia 1951r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz.U. Nr 45, poz. 205 z późń
zm).
137
Ustawa z dnia 5 listopada 1958r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późń. zm)
138
Ustawa z dnia 4 maja 1982r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113)
139
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. Nr 2019 poz. 1040)
140
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365; tekst jedn.: Dz.U.
z 2012r. poz. 572 z późń. zm.)
141
Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455 z późń. zm.)
135
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Skutki prawne wynikające z tego przepisu są różne w odniesieniu do osób mianowanych na
czas nieokreślony lub na czas określony. Pracownicy mianowani na czas nieokreślony
zachowują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z 2005r na czas nieokreślony,
natomiast pracownicy mianowani na czas określony zachowują dotychczasową podstawę
nawiązania stosunku pracy w postaci mianowania jedynie do czasu upływu trwania
mianowania. Następnie stosunek pracy ustaje, a nowe nawiązanie stosunku pracy może
nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
tj. na podstawie umowy o pracę.
Zadaniowy system czasu pracy
Kolejna kwestią wartą omówienia jest przepis art. 127 p.s.w.n., który określa czas pracy
nauczycieli akademickich. Wskazać należy, że w poprzednim stanie prawnym stosownie do
brzmienia art. 130 ust. 1 u.p.s.w. czas pracy nauczyciela akademickiego był określny zakresem
obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych nauczyciela. O zatrudnieniu
w grupie pracowników dydaktycznych, naukowo – dydaktycznych bądź naukowych przesądzał
fakt, który z wyżej wskazanych rodzajów obowiązków w największym stopniu zajmował czas
pracy nauczyciela. W praktyce powodowało to wiele trudności co do kwalifikacji prawnej
systemu czasu pracy nauczycieli akademickich w kontekście powszechnych regulacji
dotyczących czasu pracy. A. Dubrownik postulowała, że czas pracy nauczycieli akademickich
można uznać za odmianę zadaniowego czasu pracy uregulowanego w kodeksie pracy142, bądź
za konstrukcję zbliżoną do przyjętej w kodeksie pracy o charakterze autonomicznym143.
Odmienne postulował chociażby Jan Piątkowski, którego zdaniem nie było możliwe
stosowanie do czasu pracy nauczycieli akademickich kodeksowej konstrukcji zadaniowego
czasu pracy z uwagi na brzmienie art. 5 k.p., który stanowi o stosowaniu „wprost” a nie
„odpowiednio” przepisów kodeksu pracy144. Dyskusja nad kwalifikacją prawną systemu czasu
pracy nauczycieli akademickich w obecnym stanie prawnym staje się bezprzedmiotowa.
De lege lata, na mocy art. 127 ust. 1 nauczyciela akademickiego obowiązuje system
zadaniowego czasu pracy. Regulacja ta stanowi lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu
pracy145. Zgodnie z art. 140 k.p. system zadaniowego czasu pracy może być stosowany
w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania
pracy. Czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy
wynikający z przepisu 129 k.p. ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Regulacja
z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nawiązuje zatem do konstrukcji kodeksowej,
ale obowiązuje z modyfikacjami, biorąc pod uwagę to, że zadaniowy system czasu obowiązuje
nauczycieli akademickich z mocy samej ustawy.
Warto również nakreślić, że przepis ten wprowadza roczny wymiar zajęć (pensum) dla
nauczycieli akademickich należących do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych
A. Dubowik [w:] Akademickie..., red. K.W. Baran, s. 213; W. Sanetra, Prawo o szkolnictwie wyższym,
Komentarz., pod. red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, s. 296-297; M. Latos – Miłkowska, Czas pracy nauczycieli
akademickich [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich, pod red. W. Sanetry, Warszawa 2015, s. 451-452.
143
A. Dubowik, ibidem, s. 213; M. Wieczorek [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz
praktyczny, pod. red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015r.
144
J. Piątkowski, op. cit., s. 90; Art. 5 k.p. „Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują
przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami”.
145
H. Izdebski, J. M. Zieliński, op. cit., s. 225.
142

45

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

i dydaktycznych, który uzależniony w ramach danej grupy uzależniony jest od zajmowanego
stanowiska. Maksymalny roczny wymiar zajęć dla pracownika badawczo - dydaktycznego
wynosi 240 godzin (za wyjątkiem pracownika badawczo – dydaktycznego zatrudnionego na
stanowisku profesora, który wynosi 180 godzin dydaktycznych). Maksymalny roczny wymiar
zajęć dla pracownika dydaktycznego wynosi 360 godzin, a dla pracownika zatrudnionego na
stanowisku lektora lub instruktora wynosi 540 godz. Stwierdzić należy, że aktualne pozostaje
orzecznictwo sądowe, w którym sądy nie raz wypowiadały tezę o istotnej różnicy między
obowiązkami dydaktycznymi nauczyciela akademickiego, a wymiarem jego zajęć
dydaktycznych wskazując, że ograniczenie możliwości zobowiązania nauczyciela
akademickiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych ponad pensum dotyczy tylko godzin
obliczeniowych, a nie innych zajęć dydaktycznych146 . Do innych zajęć dydaktycznych zaliczyć
należy czas przygotowania się do zajęć, czas prowadzenia zajęć badawczych niezbędnych do
prowadzenia zajęć dydaktycznych, sprawdzanie prac realizowanych na zajęciach. Pozytywnie
ocenić należy również to, że co do ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich
dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzajów zajęć dydaktycznych
objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz innych
obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
przepis ustawy odsyła do Regulaminu Pracy konkretnej uczelni wyższej.
Zakończenie
Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce przyniosła wiele zasadniczych zmian w funkcjonowaniu dziedziny szkolnictwa
wyższego i nauki. Zmiany te dotyczą również pracowników uczelni, a w szczególności statusu
nauczycieli akademickich oraz modelu ich zatrudnienia. Artykuł nie ma na celu omówienia
wszystkich zmian, które objęły grupę zawodową nauczycieli akademickich, a jedynie kwestie
wybrane, które zdaniem autora stanowią istotne zmiany. Artykuł ujmuje status nauczycieli
akademickich w sposób problemowy i porównawczy w odniesieniu do stanu prawnego
obowiązującego przed reformą oraz stanu prawnego de lege lata.

Grupy
pracowników
uczelni będących
nauczycielami
akademickimi

Nawiązanie
stosunku pracy

146

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym
z 2005r.
Nauczycielami akademickimi są
pracownicy:
- naukowo-dydaktyczni,
- dydaktyczni,
- naukowi,
- dyplomowani bibliotekarze oraz
dyplomowani pracownicy dokumentacji i
informacji naukowej (art. 108 u.p.s.w)
Nawiązanie stosunku pracy z
nauczycielem akademickim następuje na
podstawie mianowania albo umowy o
pracę. Na podstawie mianowania
zatrudnia się wyłącznie nauczyciela
akademickiego posiadającego tytuł

Wyrok SN z 29.07.2003 r., I PK 294/02, OSNP 2004/17, poz. 294.
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Ustawa prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z 2018r.
Nauczycieli akademickich
zatrudnia się w grupach
pracowników:
- dydaktycznych
- badawczych
- badawczo – dydaktycznych
(art. 114 p.s.w.n.)
Nawiązanie stosunku pracy z
pracownikiem uczelni
następuje na podstawie umowy
o pracę.
(art. 117 p.s.w.n)
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System czasu pracy

naukowy profesora. Zatrudnienie na
podstawie mianowania następuje w
pełnym wymiarze czasu pracy. (art. 118
u.p.s.w.)
Czas pracy nauczyciela akademickiego
jest określony zakresem jego
obowiązków dydaktycznych, naukowych
i organizacyjnych. (art. 130 u.p.s.w.)

Nauczyciela akademickiego
obowiązuje system
zadaniowego czasu pracy.
(art. 127 p.s.w.n.)

Mając na uwadze powyższe zestawienie, pozytywnie należy ocenić zmiany dotyczące
form nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi. De lege lata, jedyną prawnie
dopuszczalną formą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim stała się umowa
o pracę. Rezygnacja z mianowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielami
akademickimi jest wynikiem długotrwałego procesu przekształcania zatrudnienia tej grupy
zawodowej od nominacyjnego zatrudnienia służbowego, poprzez nominacyjne zatrudnienie
pracownicze, aż po zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pozytywnie również należy
ocenić zmianę dotyczącą systemu czasu pracy nauczycieli akademickich. W poprzednim stanie
prawnym właściwa kwalifikacja systemu czasu pracy tej grupy zawodowej sprawiała wiele
trudności. De lege lata, ustawodawca przesądza, że nauczycieli akademickich z mocy samej
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.
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EMPLOYMENT RELATIONSHIP OF ACADEMIC TEACHERS - CHANGES IN THE
LIGHT OF THE HIGHER EDUCATION AND SCIENCE ACT (CONSTITUTION FOR
SCIENCE, ACT 2.0)
Summary: The reform of higher education introduced by the Law on Higher Education and Science
(Constitution for Science, Act 2.0) brought many fundamental changes in the functioning of higher
education and science. These changes also applied to university employees especially univeristy teacher.
The justification of the draft Law on higher education and science indicated that "the basic assumption
of the project is to maintain solutions in the field of practical solutions functioning in the current legal
status". However, it is difficult to agree with the statement that the Act does not change the status and
employment model of employees of academic teachers.
Keywords: Higher education and science, employment relationship, university teacher, Constitution for
Science, Act 2.0.
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„ZASADA CZYSTYCH RĄK” NA TLE ART. 8 K.P.
– WYBRANE UWAGI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
Streszczenie: Tzw. zasada czystych rąk przy powoływaniu się na zasady współżycia społecznego jest
powszechnie wykorzystywana w praktyce sądowej. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczne i praktyczne
omówienie stosowania tzw. „zasady czystych rąk”, ze szczególnym uwzględnieniem tego w jaki sposób zasada ta
jest wykorzystywana w praktyce stosowania art. 8 k.p.
Słowa kluczowe: stosunek pracy, art. 8 kodeksu pracy, klauzule generalne, zasady współżycia społecznego,
„zasada czystych rąk”.
Nr ORCID: 0000-0001-9061-9904

Wprowadzenie
Tzw. zasada czystych rąk przy powoływaniu się na zasady współżycia społecznego jest
powszechnie wykorzystywana w praktyce sądowej. Zasada ta w polskim porządku prawnym
wykształciła się i utrwaliła na kanwie art. 5 k.c148, co nie może wzbudzać większych
wątpliwości z uwagi na to, że przepis ten reguluje instytucje nadużycia prawa podmiotowego
w prawie cywilnym. Zauważyć jednak należy, że ustawodawca zdecydował się wprowadzić do
części ogólnej kodeksu pracy przepis art. 8 k.p.149, który jest dosłownym powtórzeniem
przepisu art. 5 k.c. Przepis art. 8 k.p. stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który
byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Tym samym konstrukcja nadużycia prawa
podmiotowego jest wykorzystywana w prawie pracy.
Wyrażam przekonanie, że prawo pracy jest szczególną gałęzią prawa. Po pierwsze
z uwagi na to, że prawo pracy łączy ze sobą elementy prawa publicznego z prawem prywatnym,
pomimo, że genetycznie wywodzi się z prawa cywilnego. Po drugie, a może w szczególności
z uwagi na to, że naczelną instytucją prawa pracy jest stosunek pracy. Stosunek ten wyznacza
wzajemne prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy czyli stron, które nie są względem
siebie równorzędne, co niewątpliwie zwiększa ryzyko nadużycia prawa. Po trzecie, prawo
pracy związane jest ze szczególną aksjologią, szczególny jest bowiem katalog wartości, które
chroni prawo pracy. Tymi wartościami powinien kierować się ustawodawca tworząc przepisy
prawa pracy, ale również organy stosujące prawo wydając konkretno – indywidualne decyzje
stosowania prawa. Ponadto, uważam, że ustawodawca, któremu przypisujemy przymiot
racjonalnego ustawodawcy, celowo wprowadził do przepisu art. 8 k.p. dotyczącego
problematyki nadużycia prawa konstrukcje klauzul generalnych, aby uczynić stosowanie prawa
jak najbardziej elastycznym. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczne i praktyczne
omówienie stosowania tzw. „zasady czystych rąk”, ze szczególnym uwzględnieniem tego
w jaki sposób zasada ta jest wykorzystywana w praktyce stosowania art. 8 k.p.
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Magister, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UMCS, aplikant OIRP w Lublinie.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 2019 poz. 1145), dalej jako: „k.c.”
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Ustawa z dnia26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, (Dz.U. Nr 2018 poz. 917), dalej jako: „k.p.”
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Charakter gałęziowy prawa pracy
Prawo pracy genetycznie wywodzi się z prawa cywilnego. Formalna odrębność prawa pracy
jako gałęzi prawa, w polskim porządku prawnym została potwierdzona dopiero w dniu wejścia
w życie obowiązującego de lege lata kodeksu cywilnego. Powyższe miało miejsce
na podstawie, art. XII § 1 p.w.k.c. który miał nie naruszać przepisów ustawodawstwa pracy150.
Jednocześnie, nieobowiązujący obecnie art. XII § 3 p.w.k.c. stanowił, że odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego należało stosować dopiero w przypadkach nieuregulowanych przepisami
prawa pracy, pod warunkiem, że były one zgodne z zasadami prawa pracy 151. Odrębność prawa
pracy została potwierdzona z dniem wejścia w życie kodeksu pracy. Ustawodawca zdecydował
się umieścić w nim art. 300 k.p., zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami
prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie
są one sprzeczne z zasadami prawa pracy152. Prawo pracy uznać zatem należy za samodzielną
gałąź prawa.
Gałąź prawa pracy obejmuje normy prawne regulujące stosunek pracy i inne stosunki
społeczne związane ze stosunkami pracy153. Podstawowym przedmiotem regulacji jest zatem
stosunek pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika
za wynagrodzeniem154. Stosunek pracy wyróżnia zatem tym, że pracownik wykonuje prace:
na rzecz pracodawcy, pod kierownictwem pracodawcy, przy podporządkowaniu co do miejsca
jak i czasu świadczenia pracy. Fakt, że zawarcie stosunku pracy dochodzi do skutku poprzez
zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy zbliża stosunek pracy do prawa cywilnego.
Z drugiej strony, nierównorzędność stron stosunku pracy, swoiste podporządkowanie
pracownika pracodawcy, jak i cały katalog uprawień socjalnych wynikających ze stosunku
pracy zbliża stosunek pracy do prawa administracyjnego. Stwierdzić zatem należy, że zarówno
stosunek pracy, a zatem cała gałąź prawa pracy niezmiennie łączy ze sobą elementy prawa
prywatnego z publicznym155.
Ponadto zauważyć należy, że dla gałęzi prawa pracy naczelną rolę pełnią podstawowe
zasady prawa pracy, które zostały umieszczone w części ogólnej kodeksu pracy. Zasady prawa
są w prawoznawstwie pojęciem budzącym wątpliwości. Wyrażam przekonanie, przyjmując za
L. Leszczyńskim, że zasady prawa w porównaniu do innych norm prawnych są normami
prawnymi o szczególnej mocy: 1) aksjologicznej (wyznaczają wartości podstawowe dla całego
systemu lub gałęzi prawa), 2) funkcjonalnej (odgrywają szczególną rolę w procesie tworzenia
prawa, stosowania prawa i interpretacji prawa), 3) hierarchicznej (znajdują się w aktach

Ustawa z 23 kwietnia 1964r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 94); T. Wyka,
Miejsce prawa pracy w systemie prawa [w:] System prawa pracy, T.1, Część ogólna, pod. red. K. W. Barana,
Warszawa 2017, s. 169
151
Przepis ten został uchylony z dniem 1 stycznia 1975r. przez art. IV par. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 142).
152
Zob. art. 300 k.p.
153
T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 17.
154
Zob. art. 22 § 1 k.p.
155
A. Musiała, Prawo pracy: prawo publiczne czy prawo prywatne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 12/2017,
s. 2-7; J. Żołyński, Prawo pracy – prawo prywatne czy prawo publiczne? Rozważania na tle charakteru umowy o
pracę, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 2016, s. 399-412.
150
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prawnych o najwyższej mocy prawnej)156. Podstawowe zasady prawa pracy stanowią ogólne
dyrektywy interpretacyjne dla prawa pracy. Normatywne zasady prawa pracy zostały
unormowane przez samego ustawodawcę w rozdziale II Kodeksu pracy zatytułowanym
podstawowe zasady prawa pracy. Wyróżnić należy zasadę prawa do pracy (art. 10 k.p.), zasadę
swobody nawiązania stosunku pracy (art. 11), zasadę poszanowania godności pracownika
(art. 111 k.p.; zasadę równego traktowania pracownika (art. 112 k.p.), zasadę niedyskryminacji
pracowników (art. 113 k.p.), prawo do godziwego wynagrodzenia (art. 13), prawo
do wypoczynku (art. 14), prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków (art. 15),
obowiązek pracodawcy zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb
pracowników (art. 16), obowiązek pracodawcy ułatwiania podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników (art. 17).
Inne zasady niewyrażone wprost w rozdziale II kodeksu pracy, doktryna i judykatura
formułuje na podstawie pozostałych przepisów prawa pracy (zarówno tych kodeksowych,
jak i pozakodeksowych) oraz stosując reguły wykładni prawniczej. Są to tzw. zasady
opisowe157. W mojej ocenie podkreślić należy rolę obowiązku lojalności pracownika i
pracodawcy względem siebie. Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy
formułowany jest przez doktrynę oraz judykaturę158. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 czerwca
2012 r. podkreślił, że „w stosunkach prawnych z zakresu prawa pracy szczególne znaczenie ma
zobowiązanie stron stosunku pracy do respektowania zasady wzajemnego zaufania, która
nakazuje wzajemną lojalność stron”, konstatując, że „w stosunkach pracy obowiązują normy
moralno-obyczajowe, które wiążą obie strony, a nie są jedynie zobowiązaniem pracownika
wobec pracodawcy. Pracodawcę także wiąże zasada lojalności wobec pracownika”159.
Powyższe wywody mają na celu potwierdzenie twierdzenia, że gałąź prawa pracy jest
szczególną gałęzią prawa, a jej zasady stanowią swoiste dyrektywy interpretacyjne dla organów
stosujących prawo.
Pojęcie nadużycia prawa i klauzuli generalnej
Art. 8 k.p. stanowi, że „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony”. Przepis ten wprowadza do prawa pracy problematykę nadużycia prawa
podmiotowego, które jest instytucją wywodzącą się z prawa prywatnego. Za najbardziej
klasyczną definicję prawa podmiotowego uznać należy definicję A. Woltera, który pod
pojęciem prawa podmiotowego rozumiał przyznaną i zabezpieczoną przez normę prawną sferę
możności postępowania w określony sposób160. Nie jest to jednak pojęcie jednolicie rozumiane
Zob. więcej: L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających.
Uwagi porównawcze, Annales UMCS, Sectio G, Vol. LX, 1, 2013, s. 81-91
157
L. Liszcz, op cit, s. 74.
158
Zob. więcej na ten temat: M. Wieczorek, Obowiązek lojalności stron stosunku pracy, Annales UMCS, Vol.
LXV, 2, 2018, s. 301-314 i wskazana tam literatura i orzecznictwo, w szczególności por. wyrok SN z dnia 28
kwietnia 1997 r., I PKN 118/97, LEX nr 31725; wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I PK 208/04, LEX nr 150109;
wyrok SA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2017 r., III APa 8/17, LEX nr 2335345; wyrok SN z dnia 16 marca 2017
r., II PK 14/16, LEX nr 2270897.
159
Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2012r., II PK 250/11, OSNP 2013, nr 11–12, poz. 127
160
A. Wolter, Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, Warszawa 1972, s.112.
156
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przez doktrynę prawa cywilnego. Zasadniczo, pomimo wielości poglądów, panuje zgodność co
do cech charakterystycznych tego pojęcia, do których zaliczyć należy: 1) „sferę możności
postępowania”; 2) „wynikającą ze stosunku cywilnoprawnego”; 3) „przyznaną przez porządek
prawny”; 4) „w celu realizacji czy ochrony interesów podmiotu”161. Konstrukcyjne, pogłębione
rozważania na temat nadużycia prawa podmiotowego wypracowane przez doktrynę prawa
cywilnego z powodzeniem można przenieść na grunt prawa pracy. Zgodnie z brzmieniem
art. 8 k.p. podmiot, który wykonuje swoje prawo w sposób sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego lub społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa nie będzie mógł korzystać
z dobrodziejstwa art. 8 k.p.
W tym miejscu zauważyć należy, że zasady współżycia społecznego i społeczno
– gospodarcze przeznaczenie prawa to klauzule generalne. Klauzule generalne są uniwersalną
i ponadgałęziową konstrukcję prawną162. Pojęcie klauzul generalnych nie należy do kategorii
języka prawego, ale języka prawniczego. W moim przekonaniu klauzula generalna
to konstrukcja normatywna, którą interpretować należy w dwóch znaczeniach: 1) legislacyjnym
i 2) decyzyjnym. W pierwszym znaczeniu, klauzula generalna to niedookreślony, zawarty
w przepisie prawnym, zwrot odsyłający do ocen pozaprawnych. W drugim znaczeniu, klauzula
generalna to konstrukcja, zawarta w obowiązującym przepisie prawnym, która upoważnia
podmiot stosujący prawo do oparcia konkretnej decyzji stosowania prawa na wskazanym
w treści tego przepisu kryterium pozaprawnym163. Ponadto uważam, że ustawodawca w sposób
celowy wprowadza do przepisu prawnego konstrukcje klauzul generalnych, a dokonuje tego w
celu: 1) uelastycznienia stosowania prawa i 2) dostosowania prawa do zmieniających się
każdorazowo okoliczności stanu faktycznego, zmieniających się realiów społeczno
– gospodarczych. Za pomocą konstrukcji klauzul generalnych ustawodawca świadomie
rozszerza luz decyzyjny. Ustawodawca poprzez sformułowanie zwrotu niedookreślonego
odsyła jedynie do pewnych ogólnie przyjętych wartości, ocen, norm. To rolą organu
stosującego prawo jest ustalenie treści wartości, ocen i norm wyrażonych przez klauzule
generalne.
Kształtowanie się tzw. „zasada czystych rąk” przy powoływaniu się na naruszenie zasad
współżycia społecznego
W orzecznictwie, coraz częściej rozstrzyga się w oparciu o zasadę zgodnie z którą, ten kto sam
narusza zasady współżycia społecznego, nie może dla ochrony swoich praw powoływać się na
naruszenie zasad współżycia społecznego przez inną osobą. Zasady współżycia społecznego to
klauzule generalne.
„Zasady współżycia społecznego to inaczej nieskodyfikowane powszechne normy postępowania, funkcjonujące
aktualnie w społeczeństwie i mające na celu ochronę społecznie akceptowanych wartości (czyli stanów rzeczy)
M. Pyziak – Szafnicka, Prawo podmiotowe [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 1, Prawo cywilne – część
ogólna, pod. red M. Safjan, Warszawa 2007, s. 700.
162
A. Szot, Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa, Annales UMCS, vol. 63, No 2,
(2016), s. 292.
163
Zob. więcej: L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin, 2000; L. Leszczyński,
Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001; L. Leszczyński, Generalne klauzule odsyłające ujęcie teoretycznoprawne, Annales UMCS 2016, Vol 63, No 2 (2016), s. 13; L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie
i treść zasad prawa i generalnych klauzul odsyłających. Uwagi prawnoporównawcze, Annales UMCS, Sectio G,
2013, Vol. 6, nr 1, s.82;
161
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lub dóbr niematerialnych. Zasady te mają silne zabarwienie aksjologiczne, co zbliża je do norm moralnych,
charakter obiektywny, w czym są podobne do zwyczajów, oraz walor powszechności, co odróżnia je od zasad
słuszności, które odnoszą się także do indywidualnych, rzadko spotykanych sytuacji. Na treść zasad współżycia
społecznego składają się elementy etyczne i socjologiczne kształtowane przez oceny moralne i społeczne
stanowiące uzupełnienie porządku prawnego. Klauzula zasad współżycia społecznego pozwala więc badać
wszelkie relacje międzyludzkie na tle relacji społecznych i odwoływać się do reakcji ogółu, czy oceniane
zachowanie jest poprawne”164.

W kształtowaniu się tzw. „zasady czystych rąk” w polskim porządku prawnym
doszukać się można nawiązania do jednej z naczelnych zasad angielskiego orzecznictwa
„equity law”, zgodnie z którą „he who seeks equity must do equit”. Pogląd o kształtowaniu się
tzw. „zasady czystych rąk” rozwinął się na kanwie art. 5 k.c., jednak ze względu na brzmienie
art. 8 k.p. wykorzystywany jest również w postępowaniach z zakresu prawa pracy. Jeszcze jakiś
czas temu budził on ogromne kontrowersje, a przez niektórych przedstawicieli doktryny prawa
cywilnego był całkowicie negowany lub rozpatrywany z powściągliwością165. Obecnie pogląd
ten, wydaje się powszechnie akceptowany. Tzw. zasada „czystych rąk” przy powoływaniu się
na naruszenie zasad współżycia społecznego jest często wykorzystywana w orzecznictwie,
a poglądy różnią się jedynie w kwestii automatyzmu stosowania tej zasady. Zgodnie
z powyższym poglądem ten kto sam łamie zasady współżycia społecznego nie może
powoływać się na zasady współżycia społecznego. W tym miejscu wskazać należy na jedno
z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego poruszającego problematykę, tzw. „zasady
czystych rąk”. W wyroku z dnia 11 maja 2016 r.166 Sąd Najwyższy wskazał, że:
„Zasada „czystych rąk” polega na tym, że ochrony przewidzianej w art. 8 KP (5 KC) może żądać jedynie ten, kto
sam postępuje nienagannie. Także i w tym aspekcie uznaje się, że odmowa skorzystania z prawa podmiotowego
wymaga ostrożności i może dotyczyć jedynie okolicznościami wyjątkowo rażących i nieakceptowanych
ze względów aksjologicznych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd powyższy jest przyjmowany już od
dawna. Bowiem już w uchwale z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85 (OSNC 1985 Nr 11, poz. 164)
stwierdzono, że ten, kto sam narusza prawo i zasady współżycia społecznego nie może powoływać się na
okoliczności przemawiające za jego ochroną w ramach art. 45, jak i 8 k.p., co potwierdzono w wielu późniejszych
orzeczeniach (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 239/10, LEX nr 896460,
czy z dnia 20 stycznia 2011 r., I PK 135/10, LEX nr 794776).”

Zauważyć jednak należy, że stosowanie tzw. „zasady czystych rąk” nie może
następować w sposób automatyczny, zgodnie z którym każde naruszenie zasad współżycia
społecznego z art. 5 k.c./ 8 k.p. skutkowałoby automatyczną nieskutecznością tego zarzutu.
Należy mieć na uwadze, że rozstrzyganie w oparciu o art. 5 k.c. / 8 k.p. każdorazowo wymaga
rozważenia wszelkich okoliczności konkretnej sprawy i przeprowadzenia dokładanych
rozważań. Jak niejednokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy, stosowanie art. 5 k.c./8 k.p.
pozostaje w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności konkretnej sprawy167.
Dlatego nawet w sytuacji, gdy strona powołująca się na naruszenie zasad współżycia
164

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r. I ACa 449/16, LEX nr 2284850.
Zob. więcej na ten temat: Z. Hajn, W kwestii pojmowania "zasady czystych rąk" w orzecznictwie Sądu
Najwyższego, w: Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Księga Jubileuszowa
Profesora Waleriana Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013, s. 145 i powołana tam literatura
166
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2016 r. I PK 134/15, LEX nr 2050669.
167
Zob. m. in. wyroku SN z dnia 22 lipca 2009 r., I PK 48/09, LEX nr 529757.
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społecznego sama te zasady narusza, to zadaniem sądu jest dokładne ustalenie okoliczności
sprawy i porównanie w jakim zakresie każda ze stron te zasady rzeczywiście narusza. Wskazać
należy na Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2011 r., I PK 135/10168, w którym Sąd
Najwyższy zauważył:
Reguła wynikająca z tego stanowiska, której ogólnej trafności nie można kwestionować, nie może być jednak
stosowana mechanicznie, ani nie może prowadzić do uproszczeń. W szczególności fakt naruszenia zasad
współżycia społecznego przez jedną stronę stosunku prawnego nie usprawiedliwia zaniechania przez sąd
rozpoznający sprawę dokładnego ustalenia wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz porównania,
rozważenia i ocenienia zachowania się obu stron i wyprowadzenia stąd wniosków co do zasadności postawienia
przez tę stronę zarzutu nadużycia prawa podmiotowego wynikającego z naruszenia zasad współżycia społecznego
przez drugą z nich. Ze względu na stopień i okoliczności naruszenia rozpatrywanych zasad przez strony może się
bowiem okazać, że zarzut nadużycia prawa postawiony przez jedną z nich powinien zostać uwzględniony, pomimo
iż sama dopuściła się takiego naruszenia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy naganność jej zachowania jest
niewielka i nieproporcjonalna w porównaniu z nagannością zachowania drugiej strony. Dopiero łączna ocena
zachowania się obu stron, z uwzględnieniem motywów i przyczyn, a także stopnia naganności postępowania
każdej z nich i rozważenia, w jakim stopniu zachowanie się strony zgłaszającej zarzut nadużycia prawa było
reakcją na zachowanie drugiej strony, pozwala na ocenę, czy strona zgłaszająca taki zarzut zasługuje na ochronę
na podstawie art. 8 k.p. Przy ocenie, czy wykonywanie prawa nie narusza zasad współżycia społecznego, należy
brać pod uwagę całokształt okoliczności, konkretnego wypadku, a nie jedną z nich, choćby nawet znaczenie jej
było doniosłe (11 września 1961 r., I CR 693/61, OSNCP 1963, z. 2, poz. 31). W oderwaniu od tych konkretnych
okoliczności nie można formułować ogólnych dyrektyw co do stosowania tego przepisu (wyrok SN z 22 lipca
2009 r., PK 48/09, LEX nr 529757).

Zgadzam się z poglądem tzw. „zasady czystych rąk”, iż na nadużycie prawa nie
powinien powoływać się podmiot, który sam zachowuje się w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego. Przychylam się jednak do stanowiska, że stosowanie tej zasady nie
powinno następować automatycznie i nie powinno prowadzić do uproszczeń, bowiem
rygorystyczne i automatyczne stosowanie tej zasady może prowadzić do niesprawiedliwości
w stosowaniu prawa.
Case study – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2016 r., I PK 134/15 „Ochrona
wynikająca z zasady czystych rąk”
W tym miejscu chciałabym dokonać pogłębionej analizy cytowanego wcześniej wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 11 maja 2016 r., I PK 134/15, który stanowi kapitalny przykład stosowania
tzw. „zasady czystych rąk” w prawie pracy i który jednocześnie wskazuję, na potrzebę
każdorazowego uwzględnienia wszystkich okoliczności konkretnej sprawy przy rozstrzyganiu
przez Sąd na podstawie art. 8 k.p. Przedmiotem tego wyroku jest roszczenie powoda
wynikające z niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. W sprawie tej powód
domagał się przywrócenia go do pracy u pozwanego169, zasądzenia na jego rzecz
168

Wyrok SN z dnia 20 stycznia 2011 r. I PK 135/10, LEX nr 794776.
Wskazać należy, że przepis art. 45 k.p. stanowi, że § 1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy
- stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już
rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. § 2. Sąd
pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do
pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy
orzeka o odszkodowaniu.§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177,
169
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wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy pod warunkiem jej podjęcia (z uwagi na
to, że pozostawał w okresie ochronnym, o którym stanowi przepis art. 39 k.p.170) wraz
z ustawowymi odsetkami od dnia podjęcia pracy do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według
norm przepisanych.
Najważniejsze kwestie dotyczące stanu faktycznego niniejszej sprawy są następuje:
Powód pracował u pozwanego od 1996r. jako kierownik piekarni a od 2012r. jako kierownik
utrzymania ruchu. Zakres obowiązków: planowanie przeglądów, konserwacji maszyn
i urządzeń, nadzorowanie przeprowadzania przeglądów i konserwacji, usuwanie awarii maszyn
i urządzeń oraz organizowanie pracy w zakładzie w sposób zapewniający bezpieczne
i higieniczne warunki pracy i szkolenie podległych pracowników w zakresie BHP. Zauważyć
należy, że od 2008r. powód prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu
produkcji pieczywa oraz produkcji świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, z tym,
że zajmował się produkcją sosów i majonezu. Clou problemu sprowadza się do okresu na
przestrzeni 2012-2013r. Mianowicie, w listopadzie 2012r. powód po uzgodnieniu z pozwanym
zamontował czujnik w garowni pieców. Powód uzgodnił również z pozwanym zakup i montaż
kolejnych czujników, których pozwany nie zakupił. Również w listopadzie pozwany zwrócił
się do powoda o wykonanie przez niego nadziewarki do masła czosnkowego, a po jej
wykonaniu przez powoda nie zakupił jej. W trzecim kwartale 2012r. pozwany zawarł
z kontrahentem mowę o dostarczanie bułek półzapieczonych, która spowodowała zwiększenie
dotychczasowego poziomu produkcji w piekarni, w konsekwencji czego dokonano zmian w
składnikach wykorzystywanych dotychczas przy produkcji pieczywa. Na przełomie
października i listopada 2012 r. niektórzy odbiorcy produktów pozwanego zaczęli zwracać
dostarczane im pieczywo ze względu na pękanie skórki. Sytuacja została zgłoszona powodowi
w grudniu 2012r. Pomimo podjęcia szeregu czynności przez powoda (uzgodnionych uprzednio
z serwisantem lub producentem) produkowano wadliwe pieczywo, co prowadziło do narastania
konfliktu pomiędzy powodem a pozwanym, który dodatkowo został wzmocniony złożeniem
przez powoda wniosku o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, a wobec braku zgody
pozwanego na wykorzystanie urlopu, złożenia wniosku o urlop na żądanie. W styczniu 2013r.
pozwany nałożył na powoda karę pieniężną, od której powód się odwołał. W połowie stycznia
2013 r. pozwany wydał polecenie stopniowego obniżania ciśnienia pary w kotle. Proces ten
trwał przez kilka dni i zakończył się w połowie stycznia 2013 r. ustaleniem prawidłowych
parametrów. Pozwany w dniu 25 stycznia 2013 r. rozwiązał z powodem umowę o pracę bez
wypowiedzenia z jego winy. Jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę wskazał ciężkie
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na braku nadzoru - kontroli
nad prawidłową eksploatacją urządzeń piekarniczych, braku uprawnień do pracy na tym
stanowisku, wydawaniu niewłaściwych poleceń co do eksploatacji maszyn, podniesieniu
ciśnienia pary w kotłowni bez uzgodnienia z właścicielem, które doprowadziło do pękania
skórki chleba oraz braku odpowiedniego zaparowania na piecu bułkowym, co naraziło
oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem
umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn
określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
170
Przepis art. 39 k.p. stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie
prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
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piekarnię na duże straty finansowe, niedopilnowanie zainstalowania czujników wilgotności
oraz temperatury we wszystkich garowniach pieców MIVE, niedbałość o sprzęt zakupiony
i niezainstalowany - nadziewarkę masła czosnkowego, brak kontroli nad eksploatacją
wszystkich maszyn w zakładzie, ich konserwacji i napraw serwisowych.
Sąd orzekający w I instancji uznał, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy określono
niekonkretni i zbyt ogólni. Zdaniem Sądu I instancji, tylko co do jednej przyczyny został
zachowany termin jednego miesiąca (w/w przyczyna wydawania niewłaściwych poleceń).
Sąd jednak nie podzielił stanowiska pozwanego, że awaria zaistniała w grudniu i styczniu 2012
r. została spowodowana przez powoda, ponieważ problemy z produkcją pieczywa rozpoczęły
się, gdy pozwany podpisał kontrakt na produkcję bułek półzapieczonych. Sąd doszedł do
również do przekonania, że nie można powodowi przypisać winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa w podejmowaniu czynności polegających na wykonywaniu wskazówek
serwisantów, a więc osób, które winny mieć szczegółową i fachową wiedzę w zakresie
paramentów zepsutego urządzenia. Wobec powyższego, Sąd I instancji zasądził od pozwanego
na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości jego trzymiesięcznego wynagrodzenia, oddalił
powództwo w pozostałej części (dot. przywrócenia do pracy) i nadał wyrokowi rygor
natychmiastowej wykonalności do wysokości jego miesięcznych zarobków. Co do roszczenia
powoda o przywrócenie do pracy Sąd uznał, że przywrócenie powoda do pracy nie było celowe
(pozwany nie widział możliwości dalszej współpracy z powodem, ponieważ powód od 5 lat
prowadził konkurencyjną działalność gospodarczą czego nie ujawnił wobec pracodawcy,
a dodatkowo pomiędzy stronami dochodziło do utarczek słownych). Sąd stwierdził, że w dacie
otrzymania pisma o rozwiązaniu stosunku pracy powód nie znajdował się w okresie ochronnym
określonym przez art. 39 k.p.
Od wyroku Sądu I instancji została wniesiona apelacja zarówno przez stronę
powodową, jak i pozwaną. Zauważyć należy, że powód wywodził, iż w przypadku gdy Sąd
uznaje, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło niezgodnie z prawem (co miało miejsce
w niniejszej sprawie) to jest również związany żądaniem przywrócenia do pracy,
a pracownikowi, o którym mowa w art. 39 k.p., pod warunkiem podjęcia pracy przysługuje
wynagrodzenie za pracę za cały okres pozostawania bez pracy. W dalszej kolejności powód
powoływał się na naruszenie art. 8 k.p. i wywodził, że przywrócenie go do pracy nie jest
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz zarzucił niedopuszczalność udzielenia
ochrony prawnej stronie pozwanej na podstawie art. 8 k.p. ze względu na to, że sam pozwany
złamał prawo i nie przestrzegał zasad współżycia społecznego. Sąd II instancji oddalił obie
apelacje, znosząc wzajemnie między stronami koszty procesu. Argumentując swoje
rozstrzygnięcie, co do zarzutów stawianych przez powoda, Sąd II instancji stwierdził,
że orzecznictwo sądowe dopuszcza możliwość uwzględnienia roszczenia alternatywnego
(odszkodowawczego) w sytuacji, gdy wybrane przez pracownika roszczenie jest sprzeczne ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami współżycia społecznego,
mimo że pracownik nie zgłosił takiego żądania i mimo że art. 45 § 2 k.p. nie ma zastosowania
wobec pracowników objętych szczególną ochroną trwałości stosunku pracy (art. 45 § 3 k.p.).
Wyrok Sądu II instancji powód zaskarżył w całości
Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną przywołał inne orzeczenia Sądu
Najwyższego. Po pierwsze, podkreślił, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwem
Sądu Najwyższego i doktryny prawa pracy zastosowanie do sprawy art. 8 k.p. może mieć
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miejsce jedynie w przypadkach wyjątkowych, bo stosowanie art. 8 zagraża bezpieczeństwu
obrotu prawnego. Po drugie, Sąd Najwyższy wskazał, że w dotychczasowym orzecznictwie
miały miejsce liczne przypadki nieuwzględnienia roszczenia o przywrócenie do pracy
i przyznanie jedynie odszkodowania w oparciu o art. 8 k.p. Jednak zawsze uzasadniały
to wyjątkowe okoliczności sprawy, np. dotyczące szczególnie rażącego naruszenia
obowiązków, okoliczności objęcia ochroną szczególną, czy braku uzyskania zgody na
rozwiązanie stosunku pracy171. Po trzecie, Sąd Najwyższy odniósł się do zasady lojalności.
Zdaniem Sądu, w stosunkach pracy obowiązują normy moralno-obyczajowe, które wiążą obie
strony, a nie są jedynie zobowiązaniem pracownika wobec pracodawcy. Pracodawcę także
wiąże zasada lojalności wobec pracownika172. Wreszcie, Sąd Najwyższy wskazał,
że pracownik który nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych, powinien zostać przywrócony do pracy na podstawie art. 56 § 2 k.p.
w zw. z art. 45 § 3 k.p., a na stosowanie art. 4771 k.p.c. w związku z art. 8 k.p. w ogóle nie ma
miejsca173.
Konkludując Sąd Najwyższy, powołując się przy tym na cały szereg linii orzeczniczej
Sądu Najwyższego, doszedł do przekonania, że stanowisko Sądu II instancji zgodnie z którym
roszczenie powoda o przywrócenie do pracy stałoby w sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, ponieważ powód prowadził
działalność gospodarczą nie informując o tym pracodawcy oraz, że pracodawca nie widzi
dalszej możliwości współpracy z powodem nie może być uznane za prawidłowe. Te przyczyny
nie stanowiły przyczyny rozwiązania stosunku pracy z powodem. Analiza niniejszego
przypadku i pogłębione rozważania jakie poczynił w tej materii Sąd Najwyższy, prowadzą do
wniosku, że tzw. „zasada czystych rąk” nie powinna być stosowana automatycznie.
Zastosowanie wprost zasady, iż ochrony przewidzianej w art. 8 k.p. może żądać jedynie ten,
kto sam postępuje nienagannie prowadziłoby do wydawania wyroku niesłusznego i zasądzenia
od pozwanego na rzecz powoda odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego
wynagrodzenia. Sąd Najwyższy przyjął, że w razie niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę
na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. z pracownikiem chronionym na podstawie art. 39 k.p., który
nie naruszył ciężko podstawowych obowiązków pracowniczych nie jest możliwe oddalenie
powództwa o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
i zasądzenie w to miejsce odszkodowania na podstawie art. 8 k.p. z powodu okoliczności
znanych pracodawcy przed dokonaniem tej czynności, mimo, że w innych okolicznościach,
czynności te mogłyby być rozpatrywane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Zakończenie
Powoływanie się na zarzut nadużycia prawa w sprawach z zakresu prawa pracy pełni
niebagatelną rolę. Nic więc dziwnego, że również tzw. „zasada czystych rąk” przy orzekaniu
w oparciu o zasady współżycia społecznego wykorzystywana jest powszechnie w sprawach
z zakresu prawa pracy, która biorąc pod uwagę rozważania poczynione we wcześniejszej części
artykułu jest szczególną gałęzią prawa. Zasady tej nie można jednak stosować automatycznie.
Organ stosujący prawo, każdorazowo powinien dokonać pogłębionej analizy wszystkich
171

Zob. na ten temat wyroku SN z dnia 17 lipca 2009 r., I PK 45/09, LEX nr 607245.
Zob. na ten temat wyrok SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 250/11, (OSNP 2013 nr 11-12, poz. 127)
173
Zob. na ten temat wyrok SN z dnia 5 lipca 2012 r., I PK 58/12, (OSNP 2013 nr 17-18, poz. 189)
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okoliczności stanu faktycznego, porównać w jakim zakresie każda ze stron te zasady naruszyła,
a wreszcie ocenić zasadność postawienia przez jedną ze stron stosunku pracy zarzutu nadużycia
prawa podmiotowego, który wynika z naruszenia zasad współżycia społecznego przez drugą
stronę stosunku pracy. Tylko powściągliwe i rozważne stosowanie tej zasady nie będzie
prowadziło do stosowania uproszczeń i automatyzmu, iż nie może powoływać się na zarzut
naruszenia prawa ten kto sam narusza zasady współżycia społecznego.
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“THE PRINCIPLE OF CLEAN HANDS” IN ARTICLE 8 OF THE LABOR CODE - SELECTED
THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS
Summary: “The principle of clean hands” at invoking the principles of social coexistence is widely used in judicial
practice. The purpose of this article is to discuss the theoretical and practical application of “the principles of clean
hands", with particular regard to how this principle is used in the practice of applying Article 8 of the Labor Code.
Keywords: employment relationship, art. 8 labour code, general clauses, principles of social coexistence,
„the principle of clean hands”.
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Karolina Lasota174
PROBLEMATYKA MEDIACJI W SPRAWACH KARNYCH
Streszczenie: W artykule została omówiona instytucja postępowania mediacyjnego jako jedno z rozwiązań
przewidziane w polskiej procedurze karnej oraz problemy z niego wynikające. Mimo długoletniego
funkcjonowania nadal pozostaje instytucją mało znaną przeciętnemu obywatelowi, a porozumienie osiągnięte
w trakcie mediacji ma wpływ na sytuację pokrzywdzonego i oskarżonego. Obszerne zmiany k.p.k. zwracają uwagę
na zasady postępowania mediacyjnego, rolę referendarza sądowego oraz gwarancje praw oskarżonego. Autorka
koncentruje się na opisie zagadnień z zakresu mediacji karnej oraz istotnych problemów praw pokrzywdzonego
w postępowaniu mediacyjnym.
Słowa kluczowe: Pokrzywdzony, proces karny, referendarz, mediacja, strony
Nr ORCID: 0000-0003-4636-0696

Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie problematyki mediacji w polskim procesie
karnym uwzględniając obszerne zmiany k.p.k., a także zwrócenie uwagi na rolę referendarza
sądowego, gwarancję praw oskarżonego, a także skutki i korzyści płynące z uczestniczenia
w postępowaniu mediacyjnym.
Mediacja daje niewątpliwie szansę pokrzywdzonemu do aktywnego włączenia się
w proces rozwiązywania konfliktu i możliwość osiągnięcia porozumienia i kompensacji,
o którą trudno na sali sądowej. Jest to także okazja, aby ofiara i oskarżony w nieformalnych
warunkach, przy udziale niezależnego mediatora, mogli przedstawić swoją wersję wydarzeń,
uzyskać informacje o motywacji i zachowaniu sprawcy, a także uświadomić oskarżonemu
wyrządzonej jego czynem szkody i krzywdy175. Instytucja mediacji może przynieść liczne
korzyści nie tylko ofierze i sprawcy, ale i samemu wymiarowi sprawiedliwości poprzez
uwolnienie systemu od przeprowadzania długotrwałego i kosztownego postępowania
sądowego, dzięki czemu sprawy uznawane za najgroźniejsze mogłyby stać się priorytetem176.
Mediacja w niektórych przypadkach może prowadzić także do obniżenia kosztów związanych
z funkcjonowaniem infrastruktury więziennej oraz innych społecznych kosztów będących
efektem skazania poprzez możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu w sposób szybszy
i nieraz bardziej efektowny od postępowania sądowego, co pozwala w niektórych przypadkach
na rezygnację z tradycyjnych reakcji prawnokarnych177. Warto także zauważyć, że często
mediację uznaje się za formę terapii – „ofiara uczestnicząca w odformalizowanym
postępowaniu mediacyjnym, w trakcie którego może swobodnie się wypowiadać, okazywać
uczucia i zgłaszać swoje życzenia, czuje, że jest kimś ważnym, nie doświadcza więc
wiktymizacji wtórnej; przestępca z kolei, który w wyniku mediacji przyjął dobrowolnie na
siebie określone zobowiązania, chce się z nich wywiązać, by uniknąć surowszych konsekwencji

Studentka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (kierunek: prawo).
E. Bieńkowska, Mediacja w polskim prawie karnym, Przegl. PK 1998, Nr 18, poz. 21
176
W. Daszkiewicz, Pojednanie, ugoda i mediacja w procesie karnym (zagadnienia procesowe), [w:] Nowa
kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego, Warszawa 1998, s. 8.
177
M. Grudziecka, Zawód mediator, [w:] A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Oficyna
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 2009, s. 256-257.
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karnych”178. W różnych środowiskach podejmuje się dyskusję, że mediacja może stać się
sposobem na przywrócenie zburzonego przestępstwem zaufania w stosunkach społecznych
i może być pomocą w powrocie do normalnego życia179.
Nowe instytucje wprowadzane do systemu prawa karnego nie zawsze są łatwo
i powszechnie przyjmowane przez praktyków, co może stanowić jeden z hamulców przed
stosowaniem mediacji. Wydaje się też, że istotnym problemem jest brak dostatecznie
rozpowszechnionej wiedzy wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa
o zaletach i korzyściach tej instytucji, a także barierę mogą stanowić obowiązujące regulacje
w aktach prawnokarnych180.
Informowanie stron o istocie i znaczeniu mediacji
Analiza przeprowadzonych badaniach dotyczących stosowania mediacji potwierdza
przypuszczenie, iż strony konfliktu często nie wiedzą o istnieniu instytucji mediacji w sprawach
karnych oraz że skutki procesowe wyrażenia zgody na udział w tym postępowaniu w zależności
od jego wyniku są często równoważne z uzyskaniem wyroku sądowego. Nie mają również
świadomości korzyści jakie się z tym wiążą181. Warto zauważyć, że do takiego stanu rzeczy
przyczyniają się także adwokaci i radcowie prawni, którzy często w mediacji widzą
konkurencję dla swojej działalności i uzyskiwanych zarobków182.
Nie informują więc swoich klientów o możliwości mediacji, pomimo że w niektórych
konkretnych sprawach, takie rozwiązanie byłoby uzasadnione interesem klienta i pozwoliłoby
mu na znaczne zaoszczędzenie kosztów183. Analizując badanie INPRIS „Mediacja w oczach
radców prawnych” możemy z łatwością zauważyć, że pełnomocnicy nie wierzą w skuteczność
mediacji i korzystają z niej jedynie wtedy, gdy nie widzą innego rozwiązania 184. Ponadto,
badania ankietowe wskazały, że jedynie 10% prawników zawsze poleca klientom mediację,
natomiast 22% nigdy tego nie robi.
Ustawodawca polski także nie przewidział odrębnego przepisu, który obligowałby organ
procesowy do informowania stron konfliktu o możliwości przekazania sprawy do postępowania
mediacyjnego oraz o jego skutkach i korzyściach185. Polskie Centrum Mediacji od dawna
postuluje o zmianę ogólnego przepisu art. 16 k.p.k., który, ich zdaniem, jest istotnym
mankamentem obowiązującej regulacji i „rodzi w praktyce poważne nieporozumienia, łącznie
z propozycjami przerzucenia obowiązku informowania stron na mediatora”186.

E. Bieńkowska, Mediacja w polskim prawie karnym. Charakterystyka regulacji prawnej, „Przegląd Prawa
Karnego” 1998, nr 18, s. 23.
179
G. Skrobotowicz, Gwarancje praw pokrzywdzonego realizowane w ramach postępowania mediacyjnego
a modele postępowań szczególnych, (w:) Gwarancje praw pokrzywdzonych …, s. 212.
180
Por. E. Bieńkowska, O potrzebie zmian obowiązujących regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach
karnych, (w:) Mediacja karna…, s. 59.
181
Ibidem.
182
Ibidem.
183
Ibidem.
184
O. Sitarz, Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów. Wyniki badań
ankietowych, Cz. 1, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, R. 16, z. 3 (2012), s. 133.
185
A. Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, [w:] Mediacje w Polskim Systemie Prawa, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 10.
186
Polskie Centrum Mediacji, Kodeks etyki mediatora, Warszawa 2003 (http://mediator.org.
pl/uploaded/dokumenty/kodeks%202006.pdf [dostęp: 08.08.2015].
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Jest to sprzeczne ze standardami międzynarodowymi. Zgodnie z zaleceniem
rekomendacji nr R (99) 19 Komitetu Ministrów „Podstawową kwestią jest, aby strony, zanim
wyrażą zgodę na mediację, były w pełni świadome ich „sytuacji procesowej”, mającej za punkt
wyjścia fakty w sprawie. Powinny mieć również prawo do wszechstronnego wyjaśnienia, jak
ma być prowadzona procedura mediacyjna, przez jaką instytucję lub przez kogo, oraz jej
możliwych konsekwencji, w kategoriach decyzji prawnokarnych, różnych wyników mediacji
(np. sukcesu, niepowodzenia lub porozumienia częściowego)187. Ciężar informowania
spoczywa na organach wymiaru sprawiedliwości. Każda ze stron powinna być
poinformowana oddzielnie, w razie potrzeby”188. To organy procesowe, a nie mediator, wiedzą,
na użytek jakiej decyzji procesowej może zostać wykorzystana mediacja, a w związku z tym –
tylko one posiadają odpowiednie kompetencje do poinformowania o tym strony189. Pełna
świadomość o narzędziach ADR-u jest bardzo ważna z punktu widzenia ofiar przestępstw.
Przekazanie sprawy karnej do mediacji bez uprzedzenia o tej czynności ofiary doprowadziłoby
do zaskoczenia, przerażenia i lęku przed spotkaniem ze sprawcą, a to skutkowałoby
pojawieniem się objawów wiktymizacji wtórnej. W literaturze podkreśla się, że „mediacja jest
instytucją dla pokrzywdzonego, gdyż ma uchronić doświadczonego przestępstwem przed tzw.
wtórną wiktymizacji oraz stwarza mu szansę porozumienia ze sprawcą i uzyskania
kompensaty”190. Takie postępowanie spowodowałoby, że mediacja jako instytucja służąca
ochronie interesów ofiar przestępstw straciłaby swoje pierwotne założenia, a efekt byłby
zupełnie odwrotny191.
Konieczność informowania stron o istocie i konsekwencjach procesowych uczestniczenia
w mediacji przez organ procesowy mający zamiar skorzystać z drogi postępowania
mediacyjnego jest wręcz oczywisty. Bowiem, nie można wyrazić świadomej zgody na coś,
o czym się nie wie, a jednocześnie uprawienia organu procesowego nie są na tyle szerokie, aby
mógł on skierować sprawę do mediacji bez przyzwolenia stron – zanim to uczyni, musi takim
przyzwoleniem dysponować192.
Nie pozostawia zatem żadnej wątpliwości stwierdzenie, iż wiedza na temat mediacji
przekazywana przez organy procesowe powinna być wyczerpująca i zajmować nieco więcej
czasu, co w efekcie może zaowocować znacznie szybszym zakończeniem postępowania
karnego, co zarówno dla organu procesowego, jak i stron – jest bardzo ważne193. Udana
mediacja może przełożyć się na zrozumienie i akceptację przez strony oraz otoczenie
społeczne, co w następstwie przekłada się na wzrost zaufania społecznego do wymiaru
sprawiedliwości194.
187

Ibidem.
W. Daszkiewicz, Pojednanie, ugoda i mediacja Pojęcie, przyczyny, przeciwdziałanie (na przykładzie niektórych
polskich regulacji karnych), „Archiwum Kryminologii” 2007/2008, t. 29/30, s. 57–92.
189
D. Kużelewski, Mediacja w postępowaniu karnym a zasada prawdy materialnej, [w:] Z. Sobolewski,
G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji Krasiczyn 15-16 października 2005 r.,
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 124.
190
E. Bieńkowska, Zjawisko wiktymizacji wtórnej. Pojęcie, przyczyny, przeciwdziałanie (na przykładzie niektórych
polskich regulacji karnych), „Archiwum Kryminologii” 2007/2008, t. 29/30, s. 65.
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Ibidem.
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Por. E. Bieńkowska, O potrzebie zmian obowiązujących regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach
karnych, (w:) Mediacja karna…, s. 59.
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Ibidem.
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K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,
s. 94-96.
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Podmioty dyskursu mediacyjnego
Obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z września 2013r., która weszła w życie
dnia 1 lipca 2015r. dokonała przeorganizowania i częściowego przemodelowania postępowania
mediacyjnego w tym naprawę podłoża wadliwej konstrukcji normatywnej195. Zmiany te
obejmują także zakres podmiotów związanych z mediacją – poszerzony został krąg organów
uprawnionych do skierowania stron konfliktu na drogę polubownego rozwiązania sporu, co
zostało uczynione poprzez wprowadzenie do procesu karnego instytucji referendarza
sądowego196. Pomysł rozszerzenia podmiotów o ten właśnie organ należy ocenić pozytywnie
i uznać za działanie potrzebne. Poszerzenie procesu karnego o instytucję referendarza
sądowego, a tym samym przyznanie mu tej kompetencji powinno prowadzić do usprawnienia
korzystania z mediacji karnej szczególnie w przypadku spraw karnych prowadzonych z
oskarżenia prywatnego197. Należy zwrócić uwagę, że skonstruowanie art. 23a § 1 k.p.k.: „Sąd
lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ
prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego
skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia
postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym, o czym się ich poucza,
informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o treści art. 178a
przesłuchiwanie mediatora w charakterze świadka”198 w obecnie brzmiącej formie jest
jednolite, jasne i kompleksowe. Ponadto, w świetle art. 107 k.p.k. referendarz zyskał
uprawnienia do nadania na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu
podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji lub odmowy nadania klauzuli wykonalności
ugodzie zawartej przed mediatorem, w całości lub w części, jeżeli ugoda jest sprzeczna
z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa 199. Brakuje
natomiast przepisu o posiedzeniu prejudycjalnym, które mógłby prowadzić referendarz
sądowy, czego celem byłaby – jak trafnie zauważa dr Damian Gil – „analiza sprawozdania
mediacyjnego i poczynienie dalszych zarządzeń związanych z przygotowaniem rozprawy
głównej. Protokół z tego posiedzenia powinien stanowić dowód w sprawie”200.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011r. referendarz
to urzędnik sądowy, który został upoważniony do wykonywania oznaczonych czynności
w postępowaniu sądowym - innych niż sprawowanie wymiaru sprawiedliwości201.
Mimo, iż ustawodawca ani nie określił kompetencji referendarzy sądowych w sposób
generalny, ani też nie wskazał na czym polega realizacja zadań z zakresu ochrony prawnej, to
z zastosowania językowych i systematycznych reguł wykładni norm konstytucyjnych oraz
prawa o ustroju sądów powszechnych wynika, że ich działalność nie jest sprawowaniem

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 1247 [dalej: nowelizacja k.p.k.].
196
L. Mazowiecka, Szanse na mediację w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10, s.
95.
197
Zob. szerzej art. 93a k.p.k.
198
Art. 23a § 1 k.p.k.
199
Art. 107 k.p.k.
200
Zob. D. Gil, Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011, (LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka on-line), [dostęp: 28.09.2015].
201
Ibidem.
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wymiaru sprawiedliwości202. Korzystający z stabilności zatrudnienia oraz czytelnych
i ustawowo uregulowanych podstawowych kryteriów awansu zawodowego referendarze cieszą
się niezależnością od organów władzy publicznej w zakresie wydawanych orzeczeń
i zarządzeń203.
Kolejna zmiana dotyczyła osoby prowadzącej postępowanie mediacyjne, czyli mediatora.
W licznych publikacjach naukowych spotyka się definicję mediatora jako osoby, która
„usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania204. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego
rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność
i bezstronność”205.
Mediator odpowiedzialny jest za kompleksowe przeprowadzenie całego postępowania
mediacyjnego, poczynając od zadbania o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania
porozumienia, poprzez rzetelne informowanie stron o istocie i przebiegu mediacji, a kończąc
na obowiązku sporządzenia pisemnego sprawozdania z całego przebiegu206.
Koncentrując się na zmianach legislacyjnych, należy zwrócić uwagę na dokonanie
korekty w nazewnictwie poprzez zmianę z „osoby godnej zaufania” na „osobę do tego
uprawnionej”. Dzięki tej zmianie nastąpiło zlikwidowanie dualizmu występującego
w przepisach Kodeksu postępowania karnego, gdyż jak możemy zauważyć w art. 272 k.p.k.:
„Poręczenie, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny
utrudniał postępowania, można także przyjąć od osoby godnej zaufania” – pod terminem
„osoby godnej zaufania” rozumiana była osoba, która chciałaby udzielić indywidualnego
poręczenia niemajątkowego207.
Istotnym zmianom uległ także katalog osób, które nie mogą prowadzić postępowania
mediacyjnego208. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r.
w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, wyróżnia się mediatorów stałych,
którzy mogą zostać wpisani na listę prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych po
wcześniejszym złożeniu stosownego wniosku i oświadczenia o niekaralności209. Istotną kwestią
na jaką należy zwrócić uwagę jest zmiana dotycząca wyłączenia, w obowiązującym stanie
prawnym, sędziego i prokuratora, a także asesora prokuratorskiego i aplikantów do tych
zawodów – od prowadzenia mediacji210. Natomiast osobami, które zostały włączone w ten
proces są adwokaci lub radcowie prawni, aplikanci do tych profesji prawniczych, a także
pracownicy sądu, prokuratury lub organy powołane do ścigania przestępstw. Bowiem te
zawody prawnicze nie zostały umieszczone w brzmieniu art. 23a § 3 k.p.k211.
Por. E. Bieńkowska, O potrzebie zmian obowiązujących regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach
karnych, (w:) Mediacja karna…, s. 50.
203
Wyrok TK z dnia 12 maja 2011r. (P38/08), Dz. U. Nr 109, poz. 640; Z.U. 2011/4A/33 – s. 31 uzasadnienia.
204
Ibidem.
205
Kodeks postępowania mediatora, część 1: „Przepisy ogólne” – zob. tamże, s. 15.
206
Art. 23a § 6 k.p.k.
207
Zob. art. 272 k.p.k.
208
§ 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego
w sprawach karnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 716 [dalej: r.w.s.p.m.].
209
Na wykazie instytucji i osób godnych zaufania stałych mogą znajdować się wyłącznie osoby lub instytucje
spełniające kryteria zawarte w § 3 i § 4 r.w.s.p.m.
210
Art. 23a § 3 k.p.k.
211
Ibidem.
202
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Zmiany odnoszące się do osób wyłączonych od możliwości prowadzenia mediacji należy
ocenić pozytywnie biorąc pod uwagę fakt, iż poprzednie regulacje w tym zakresie były
nadmiernie obszerne i zamykały możliwość bycia mediatorem osobom, które mogłyby być
zainteresowane ubieganiem się o wpis do właściwego wykazu, np. aplikantom adwokackim lub
radcowskim212.
Na podstawie uchylonego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 23a § 5 k.p.k.,
tak i obecnie, wymogi stawiane osobie ubiegającej się o umieszczenie na wykazie mediatorów
stałych prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego można podzielić na wymogi mierzalne
i wymogi niemierzalne (takie, które mają charakter deklaratoryjny)213. Zgodnie z § 4 r.w.s.p.m.,
na wymogi mierzalne składa się: posiadanie obywatelstwa polskiego 214, ukończenie 26. roku
życia, a także „korzystanie w pełni z praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych”215, oraz „brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe”216.
W przypadku kategorii wymogów niemierzalnych kandydat powinien legitymować się
następującymi cechami: znajomość języka polskiego w mowie i piśmie217, posiada
umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich218, a także udzielanie
rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora219. W mojej ocenie katalog
wymogów niemierzalnych należy zakwalifikować jako nieostry. Zmiana odnosząca się co do
wiedzy posiadanej przez kandydata na przyszłego mediatora określona w § 4 pkt 6 r.w.s.p.m.,
uprzednio występujący w zmienionej formie w § 3 pkt 6 d.r.w.s.p.m., jest niejasna. W aktualnie
obowiązującym sformułowaniu ustawodawca nakłada na osobę ubiegającą się o wpis do
wykazu posiadania odpowiednich umiejętności oraz w wystarczającym zakresie wiedzy,
jednocześnie nie precyzując sposobu jej zdobycia220.
Podsumowując szczegółową analizę przepisów k.p.k. i r.w.s.p.m. w zakresie wymogów
wobec osób, które mogą ubiegać się o uzyskanie statusu mediatora, należy wskazać brak
stosownych regulacji dotyczących posiadania odpowiedniego wykształcenia jakim kandydat
powinien się legitymować, a także posiadania miejsca, w którym mogłoby odbyć się spotkanie
mediacyjne, i spełniającego określone wymogi oraz standardy221.
Zob. G. Skrobotowicz, Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego, Wolters Kluwer, Warszawa
2016.
213
Zob. § 6 ust. 1 r.w.s.p.m.
214
Lub zgodnie z § 4 pkt 1 r.w.s.p.m.: „obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie
przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach”.
215
§ 4 pkt 2 r.w.s.p.m., uprzednio w § 3 pkt 2 d.r.w.s.p.m.: „korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich”.
216
§ 4 pkt 5 r.w.s.p.m., uprzednio w § 3 pkt 5 d.r.w.s.p.m.: „nie była karana za przestępstwo umyślne”.
217
§ 4 pkt 4 r.w.s.p.m., uprzednio w § 3 pkt 4 d.r.w.s.p.m.: „biegle włada językiem polskim”.
218
§ 4 pkt 6 r.w.s.p.m., uprzednio w § 3 pkt 6 d.r.w.s.p.m.: „posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz
wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii,
pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa”.
219
§ 4 pkt 7 r.w.s.p.m., uprzednio w § 3 pkt 7 d.r.w.s.p.m.
220
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis Polska, Warszawa 2014, s. 52-53.
221
§ 13 ust. 1 r.w.s.p.m. stanowi, że: „Postępowania mediacyjnego nie przeprowadza się w lokalu zajmowanym
przez uczestników lub ich rodziny ani w budynkach organów uprawnionych do skierowania sprawy
do postępowania mediacyjnego”. Zgodnie z § 13 ust. 2 r.w.s.p.m. po uzyskaniu zgody uczestników mediacji,
212
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Pokrzywdzony w postępowaniu mediacyjnym – zakończenie
Coraz częściej możemy zauważyć jak duży kładzie się nacisk na prawo pokrzywdzonego do
informacji, a coraz bardziej aktywny udział ofiar w postępowaniu mediacyjnym wskazywać
może na korzyści jakie z niego wynikają222. Wiele środowisk naukowych podejmuje jednak
problem jakim jest nieodparte wrażenie, że polski proces karny działa wyłącznie na korzyść
oskarżonego.
Na podstawie art. 23 § 5 i 178a k.p.k. wprowadzona została poufność postępowania
mediacyjnego, co bez wątpienia było zabiegiem koniecznym. W literaturze trafnie zauważono
błąd jaki popełnił ustawodawca nie wprowadzając zakazu wykorzystywania treści rozmów
prowadzonych w trakcie mediacji dla celów prowadzenia dalszego postępowania karnego223.
Zadaniem mediacji jest polubowne rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich, a nie
dostarczanie dowodów.
Kolejną ważną kwestią jaką podnosi się w piśmiennictwie jest problem skierowania
sprawy do mediacji w postępowaniu sądowym w okolicznościach, w których pokrzywdzony
nie bierze udziału w tym postępowaniu224. Wówczas rolą sądu powinno być korespondencyjne
pouczenie pokrzywdzonego o prawie do mediacji i o wszystkich jej skutkach i korzyściach,
szczególnie w sytuacji, gdy oskarżony wyraża chęć udziału w postępowaniu mediacyjnym225.
Należy zauważyć, że nie każda sprawa nadaje się do mediacji, a przestępstwa o większym
ciężarze powinny zostać wyłączone z mediacji. Należy bezwzględnie zapobiegać wiktymizacji
wtórnej, a w przypadku zbrodni wydaje się być ona nieuchronna. Ponadto, powinniśmy brać
pod uwagę stan psychiczny pokrzywdzonego – z powodu doznanej traumy, ofiara nie będzie
w stanie brać udziału w mediacji226.
Ustawodawca powinien także zadbać o przepisy gwarantujące pokrzywdzonemu
realizację postanowień ugody mediacyjnej. Wiedza o mediacji przeprowadzanej
w postępowaniach karnych w Polsce, wciąż nie jest wystarczająco rozpowszechniona, co może
powodować nieufność i obawy ze strony pokrzywdzonego, że mediacja niczego nie rozwiąże,
a oskarżony uchyli się od wykonania postanowień zawartych w ugodzie227.
W regulacjach karnych powinny znaleźć się przepisy dotyczące korzyści wynikających
z mediacji, przede wszystkim dla ofiary. Stosowanie łagodniejszych środków wobec sprawcy
powinno dziać się dopiero po wykonaniu przez niego zobowiązań mediacyjnych, a sama treść
ugody powinna określać następstwa pogarszające sytuację sprawcy w przypadku ich nie
wykonania.

w przypadkach uzasadnionych, istnieje możliwość przeprowadzenia mediacji w lokalu, w którym zamieszkują
strony konfliktu lub ich rodziny.
222
E. Bieńkowska, B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Postępowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej,
[w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. 14, Warszawa 1998, s. 244.
223
Por. E. Bieńkowska, Pokrzywdzony w świetle najnowszych nowelizacji przepisów prawa karnego, „Prokuratura
i Prawo” 2014, nr 3, s. 21.
224
Ibidem.
225
B. Bieńkowska, Nowy kodeks postępowania karnego przez pryzmat wybranych zasad procesowych,
[w:] P. Kruszyński (red.), Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Wydawnictwo
ABC, Warszawa 1999, s. 15.
226
Ibidem.
227
K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,
s. 94-96.
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THE PROBLEM OF MEDIATION IN CRIMINAL MATTERS
Summary: The article discusses the institution of mediation as one of the solutions provided for in the
Polish criminal procedure and problems arising from it. Despite many years of operation, it still remains
an institution little known to the average citizen, and the agreement reached during mediation has an
impact on the situation of the victim and the accused. Extensive amendments to the Code of Criminal
Procedure draw attention to the principles of mediation proceedings, the role of judicial assistant and
guarantees of the accused's rights. The author focuses on the description of issues in the field of criminal
mediation and important problems of the victim's rights in mediation proceedings.
Keywords: victim, criminal trial, mediation, judicial assistant, parts.
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Arkadiusz Łukaszów228
DEFINICJA ZNAKU „X” W PRAWIE WYBORCZYM
Streszczenie: Zmiany w Kodeksie wyborczym dokonane ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych w wielu przypadkach odbiegają od zamierzonego kierunku bardziej niż wynikałoby
to z tytułu powyższej ustawy. Jak argumentowali to wnioskodawcy miały one przede wszystkim dotyczyć sfery
wyborów do organów samorządu terytorialnego, jednakże znaczna ich część idzie dalej, dokonując modyfikacji
regulacji dotyczących wszystkich wyborów powszechnych przeprowadzanych w oparciu o przepisy Kodeksu
wyborczego. Ustawa nowelizująca realizuje postulaty zgłaszane przez doktrynę prawa konstytucyjnego oraz
postulaty wysunięte przez obserwatorów OBWE zawarte w Raporcie Misji Oceny Wyborów OBWE/ODIHR
z wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 9 października 2011 r. Jedną z najistotniejszych zmian jaką
dokonano nowelą jest zmiana regulacji dotyczącej legalnej definicji wyrażenia: znak „x”. Celem niniejszego
artykułu jest przybliżenie wyborcy znaczenia ustawowej definicji znaku „x” oraz wskazanie, jakie konsekwencje
pociąga za sobą błędne zinterpretowanie znaku graficznego mającego stanowić czy oddany głos jest ważny czy
należy uznać dany znak graficzny za głos nieważny.
Słowa kluczowe: Znak x, prawo wyborcze, kodeks wyborczy, wybory, system wyborczy.
Nr ORCID: 0000-0003-4103-1041

Wstęp
Do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.11.2017 r. został złożony poselski
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych229.
Projekt zakładał nowelizację następujących ustaw:
− ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym230,
− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym231,
− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa232,
− ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy233.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych234 wprowadziła wiele zmian w Kodeksie wyborczym. Należą do nich między
innymi: zmiana sytemu wyborczego sensu stricte w wyborach do rad gmin, w których mieszka
ponad 20 000 mieszkańców, ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego
i pozostawienie go jedynie wyborcom niepełnosprawnym (o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Magister, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk
Administracyjnych, Zakład Prawa Administracyjnego, Urzędnik wyborczy w gminie Mysłakowice (powiat
jeleniogórski).
229
Druk Sejmowy 2001, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/07868D7E8E38658BC12581D7004FA309/%24
File/2001.pdf (dostęp 26.01.2020).
230
Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.).
231
Ustawa z dnia 05.06. 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.).
232
Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.512 ze zm.).
233
Ustawa z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.684 ze zm.), dalej k. wyb.
234
Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.).
228
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych235), wprowadzenie tzw.
Dwukadencyjności w wyborach wójta/burmistrza/prezydenta miasta, zmiana składu i trybu
powoływania i odwoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej, zmiana trybu
powoływania Szefa Krajowego Biura Wyborczego, wprowadzenie nowej kategorii urzędników
wyborczych i korpusu urzędników wyborczych, nowelizacja definicji znaku „x”,
wprowadzenie podziału dotychczasowej jednolitej obwodowej komisji wyborczej na
obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową
komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, przekazanie komisarzom
wyborczym wiele kompetencji dotychczas przysługującym organom samorządu terytorialnego,
rozszerzenie katalogu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, które mogą
przyjmować komitety wyborcze, zmiana sposobu postępowania z plakatami i hasłami
wyborczymi oraz urządzeniami znajdującymi się na nieruchomościach po zakończeniu
wyborów, przyznanie Państwowej Komisji Wyborczej kompetencji do przeprowadzenia
sprawdzenia wybranych kart do głosowania i innych dokumentów z wyborów236.
Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie i zobrazowanie poprawnego zrozumienia
znowelizowanej definicji znaku „x”. Prawidłowe zrozumienie ustawowej definicji znaku „x”
pozwala w procesie weryfikacji na poprawne zakwalifikowanie głosu na głos prawidłowo
oddany lub na głos nieprawidłowo oddany, czyli nieważny. Problematyka poruszana
w rozdziale nie jest skierowana wyłącznie do członków obwodowych komisji wyborczych, ale
również do wszystkich obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.
Definicja znaku „x”
Warto mieć na uwadze fakt, iż zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w sferze brzmienia
i interpretacji przepisów prawa wyborczego mają na celu zapewnienie ważności głosu we
wszystkich przypadkach, w których intencja głosującego była oczywista i bezsporna, a nie tylko
wówczas, gdy wybór na karcie jest zaznaczony znakiem „x”237. Jak wskazuje A. Kisielewicz
i J. Zbieranek „(…) w debatach dotyczących potencjalnych zmian w polskim prawie
wyborczym w ostatnich latach pojawiał się postulat modyfikacji technicznego sposobu
wskazywania preferencji przez wyborcę na karcie do głosowania”238. W podobny sposób
wypowiadali się również obserwatorzy z Misji Oceny Wyborów OBWE, którzy w raporcie
z obserwacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku wskazali, że „Podczas liczenia
głosów Misja OBWE/ODIHR zauważyła przypadki uznania głosu za nieważny pomimo jasnej
intencji głosującego, ponieważ dwie linie niekrzyżowany się w wymagany sposób lub wyborca
posłużył się innym symbolem do wskazania swojego wyboru.”239. Obserwatorzy sformułowali
w raporcie również zalecenia co do zmiany treści przepisów dotyczących ważności oddanego
głosu na podstawie innego niż „x” znaku graficznego. W dokumencie tym czytamy:
„Należy dokonać zmiany ścisłego brzmienia ustawy i jej interpretacji w celu zapewnienia
Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t. j. Dz. U z. 2019 r., poz. 1172 ze zm.).
236
A. Rakowska – Trela, K. Składowski, Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018, WoltersKluwer, Warszawa
2018, s. 12 i nast.
237
K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Kodeks wyborczy
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 47.
238
Ibidem, s.47.
239
Ibidem, s.47.
235

74

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

ważności głosu we wszystkich przypadkach, gdy zamiar głosującego jest oczywisty
i bezsporny, a nie tylko wówczas, gdy wybór na karcie jest zaznaczony znakiem „x”” 240.
Warto podkreślić, że prace nad zmianą definicji znaku „x” zostały podjęte już w Sejmie RP VII
kadencji. Rozpatrywany był wówczas projekt zmian w Kodeksie wyborczym, w którym
ustrojodawca proponował przyjęcie zmian, że jeśli wyborca zamiast znaku „x” wstawi w kratce
inny znak graficzny, to taki głos jest ważny i oddany na wskazanego w ten sposób kandydata,
jednakże projekt został odrzucony241.
Ustawowa definicja znaku „x” została uregulowana w art. 5 pkt 12 k. wyb. Zgodnie
z ww. przepisem przez znak „x” rozumie się „co najmniej dwie linie, które przecinają się
w obrębie kratki”. Warto zaznaczyć, że we wcześniejszym stanie prawnym tj. przed
nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych242 znak „x” określano w Kodeksie wyborczym jako „dwie
przecinające się linie w obrębie kratki” (art. 227 § 1 k. wyb.)243.
Definicja zawarta w art. 5 pkt 12 k. wyb. powoduje, że za znak „x” należy uznać
wszelkie znaki, z których, co najmniej dwie linie przecinają się w obrębie kratki. Zatem
postawienie kilku lub więcej linii w kratce, z czego co najmniej dwie będą się przecinały należy
uznać za znak ”x”. Przykładem tak rozumianego znaku „x” mogą być następujące znaki
graficzne: „=”, „#”. Oznacza to, że wszelkie znaki graficzne inne niż „x” naniesione w obrębie
kratki, w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w obrębie kratki nie powoduje
nieważności głosu244.

Rzeczpospolita Polska Wybory Parlamentarne 9 października 2011 r., Raport z Misji Oceny Wyborów
OBWE/ODIHR, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Warszawa 2012, s. 21. https://www.
osce.org/pl/odihr/88684?download=true (dostęp 05.02.2020 r.).
241
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Por. Druk Sejmowy nr 3099, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/4A71168AE4FFE863C1257DD5004B132C
/%24File/3099.pdf (dostęp 05.02.2020 r.)
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Rysunek 1. Przykłady oddania głosu (Przykłady opracowane przez Krajowe Biuro
Wyborcze)
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Źródło:http://obserwujemywybory.pl/wp-content/uploads/2018/10/Czy-oddany-g%C5%82os-jest-waz%CC%87
ny.pdf (dostęp 05.02.2020 r.)

Zakończenie
Przyjęta regulacja art. 5 pkt 12 k. wyb. jest przedmiotem wielu wątpliwości podczas ustalania
wyników głosowania, ponadto stwarza ryzyko interpretacyjne, które prowadzi do rozbieżności
w zakresie ważności głosu, co jednoznacznie jest niedopuszczalne245. Dotychczasowe
uregulowanie zawarte w art. 227 § 1 k. wyb. konstytuowało fakt, iż postawienie w kratce
jakiegokolwiek innego znaku niż znak „x” powodowało nieważność głosu246. Jednocześnie
należy wskazać, że intencja dotychczasowego przepisu, który kategorycznie zabraniał
stawiania jakichkolwiek innych znaków w obrębie kratki sprowadzała się do swego rodzaju
zabezpieczenie przed ewentualnym dostawianiem przez inne osoby znaku „x” przy nazwisku
innego kandydata i zamazywaniem postawionych znaków „x”247.
W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją Kodeksu wyborczego w 2017 roku
Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła uwagę, iż nowelizacja prowadzi do likwidacji dwóch
istotnych systemowych zabezpieczeń uczciwego przeprowadzania wyborów: „wskazana
zmiana sposobu interpretacji ważności głosu umożliwia niezauważalne manipulowanie
głosami wyborców. Według obowiązujących przepisów osoba chcąca dokonać manipulacji
(o ile udało się jej uzyskać w sposób niezauważony przez członków komisji obwodowej dostęp
do kart, co nie powinno mieć miejsca) mogła na karcie do głosowania dostawić znak „x”
i zamazać kratkę z głosem prawidłowo oddanym przez wyborcę. Głosu nie otrzymywał
kandydat, na którego głosował wyborca, lecz powodowało to nieważność głosu. Liczba głosów
nieważnych z tego powodu była możliwa do ustalenia na podstawie danych zawartych
w protokole każdej obwodowej komisji wyborczej. Według propozycji głos taki będzie ważny
i będzie przypadał liście oraz kandydatowi, przy którym postawiony jest „dopisany” znak „x”.
Druk Sejmowy nr 2001…, s. 5.
Ibidem, s. 5.
247
Ibidem, s. 6.
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246
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Ślad tego nie znajdzie się w protokole głosowania.”248. P. Uziębło w opinii prawnej w sprawie
zmian w Kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r.,
przygotowanej przez Fundację im. Stefana Batorego również podziela obawy wyrażane przez
Państwową Komisję Wyborczą dotyczące możliwej manipulacji przy kartach do głosowania249.
Definicja znaku „x” wprowadzona do Kodeksu wyborczego nowelizacją z 2018 roku,
w toku prac obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania
w obwodzie wymagać będzie szczególnie wnikliwej oceny wszelkich przypadków budzących
wątpliwości250. Trzeba jednak pamiętać, że rozstrzygnięcie czy dany znak graficzny uznany
zostanie za znak „x”, a zatem czy będzie to głos ważny czy nieważny należy wyłącznie
do dyskrecjonalnej władzy obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników
w obwodzie251.
Z praktycznego punktu widzenia wprowadzona regulacja nie wpłynęła znacząco na
zmniejszenie się liczby głosów nieważnych, których przyczyną byłyby techniczne błędy
wskazania preferencji przez wyborców.
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DEFINITION OF THE "X" IN ELECTORAL LAW
Summary: Amendments to the Electoral Code made by the Act of 14 December 2017 on the
amendment of certain acts to increase the participation of citizens in the process of selecting, functioning
and controlling certain public bodies in many cases depart from the intended direction than would result
from the above-mentioned Act. As the applicants argued, they were primarily concerned with the sphere
of elections to local government bodies, but a significant part of them goes further by modifying the
regulations concerning all general elections conducted on the basis of the provisions of the Electoral
Code. The Amending Act implements the postulates put forward by the doctrine of constitutional law
and the postulates put forward by OSCE observers contained in the OSCE / ODIHR Election
Assessment Report on parliamentary elections held on October 9, 2011. One of the most important
changes that has been made is the change in the regulation regarding the legal definition of the
expression "x". The purpose of this article is to familiarize the voter with the significance of the statutory
definition of the "x" and to indicate the consequences of misinterpretation of the graphic sign to
determine whether a given vote is valid or should a given graphic sign be considered invalid.
Keywords: x, electoral law, electoral code, elections, electoral system.
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Monika Mucha252
OCHRONA PRAWNA OSÓB CIERPIĄCYCH NA CHOROBY
PSYCHICZNE
Streszczenie: Zdrowie nie jest wyłącznie przeciwieństwem choroby czy niepełnosprawności. To dążenie do
pełnego fizycznego, psychicznego oraz społecznego dobrostanu, a także umiejętność prowadzenia dającego
satysfakcję życia społecznego i ekonomicznego. Polska polityka zdrowotna, której narzędziem są zarówno ustawa
z dnia 11 września o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), jak i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) oraz ustawa
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zdrowiu psychicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 1245) o poprawie dobrostanu
psychicznego Polaków mówi także w kontekście celów rozwojowych Polski do roku 2020, a także do roku 2030.
Priorytetami ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020 są: poprawa kondycji psychicznej całej populacji.
Słowa kluczowe: Choroba psychiczna, dokumenty, prawo, zdrowie psychiczne.

Wstęp
Czy stan ochrony zdrowia psychicznego wymaga radykalnych zmian administracyjnych
i prawnych? Czy jest to „zapomniany obszar” praw człowieka i pacjenta w naszym kraju,
a zaniedbania są fundamentalne czy też system ochrony zdrowia psychicznego jest po prostu
częścią ogólnej „mizerii” polskiego systemu ochrony zdrowia? Przed takimi pytaniami stoi
psychiatria w Polsce.
Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i systemem polskiej psychiatrii przez długi
czas nie były obecne w dyskursie publicznym i świadomości przeciętnego mieszkańca naszego
kraju. Dlatego celem napisania artykułu stało się poruszenie tej tematyki.
Artykuł składa się ze wstępu, rozwinięcia, zakończenia i bibliografii. W artykule zostały
umieszczone akty prawne oraz przedstawiona została krótka charakterystyka, przedstawiająca
system wsparcia psychicznego dla osób zaburzonych psychicznie.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dysfunkcyjny stan ochrony zdrowia
psychicznego w Polsce, w tym zwłaszcza: przytoczenie podstawowych informacji o jego
aktualnym funkcjonowaniu, zasobach i brakach oraz wskazanie pilnych potrzeb,
przypomnienie celów przyjętego w 2010 r. przez parlament Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Jedną z podstawowych metod badawczych, bez której nie mogą
powstać wartościowe badania naukowe, jest przegląd literatury i aktów prawnych. Wzrost
liczby publikacji naukowych w ostatnich latach zaowocował także wzrostem liczby publikacji
przeglądowych. Podstawową metodą badawczą realizującą ten cel jest metoda analizy i krytyki
piśmiennictwa literatury przedmiotu oraz analiza prac będących pracami przeglądowymi
w przodujących polskich czasopismach dotyczących tematyki ochrony zdrowia psychicznego
w Polsce.
W trakcie pisania niniejszego artykułu postawiono następujące pytania badawcze:
− Czy ochrona zdrowia psychicznego przeszła zmiany;
− Czy istnieje ochrona prawna osób chorych psychicznie przed stygmatyzacją;
− Jakie mamy akty prawne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego;
− Czy i w jakim stopniu realizowana jest pomoc osobom chorym psychicznie.
252

Magister, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Wydział Prawa.
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Poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania badawcze stało się podstawą napisania
niniejszego artykułu.
Część teoretyczna
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (dalej NPZ 2016–2020 lub NPZ) został
ustanowiony po raz pierwszy w drodze „rozporządzenia Rady Ministrów”253 zgodnie z „ustawą
o zdrowiu publicznym uchwaloną przez Sejm RP 11 września 2015 r.”254. O konieczności
ustawowego uregulowania kwestii zdrowia publicznego w naszym kraju mówiono od ponad
20 lat, więc uchwalenie jej (mimo znacznego okrojenia instrumentarium zarządczego
i finansowego ustawy w stosunku do pierwotnych założeń, oczekiwań, ale przede wszystkim
potrzeb zdrowotnych) należy odnotować, jako krok we właściwym kierunku na drodze do
poprawy sytuacji zdrowotnej Polaków. NPZ 2016-2020 jest podstawowym dokumentem
polityki zdrowia publicznego Polski na najbliższe 5 lat – wyznacza cele strategiczne
i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej
z nim, jakości życia społeczeństwa. Celem strategicznym NPZ jest wydłużenie życia Polaków
w zdrowiu, poprawa, jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu. Jego cele operacyjne to: poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia
oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi
i innymi zachowaniami ryzykownymi, profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, ograniczenie ryzyka zdrowotnego
wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki, promocja zdrowego
i aktywnego starzenia się, poprawa zdrowia prokreacyjnego.
Część badawcza artykułu
Z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich podstawową kwestią jest poszanowanie
praw i godności osób chorujących. Prawa tych osób są łamane nie tylko w praktyce, ale nawet
na płaszczyźnie legislacyjnej. Są regulacje cywilnoprawne i karnoprawne, które mają charakter
dyskryminacyjny lub przestarzały z punktu widzenia aktów prawa międzynarodowego.
Lekarstwem na przedstawione problemy powinien być skuteczny system opieki
psychiatrycznej.
„Konstytucja RP w art. 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają
prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny (ust. 2). Należy także uwzględnić, że ustrojodawca w sposób szczególny odniósł się
do kwestii równouprawnienia płci, stanowiąc w art. 33 Konstytucji, że kobieta i mężczyzna
w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym
i gospodarczym”255. Dyskryminacja jest sytuacją, w której człowiek ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016–2020. (Dz.U. 2016 poz. 1492).
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Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916).
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https://www.rpo.gov.pl/ (data dodania 16.04.2020 r.).
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lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż jest, byłby traktowany inny
człowiek w porównywalnej sytuacji.
Zdrowie psychiczne jest wartością, którą należy chronić i pielęgnować, a której ochronę
gwarantuje nam Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku. „Preambuła tej ustawy
stanowi, że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona
praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa”. Zgodnie
z art.1 ust.1, uoozp ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane, a polega ona (art. 2) m.in. na: 1) promocji
zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnieniu osobom z
zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz
innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji”256.
Ustawa ta definiuje, kto i w jakim stopniu udziela ochrony, kto jest jej podmiotem i na
jakich zasadach jest mu ona udzielana. Określa szereg podstawowych spraw związanych
z hospitalizacją osób cierpiących na choroby psychiczne. Kto może zostać przyjęty do szpitala
i na jakich zasadach w nim przebywa, przechodząc przez proces powrotu do zdrowia.
Dookreśla w tej mierze również wszystkie sprawy związane z umieszczaniem pacjentów bez
ich zgody w szpitalu psychiatrycznym, – co nieraz okazuje się przecież koniecznie, gdyż nie
zawsze udaje się choremu dobrze rozpoznać swój stan zdrowia.
Ustawa definiuje również, czym jest ochrona zdrowia psychicznego oraz jakiego rodzaju
profilaktykę stosować przy zapobieganiu dalszym chorobom. Określa sposób leczenia oraz
formę wsparcia pacjentów w otoczeniu społeczeństwa. Wskazuje również na sposoby
prowadzenia kampanii społecznych, które mają na celu uwrażliwianie społeczeństwa na
problemy osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ustawie możemy również przeczytać, w jaki sposób sformułowana jest definicja osoby
z zaburzeniami psychicznymi. Będzie to wówczas osoba, która spełnia przynajmniej jedno
z trzech kryteriów: wykazuje zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe bądź inne
odchylenia od normy związane z czynnościami psychicznymi w oparciu o aktualną wiedzę
medyczną.
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego formułuje również prawa, jakie posiada pacjent
oraz sposoby gwarancji i nienaruszalności tych praw, wskazuje również osobę odpowiedzialną
za ich egzekucję, czyli Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
Od stycznia 2018 roku obowiązuje zmiana ustawy, której dokonała nowelizacja.
Podstawową i zarazem najbardziej wyczekiwaną oraz pożądaną zmianą jest zwiększenie
uprawień osób, które zostają wysłane do domów pomocy społecznej lub szpitali
psychiatrycznych bez ich zgody. Zgodnie z sugestiami Rzecznika Praw Obywatelskich Adama
Bondara takie osoby otrzymują ochronę praw procesowych oraz możliwość podważenia
zasadności umieszczenia w DPS-ie lub szpitalu. Do tej pory tylko opiekunowie osób
ubezwłasnowolnionych mogli występować w tych sprawach na drogę sądową. Również dodano
obowiązek sądu do wysłuchania takiej osoby oraz przeprowadzenia weryfikacji, czy wciąż
256
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można ją uznać za ubezwłasnowolnioną. Również sama decyzja o przydzieleniu do DPS-u
wymaga orzeczenia odpowiedniego sądu – w tym przypadku opiekuńczego – i bez tego jest
ona nieważna.
Zmieniły się również przepisy dotyczące finansowania Centrów Zdrowia Psychicznego,
wprowadzając programy pilotażowe, które mają umożliwić poruszenie środków nie ze względu
na pojedynczą usługę wykonywaną dla świadczeniobiorcy, a pod kątem opieki nad określoną
grupą mieszkańców.
Zmieniły się również warunki stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach służby
więziennej oraz doprecyzowano przepisy dotyczące monitoringu w izolatkach. Do tej pory
funkcjonariusze Służby Więziennej nie umieli odpowiedniego umocowania prawnego dla
faktycznego korzystania z przymusu bezpośredniego wobec skazanych, lekarze oraz
sanitariusze, według prawa, mieli sami zajmować się jego egzekwowaniem – od 2018 roku
strażnicy również mają obowiązek pomóc im w wykonywaniu czynności.
Od 1 stycznia 2009 r., „zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie uoozp”257,
zadania, o których mowa wyżej, są realizowane poprzez działania ustalone w „rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego”258.
Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP)
realizowanym od 2011 roku pierwszym z trzech głównych celów jest promocja zdrowia
psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel ten powinien być realizowany na
wszystkich poziomach, poczynając od organów administracji rządowej, jednostki samorządu
terytorialnego, podmioty lecznicze, placówki systemu oświaty, organizacje pomocy społecznej,
ale również zakłady pracy, organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne.
„Program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania
zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę, jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W Programie
wskazano w szczególności: 1) okres jego obowiązywania, 2) diagnozę sytuacji i zagrożeń dla
zdrowia psychicznego, w tym zróżnicowań regionalnych, 3) trzy cele główne i dziewięć celów
szczegółowych 4) podmioty biorące udział w jego realizacji, 5) sposób realizacji zadań,
6) niezbędne działania legislacyjne, w szczególności mające na celu zapewnienie
przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi”259.
Po wielu zmianach i modyfikacjach obecnie najważniejszymi aktami prawnymi,
tworzącymi ramy dla funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej są:
− „Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych”260;
− „Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”261.
Dla obszaru obejmującego zagadnienia zdrowia psychicznego najważniejsze regulacje znajduję
się ponadto w:
257

Dz. U. Nr 180, poz. 1108 - ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie uoozp.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
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−
−
−
−

„Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994”262;
„Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”263;
„Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym”264;
„Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”265;
− „Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi”266;
− „Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii”267;
− „Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”268;
− „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”269;
− „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień”270;
− „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego”271.
Głównymi formami ciągle tradycyjnego modelu opieki są placówki ambulatoryjne oraz
stacjonarne, obok których występują znacznie mniej liczne tzw. formy opieki pośredniej,
tj.: oddziały dzienne, zespoły opieki środowiskowej, hostele. W wyniku przemian ostatniego
dwudziestolecia obserwuje się rosnącą rolę niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w
organizacji placówek udzielających świadczeń psychiatrycznych, przede wszystkim w formie
ambulatoryjnej. Pozostałe rodzaje świadczeń (stacjonarne, dzienne i inne) nadal realizowane są
głównie przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Poradnie zdrowia
psychicznego są najbardziej powszechną formą opieki ambulatoryjnej i dostępną w prawie
wszystkich powiatach (93%) kraju. Korzystanie ze świadczeń tych placówek jest ustawowo
ułatwione i nie wymaga skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Mimo dynamicznego rozwoju tej formy opieki, czego wyrazem jest jej ponad dwukrotny
wzrost liczby poradni w porównaniu z rokiem 2000, zakres oferowanych w nich świadczeń jest
niejednakowy. Połowa dysponuje rozbudowaną ofertą, na którą składają się oprócz porad
lekarskich i psychologicznych, także sesje psychoterapii indywidualnej oraz rzadziej inne
świadczenia. Pozostałe oferują usługi ograniczone do podstawowego poradnictwa lekarskopsychologicznego, bądź wyłącznie lekarskiego. Dotyczy to przede wszystkim 30% poradni
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funkcjonujących w ograniczonym wymiarze czasu (1-3 dni tygodniowo), usytuowanych
najczęściej w mniejszych miejscowościach. Poradnie „pełnowymiarowe”, tj. czynne przez
5 dni w tygodniu i oferujące pełny zakres świadczeń, powinny stanowić zalążek podstawowego
wariantu Centrum Zdrowia Psychicznego, tj. połączonego z zespołem środowiskowym,
realizującym opieką czynna wobec pacjentów z określonego obszaru i współpracującego
z opieka dzienną i stacjonarną.
Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży są poradniami
wyspecjalizowanymi, przewidzianymi dla populacji do 18 roku życia. W 2011 roku było ich
175 i obejmowały opieką nieco ponad 100 tys. osób, udzielając blisko pół miliona porad (468,
2 tys.). W skali kraju, proporcje porad lekarskich oraz pozostałych (głównie psychologicznych)
są w poradniach dla dzieci i młodzieży dość wyrównane, a nawet z niewielką przewagą porad
nielekarskich. Niedostateczną – w stosunku do potrzeb – liczbę tych poradni, powoduje
utrzymujący się od lat niedobór lekarzy z wymaganą specjalizacją z zakresu psychiatrii dzieci
i młodzieży. Poradnie psychologiczne uzupełniają działalność poradni zdrowia psychicznego.
Ich liczba w ostatnich kilku latach znacząco wzrosła. W porównaniu z rokiem 2004, w którym
odnotowano działalność 24 poradni, w roku 2011 było ich 268 i tylko, co piąta (20%)
funkcjonowała w obrębie samodzielnych publicznych zakładów opieki. Ogółem poradnie
psychologiczne udzieliły, w 2011 r. ćwierć mln porad prawie 50 tys. osobom. Dynamiczny
rozwój poradnictwa psychologicznego nastąpił przede wszystkim dzięki stworzonym
możliwościom niezależnego ubiegania się o finansowanie ze środków publicznych.
„W warunkach ambulatoryjnych w roku 2015 w poradniach dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się prawie 1,6 mln osób,
czyli ponad 4% wszystkich Polaków”272.
Pod względem liczby leczonych z zaburzeniami psychicznymi na „trzecim miejscu jest
schizofrenia 14 278 osoby (tj. 11,46 % wszystkich przypadków, w dalszej kolejności depresje
nawracające i zaburzenia dwubiegunowe 14 128 osoby (tj. 11,33 % leczonych ogółem)”273.
O pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego pacjentów „świadczy wzrost liczby
zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania,
spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in. uzależnienie od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych, a także wzrastający współczynnik samobójstw”274. Liczba porad
udzielanych w poradniach zdrowia psychicznego zwiększa się np. „kobietom udzielono
149 422 porady (o 15 702 porad więcej niż w 2015 r.)”275 w Krakowie.
Zespoły leczenia środowiskowego są szczególnie ważną formą, przewidzianą przede
wszystkim dla pacjentów o przewlekłym przebiegu zaburzeń psychicznych, pozostających w
trakcie opieki w swoim środowisku. Cechą wyróżniającą pracę zespołów są częste wizyty
środowiskowe w miejscu zamieszkania pacjentów oraz utrzymywanie kontaktów z pacjentami
w innych formach zajęć (np.: kluby pacjentów). W 2011 r. całym kraju działało 68 zespołów,
głównie w dużych ośrodkach miejskich, obejmując opieką rocznie 9,6 tys. osób. W bardziej
dynamicznym rozwoju zespołów leczenia środowiskowego przeszkadzają zarówno bariery
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organizacyjno-finansowe, jak i kadrowe (niedostatek wyszkolonych terapeutów
środowiskowych). Jest to tak ważne ogniwo środowiskowego modelu opieki, że brak istotnych
zmian w tym zakresie może spowodować niepowodzenie całej reformy lecznictwa
psychiatrycznego.
Oddziały dzienne stanowią bardzo ważna środowiskową formę opieki, zapewniającą
pacjentom świadczenia lecznicze i rehabilitacyjne przez 8-10 godzin dziennie przez 5 dni
w tygodniu, na ogół w miejscowości zamieszkania, a więc zachowaniem więzi rodzinnych i
społecznych. W 2011 roku w ponad 100 zakładach opieki funkcjonowały 173 oddziały
psychiatryczne dla dorosłych z 3,9 tys. miejsc oraz 24 oddziały dla dzieci i młodzieży
z 814 miejscami. Rocznie ze świadczeń tej formy korzysta ponad 20 tys. osób. Według
przewidywań NPOZP liczba miejsc w oddziałach dziennych powinna w ciągu kilku lat
wzrosnąć o kilka tysięcy. Dla przykładu podam, że „w jednostkach niepublicznych w
województwie małopolskim łączna liczba miejsc zakontraktowanych na koniec 2012 r.
wynosiła 191 miejsc”276.
Psychiatryczna opieka całodobowa. W 2011 roku psychiatryczna opieka całodobowa
dysponowała ponad 24,6 tys. łóżek (poza 7,7 tys. – dla uzależnionych), z których ponad połowa
(56%) zlokalizowana była w oddziałach szpitali psychiatrycznych, a tylko 24% w oddziałach
szpitali ogólnych. Pozostałe 20%, to łóżka o profilu opiekuńczym, często w obiektach dawnych
dużych szpitali psychiatrycznych, z których zostały wydzielone organizacyjnie. W strukturze
bazy łóżkowej ogólne oddziały psychiatryczne dominują (58%) nad opiekuńczymi (21%),
psychiatrii sądowej (8%) i dziecięco-młodzieżowymi (4%). Wyrównywanie dostępności
psychiatrycznej opieki całodobowej przebiega od wielu lat dwutorowo, z jednej strony, poprzez
powolny proces zmniejszania dużych szpitali, z drugiej –przez tworzenie oddziałów przy
szpitalach ogólnych lub innych specjalistycznych.
Szpitale psychiatryczne. Obecny system opieki szpitalnej obciążony jest pozostałościami
izolacyjnego modelu opieki, o nadmiernej koncentracji łóżek w szpitalach budowanych poza
miastami, często w odległych, słabiej zaludnionych rejonach. Proces zmniejszania dużych
szpitali odbywa się powoli od lat, głównie poprzez wyzbywanie się technicznie zużytych lub
niewykorzystanych obiektów oraz poprawę warunków (rozgęszczenie) w obiektach
wyremontowanych. W rezultacie w okresie ostatnich 20 lat liczba łóżek szpitalnych zmalała
o ponad 17 tys., z czego ponad 5 tys. po roku 1999. Obecnie tylko dwa szpitale można uznać
za bardzo duże, tj. liczące powyżej 800 łóżek, podczas gdy w roku 1990 było ich 10. W końcu
2011 roku funkcjonowały w kraju 52 szpitale psychiatryczne z 13 888 łóżek o profilu
psychiatrycznym (oprócz ok. 3 tys. łóżek dla uzależnionych). „Statutową działalność Szpitala
stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych”277. Pod koniec 2012 roku w woj. małopolskim
odnotowano najwyższą liczbę zaburzeń nerwicowych, oraz schizofrenii oraz „depresji
nawracających i zaburzeń dwubiegunowych (F31), (F33) tj. 12 718 osób, w tym 51 osób
w grupie dzieci i młodzieży do lat 18”278. „W 2016 roku najwięcej pacjentów leczonych
w systemie dziennym było z terenu miasta Krakowa, tj. 1 402 osoby, a w dalszej kolejności

Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20112015, MUW w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej, Kraków 2013., s. 6.
277
Statut, jako załącznik do Uchwały Nr 312/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015 r.
278
Tamże, s. 42.
276
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z terenu powiatu krakowskiego, tj. 331 pacjentów oraz powiatu chrzanowskiego,
tj. 188 pacjentów”279.
Oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych. Jest to szczególnie promowana od lat
forma opieki całodobowej, ponieważ funkcjonując w strukturach placówek nie
psychiatrycznych, z jednej strony zmniejsza stygmatyzację osób hospitalizowanych z powodu
zaburzeń psychicznych, z drugiej – przybliża miejsce leczenia do miejsca zamieszkania.
W 2011 roku w strukturze 96 szpitali innych niż psychiatryczne działało 139 oddziałów
psychiatrycznych, o łącznej liczbie 5,9 tys. łóżek. Proces ich powstawania przebiega dość
wolno, przyspieszając jedynie w latach wdrażania przez resort zdrowia specjalnych programów
dofinansowujących takie zadania.
Hostele – to najmniej dostępna forma opieki, polegająca na prowadzeniu profilowanych
programów psychoterapeutycznych rehabilitacyjnych. W zbliżonych do domowych warunkach
chronionego zakwaterowania, pozwalających na przywrócenie umiejętności społecznych
w warunkach codziennego funkcjonowania osobom z zaburzeniami psychicznymi
niewymagającymi leczenia szpitalnego. W roku 2011 na terenie 7 województw
zlokalizowanych było 19 hosteli, w większości dla osób uzależnionych, do których trafiło 649
osób.
Zakłady opiekuńczo – lecznicze (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO). Są formą
opieki, wyrosłą z jednej strony z dawnych domów pomocy społecznej, pozostawionych na
początku transformacji w resorcie zdrowia a z drugiej – z części dużych szpitali
psychiatrycznych, z których wydzielono część obiektów wraz z pacjentami przewlekle
hospitalizowanymi, którzy całkowicie utracili kontakt ze swoim środowiskiem. Łącznie
z nowymi placówkami w 2011 roku było ich 52 z 4,8 tys. łóżek. Wraz ze starzeniem się
populacji, a więc także osób z zaburzeniami psychicznymi, należy spodziewać się rosnącego
zapotrzebowania na oddziały opiekuńcze o przyzwoitym standardzie dla osób, które nie
utrzymają się samodzielnie w środowisku. Należy jednak zauważyć, że dotychczasowa
praktyka kierowania do zakładów opiekuńczych w pewnym stopniu dowodzi niewydolności
systemu opieki psychiatrycznej, ponieważ brakuje alternatywnych form opieki, które dla
sporego odsetka pacjentów tych zakładów były alternatywą, pozwalającą na dalsze
funkcjonowanie we własnym środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej (m. in. dzięki
aktywnemu wsparciu leczniczymi i opiekuńczymi świadczeniami środowiskowymi, w różnych
formach zamieszkiwania chronionego). „W Polsce jest ponad 500 zakładów opiekuńczoleczniczych (ZOL) i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, (ZPO), które mają pod opieką
ponad 60 tys. osób. Do tego blisko 110 tys. osób przebywa w zakładach stacjonarnej pomocy
społecznej, m.in. DPS-ach. Ponad 60 proc. pacjentów tych miejsc to przewlekle chorzy w wieku
70 plus”280.
Zakończenie
Po analizie zgromadzonych dokumentów w postaci aktów prawnych oraz literatury, nasuwają
się następujące konkluzje. W Polsce istnieje szereg aktów prawnych, które wykorzystuje się
w ochronie zdrowia psychicznego, jak również mamy programy dotyczące zapobieganiu
Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022; Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Kraków, grudzień 2017 r., s. 24 i 25.
280
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ (data dodania 24.04.2020)
279
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chorób psychicznych oraz samobójstwom, które są organizowane i przeprowadzane przez
profesjonalnie przygotowane do tego instytucje jak szpitale, odziały dzienne, zakłady
opiekuńczo – lecznicze (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO), hostele, zespoły leczenia
środowiskowego, poradnie jak również zespoły psychoedukatorów, osób z wykształceniem
psychologicznym, psychoterapeutycznym oraz psychiatrycznym, na podstawie zestawu
sprawdzonych narzędzi komunikacyjnych i metod adekwatnych do grupy wiekowej, która jest
przedmiotem oddziaływania. Działania te już są – lub dąży się do tego, aby były – częścią
wielopłaszczyznowego oddziaływania na całą populację. Dlatego, zgodnie z zaleceniami
zarówno WHO, wszelkie aktywności na tym polu winny być częścią narodowych programów
przeciwdziałania chorobom psychicznych, w których kluczową rolę oprócz legislacji odgrywa
komunikacja.
Z pośród aktów prawnych Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie zakazuje
stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych psychicznie. Nastąpiła również nowelizacja aktów
prawnych związanych ze zdrowiem psychicznym.
Uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka,
a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, stanowi
się, co następuje. Zapewnienie promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom
psychicznym i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi - podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego gł. wobec dzieci i młodzieży, osób starszych i osób znajdujących się w sytuacjach
stwarzających zagrożenie dla zdrowia psychicznego zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; - POZ, PZP, pomoc doraźna,
dzienna, środowiskowa, szpitalna, DPS; - nauczanie i postępowanie rewalidacyjno
wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo; - środowiskowe domy
samopomocy, usługi opiekuńcze. Ochrona praw obywatelskich osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz zapewnienie praw obywatelskich pacjentom poddawanym przymusowemu
postępowaniu.
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LEGAL PROTECTION OF PEOPLE SUFFERING WITH MENTAL DISEASES
Summary: Health is not just the opposite of illness or disability. It is the pursuit of full physical, mental
and social well-being, as well as the ability to lead a satisfying social and economic life. Polish health
policy, the tool of which is both the Act of 11 September on public health (Journal of Laws, item 1916)
and the Regulation of the Council of Ministers of 4 August 2016 regarding the National Health Program
for 2016-2020 (Journal of Laws U. item 1492) and the Act of 19 August 1994 on mental health (Journal
of Laws of 2016, items 546 and 1245) on improving the mental well-being of Poles also speaks in the
context of Poland's development goals until 2020, and also until 2030. Mental health protection priorities
for 2016-2020 are: improving the mental condition of the entire population.
Keywords: Mental illness, documents, law, mental health, program.
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Sebastian Traczyk281
AKTUALNE PROBLEMY PRAWA KARNEGO
Streszczenie: Praca wskazuje poprzez metodę obserwacyjną, jak określone państwo (Rzeczpospolita Polska)
działa w rozwijającym się współcześnie świecie. Metoda użyta w pracy analizuje indywidualne przypadki, z jakimi
styczność mają obywatele Polski i rządzący państwem. Celem pracy jest ukazanie, poddanie pod analizę działania
władz polskich w rozwiązywaniu trudności rozwijającego się świata. Działania trafne lub nie stanowią przedmiot
badań, opisanych w poniższym tekście. Praca ukazuje więc działania polskich władz ukierunkowanych
na przyszłość Rzeczypospolitej i jej obywateli poprzez liczne przypadki podejmowanych decyzji.
Słowa kluczowe: Rozwój prawa, technologia, zmiany społeczne, człowiek przyszłości, prawo przyszłości.
Nr ORCID: 0000-0001-9355-7243

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie, jak stanowiący prawo Rzeczypospolitej
Polskiej, poprzez prawo karne materialne, działają dla bezpieczeństwa Polski oraz jej
obywateli. Ukazanie licznych działań pozwoli, poprzez obserwację, wskazać jak rozwija się
kraj oraz prawo w nim stanowione. Kluczowym przedmiotem ingerencji władz polskich jest
szeroko rozumiane prawo karne materialne, zawarte w ustawie Kodeks karny z 1997 roku, który
winno być aktualizowane paralelnie ze zmianami zachodzącymi w nowoczesnym otoczeniu.
Rozwój współczesnego świata, który można śledzić od kilku – kilkunastu lat, jest
ogromnym problemem dla polskiego ustawodawcy, który musi badać bieżące zmiany, jakie
pojawiają się w otaczającym świecie. Szybko rozwijająca się technologia, zmiany społeczne
czy kulturowe stają się rywalem parlamentu, który, poprzez ustawy, próbuje udoskonalić
prawo, które nie może być zacofane względem rozwijającego się świata. Prawo karne, będące
tematem badań, jest jedną z gałęzi prawodawstwa najbardziej narażoną na wpływ
współczesności. Poddając analizie liczne przykłady, jakie wydarzyły się w ostatnich latach
w naszym kraju oraz na świecie, należy podjąć próbę odpowiedzi, czy nasze prawo karne na
ten moment jest przygotowane na nadchodzącą przyszłość.
Prawo karne (bez) przyszłości?
Prawo karne materialne, zawarte w ustawie Kodeks karny282, jest jednym z najważniejszych
gałęzi prawnych w naszym kraju. Ukazuje podstawę przestępstw, ich strukturę, formy stadialne
oraz zjawiskowe, kontratypy, a także wskazuje nam, jak należy zastosować je, tak aby „sprawca
przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie
poniosła tej odpowiedzialności”. Taką definicją posługuje się kodeks postępowania karnego283
w art. 2 § 1, wskazując cele tegoż kodeksu. Polska tak samo jak świat staje się coraz
nowocześniejsza. Rozwój technologii czy pomysłowości przestępców są przykładami
ogromnych, wciąż rozwijających się rywali dla polskiego prawa karnego. Liczne zmiany,
zachodzące w otaczającym otoczeniu, wymuszają na stanowiących prawa, wnikliwą analizę
współczesnego świata i człowieka. Nasuwać się tu może pytanie: Czy jednak jest to
Student prawa, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
282
Ustawa Kodeks Karny (Dz.U. 1997Nr 88poz. 553) z późn. zm.
283
Ustawa Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) z późn. zm.
281
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wykonalne? Zdania mogą być tu podzielone. Niektórzy uważają, że parlamentarzyści w obu
izbach parlamentu aktywnie działają, idąc w kierunku nowoczesności naszego prawa, inni
jednak wskazują wprost liczne błędy i wady polityków284. Czy zatem ustawodawca jest w stanie
przewidzieć wszystko i ogłosić odpowiedni przepis czy dodać paragraf? Wzrost pacjentów na
ostrych dyżurach, spowodowana wypadkami z udziałem hulajnogi elektrycznej, pojawienie się
samochodów autonomicznych, czy rozwój pośrednich sposobów kradzieży lub oszukania osób
pokazują, że ustawodawca nie jest instytucją mogącą przewidzieć wszystko ze znacznym
wyprzedzeniem i nie potrafi stworzyć legislacyjnego „lekarstwa” na problemy prawne, z jakimi
musi się zmierzyć współczesne społeczeństwo.
Hulajnoga elektryczna a jej regulacja w prawie
W pierwszym przykładzie, dopiero po bardzo emocjonalnych wydarzeniach, zdecydowano
czym jest urządzenie, które mogło nawet pozbawić życia polskich obywateli. Zatrważającym
przykładem był wypadek, do którego doszło pod koniec sierpnia 2019 r. na Plantach
Krakowskich w rejonie ul. Straszewskiego. Jadący na hulajnodze turysta z Wielkiej Brytanii
potrącił spacerującego z rodzicami 4-letniego chłopca. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do
szpitala, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało.285 Po tym zdarzeniu w Internecie
pojawiła się fala krytyki wobec stanowiących prawo, którzy do tego czasu nie sporządzili
regulacji przepisu odnośnie hulajnogi elektrycznej, już wtedy obecnej na polskim rynku od
dłuższego czasu. Nie rozstrzygnięto do tego czasu, czy hulajnoga elektryczna stanowi
przedmiot niebezpieczny, czy jest pojazdem, w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz,
czy należy ją zakwalifikować do pojazdów poruszających się po drodze, po ścieżce rowerowej,
poboczu czy chodniku, bo właśnie na tym ostatnim znajdował się ów cudzoziemiec, który
spowodował wypadek. Jeszcze bardziej dyskusyjna stała się regulacja prawna, która poprzez
niedoprecyzowanie istotnych, praktycznych kwestii, została skrytykowana przez specjalistów,
którzy zarzucili rządzącym liczne błędy teoretyczne i praktyczne286. Patrycja Rojek-Socha w
artykule pt. „Hulajnogi elektryczne – ostrożność nie wystarczy, potrzebne przepisy”287
wskazuje wątpliwości prawników, co do wprowadzonych po tym zdarzeniu zmian w ustawie
o ruchu drogowym uznając, że „niedoprecyzowanie przez ustawodawcę szczegółowych
przepisów wywołałaby dezorganizację w ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych, a także
nie zapewniała bezpieczeństwa dla prowadzących hulajnogi elektryczne, uznając je jako
urządzenia pomiędzy rowerami, a motorowerami.” W tak skomplikowanej sytuacji, zwracając
uwagę na prędkość, jaką może osiągnąć hulajnoga, winna posiadać odrębny przepis w ustawie,
czego projektodawcy nie zastosowali w złożonym do parlamentu projekcie. Cała sytuacja, jaka
miała miejsce, ukazała społeczeństwu, że technologia musi być od początku uregulowana
prawnie, aby społeczeństwo mogło czuć się bezpiecznie oraz miało możliwość egzekwowania

R. Woś, Rafał Matyja o błędach rządzących i opozycji, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/
1744510,1,rafal-matyja-o-bledach-rzadzacych-i-opozycji.read (23.04.2020 r.).
285
https://gazetakrakowska.pl/krakow-mezczyzna-na-hulajnodze-elektrycznej-potracil-dziecko-uslyszal-zarzut/ar
/c1-14365115 (20.04.2020).
286
P. Szymaniak, Hulajnogi elektryczne w końcu z przepisami. Pojedziesz po chodniku, ścieżce i ulicy.
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1416633,hulajnogi-elektryczne-przepisy-drogowe.html (20.04.2020).
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P. Rojek-Socha, Hulajnogi elektryczne - ostrożność nie wystarczy, potrzebne przepisy, wiadomość z dnia 07
września 2019 r., https://www.prawo.pl/?_ga=2.87487640.1078668223.1587659791-1980617479.1572211928 .
284

92

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

swoich praw, czego gwarantem jest prawo karne, zapewniające karalność za bezprawne czyny,
jak wypadki z udziałem hulajnogi elektrycznej.
Pojazdy autonomiczne – czy odpowiedzialność poniesie pojazd?
Rozwój technologii, który w naszym kraju nastał z pojawieniem się między innymi hulajnogi
elektrycznej, spowodował zainteresowanie społeczeństwa również pojazdami, które nie
wymagałyby poruszania się paralelnie z działaniami ze strony kierowcy. Pojazdy autonomiczne
są dostępnymi na międzynarodowym rynku pojazdami samochodowymi, wyposażonymi
w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem tych pojazdów, umożliwiające ich ruch bez
ingerencji kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad tym pojazdem. Taką
definicję możemy odnaleźć w art. 65k ustawy Prawo o ruchu drogowym. Artykuł ten porusza
jednak zagadnienie badań nad tymi urządzeniami, nie regulując kwestii, jak pojazd
funkcjonowałby w codziennym życiu. Brak legalnej definicji robota ukazuje, że państwo
polskie nie poddaje dogłębnej analizie problemów, z jakimi musi się zmierzyć prawo karne,
dokonujące egzekwowania odpowiedzialności za bezprawne czyny, dokonane przez
samoporuszające się pojazdy. Unia Europejska, podobnie do Stanów Zjednoczonych, stworzyła
odpowiednią klasyfikację poziomów automatyzacji SAE (International Society of Automotive
Engineers), która wyróżnia dwie kategorie poziomów: 0-2, gdzie kierowca jest odpowiedzialny
za kontrolowanie otoczenia oraz musi być gotowy na przejęcie kontroli nad maszyną i 3-5,
w których kierowca nie musi obserwować otoczenia, a pojazd przejmuje pełną kontrolę nad
wszelkimi aspektami jazdy, wykonując wszystkie czynności kierującego. Brak
dotychczasowych regulacji wielu gałęzi prawa z pojawiającymi się przypadkami pojazdów
autonomicznych288 mogą przyczyniać się do licznych kolizji rozwoju technologicznego
i sztucznej inteligencji z nieaktualnym prawodawstwem. Brak paralelności w tym zakresie
może więc stwarzać liczne problemy w zakresie norm prawa stanowionego, głównie penalnego.
Skutkiem takich procesów może być zatem brak regulacji prawnych, który doprowadziłby do
nieegzekwowania odpowiedzialności za bezprawne działania maszyn, które same mogą
podejmować decyzję lub wyciągnięcia konsekwencji od podmiotów, nie mają możliwości
wpłynąć na działania autonomicznych maszyn.
Człowiek przyszłości
Od rewolucji przemysłowej z XIX wieku, człowiek odpowiedzialny jest za rozwój
technologiczny współczesnego świata, który do obecnych czasów przebiegał (i przebiega)
w rewolucyjny sposób. Poza gwałtownymi zmianami, takimi jak pojawienie się sztucznej
inteligencji, pojazdów autonomicznych czy hulajnogi elektrycznej, w życiu codziennym
obywateli Polski uwidoczniły się nowe metody kradzieży i oszustwa, które przestępcy
obmyślali w celu szybkiego zarobku i braku odpowiedzialności. Wciąż sporna
i nieuregulowana kwestia sprzedawców na portalach ogłoszeniowych, gdzie osoby podszywają
się i nie realizują zapłaconych już transakcji, wciąż niepohamowana chęć zysku poprzez
metody „na wnuczka”, „na policjanta”, a w dobie pandemii „na dezynsektora mieszkania” są
przykładami, że złodzieje wciąż poszukują nowych metod okradania osób, które im zaufały.
M. Duszczyk, Auta bez kierowców już wjeżdżają na polskie drogi. https://moto.rp.pl/technologie/31274-autabez-kierowcow-juz-wyjezdzaja-na-polskie-drogi (27.04.2020).
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Jeszcze niedawno organizacje alarmowały o przesyłanych na nasze skrzynki pocztowe mailach
z tajemniczymi linkami, przechwytującymi dane komputera, czy prośby o niewielką czy
symboliczną opłatę. Kolejnym przykładem są połączenia telefoniczne z różnych krajów, które
w analogiczny sposób potrafiły oszukać ludzi289. Mimo licznych ostrzeżeń różnych instytucji
dalej państwo polskie, a przy tym i wszyscy obywatele, są bezsilni na takie bezprawne
działania.
Zarówno teoretycy prawa karnego, jak i praktycy (radcy prawni, adwokaci) dostrzegają
liczne błędy polskiego prawa penalnego290 precyzując, iż w ciągu ostatnich dwóch dekad
polskie prawo penalne zmieniało się tak często, że straciło swoją stabilność i spójność. Liczne
nieprzemyślane, nieuzasadnione merytorycznie i nietrafne zmiany pokazały, że normy prawa
karnego w swojej obecnej formie samorzutnie nie są transparentne, w przeciwieństwie do
pierwotnej ustawy karnej.
Ważny negatywny wpływ, będący również aktualnym problemem prawa karnego,
to wykorzystywanie przez ekipy rządzące i większości parlamentarne norm prawnych jako
środka do zdobywania poparcia społeczeństwa i ukazanie swojej aktywnej działalności w
zwalczaniu problemów zaniepokojonego i zdezorientowanego społeczeństwa polskiego.
Sporządzenie zatem odpowiedniej normy prawnej ugruntowane było w ścisłym,
sprecyzowanym momencie, usytuowanym w historii prawodawstwa. Ustawodawca jako
twórca nowej regulacji prawnej władał już pewnymi wytycznymi na temat współczesnego,
w tamtym czasie, świata. Założenia te, w tamtej chwili, mogły być więc czytelne dla
stanowiących prawo karne w chwili jego ustanawiania. Przenikliwość tych wytycznych mogła
jednak, z upływem czasu, stracić na swej aktualności, wywołując nieaktualność regulacji
prawnych. Literatura dotycząca tematu, jak będzie wyglądało prawo karne przyszłości
i z jakimi problemami musi się zmierzyć, jest bardzo uboga. Dr Kamil Mamak w swojej książce
„Prawo karne przyszłości” z 2017 roku uważa, że „wręcz obowiązkiem staje się monitorowanie
zmian w celu dostosowania prawa do wymogów współczesności. (…) Nie chodzi jednak
wyłącznie o przyglądanie się wykorzystywaniu technologii do popełniania przestępstw, lecz
także - a może przede wszystkim - o obserwację człowieka i jego środowiska.”. Zagłębiając się
zatem w kwestię, jak powinno wyglądać prawo karne przyszłości, paralelnie należy
analizować, jaki będzie człowiek przyszłości, kultura, w której przyjdzie mu żyć oraz, a może
przede wszystkim, jaka technologia będzie współistniała z działalnością przyszłego
społeczeństwa. Obserwacja zjawisk pojawiających się i funkcjonujących w społeczeństwie jest
ważnym czynnikiem do stanowienia prawa, w tym prawa karnego, ponieważ rozwijająca się
technologia może w pewnym momencie przerosnąć oczekiwania stanowiących prawo, jakie
zakładali w początkowych stadiach zagadnienia, które wtedy nielicznie pojawiało się
w strukturach społeczeństwa.
Nadążanie za rozwojem technologicznym i socjologicznym powinno być więc
priorytetem w udoskonalaniu polskiego prawa penalnego. Nie można dążyć jednak do regulacji
„nowinek” technologicznych, gdy same instytucje państwowe, jakimi są sądy czy prokuratury,
nie osiągają minimalnych standardów współczesnego rozwoju wymiaru sprawiedliwości.
Uwaga na maile z fałszywymi fakturami. To wirus!, https://wiadomosci.radiozet.pl/Ciekawostki/Blisko-Ludzi/
Maile-z-falszywa-faktura.-Wirus-w-internecie (27.04.2020).
290
K. Sobczak, Organizacje apelują o zmiany w prawie karnym., https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/
organizacje-apeluja-o-zmiany-w-prawie-karnym,74913.html (27.04.2020).
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Przykładem tego jest dyskusyjny brak digitalizacji akt spraw karnych lub nie umieszczanie we
wszystkich salach rozpraw nośników do nagrywania i zapisywania fonii i wizji (obrazu
i dźwięku), które jest bardzo pomocnym narzędziem, zarówno dla wymiaru sprawiedliwości
(prokurator, oskarżyciel prywatny, sędzia), jak i stron procesu karnego (oskarżony, obrońca).
Dezaprobata tych działań również stanowi znaczny problem aktualizacji procesu karnego, które
następnie bezpośrednio wywiera wpływ na prawo karne.
Co czeka polskie prawo karne i wymiar sprawiedliwości?
Liczne działania ekspertów od nowoczesnej technologii wskazują, że panujący w naszym kraju
system jest bardzo prowizoryczny w porównaniu z przyszłością, która jest już aktualna w wielu
sąsiednich krajach. Prawo karne może być egzekwowane nie przez sędziów, jako ludzi,
a specjalne systemy wymiaru sprawiedliwości, które same analizowałyby stany faktyczne,
a następnie dobierały odpowiedni stan prawny, finalnie decydując o wyroku skazującym lub
uniewinniającym. Skutkiem tego, sędzia nie pełniłby już roli osoby decydującej, a zajmowałby
jedynie stanowisko kontrolne nad urządzeniem, które zastępowałoby skład sędziowski. System
ten nie odbierałby już bodźców, tak samo jak człowiek. Rozwój sztucznej inteligencji stanowi
zatem ogromny problem dla ustawodawcy, z którym będzie musiał się zmierzyć w najbliższych
latach. Rozpoznawanie maszynowe twarzy czy analiza odcisków palców obywateli na skalę
masową to tylko dwa przykłady, jak ważna dla poprawnego, właściwego funkcjonowania
państwa jest sztuczna inteligencja. Metody te były od lat bardzo pomocne w krajach
rozwiniętych technologicznie. Jednym z takich krajów jest przykładowo Korea Południowa,
która stosuje liczne metody z użyciem sztucznej inteligencji przy poprawnej i sprawnej
organizacji wyborów ogólnokrajowych291. Demonstruje to, że Polska jest państwem
potencjalnie niechętnym na rozwój technologiczny, który mógłby uprościć wiele czynności
funkcjonowania samorządów czy wymiaru sprawiedliwości. Jednak, aby zastosować takie
działania potrzebne jest ogromne zaangażowanie nie tylko parlamentarzystów ale, w znacznym
stopniu, inicjatyw obywatelskich oraz uregulowanie przez mocodawców wielu aspektów
w prawie, głównie karnym, aby wszystkie wyzwania prawa penalnego i jego aktualne problemy
zostały szybko rozwiązane, a nie pogłębione.
Dr Kamil Mamak na forum Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością w swoim
artykule pt. „Jak rewolucja cyfrowa zmienia prawo karne”292 stwierdził, że „Problemów
w prawie karnym, które wynikają z rewolucji cyfrowej jest znaczenie więcej, pewne jest też,
że będzie ich przybywać. Rozwój technologiczny nie zatrzyma się, a rewolucja będzie dawała
o sobie znać w kolejnych dziedzinach życia. W jaki sposób się zabezpieczyć przed tymi
procesami w dziedzinie prawa karnego? Przede wszystkim trzeba zaakceptować fakt, że nie da
się wyeliminować wszystkich problemów z wyprzedzeniem.” Analizując to, można zatem
dojść do wniosku, że społeczeństwo oraz reprezentujący go parlamentarzyści nie będą nigdy
w stanie wybiec na tyle w przyszłość, aby zapobiec wielu problemom, czy ustanowić regulacje,
zanim zjawisko zakorzeniłoby się w życiu codziennym obywateli Polski. Rewolucja cyfrowa
jest więc dowodem na to, że stanowiący prawo, w tym też prawo karne, muszą cały czas
Korea Południowa. Wybory w czasach pandemii., https://www.dw.com/pl/korea-po%C5%82udniowa-wyboryw-czasach-pandemii/a-53133218 (27.04.2020).
292
K. Mamak, Jak rewolucja cyfrowa zmienia prawo karne?, https://ptsp.pl/jak-rewolucja-cyfrowa-zmieniaprawo-karne/ (27.04.2020).
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analizować problemy współczesnego świata i ustawicznie szukać „lekarstwa” na problemy
prawne, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Zakończenie
Podsumowując, współczesność niesie ze sobą liczne zmiany, takie jak rozwój technologiczny,
a także pomysłowość przestępców. Wszystkie przytoczone powyżej przykłady ukazują jednak,
że władza w Polsce może nie być wystarczająco przygotowana do wejścia we nowoczesność.
Prawo karne, jako jedna z najważniejszych dziedzin obowiązującego prawa, nie może być
zacofane, a nawet obskuranckie względem otaczającej rzeczywistości, ze wszystkimi jej
trudnościami i wyzwaniami. Analizując słowa dra Kamila Mamaka, rządzący winni śledzić
bieżące zmiany, a następnie do nich dostosowywać prawo, z naciskiem na Kodeks karny.
Analiza zmian technologicznych oraz analiza obserwacyjna współczesnych ludzi może
stanowić „milowy krok” w tworzeniu penalnego prawa materialnego, które w najbliższych
miesiącach czy latach będzie musiało zmierzyć się ze zbliżającą się przyszłością. Rewolucyjny
charakter zmian w świecie sprowadza nas zatem do głębokiej refleksji nad szybko
rozwijającym się otoczeniu. Rewolucja, jako zasadnicza, gwałtowna zmiana w określonej
dziedzinie, może stać się przyczyną rewolucyjnych działań, już nie politycznych a naukowych.
Rewolucja technologiczna i socjologiczna, które od lat pojawiają się w społeczeństwie mogą
stać się bronią, na które ówczesne prawo karne nie jest przygotowane. Brak odpowiedzialności
karnej może być przyczyną wielu doniosłych zdarzeń, które bezpośrednio staną się ogromnym
zagrożeniem dla społeczeństwa polskiego, czyli każdego z nas.
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CURRENT PROBLEMS OF CRIMINAL/PENAL LAW
Summary: The work indicates through an observational method how a specific country (the Republic
of Poland) operates in the developing world today. The method used in the work analyzes individual
cases that Polish citizens and rulers of the state come into contact with. The purpose of the work is to
show and subject the Polish authorities to the analysis of the problems of the developing world.
Appropriate activities or not the subject of research, described in the following text. Therefore, the work
shows the activities of Polish authorities focused on the future of the Republic of Poland and its citizens
through numerous cases of decisions made.
Keywords: law development, technology, social changes, people of the future, law of the future.
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Brygida Wądołowska293, Wojciech Zaborowski294
WYBRANE ZASADY PRAWNE A INSTYTUCJA ŚWIADKA
KORONNEGO W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie instytucji świadka koronnego oraz wskazanie czy
wymieniona instytucja w pełni wypełnia postulaty zawarte w zasadach postępowania karnego. Autorzy zwrócili
uwagę na problemy pojawiające się w doktrynie, powstałe przez niejednorodne znaczenie zasad jak również
nieprecyzyjne sformułowania ustawodawcy. Zadaniem autorów było przedstawienie problemu oraz wskazanie
różnorodnych rozwiązań dotyczących stosowania instytucji świadka koronnego. Warto zwrócić uwagę,
że w opracowaniu znalazł się zarys drogi legislacyjnej jaką przebyła ustawa o świadku koronnym. Zważywszy na
powyższe, w artykule zostały wskazane najważniejsze aspekty prawne omawianej instytucji oraz problematyka
jaka zawiera się w potrzebie denuncjacji przestępstw, a ich bezkarnością u świadka koronnego.
Słowa kluczowe: Instytucja świadka koronnego; zasada legalizmu; zasada proporcjonalności; zasada równości

Wstęp
Instytucja świadka koronnego została uregulowana w ustawie o świadku koronnym295.
Ustawa została uchwalona 25 czerwca 1997 r., a następnie weszła w życie 1 września 1998 r.
Warto zaznaczyć, że było to rozwiązanie nowe dla polskiego prawa w związku z czym
ustawodawca przewidział czasowy okres obowiązywania ustawy. Ustawa miała obowiązywać
przez 3 lata, a więc do 31 sierpnia 2001 r. Polski ustawodawca zdecydował się na takie
rozwiązanie, ponieważ nie było wiadomym jak taka instytucja będzie funkcjonować
w praktyce. Wraz z upływem czasu, a więc w 2000 r., ustawodawca postanowił przedłużyć
obowiązywanie ustawy o świadku koronnym o kolejne 5 lat, a więc do 2006 r. Następnie ustawą
z 22 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji
niejawnych296 została wprowadzona na stałe do polskiego porządku prawnego. Do dziś ustawa
była nowelizowana trzynastokrotnie.
Opinie dotyczące instytucji świadka koronnego w doktrynie są podzielone. Wynika to
z faktu, iż podważane są zasady prawa wyrażone w Konstytucji297 oraz w Kodeksie
postępowania karnego298 na rzecz przeciwdziałania przestępczości, która zagraża
bezpieczeństwu publicznemu jak też interesom społecznym299. W celu dogłębnego zbadania
problematyki, autorzy przedstawili instytucje świadka koronnego oraz wybrane zasady,
oddziaływające na wszystkie instytucje procesu karnego w tym na opisywaną instytucję.

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
295
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 738 z późń. zm.).
296
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. 2006, nr 149, poz. 1078).
297
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe
w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późń. zm.).
298
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
299
J. Brylak, Świadek koronny a zasady procesu karnego, [w:] Palestra, Pismo Adwokatury Polskiej 11-12/2008,
Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa2008, s.120.
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Zasada proporcjonalności
Zasada ta nie została bezpośrednio wyrażona w przepisach prawnych, natomiast swój byt
prawny zawdzięcza doktrynie oraz orzecznictwu. Przedstawiona zasada wywodzi się pośrednio
z art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP300301. Zasada proporcjonalności wyraża dyrektywę
użycia adekwatnych środków prawnych przez organy państwa do zaistniałej sytuacji prawnej
bądź faktycznej. Wynika z tego, że użyte środki nie mogą być zbyt mało dolegliwe, ponieważ
może prowadzić to do nieprzestrzegania prawa, ani nie mogą być zbyt surowe, ponieważ może
prowadzić to do szeroko rozumianej niesprawiedliwości oraz sprzeciwu społeczeństwa.
Równowaga proporcjonalności zostaje zachwiana wówczas gdy nie zachodzi przesłanka
uzasadniająca zastosowanie denuncjacji, a więc gdy zeznania świadka koronnego dotyczą
ujawnienia przestępstw o mniejszym ciężarze gatunkowym, a popełnionym przez niego
przestępstwem, które posiada większy ciężar gatunkowy. W ustawie o świadku koronnym
ustawodawca nie ustanowił zachowania obowiązku proporcjonalności302. Należy zaznaczyć, że
zasada wyrażona w Konstytucji RP zapewnia zbyt małą ochronę, na tle tego przepisu. Ochrona
proporcjonalności, natomiast jest wzmocniona przez art. 4 ustawy o świadku koronnym303,
w którym znajdują się negatywne przesłanki zastosowania instytucji świadka koronnego.
Jednakże nawet takie rozwiązanie nie pozwala na zapewnienie w pełni realizacji zasady
proporcjonalności, co budzi zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP instytucji świadka
koronnego. Problematyka dotyczy zdarzeń, w których świadek koronny zeznaje
i doprowadza do wykrycia sprawców przestępstw łagodniejszych, niż popełnionych przez
samego świadka koronnego. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na przedstawiony problem.
Przedstawiciele doktryny interpretując przepisy wskazują na dwojakie rozwiązanie. Autorka
artykułu „Konstytucyjne granice zwalczania przestępczości zorganizowanej, rozważania na tle
instytucji świadka koronnego” - B. Nita przedstawia pogląd, iż ustawa nie wyraża warunku
zachowania proporcjonalności co jest niezgodne z Konstytucją RP304. Odmiennego zdania jest
L.K Paprzycki, który nie dopatruje się niezgodności z Konstytucją. Twierdzi, że ustawa
o świadku koronnym305, nie ogranicza żadnych praw oraz wolności obywatelskich. Zasada ta
odnosi się do tego, aby państwo mogło naruszyć prawa tylko dla chronienia innego bardziej
wartościowego prawa306. W związku z tym, nie ma tu zastosowania zasada proporcjonalności,
a jedynie następuje rezygnacja z zasady legalizmu na rzecz ścigania innych przestępstw307.
Zasada legalizmu wyraża dyrektywę wszczęcia i prowadzenia postępowania o każde
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przez odpowiedni organ procesowy, jeżeli
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w
dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późń. zm.);
301
A. Miczkowska, Instytucja świadka koronnego w systemie prawa, [w:] Wdowiarz-Pelc A. (red.),
KWARTALNIK, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Zeszyt 2/2011, C.H. Beck, Kraków 2011, s. 74.
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Ibidem.
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Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 738 z późn. zm.).
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B. Nita, Konstytucyjne granice zwalczania przestępczości zorganizowanej, rozważania na tle instytucji świadka
koronnego, PS 2003, Nr 5, s. 83 i n.
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Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 738 z późn. zm.).
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L. K. Paprzycki, Instytucja świadka koronnego i świadka incognito w świetle Konstytucji RP i Europejskiej
konwencji praw człowieka, Pal 2008, Nr 5-6, s. 24.
307
A. Miczkowska, Instytucja świadka koronnego w systemie prawa, [w:] Wdowiarz-Pelc A. (red.),
KWARTALNIK, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Zeszyt 2/2011, C.H. Beck, Kraków 2011, s. 74.
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zachodzi uzasadnione podejrzenie jego popełnienia308. W związku z tym, ustawa mogłaby
jedynie naruszać zasadę legalizmu co według L.K. Paprzyckiego również nie jest trafnym
poglądem. Nie następuje naruszenie zasady legalizmu w sytuacji uzyskania dowodów
popełnienia przestępstwa nieproporcjonalnych do rezygnacji z tej zasady 309. L.K. Paprzycki
twierdzi, że zasada legalizmu nie została naruszona, ponieważ ustawodawca przyznał
kompetencje sądowi okręgowemu w postaci możności wydawania decyzji w przedmiocie
dopuszczenia dowodów z zeznań świadka koronnego310. Warto zauważyć, że w uzasadnieniu
do projektu nowelizacji z 2006r. ustawy o świadku koronnym, wskazano iż przyznanie takiej
kompetencji sądowi okręgowemu pozwoli na szczególnie wnikliwe rozpoznanie wniosku
prokuratora.
Zasada równości wobec prawa
Jest to jedna z najważniejszych zasad współczesnego prawa i to nie tylko karnego. Została
unormowana w Konstytucji RP w art. 32, który ustala pojęcie, zakres zasady, jak również
wprowadza zakaz dyskryminacji, a brzmi on następująco: „Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.” (ust. 1); „Nikt nie może
być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny”. (ust. 2) Zasada równości wobec prawa ma szerokie zastosowanie. Przy
dookreśleniu jej znaczenia istotną rolę odgrywa judykatura. Trybunał Konstytucyjny
niejednokrotnie już stwierdzał, iż zasada równości wobec prawa nakazuje identyczne
traktowanie adresatów danej normy prawnej, jeżeli znajdują się oni w podobnej sytuacji
prawnie istotnej. L. Garlicki twierdzi, że „zasada równości odnosi się do sytuacji prawnej
adresata, a nie kryje się w niej zakaz istnienia faktycznych nierówności w społeczeństwie.
W niektórych sytuacjach prawo może stwarzać pewne przywileje dla grup o słabszej pozycji w
celu wyrównania nierówności. Z zasady tej wynika zakaz dyskryminowania i faworyzowania
osób.
W związku z przedstawioną koncepcją przyjętą przez doktrynę, zgodność konstrukcji
instytucji świadka koronnego z Konstytucją RP budzi pewne wątpliwości. Świadek koronny,
który został objęty immunitetem niekaralności, nie ponosi kary mimo tego, iż popełnił ciężkie
przestępstwo. Inni sprawcy nie uzyskują możliwości takiej ochrony. To właśnie może
wskazywać, że świadkowie koronni są faworyzowani, co stanowi zarzut naruszenia zasady
równości wobec prawa. Zwraca na to uwagę B. Nita, przywołując regulacje materialnoprawne
art. 60 § 3 i art. 61 KK. Sprawca, który popełnia przestępstwo inne niż wymienione
w art. 1 ustawy o świadku koronnym, ale współpracuje z organami ścigania w ten sposób,
że ujawnia wobec tego organu informacje dotyczące osób, które współdziałały z nim
w popełnieniu przestępstwa, może liczyć co najwyżej na odstąpienie od wymierzenia kary.
Z punktu widzenia naruszenia zasady równości wobec prawa oznacza to, że taki sprawca, nawet
gdy popełnił lżejsze gatunkowo przestępstwo niż świadek koronny, nie może się spodziewać
łagodniejszego potraktowania przez sąd311.
308
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Naruszenie zasady równości ma kolejny wymiar, dotyczący świadka, który nie popełnił
przestępstwa, a jedynie je widział. Świadek koronny będący faktycznie przestępcą, uniknie
odpowiedzialności karnej, a także uzyska przewidzianą dla siebie ochronę. Dodatkowo może
również liczyć na nowe miejsce zamieszkania, dane osobowe, jak też na operację plastyczną.
Program ochrony świadka jest stosowany oraz z uwagi na późniejsze ryzyko zemsty. Z kolei
świadkowi naocznemu, można co najwyżej zapewnić anonimizację danych osobowych, która
realizowana jest w ramach instytucji świadka anonimowego. Po rozprawie sądowej zostaje on
“wystawiony niczym na patelni”, co oznacza, iż jest narażony na zemstę312.
Zasada równości wobec prawa nie ma charakteru absolutnego. Trybunał Konstytucyjny
dopuszcza możliwość uznania uregulowania różnicującego sytuację prawną podmiotów za
zgodne z Konstytucją, pod warunkiem, że kryterium, w oparciu o które dokonano
zróżnicowania, jest usprawiedliwione innymi zasadami lub wartościami konstytucyjnymi,
uzasadniającymi odmienne traktowanie313. Przestępczość zorganizowana stanowi poważne
zagrożenie. Przyczynienie się świadka koronnego do rozbicia solidarności, a więc do walki
z przestępczością zorganizowaną zostało ocenione w doktrynie jako przyczyna wystarczająca,
uzasadniająca odmienne traktowanie takiego sprawcy, a zatem brak jest podstaw
do stwierdzenia, że naruszona zostaje zasada równości wobec prawa314.
Zasada prawa do obrony
Zasada występująca w postępowaniu karnym, zgodnie z którą oskarżony ma prawo nie tylko
do ochrony własnych interesów, ale również prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Obrona
dzieli się na materialną i formalną. W obronie materialnej podejmowane są czynności
procesowe w celu ochrony interesów oskarżonego poprzez np. milczenie oskarżonego, gdyż
nie ma on obowiązku przyznawania się do popełnienia zarzucanych mu czynów, czyli
dostarczania dowodów na swoją niekorzyść; składanie wniosków dowodowych, składanie
wniosków procesowych. Natomiast obrona formalna jest to uprawnienie oskarżonego do
korzystania z pomocy obrońcy.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP każdy, przeciw komu prowadzone jest
postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on
w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy
z urzędu. Przytaczając art. 3 ust. 1 pkt 1 ŚwKorU315 zachodzi pewna wątpliwość. Stanowi on,
że można dopuścić dowód z zeznań świadka koronnego, jeżeli do chwili wniesienia aktu
oskarżenia do sądu jako podejrzany w swoich wyjaśnieniach przekazał organowi
prowadzącemu postępowanie informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia
okoliczności przestępstwa, wykrycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw
lub zapobieżenia im. Oskarżony jest jednym ze współsprawców przestępstwa. Jeżeli ujawni
organom ścigania informacje, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności
przestępstwa, jednocześnie dostarczy dowody przeciwko sobie. W tej sytuacji wygląda to tak,
Informacje oraz cytat zaczerpnięte z: E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym,
Kraków 2004, s. 107-108.
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jakby została naruszona zasada prawa do obrony. Przekazane informacje mogą bowiem zostać
wykorzystane przeciw świadkowi koronnemu w razie podjęcia zawieszonego postępowania
w jego sprawie. Z art. 391 KPK wynika, że nie można odczytać protokołów zeznań złożonych
w charakterze świadka w razie późniejszego przedstawienia zarzutów takiemu świadkowi,
to jednak zakaz ten nie dotyczy odczytania wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego,
jeszcze zanim uzyskał status świadka koronnego316. B. Nita w obronie instytucji świadka
koronnego przed zarzutem niekonstytucyjności stwierdza, że „przyjęcie procesowej roli
świadka koronnego z wszelkimi tego konsekwencjami jest (…) swobodną decyzją
podejrzanego, nawet gdy inicjatywa (…) pochodzi od organu procesowego. Podejrzany jest
powiadomiony o wszystkich możliwych konsekwencjach, jakie zostały przewidziane w art. 10
i 11 u.ś.k., dlatego też nie należy instytucji świadka koronnego czynić zarzutu. W sytuacji, gdy
podejrzany przekazał informacje na podstawie art. 3 ust. 1 u.ś.k., ale nie uzyskał statusu
świadka koronnego, złożone przez niego wyjaśnienia nie mogą stanowić dowodu.
Zasada prawdy materialnej
Prawdą materialną jest nic innego jak wiedza zgodna ze stanem faktycznym, jest przeciwna
prawdzie formalnej, którą stanowi wiedza oparta na domniemaniach. Zasada prawdy
materialnej jest uważana za jedną z fundamentalnych zasad procesowych, określa cele
postępowania karnego. Zgodnie z art. 2 § 2317 podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny
stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Oznacza to, że organy procesowe muszą dokonywać
starań oraz sprawować kontrolę nad tym, by wszelkie ustalenia faktyczne były zgodne
z prawdą. Stan faktyczny jest ustalany na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów.
Instytucję świadka koronnego wprowadzono do polskiego system prawnego w celu zwalczania
zorganizowanej przestępczości.
Zachodzą pewne wątpliwości co do zgodności instytucji świadka koronnego z zasadą
prawdy materialnej, a wynika to z roli zeznań świadka koronnego. Ustawodawca przewidział
ochronę podejrzanego, który przekaże informacje o innych sprawach i przestępstwach przy
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Przed nadaniem statusu świadka koronnego,
podejrzany przekazuje informacje na temat przestępstw. W tym momencie nie jest możliwa
ocena wiarygodności przekazanych informacji. Dowody z zeznań zostają dopuszczone. Organy
ścigania dają wiarę przekazanym informacjom i właśnie na tej podstawie podejrzanemu zostaje
nadany status świadka koronnego. Ostatecznie oceny wiarygodności dowodów z zeznań
dokonuje sąd w postępowaniu, który rozpoznaje sprawy pozostałych sprawców. Wydawać by
się mogło, że zeznania podejrzanego są bardziej istotne niż wyjaśnienia oskarżonego, jednakże
to orzecznictwo sądów decyduje, co tak naprawdę należy wziąć pod uwagę w związku
z zeznaniami świadka koronnego. W tym przypadku sąd zawsze kieruje się zasadą
obiektywizmu i wszystkich uczestników postępowania traktuje równorzędnie.
Zasada prawa do bezstronnego sądu
Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny
B. Nita, Ustawa o świadku koronnym… op. cit., s. 22.
Art. 2 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555
z późn. zm.).
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i niezawisły sąd”. Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in.: „Bezstronność sędziego jest
niezbywalną cechą władzy sądowniczej, a zarazem przymiotem, wraz z utratą którego sędzia
traci kwalifikacje do spełniania swoich funkcji. Polega ona przede wszystkim na tym, iż sędzia
kieruje się obiektywizmem, nie stwarzając korzystniejszej sytuacji dla żadnej ze stron czy
uczestników postępowania, zarówno w trakcie toczącej się przed sądem sprawy, jak
i orzekania. Traktuje on zatem uczestników postępowania równorzędnie318. Europejski
Trybunał Praw Człowieka stwierdził w orzeczeniu z 25 lutego 1997 r., że „bezstronność ma
dwa aspekty. Sąd musi być subiektywnie wolny od osobistych uprzedzeń lub stronniczości.
Musi być obiektywnie bezstronny, musi więc dawać wystarczające gwarancje wykluczające
wszelkie uzasadnione wątpliwości”. Kieruje się on zatem zawsze w trakcie poczuciem
sprawiedliwości oraz własnym sumieniem”319. Zgodność ustawy o świadku koronnym
z zasadą prawa do bezstronnego sądu budzi pewne wątpliwości, chodzi o tzw. przed sąd.
Świadek zeznaje w postępowaniu przeciwko sprawcom, co stanowi podstawę do ustalenia
odpowiedzialności karnej. Postępowanie to jest poprzedzone innym postępowaniem,
w którym sąd okręgowy decyduje o dopuszczalności zeznań świadka koronnego, stwierdza czy
zachodzą do tego określone przesłanki. Poprzez przed sąd ocenia wiarygodność uzyskanych
informacji od świadka koronnego, jak i winę sprawców. Trudno jest tu mówić o bezstronności
sędziego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.ś.k.320 postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu
z zeznań świadka koronnego wydaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca prowadzenia
postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego
postępowanie przygotowawcze, złożony po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego
lub upoważnionego przez niego zastępcy Prokuratora Generalnego. Może zdarzyć się, że sądem
właściwym w sprawie z udziałem świadka koronnego będzie sąd, który dokonał przed sądu.
Dzięki instytucji wyłączenia sędziego można tego uniknąć, gdyż sędzia biorący udział
w wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu powinien wyłączyć się od udziału
w sprawie. Przytoczone kwestie pozwalają stwierdzić, że instytucja świadka koronnego nie
narusza zasady prawa do bezstronnego sądu.
Podsumowanie
Zgromadzone i zaprezentowane argumenty pozwoliły na szerokie omówienie tematu.
Po analizie można stwierdzić, iż zachodzi wiele wątpliwości co do zgodności instytucji świadka
koronnego z omówionymi zasadami. Wynika to z niejednorodnego ich znaczenia. Wydaje się,
że omawiana instytucja je narusza. Po dokładnym zapoznaniu się z tematem trudno się zgodzić,
by instytucja świadka koronnego sama w sobie stanowiła naruszenie lub zagrożenie dla
fundamentalnych zasad procesowych, które są wskazywane w literaturze. Najczęściej jest
mowa o omawianej zasadzie legalizmu, zasadzie równości wobec prawa, zasadzie prawdy
materialnej i zasadzie prawa do obrony.
Podsumowując powyższe rozważania, zasada legalizmu nie zostaje naruszona,
ponieważ ustawodawca przyznał kompetencje sądowi okręgowemu do wydawania decyzji
w przedmiocie dopuszczenia dowodów z zeznań świadka koronnego, a przyznanie takiej
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. (K 1/98, OTK 1999, nr 1, poz. 3).
por. M. A. Nowicki, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 1997 r. (cz. I), Biuletyn
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1997, nr 3, s. 39.
320
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 738 z późn. zm.).
318
319

104

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

kompetencji sądowi okręgowemu pozwala na szczególne rozpoznanie wniosku prokuratora.
Co do zasady równości wobec prawa, również nie jest naruszona, gdyż świadek koronny
przyczynia się do rozbicia przestępczości zorganizowanej, a to zostało uznane za przyczynę
przemawiającą za tym, by traktować go nieco odmiennie niż innych. W przypadku zasady
prawa do obrony, podejrzany ma świadomość konsekwencji swoich działań i takich, które
wynikają z art. 10 i 11 u.ś.k., dlatego nie ma tu mowy o żadnym naruszeniu. Jeśli chodzi
o zasadę prawdy materialnej, po dokonaniu rozważań również stwierdza się brak naruszeń.
Dowody z zeznań podejrzanego przed nadaniem mu statusu świadka koronnego są
dopuszczane. Organy ścigania dają wiarę tym zeznaniom i tylko na takiej podstawie podejrzany
uzyskuje status.
Kończąc, warto także zaznaczyć, że instytucja świadka koronnego początkowo miała
być tylko tymczasowa, jednak ze względu na swoje szczególne znaczenie w procesie karnym
znalazła zastosowanie w polskim prawie i została wprowadzona do niego na stałe, co okazało
się trafnym rozwiązaniem. Wprowadzenie tej instytucji stało się przełomowym momentem
w zwalczaniu polskiej przestępczości zorganizowanej.
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SELECTED LEGAL RULES AND INSTITUTION OF THE CROWN WITNESS
IN THE POLISH LEGAL SYSTEM
Summary: The purpose of this article is to present the institution of a crown witness and the correlation
between the said institution and the legal principles applicable in the Polish legal system. The authors
drew attention to the problems arising in the doctrine, caused by the heterogeneous meaning of the rules
as well as the imprecise wording of the legislator. The authors' task was to present the problem and
indicate various solutions concerning the use of the institution of a crown witness. It is worth noting that
the elaboration included an outline of the legislative path followed by the Act on the Crown Witness.
Considering the above, the article indicates the most important legal aspects of the institution in
question, as well as the issue of the need to denounce crimes and their impunity with the crown witness.
Keywords: The institution of the crown witness; principle of legalism; principle of proportionality;
principle of equality.
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Radosław Wojnarski321
WARUNKI INWESTYCYJNE DLA ELEKTROWNI WIATROWYCH
W POLSCE NA TLE REGULACJI USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R.
O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest regulacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych. Opracowanie skupia się na przepisach dotyczących stricte elektrowni wiatrowych oraz
ukazuje obecny stan energetyki wiatrowej w Polsce. Celem badawczym było przedstawienie wpływu regulacji
tzw. ustawy odległościowej na energetykę wiatrową w Polsce. Analizie poddany został aktualny stan prawny wraz
z poglądami doktryny i praktyków. Przeprowadzone czynności wykazały znaczne ograniczenie możliwości
rozwoju energetyki wiatrowej, co może negatywnie wpłynąć na realizację udziału źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Artykuł kończy się postulatem liberalizacji regulacji dotyczącej
zasady 10H w celu dalszego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.
Słowa kluczowe: Odnawialne źródła energii, elektrownie wiatrowe.

Wstęp
W związku z transformacją w kierunku niskoemisyjnej gospodarki Unia Europejska
wyznaczyła określone poziomy udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie
energii dla Państw Członkowskich. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE322
ustanowiła cel 20% udziału OZE w łącznym zużyciu energii w Unii Europejskiej323.
Dla poszczególnych krajów członkowskich określono Krajowe Cele Ogólne w zakresie udziału
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.324 Dla Polski,
jako kraju, którego gospodarka w głównej mierze opiera się na węglu kamiennym, udział
energii odnawialnej został określony na 15%325. Dążenie do postawionego celu realizowane
jest m.in. poprzez regulacje prawne sprzyjające inwestycji w mikroinstalacje odnawialnych
źródeł energii (OZE) np. w formie prosumenctwa lub klastra energii. Jak wskazują oficjalne
dane, „Polska deklaruje osiągniecie 21-23%* udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto
w 2030 r. (zużycie razem w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele
transportowe). Polska zaznacza, że realizacja celu OZE na poziomie 23% będzie możliwa
w sytuacji przyznania dodatkowych środków unijnych, w tym na sprawiedliwą
transformację”326. Należy jednak wskazać, iż mimo działań w kierunku promocji energetyki
odnawialnej, w ostatnich latach została uchwalona ustawa, która w znacznym stopniu
zahamowała inwestycje w tzw. zieloną energię. Mowa o ustawie z dnia 20 maja 2016 r.
Magister, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji, aplikant Krakowskiej Izby
Adwokackiej.
322
L 140/16.
323
Energia ze źródeł odnawialnych, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/70/energia-ze-zrodelodnawialnych, (23.01.2020).
324
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 328/141.
325
załącznik 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
326
Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (– projekt w. 2.1 – 08.11.2019) s. 52.
321
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o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961 z późn. zm.) zwanej
także „ustawą odległościową”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie regulacji
ustawy odległościowej oraz problemy jakie ona generuje.
Czym są elektrownie wiatrowe?
Historia elektrowni wiatrowych na Świecie sięga lat 80. XIX w. kiedy to Charles F. Brush
zbudował pierwszą instalację wytwarzającą energię elektryczną dzięki sile wiatru327. W Polsce
pierwsza elektrownia wiatrowa o mocy 150 kW powstała w 1991 r. w Lisewie (woj.
pomorskie)328. Z uwagi na sprzyjające warunki inwestycyjne, liczba „wiatraków” rosła,
zwiększając produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Popularne zwłaszcza w północnej i centralnej Polsce, tzw. „wiatraki”, są instalacjami
odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478. z późn. zm.)329. Wykorzystują one siłę
wiatru do produkcji energii elektrycznej. Instalacje będące przedmiotem niniejszego
opracowania doczekały się własnej, osobnej definicji prawnej, która została zawarta w art. 2
pkt. 1 tzw. „ustawy odległościowej”330. Przewiduje ona, że pod pojęciem elektrowni wiatrowej
należy rozumieć „instalację odnawialnego źródła energii, składającą się z części budowlanej
stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym
elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy
większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42
i 60)”. Oznacza to, że tylko instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50kW, które
produkują energię elektryczną przy wykorzystaniu siły wiatru, mogą być uznane za elektrownie
wiatrowe w rozumieniu „ustawy odległościowej”. Należy przez to rozumieć, że instalacje o
mniejszej mocy będą wyłączone z reżimu ustawy.
Powyższy przepis nie zawiera oryginalnej definicji siłowni wiatrowej. W pierwotnym
brzmieniu, ustawa przewidywała, iż elektrownia wiatrowa to „budowla w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz
elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478 i 2365 oraz
z 2016 r. poz. 925)”. Definicja ta obowiązywała do 14 lipca 2018 r., kiedy to weszła w życie
ustawa nowelizująca ustawę odległościową331. Jak wskazują autorzy projektu przepisów
nowelizujących ww. ustawę „Dzięki temu będzie możliwe dokonanie wyraźnego
rozgraniczania elementów technicznych od budowli, na którą składa się maszt i fundament
327

Historia energetyki wiatrowej, http://www.instsani.pl/413/historia-energetyki-wiatrowej, (23.01.2020).
Rozwój energetyki wiatrowej, https://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_odnaw
_zrodla_en/files/rozwoj, (23.01.2020).
329
instalacja odnawialnego źródła energii – instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do
wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z
odnawialnych źródeł energii, lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno- -użytkową
służący do wytwarzania biogazu rolniczego – a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn
biogazu rolniczego.
330
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz.961 z późn.
zm.). Dalej ustawa odległościowa.
331
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2018 poz. 1276).
328
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elektrowni wiatrowej”332. Za zasadne należy uznać zmianę definicji z uwagi na jej ogólność.
Literalne brzmienie przepisu pozwalało bowiem na zakwalifikowanie jako elektrownie
wiatrowe instalacji, które wytwarzały energię elektryczną ze źródeł innych niż siła wiatru.
Godnym uwagi jest także fakt, iż przed wejściem w życie wskazanej wyżej ustawy
nowelizującej ustawę OZE, przepisy dopuszczały dla mikroinstalacji maksymalną moc
zainstalowaną elektryczną nie większą niż 40 kW. Ustawa ta, poza doprecyzowaniem definicji
prawnej elektrowni wiatrowej, pozwoliła na objęcie pojęciem mikroinstalacji szerszą grupę
instalacji. Tym samym, wyłączyła z reżimu ustawy odległościowej najmniejsze instalacje
odnawialnych źródeł energii wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej.
Lokalizacja
Jako źródło energii odnawialnej, elektrownie wiatrowe są, poza elektrowniami wodnymi,
najbardziej uzależnione od miejsca występowania „surowca”. W związku z niejednolitą
wietrznością na terenie kraju, ich lokalizacja nie pozostaje bez znaczenia dla inwestora. Z uwagi
na podstawowe kryterium zysku, którego wielkość uzależniona jest od siły wiatru
występującego na danym obszarze, umiejscowienie farmy wiatrowej powinno być poprzedzone
odpowiednimi badaniami. Zgodnie z dostępnymi mapami wietrzności, właściwym wydaje się
wniosek, iż najlepsze tereny znajdują się w północno-zachodniej części kraju333. Specjaliści
wskazują jednak, iż „ok. 70 % obszaru kraju spełnia minimalne warunki do wykorzystania
wiatru dla celów energetycznych (przy założeniu v > 4 m/s (średnia roczna)”334. Oznacza to,
iż Polska posiada godne uwagi źródło energii elektrycznej, które pozwoli na spełnienie
wymagań udziału w ogólnym bilansie energii przewidzianym przez Unię Europejską.
Farmy wiatrowe
Elektrownie wiatrowe funkcjonują najczęściej w formie farm wiatrowych. Najlepsza definicja
tego terminu została stworzona przez R. Tałaja, który zaproponował, aby pod pojęciem takiego
„skupiska” rozumieć „zespół turbin wiatrowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą; park
wiatrowy”335. Innymi słowy, widywane niekiedy skupiska elektrowni wiatrowych (wiatraków)
są właśnie farmą wiatrową.
Największą funkcjonującą obecnie farmą wiatrową w Polsce jest farma wiatrowa
w Margoninie o mocy 120 MW336. Zaraz za nią plasują się Banie (120 MW) i Marszewo (100
MW)337. Jednocześnie należy wskazać, że łączna moc wytwórcza farm wiatrowych, wg. danych
za 2018 r. wynosi 5865 MW338.
Według stanu na 31 grudnia 2019 r., w Polsce, elektrownie wiatrowe posiadały razem
moc zainstalowaną wynoszącą 5 917,243 MW339. Stanowi to 64,9% całkowitej mocy
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
z dnia 26 marca 2018. Druk nr 2412.
333
Na podstawie mapy opracowanej przez prof. Halinę Lorenc w pracy pt. Atlas Klimatu Polski [w:]
https://www.brasit.pl/elektrownie-wiatrowe/wiatr-w-polsce/, (16.01.2020).
334
Wiatr w Polsce, https://www.brasit.pl/elektrownie-wiatrowe/wiatr-w-polsce/, (16.01.2020).
335
http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/farma-wiatrowa.html?pdf=1, (17.01.2020).
336
Coraz większe farmy wiatrowe w Polsce, https://wysokienapiecie.pl/19223-coraz-wieksze-farmy-wiatrowe-wpolsce/, (17.01.2020).
337
Ibidem.
338
Ibidem.
339
https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html, (25.03.2020).
332
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zainstalowanej elektrycznej według stanu na grudzień 2019 r. w elektrowniach wiatrowych,
którym została nadana koncesja340 na wytwarzanie energii elektrycznej oraz instalacje, które
zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
Regulacja ustawy odległościowej
Wprowadzenie ustawy odległościowej spowodowane było lokalnymi konfliktami pomiędzy
mieszkańcami nieruchomości położonych w pobliżu elektrowni i farm wiatrowych341. Z uwagi
na negatywne aspekty inwestycji – hałas, efekt migotania cienia342, niezbędnym stało się
uregulowanie kwestii związanej z lokalizowaniem lądowych farm wiatrowych. Jak można
wyczytać we fragmencie opracowania przytoczonego w uzasadnieniu projektu ustawy
odległościowej, wiatraki stanowią także bezpośrednie zagrożenie utraty życia i zdrowia
w przypadku awarii technicznych czy spadających odłamków lodu, które rozrzucane są na
znaczne odległości343.
Ustawy nie można porównać do analogicznych przepisów zawartych w prawodawstwie
innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W samym projekcie ustawy wskazano,
iż przepisy dotyczące farm wiatrowych w pozostałych krajach Unii zawierają przeważnie
„"miękkie" rekomendacje, doprecyzowywane na szczeblu lokalnym/regionalnym”344,
ograniczając się do regulacji dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu345.
W uzasadnieniu odniesiono się do potrzeby uregulowania lokalizacji farm wiatrowych
w określonej procedurze, która przewidywałaby konsultacje społeczne. W zamierzeniu
wnioskodawców „Wprowadzenie reguły, zgodnie z którą lokalizacja elektrowni wiatrowych
możliwa będzie wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zapobiegnie sytuacji, w której organy administracji publicznej w arbitralny sposób podejmują
decyzje dotyczące lokalizacji i budowy tych instalacji. Wprowadzana regulacja zapewni
społeczności lokalnej udział w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu zagospodarowania
otaczającej ich przestrzeni.”346 Przepisy te rodzą pewne problemy związane ze stosunkowo
niewielkim odsetkiem obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto, określenie maksymalnej dozwolonej wysokości elektrowni
Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, koncesja
przyznawana jest na działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej. Oznacza to,
iż przedstawiony wykaz dotyczy zawodowych wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących siłę wiatru do
produkcji energii elektrycznej.
341
Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 19 lutego
2016, druk nr 315
342
Gonçalo Ferrão da Costa, João Paula, Francisco Petrucci-Fonseca i Francisco Álvares, „The Indirect Impacts
of Wind Farms on Terrestrial Mammals: Insights from the Disturbance and Exclusion Effects on Wolves (Canis
lupus)” — https://docs.wind-watch.org/Ferrao-da-Costa-2018.pdf [w:] Naukowcy o wpływie wiatraków na ludzi
i przyrodę. Przegląd najnowszych prac badawczych, http://stopwiatrakom.eu/196-badania-naukowe/2471naukowcy-o-wp%C5%82ywie-wiatrak%C3%B3w-na-ludzi-i-przyrod%C4%99-przegl%C4%85d-najnowszychprac-badawczych.html, (17.01.2020) wraz z komentarzem redakcji stopwiatrakom.eu
343
Prof. dr hab. Grzegorz Pojmański, Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin
wiatrowych [w:] uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
z dnia 19 lutego 2016, druk nr 315.
344
Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 19 lutego
2016, druk nr 315.
345
Ibidem.
346
Ibidem.
340
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wiatrowej, może nie wykorzystać potencjału danego terenu, a stać się elementem lokalnej,
samorządowej gry politycznej o głosy mieszkańców347.
Regulacja zawarta w art. 4 ustawy odległościowej wprowadziła tzw. zasadę 10h. Zakłada
ona, że odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od
budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa musi być równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości
elektrowni wiatrowej348. Ustawa wymaga zachowania takiej samej odległości (10H), od form
ochrony przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych349. Wynika z tego, że zarówno
inwestorzy zamierzający wybudować elektrownie wiatrową jak i osoby, które noszą się
z zamiarem wybudowania budynków o funkcji mieszkalnej mogą je zrealizować przy
spełnieniu wymogów związanych z zachowaniem należytej odległości.
Odległość określoną zasadą 10H oblicza się w sposób określony w art. 5 przedmiotowej
ustawy. Wskazuje on, iż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej musi
być zachowana pomiędzy rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo
istniejącego budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa albo
granicą terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy, albo linią rozgraniczającą teren,
którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację
inwestycji w postaci budynku mieszkalnego albo o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi
funkcja mieszkaniowa, a okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz
z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej elektrowni
wiatrowej, albo linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony
w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej. W myśl art. 6, wspomniana
odległość uwzględniana jest przy aktach planistycznych oraz pozwoleniach na budowę,
wydawanych przez właściwe organy administracji publicznej.
Powyższe argumenty odnalazły poparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Wskazują one bowiem na konieczność zachowania należytej odległości, zgodnej z zasadą 10h,
tak „aby elektrownia wiatrowa nie stwarzała zagrożenia w postaci negatywnego oddziaływania
na budynek mieszkalny, budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa, formy ochrony przyrody i leśne kompleksy promocyjne. Dotyczy to
w szczególności emisji powodowanej przez instalację jaką jest elektrownia wiatrowa. Zasada
odległościowa ma zasadniczo zapobiec takim problemom, jak zajmowanie przez elektrownie
wiatrowe gruntów najlepszych klas bonitacyjnych, sytuowanie ich zbyt blisko zabudowań
i w związku z tym niedostatecznego uwzględniania wpływu "wiatraków" na zdrowie
mieszkańców oraz ich negatywnego wpływu na krajobraz”350.
Niewątpliwie podniesione przez Sąd argumenty są słuszne. Należy jednak pamiętać,
iż powyższa ochrona nie może mieć charakteru absolutnego. Brak jest bowiem uzasadnienia
dla powyższych rygorów w sytuacji zgody zainteresowanych mieszkańców na lokalizację
farmy wiatrowej w pobliżu ich miejsca zamieszania, przy pełnej świadomości wynikającej
z inwestycji tego typu niedogodności.
Wpływ „ustawy odległościowej” na umiejscowienie farm wiatrowych, https://energystreamer.pl/2018/10/26/
wplyw-ustawy-odleglosciowej-na-lokalizacje-farm-wiatrowych/, (24.01.2020).
348
art. 4 ust. 1 ustawy odległościowej.
349
art. 4 ust. 2 ustawy odległościowej.
350
wyrok NSA z dnia 05 marca 2019 r., sygn. II OSK 926/17.
347

111

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Problemy wynikłe z regulacji
Pewnych problemów dostarcza regulacja ustawy dotycząca zasady 10H oraz lokalizacji farm
wiatrowych. Zawarty w art. 7 Ustawy zapis dotyczący określenia maksymalnej wysokości
elektrowni wiatrowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwarza
trudności co do jednoznacznej oceny przepisu. Pozwoli on bowiem na przedstawienie
informacji potencjalnemu inwestorowi o dopuszczalnej wysokości elektrowni na obszarze
gminy. Równocześnie stanowi jednak nadmierną ingerencję w inwestycję, która wpływa na
ograniczenie zysku. Mniejsza wysokość elektrowni na terenach o silnym wietrze na większych
wysokościach nie pozwoli na czerpanie maksimum zysku. W dłuższej perspektywie znacząco
ograniczy także ilość wytwarzanej energii elektrycznej.
Obecnie istniejące elektrownie wiatrowe, które zostały wybudowane przed wejściem
w życie przepisów wprowadzających zasadę 10h mogą być poddawane procesom mającym
zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie351. Niedopuszczalne są jednak działania zmierzające
do zwiększenia mocy elektrowni, które zostały wybudowane przed wejściem w życie ustawy
odległościowej. Oznacza to, iż ewentualna wymiana części turbiny nie będzie mogła prowadzić
do wydajniejszej pracy, a jedynie do zachowania mocy wytwórczych na obecnym poziomie.
Powyższy pogląd jest zgodny ze stanowiskiem doktryny, która wskazuje, że „Wyłączona jest
przede wszystkim przebudowa takiej elektrowni wiatrowej, która polega na wykonaniu robót
budowlanych, w wyniku których następuje zwiększenie mocy zainstalowanej elektrycznej”352.
W związku z tym, wymiana mikroinstalacji na instalację – elektrownie wiatrową, jest także
niedozwolone. Wydaje się natomiast, że brak jest w ustawie przeciwwskazań do wymiany
siłowni wiatrowej na mikroinstalację wykorzystującą siłę wiatru do produkcji energii
elektrycznej.
Na krytykę zasługuje także regulacja dotycząca postępowań w przedmiocie wydania
pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje taką inwestycję. Brzmienie art. 15 ust. 3
przewiduje odmowę wydania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na realizację w sytuacji,
w której lokowana elektrownia wiatrowa narusza zasadę 10H. Przepis ten wydaje się
niesprawiedliwy z uwagi na brak analogicznego zapisu dla budynków mieszkalnych albo
budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
Mimo niewątpliwie dobrych zamiarów, obecna regulacja ustawy odległościowej działa
jak miecz obusieczny. Poza uderzeniem w branżę energetyki odnawialnej, blokuje ona
możliwość uzyskania pozwolenia na budowę dla budownictwa mieszkalnego. Niewątpliwym
błędem legislacyjnym jest uniemożliwienie uzyskania pozwolenia na budowę dla obszarów
znajdujących się w „polu rażenia” elektrowni wiatrowej, przez inwestora, któremu sąsiedztwo
elektrowni nie przeszkadza. Zgodnie z wolą ustawodawcy przebudowa, nadbudowa,
rozbudowa, remont, montaż lub odbudowa budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa nie wymaga zachowania odległości
zgodnej z zasadą 10H353.
Ostatnie działania ustawodawcy wskazują na brak konsekwencji w podejmowanych
działaniach względem farm wiatrowych. Znowelizowane niedawno przepisy art. 13 ustawy
art. 12 ust. 1 ustawy odległościowej.
M. Makowski, Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, wyd. II.
353
art. 4 ust. 3 ustawy odległościowej.
351
352
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odległościowej wskazują, iż stara się on pozyskać jak największą liczbę elektrowni
wiatrowych, które posłużą dostawom energii elektrycznej, a także zwiększą udział „zielonej
energii” w ogólnym bilansie energii. Wspomniana nowelizacja dokonana ustawą z dnia
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw354, w artykule 5, przedłuża ważność pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowej do
połowy 2024 r. Wynika to z brzmienia art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane355, do którego odsyła dodany nowelizacją przepis ustawy. Przewiduje on bowiem
3-letni okres ważność pozwolenia na budowę, w sytuacji, w której budowa nie została
rozpoczęta lub została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W myśl ustawodawcy, 3-letni okres
ważności pozwolenia na budowę elektrowni należy liczyć od 16 lipca 2021 r., tj. od daty
zachowania ważności wydanych przed 16 lipca 2016 r. pozwoleń na budowę przedmiotowych
instalacji. Wprowadzane przez ustawodawcę zmiany wskazują na próbę ratowania udziału
odnawialnych źródeł w bilansie energii elektrycznej oraz wprowadzają niepożądaną przez
inwestorów niepewność w aktualnie obowiązującym porządku prawnym. Autorzy nowelizacji
wskazują, że „Przedmiotowa zmiana ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pewności obrotu
gospodarczego, w tym uczestników aukcji w ramach dedykowanego dla tej technologii koszyka
aukcyjnego. Jednocześnie zniesienie opisywanej kolizji przyczyni się do podniesienia poziomu
zaufania uczestników rynku do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zmiana sprzyjała
będzie obniżeniu poziomu indywidualnego ryzyka inwestycyjnego przedsiębiorców
w kontekście poszukiwania finansowania na realizację instalacji odnawialnego źródła energii,
po wygranej aukcji. Tym samym, opisywana zmiana jest również niezbędna z punktu widzenia
potrzeby zapewnienia możliwie wysokiego poziomu konkurencyjności wśród uczestników
aukcji w 2019 r. Brak projektowanej zmiany skutkować może niższym zainteresowaniem
inwestorów udziałem w aukcji, a w konsekwencji zagrożeniem realizacji celu OZE na 2020
rok” 356.
Szansa w przypadku zmian
Odstąpienie od rygoru zasady 10H wprowadzonej „ustawą odległościową” wydaje się mieć,
na tą chwilę, kluczowe znaczenie. Zgodnie z danymi dotyczącymi produkcji energii
elektrycznej, obecnie istniejące instalacje, są w stanie produkować energię już za 162,83 zł za
MWh357. Pokazuje to, iż remedium na aktualnie rosnące ceny energii elektrycznej, może być
stworzenie zachęt do inwestycji w elektrownie wiatrowe przy jednoczesnej liberalizacji zasady
dotyczącej odległości instalacji od zabudowy mieszkaniowej oraz o funkcji mieszkaniowej,
w skład w której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
Dużym krokiem w kierunku liberalizacji zapisów ustawy może być uchwalenie projektu
ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 30 sierpnia
2019 r.358 Przewiduje on wyłączenie spod regulacji inwestycji zrealizowanych i użytkowanych

354

Dz. U.2019 poz. 1524.
Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.
356
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw z dnia 09 lipca 2019 r. druk nr 3656.
357
Prąd z wiatraków i fotowoltaiki na aukcji OZE tańszy niż na giełdzie, https://wysokienapiecie.pl/25205-pradz-wiatrakow-fotowoltaiki-na-aukcji-oze-tanszy-niz-na-gieldzie/, (21.01.2020).
358
Druk nr 3821.
355
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w dniu wejścia w życie ustawy odległościowej359. Z uwagi na brak ustawowej definicji
„inwestycji” zawartej w przepisach ustawy Prawo budowlane niezbędnym będzie posłużenie
się definicją zawartą w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości360. Zawarta w art.
3 ust. 1 pkt 17) definicja pojęcia inwestycji nakazuje przez nie rozumieć „aktywa posiadane
przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu
wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów
w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności
aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są
użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.
W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się
lokaty”. Niejednoznaczne brzmienie proponowanych przepisów, w oparciu o zasadę
rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony zawartej w art. 7a §1 Kodeksu Postępowania
administracyjnego361 zdaje się pozwalać na zakwalifikowanie pod pojęciem inwestycji
zarówno elektrownie wiatrowe jak i obiekty budowlane o funkcji mieszkaniowej lub mieszanej,
w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa. Pozwoliłoby m.in. to na dokonywanie
czynności zmierzających do zwiększenia mocy obecnie funkcjonujących elektrowni
wiatrowych. Projekt ten został obecnie skierowany do pierwszego czytania w komisjach.
W przypadku wejścia w życie przepisów w proponowanym przez autorów projektu
kształcie, zyskają na tym inwestorzy, którzy będą mogli zabudować posiadane grunty. Należy
zwrócić przy tym uwagę, iż kluczową rolę odgrywają w tym momencie przepisy przejściowe
i końcowe, które wskazują na utrzymanie ważności przez pozwolenia na budowę budynków
mieszkalnych albo o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa,
wydanych przed wejściem w życie przepisów ustawy.
Dodatkowo, jak pokazują wyniki aukcji OZE, cena energii elektrycznej wyprodukowanej
przy wykorzystaniu siłowi wiatrowych jest dużo niższa, niż energia pozyskana
z konwencjonalnych źródeł energii362.
Podsumowanie
Według badań przeprowadzonych przez firmy branży wiatrowej „Produkcja energii
elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w rzeczywistych warunkach może osiągnąć 17%
pokrycia bilansu energetycznego kraju”363. Należy przez to rozumieć, że wbrew niektórym
prognozom, Polska jest w stanie przejść na gospodarkę opartą w dużej mierze na energii
odnawialnej, przy jednoczesnym wzroście udziału energii słonecznej oraz wytworzonej
podczas spalania biomasy. Należy jednak pamiętać, że odnawialne źródła energii cechują się
wysoką niestabilnością i jako takie, przy obecnym stanie wiedzy technicznej, nie powinny być
wyłącznym źródłem energii. W związku z powyższym niezbędne są dalsze badania, które
pozwolą na efektywniejszą produkcję zielonej energii. Wydaje się, że właściwym będzie

359

Ibidem.
Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.
361
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.1960 Nr 30 poz.168 z późn.
zm).
362
Wiatraki zawstydziły węgiel - dostarczą prąd o połowę taniej, https://wysokienapiecie.pl/14855-ceny-energiiz-wiatru-aukcje-oze-koszty-produkcji-pradu-z-wegla/, (27.01.2020).
363
Wiatr w Polsce, https://www.brasit.pl/elektrownie-wiatrowe/wiatr-w-polsce/ (16.01.2020).
360
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postulat rychłego uchylenia przepisów ustawy odległościowej lub złagodzenia jej rygoru
zgodnie z wnioskami zgłaszanymi w kolejnych procesach legislacyjnych.
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INVESTMENT CONDITIONS FOR WIND POWER PLANTS IN POLAND ON THE
BACKGROUND OF THE ACT OF MAY 20, 2016 ON INVESTMENTS IN WIND POWER
PLANTS
Summary: The article is devoted to the regulation of the Act of 20 May 2016 on investments in wind
farms. The study focuses on regulations regarding strictly wind farms and shows the current state of
wind energy in Poland. The research goal was to present the impact of regulation the wind energy
distance act in Poland. The current legal status was analyzed together with the views of doctrine and
practitioners. The conducted activities showed a significant reduction in the possibilities of wind energy
development, which may negatively affect the implementation of the share of renewable sources in gross
final energy consumption in 2020. The article ends with the postulate of liberalization of the regulation
regarding the 10H rule in order to further develop wind energy in Poland.
Keywords: Renewable energy sources, wind farms.

117

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

118

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Joanna Zaremba364
PROBLEMATYKA KARANIA OSÓB POSIADAJĄCYCH
NIEZNACZNE ILOŚCI ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Streszczenie: Celem badawczym niniejszego opracowania jest analiza skuteczności działań mających na celu
redukcję zjawiska przestępczości narkotykowej oraz problematyki karania osób posiadających nieznaczne ilości
środków psychoaktywnych, na przykładzie J. Gajewskiego, wiceprezesa stowarzyszenia Wolne Konopie, który
został skazany za wewnątrzwspólnotowy przemyt substancji odurzających, jednak jego działanie motywowane
było zagrożeniem życia i zdrowia bliskiej osoby. Podczas badań wykorzystano metodę analizy i syntezy oraz
wywiadu diagnostycznego, które posłużyły do wyciągnięcia kluczowych dla rozdziału wniosków. Problem
przestępczości narkotykowej jest ściśle powiązany ze zjawiskiem narkomanii w polskim prawie. Należy zatem
rozważyć, czy zasadnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie pewnych zmian mających na celu sprecyzowanie
pewnych zagadnień, m.in. „nieznacznej ilości środków psychoaktywnych”, które niewątpliwie miałyby wpływ na
zasadność karania faktycznych sprawców przestępstw narkotykowych bądź podejmowania środków leczniczych
wobec uzależnionych.
Słowa kluczowe: Przestępczość narkotykowa, wywiad, Wolne Konopie, narkomania, prawo antynarkotykowe.
Nr ORCID: 0000-0001-7324-2615

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie problemu przestępczości narkotykowej
poprzez pryzmat obowiązującego w Polsce prawa antynarkotykowego z uwzględnieniem
problemu posiadania nieznacznych ilości środków psychoaktywnych, a także działań
podejmowanych przez organy wyspecjalizowane do zwalczania tego typu przestępstw oraz na
podstawie spostrzeżeń osoby, która została skazana wyrokiem sądowym w związku
z popełnieniem przestępstwa narkotykowego, tj. wewnątrzwspólnotowego przemytu dużej
ilości substancji odurzających w postaci żywicy z konopi innych niż włókniste, a przy tym jest
jednym z czołowych działaczy zajmujących się działalnością na rzecz legalizacji marihuany,
klasyfikowanej jako jeden z tzw. miękkich środków odurzających.
Polska, ale także inne państwa europejskie podejmują szereg rozwiązań mających na celu
ograniczenie zjawiska przestępczości narkotykowej oraz powiązanej z nim narkomanii.
Do zapisów prawnych wprowadzane są różne rozwiązania, obejmujące nie tylko profilaktykę,
ale także działania edukacyjne, prewencyjne i penalizacyjne, które teoretycznie powinny pełnić
funkcje odstraszająco-redukujące, jednak ich skuteczność jest zwykle dyskusyjna,
w szczególności biorąc pod uwagę przestępstwa narkotykowe o znikomej szkodliwości
społecznej, takiej jak sporna dotąd kwestia posiadania nieznacznych ilości środków
odurzających na tzw. własny użytek.
Przestępczość narkotykowa, podobnie jak zjawisko narkomanii są problemami, których
niestety nie da się wyeliminować całkowicie. Uzależniony poddawany sankcjom karnym
zwykle nie wyciąga odpowiednich wniosków z nałożonej kary, której istotą powinno być
przede wszystkim wskazanie danej jednostce popełnionych przez nią błędów oraz jej

Magister administracji i bezpieczeństwa narodowego, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku.
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resocjalizacja365. Sankcje karne stosowane powinny być stosowane niewątpliwie w stosunku
do osób udzielających, wytwarzających oraz wprowadzających do obrotu środki odurzające
i substancja psychoaktywne. Warto jednak zastanowić się nad kwestią osób, które w chwili
ewentualnego zatrzymania posiadają przy sobie niewielkie ilości środków psychoaktywnych.
W związku z powyższym coraz częściej w opinii publicznej pojawiają się opinie na temat
konieczności zmian zapisów prawnych w Ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii366, ale także w zapisach unijnych i międzynarodowych, obowiązujących w Polsce.
Przybliżenie problematyki przestępczości narkotykowej oraz kwestii dotyczących osób
uznawanych za przestępców często stanowi kontrowersyjny materiał dla różnego rodzaju
dyskusji, zarówno o charakterze prawnym, jak również społecznym. Osoby dopuszczające się
przekroczenia pewnych granic prawnych, a przy tym norm społecznych związanych
z narkotykami, są piętnowane, niezależnie od stopnia winy jaki ponoszą, a niekiedy poddawane
restrykcyjnym sankcjom karnym, które przewidziane powinny być dla faktycznych sprawców.
Należy zatem poddać dyskusji czy popularne sformułowanie „karanie za posiadanie [środków
odurzających]” powinno stanowić podstawę dla działań prawnych wobec posiadaczy
narkotyków, w szczególności osób, które posiadały tzw. nieznaczne ilości tychże środków,
czy być może znacznie bardziej zasadnym rozwiązaniem byłyby działania edukacyjno
-terapeutyczne bądź lecznicze.
Postępowanie wobec osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających
w ujęciu teoretycznym
Słowem wstępu należy wskazać, że przestępczość narkotykowa jest jednym
z najbardziej istotnych problemów, który znajduje miejsce nie tylko w debatach politycznych
i społecznych w kraju, ale także w Europie i na całym świecie. Strategie antynarkotykowe
opracowywane w każdym z państw europejskich są kluczowym obszarem działań w obszarze
bezpieczeństwa społecznego. Przestępczość narkotykowa dzielona jest zwykle na cztery
następujące rodzaje przestępstw367:
− przestępstwa psychofarmakologiczne, które popełniane są zwykle pod wpływem
odurzenia środkami nielegalnymi,
− przestępstwa na tle ekonomicznym, czyli popełniane w celu pozyskania środków
pieniężnych bądź środków odurzających,
− przestępstwa ogólne, czyli związane z dystrybucją narkotyków, zażywaniem lub obrotem,
− przestępstwa kierowane przeciw prawu antynarkotykowemu, czyli celowe łamanie
przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Państwowy system zwalczania przestępczości narkotykowej oparty jest głównie na
działaniach podejmowanych przez policję, jednak w Polsce działa również kilka innych
jednostek rządowych, które zajmują się tymże problemem. Działania z zakresu operacyjno
-rozpoznawczego prowadzone są przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz Generalny Inspektorat
Celny. Biorąc pod uwagę działalność policji, wyróżnia się podział zadań z zakresu służby
prewencyjnej, polegającej na rozpoznaniu zjawiska narkomanii w ramach rutynowych
T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 104-105.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.
367
A. Urbanek, Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wydawnictwo Społeczno-Prawne,
Słupsk 2013, s. 61-62.
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czynności profilaktycznych, wykonywanych jako kontakty ze społeczeństwem oraz
realizowanie programów ogólnokrajowych, a także z zakresu służby kryminalnej, która polega
na prowadzeniu rozpoznania wykonywanego jako czynności operacyjne, a także ściganiu
sprawców przestępstw o charakterze narkotykowym368. Są to zwykle działania ukierunkowane
na znalezieniu i ujawnieniu wszelkich punktów produkcji narkotyków, rozprowadzania czy
posiadania, ale również ściganie przestępstw mniejszej wagi Centralnego Biura Śledczego
Policji (CBŚP), które zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem oraz zwalczaniem
wszelkich przejawów przestępczości zorganizowanej, również o charakterze narkotykowym369.
Jak można zatem zauważyć Polska posiada cały szereg instytucji oraz środków, które
zajmują się zwalczaniem narkomanii oraz przestępczości narkotykowej, regulowanych przez
obowiązujące prawo. Warto jednak zadać pytanie, czy tego typu środki, w szczególności karne
są zasadnym rozwiązaniem wobec osób, które w momencie zatrzymania posiadały nieznaczne
ilości środków odurzających? Czy osoby te są, w myśl obowiązujących przepisów,
przestępcami?
Przestępstwem, w myśl polskiej ustawy karnej z 1997 r.370, jest czyn człowieka
zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony
i społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy371. Przestępstwa ujęte w zapisach
ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii mają w znacznej części charakter
powszechny i zwykle są to czyny indywidualne. Biorąc pod uwagę kwestie regulacji
antynarkotykowych, często obowiązująca w Polsce polityka odnosząca się do tych kwestii
nazywana jest „wojną”, ponieważ opiera się na dość restrykcyjnych działaniach, które szereg
działaczy prolegalizacyjnych uznaje wręcz za represyjne. Dyskusja ta w szczególności staje się
kwestią sporną biorąc pod uwagę postepowania w sprawie osób, które posiadały nieznaczne
ilości środków odurzających w momencie zatrzymania372. Prohibicyjność, z którą styka się
każdy posiadacz środków odurzających w dużej mierze skupia się na dość dolegliwym
represjonowaniu osób, które dopuściły się przestępstwa związanegoz narkomania, również
posiadania środków psychoaktywnych. Polskie prawo stosuje bowiem pewne represje
w postaci sankcji karnych wobec osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, w tym
posiadaczy nieznacznych ilości takich środków, traktując ich na równi z przestępcami
zajmującymi się handlem narkotykami, często działającymi w ramach zorganizowanych grup
przestępczych. Warto podkreślić, że zwolennikom strategii represyjnej, której podstawowym
zadaniem jest odstraszanie od popełniania jakichkolwiek przejawów przestępczości
narkotykowej, umykają pewne refleksje, iż groźby wykonania kary, szczególnie dla
uzależnionego lub osoby, która pierwszy raz styka się z narkotykami i zostaje zatrzymana
w momencie ich posiadania stanowi kwestię drugorzędną, ponieważ samo uzależnienie lub
strach przed konsekwencjami staje się wystarczającym bodźcem niekomfortowym.
Oczekiwanie, że osoba chora, taka jak uzależniony, który zwykle posiada przy sobie nieznaczną
Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń,
Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016, s. 74-78.
369
M. Jędrzejko, Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Pułtusk-Warszawa 2009, s. 171-172.
370
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371
L. Gardocki, Prawo karne, C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 48.
372
Ł. Domański, Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami odurzającymi, „Prokuratura
i Prawo”2006, nr 2, s. 42-43.
368

121

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

ilość tego typu środków, zrezygnuje z ich pozyskiwania jest zwyczajnie złudna373.
W myśl konstytucyjnych wytycznych, które określają w sposób szczegółowy zasady
prawidłowej legislacji, zobowiązują ustawodawców do precyzowania wyznaczanych granic
karalności, aby umożliwić wymiarowi sprawiedliwości zapobieganie nierównościom wobec
prawa. Jest to jednym z kluczowych czynników podczas procedur karnych prowadzonych
przeciw osobom podejrzanym i oskarżanym na podstawie przepisów obowiązującej ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie a art. 62 niniejszej ustawy w Polsce ukształtowała się
pewna dowolność interpretacyjna, w ramach której wymiar kary zależny będzie od kwalifikacji
prawnej czynu. Brak skonkretyzowanych wartości granicznych powoduje, że osoby
dopuszczające się popełnienia analogicznych lub podobnych przestępstw ponoszą
odpowiedzialność na podstawie utartych praktyk, często nieadekwatnych do stopnia
zawinienia, a nie na postawie ustalonych ram postępowania. Warto wskazać, że po ocenie ilości
danego środka znacznie łatwiej jest wyznaczyć cel posiadania tychże środków. Znaczna ilość
narkotyków zwykle interpretowana jest jako chęć ich zbytu lub udzielenia innym osobom.
W przypadku natomiast nieznacznych ilości, logicznym jest, iż służyć będą one osobistej
konsumpcji. Należy również zaznaczyć, że polskie przepisy antynarkotykowe nie zabraniają
jednoznacznie stosowania środków odurzających, natomiast penalizują ich posiadanie374.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przyniosła jednak jeden
z kluczowych w tej kwestii zapisów, w myśl którego możliwe jest umorzenie postępowania
przez wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli przedmiotem
czynu są środki psychoaktywne w ilości nieznacznej, które przeznaczone były na użytek własny
sprawcy375. Pomimo jednak wprowadzenia niniejszego zapisu, ustawodawca nie uregulował
sformułowania „nieznacznej ilości”, co wciąż stanowi element dyskusji i kontrowersji na temat
karania zatrzymanych posiadaczy środków psychoaktywnych w niewielkich ilościach.
Metody badawcze
Celem niniejszego badania była analiza spostrzeżeń dotyczących polskiego wymiaru
sprawiedliwości oraz prawa antynarkotykowego względem osób, które miały styczność ze
środkami psychoaktywnymi, na przykładzie jednego z czołowych działaczy działających na
rzecz legalizacji marihuany w Polsce, skazanego za wewnątrzwspólnotowy przemyt środków
odurzających.
Niniejsze badanie opracowano przy użyciu metody analizy i syntezy oraz metody
wywiadu pogłębionego. Analiza posłużyła zapoznaniu się z literaturą przedmiotu związaną
z teoretycznymi aspektami przestępczości narkotykowej, która staje się coraz bardziej
powszechnym zjawiskiem i problemem o charakterze kryminalnym oraz społecznym. Synteza
z
kolei
posłużyła
sformułowaniu
najistotniejszych
wniosków
wynikających
z przeprowadzonych analiz oraz wywiadu przeprowadzonego z wiceprezesem stowarzyszenia
Wolne Konopie, skazanym za wewnątrzwspólnotowego przemytu dużej ilości substancji
odurzających w postaci żywicy z konopi innych niż włókniste. Wywiad został przeprowadzony
na potrzeby pracy dyplomowej oraz wzbogacony o aktualne informacje dotyczące wyroku
P. Celińska-Chomiuk, Między represją, profilaktyką i terapią. Polityka narkotykowa w Polsce – kontekst
prawny, społeczny i zdrowotny, https://siu.praesterno.pl/artykul/626 (27.03.2020).
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wobec rozmówcy. Wywiad został przeprowadzony metodą telefoniczną z rejestracją dźwięku,
po czym dokonano jego transkrypcji, celem umożliwienia wydruku.
Wywiad z Wiceprezesem stowarzyszenia Wolne Konopie – J. Gajewskim
Jakub Marcin Gajewski jest jednym z czołowych działaczy oraz wiceprezesem Stowarzyszenia
Wolne Konopie, które istnieje od 2006 roku, swą działalnością wspierając wszelkie inicjatywy
na rzecz legalizacji konopi indyjskich w Polsce. Ponadto, J. Gajewski prowadzi liczne projekty
o charakterze edukacyjnym oraz zajmuje się pomocą prawną dla osób, które dopuściły się
złamania przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii376. J. Gajewski zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań
związanych z jego sytuacją prawną, po zatrzymaniu i oskarżeniu o przemyt środków
odurzających.
- Bardzo wiele dyskusji toczy się na temat leczniczych właściwości konopi oraz oleju RSO.
Wiele badań naukowych potwierdza zbawienne działanie tego środka dla chorych na
stwardnienie rozsiane, glejaka mózgu, epilepsję oraz wiele innych, naprawdę ciężkich
chorób. Został Pan zatrzymany przez odpowiednie służby za przewożenie oleju RSO na
terytorium Polski. Czy mógłby Pan opowiedzieć jak wyglądało zatrzymanie?
J. Gajewski: - Trzeba z góry zaznaczyć, że kannabinoidy zawarte w marihuanie to nie
panaceum na wszystkie bolączki zdrowotne świata, ale są one bardzo ważnym czynnikiem,
który pobudza nasz system odpornościowy i reguluje jego prawidłowe działanie, co często
wiąże się z poprawą stanu zdrowia niemalże przy każdej chorobie. Dzięki kannabinoidom
organizm oraz inne leki mogą skuteczniej walczyć z dolegliwościami. Dodatkowo, oprócz
sporych właściwości antynowotworowych mają również szeroki wachlarz innych pozytywnych
oddziaływań na poszczególne choroby, przy bardzo małej szkodliwości i niegroźnych skutkach
ubocznych. Brak wykorzystywania ich przez dzisiejszą medycynę uważam za wielki błąd
ludzkości, na szczęście, zmienia się to na całym świecie i używanie roślin konopi w celach
medycznych wraca do łask, a wiatr tych zmian, prędzej czy później, przybędzie także do Polski.
Zatrzymanie wyglądało bardzo efektownie, ale było bardzo nieefektywne. Grupa około
20 funkcjonariuszy policji, w pełnym rynsztunku i uzbrojeni, została wysłana bez właściwego
rozpoznania po to, aby zatrzymać niegroźnego dla społeczeństwa człowieka. Nie udało im się
to, ponieważ nie przebywałem wtedy w mieście, w którym mieszkam. Z „braku laku” w sposób
dla wszystkich widoczny, w centrum Jeleniej Góry, na parkingu znanego dyskontu
zaaresztowano mojego brata i jego partnerkę. Było to tak widoczne i tak tajemnicze (pojazdy
nieoznakowane, policjanci w „cywilu”), że jeleniogórzanie zaczęli masowo zgłaszać policji
porwanie. Przez cały dzień szukano zatem porywaczy, którymi, po kilkunastu godzinach,
okazali się funkcjonariusze CBŚ. Ja, po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu niewinnych osób,
zgłosiłem się na komisariat i oddałem się do dyspozycji funkcjonariuszy, którzy ogłosili mi
powód tego całego zamieszania. Było to przeżycie traumatyczne i tragiczne, które do końca
życia pozostanie w mej pamięci.
- Jakie zarzuty zostały Panu przedstawione?
J. G.: - Zostały mi przestawione zarzuty wewnątrzwspólnotowego przemytu dużej ilości
substancji odurzających w postaci żywicy z konopi innych niż włókniste, co zagrożone jest karą
376
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pozbawienia wolności od lat 3 do 15.
- Czy, Pana zdaniem, organy policji, prokuratury i sądownictwa zachowały się
kompetentnie wykonując obowiązujące ich procedury?
J.G.: - Do samych funkcjonariuszy nie mam żadnych zastrzeżeń. Wykonali swoją pracę
należycie i fachowo. Myśleli, że jadą do gangstera, przemytnika, handlarza narkotyków, do
groźnej, prawdopodobnie uzbrojonej osoby. Podczas przesłuchania, gdy wyjaśniłem im całą
sprawę, zachowywali się ze zrozumieniem i nawet żałowali, że do takiej sytuacji doszło. Mam
pretensje do ich przełożonych, że nie było w ogóle rozpoznania mojej osoby. Ja jestem osobą
publiczną, od 15 lat reprezentuje osoby, które używają konopi w różnych celach
i domagam się uznania ich praw, pomagam im bronić swoich praw w sądach i edukuję, starając
się odkłamać konopie w oczach społeczeństwa. Zawsze staram się to robić
w racjonalny i rzetelny sposób. Gdyby chociaż skorzystali z Internetu (co zrobili dopiero po
aresztowaniu) zobaczyliby, że nie jestem groźną dla społeczeństwa osobą, wręcz przeciwnie,
bezinteresownie pomagam ludziom odnaleźć się w absurdzie jaki zgotowali nam politycy
wprowadzając, w 2000 roku, konopną prohibicję.
- Jak wyglądało postępowanie w Pana sprawie? Czy jest już po rozprawie i jaki jest
ewentualny wyrok?
J.G.: - Obecnie sprawa ma się ku końcowi. Czekam na opinię biegłego w sprawie znaczenia
słów „White Widow” i „pestka”. Ta opinia potrzebna jest sędziemu, aby uzasadnić wyrok.
Nie wiem jaki to wyrok może być, mam nadzieję, że nie więzienie. Prokurator zaproponował
mi zawieszenie wyroku na okres 5 lat. Nie przyjąłem tej propozycji, bo nie czuję się przestępcą
i chcę, aby ukarał mnie sąd, a nie prokurator. Przyjęcie propozycji prokuratora byłoby
rozwiązaniem pragmatycznym, ale z punktu widzenia osoby, która kierowała się zawsze
dobrymi pobudkami, byłoby to przyznanie się do tego, że jestem przestępcą. Ja nie jestem
przestępcą. W mojej opinii to prawo jest źle skonstruowane i tworzy ze mnie przestępcę, a nie
czynności, które powziąłem w celu ratowania zdrowia moich bliskich. Po 3 latach,
25 października 2018 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ogłosił wyrok w sprawie Jakuba
Gajewskiego oraz państwa Dołeckich, oskarżonych również o wewnątrzwspólnotowy przemyt
substancji odurzających w formie oleju z konopi w celach leczniczych. Zostałem skazany na 2
lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny.
- Czy uważa się Pan za osobę pokrzywdzoną przez wymiar sprawiedliwości, biorąc pod
uwagę zatrzymanie i postawienie zarzutów? Jak Pan jako oskarżony odbiera te zarzuty?
J.G.: - Czuję się pokrzywdzony przez prawo wprowadzone przez ludzi, którzy nie mieli
żadnego pojęcia o substancji, której zakazują. To efekt realizowania ideologii, która wbrew
założeniom nie ma żadnego związku z troską o zdrowie Polaków i prowadzi do szkód
społecznych zdecydowanie gorszych niż nadużywanie marihuany. Ta sytuacja to jest przejaw
braku myślenia, braku odpowiedzialności za los obywateli i działanie na ich szkodę. Winię
tylko i wyłącznie polityków, a współczuję przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości,
że realizują założenia, które przeszkadzają w skupieniu się na rzeczywistych problemach,
którymi powinni się zajmować. Po aresztowaniu i przedstawieniu zarzutów mój prywatny
świat stanął na głowie. Przez tę sytuację nabawiłem się lęków, myśli depresyjnych, straciłem
motywację do wykonywania czynności, które do tej pory robiłem. Straciłem jeszcze bardziej
zaufanie do Państwa i instytucji. Na szczęście wspiera mnie społeczeństwo i tylko dzięki temu
przetrwałem i jeszcze stoję. Gdybym był realnym przestępcą i zrobiłbym coś złego pewnie
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łatwiej byłoby mi znieść aresztowanie i ewentualną karę.
- Czy Pana zdaniem, jako wieloletniego działacza w Wolnych Konopiach, stosowanie
środków odurzających, nie tylko pochodnych konopi, ale też syntetyków, prowadzi
do zwiększenia przestępczości w kraju?
J.G. - W zdecydowanej większości jedynym przestępstwem jakie popełniają palacze
marihuany to jej nielegalne używanie. Użytkownicy marihuany są zasymilowani z resztą
społeczeństwa i nie wyróżniają się od innych niczym oprócz tego, że korzystają z tej rośliny.
W poszczególnych stanach USA gdzie zalegalizowano marihuanę odnotowuje się znaczy
spadek przestępstw związanych z agresją i przemocą. To złe prawo powoduje, że w krajach
gdzie panuje prohibicja, sztucznie tworzy się przestępców. Problem z marihuaną jest również
taki, że jej nielegalność wiąże się z tym, że jej dystrybucją zajmują się grupy przestępcze, które
popełniają szereg innych przestępstw, a zwykli użytkownicy „chcąc, nie chcąc” muszą mieć
kontakt z tym światkiem.
- Jakie, Pana zdaniem, działania przyniosłyby faktyczne skutki na rzecz redukcji
przestępczości narkotykowej?
J.G.: - Jedynym realnym i skutecznym sposobem na zmniejszenie przestępczości narkotykowej
byłoby wprowadzenie transparentnej regulacji produkcji, sprzedaży i konsumpcji marihuany,
począwszy od kiełkowania nasiona, kończąc na detalicznym kliencie. Takie rozwiązanie
przyniosłoby właściwie same korzyści Państwu, jako instytucji i społeczeństwu,
a zaszkodziłoby grupom przestępczym i innym przedstawicielom czarnego rynku.
Inne, pośrednie rozwiązania, tj. dekryminalizacja lub depenalizacja mogą przyczynić się do
lepszego traktowania użytkowników marihuany, ale są obarczone ryzykiem zwiększenia
zysków grup przestępczych, i utrudnienia pracy służb.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania, warto skupić się również na tym, czy faktycznie
przestępczość narkotykowa to „sztuczny produkt” organów ścigania, które zobowiązane są
przestrzegać obowiązujących przepisów, czy jednak stosowanie narkotyków, wciąż
utrzymujące się na dość wysokim poziomie, to realny problem bezpieczeństwa społecznego
i jeden z czynników wywołujących szereg dyskusji na temat obowiązujących regulacji
prawnych, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.
Jak wskazał J. Gajewski, został on oskarżony o wewnątrzwspólnotowy przemyt dużej
ilości substancji odurzających, w postaci żywicy z konopi innych niż włókniste, co zagrożone
jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Zaznaczyć trzeba jednak, że jego działanie
motywowane było zagrożeniem życia i zdrowia bliskiej osoby. Przez wzgląd na liczne badania,
dowodzące skuteczności właściwości leczniczych konopi indyjskich, istotnym rozwiązaniem
wydaje się być przede wszystkim merytoryczna dyskusja na temat zmian w przepisach
prawnych dotyczących środków leczniczych, uznawanych obecnie za substancje odurzające
i psychoaktywne, które jednak w aktualnie obowiązującym prawie dopuszczone zostały do
stosowania medycznego. Ustawodawcy winni zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
zasadnym jest, aby karać obywateli wyłącznie za chęć pomocy innym, motywowaną
ratowaniem życia najbliższych nawet jeżeli podmiot złamał pewnego rodzaju normy społeczne
czy prawne, a tym samym zastanowić się nad wprowadzeniem takich przepisów prawnych,
które regulowałyby powyższy problem w należyty, a przede wszystkim sprawiedliwy
125

PROBLEMY PRAWA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

i skuteczny sposób.
Jak powszechnie wiadomo dopuszczenie tzw. medycznej marihuany do stosowania
w polskiej medycynie jest możliwe, jednak w praktyce wymaga wielu zezwoleń, a dostępność
tego leczenia jest zdecydowanie ograniczona i niezwykle kosztowna. Należy zatem zastanowić
się nad tym, czy polityczna poprawność, w tym wypadku co do legalizacji konopi indyjskiej
nie stanowi pewnej bariery w postrzeganiu osób leczących się tym środkiem jako potencjalnych
przestępców. Demonizowanie konopi jako wyłącznie środka odurzającego spowodowało,
że pomimo legalności leczenia i upraw tej rośliny dla celów medycznych i ekonomicznych,
osoby trudniące się tą uprawą lub stosujące takie metody lecznicze uznawane są za przestępców
narkotykowych, do których winno się zaliczać takie jednostki, które czerpią zyski z handlu,
produkują bądź udostępniają środki psychoaktywne, mające destrukcyjny wpływ na organizm
i życie społeczne człowieka, jego demoralizację, a przy tym destabilizację bezpieczeństwa
publicznego w kraju.
Ponadto, kwestią sporną, nie tylko w przypadku konopi indyjskiej, jest ustalenie wartości
granicznych i doprecyzowanie pojęcia „nieznacznej ilości” środków psychoaktywnych.
Pomimo, iż polskie prawo wychodzi naprzeciw zatrzymanym posiadaczom środków
odurzających, przy których znaleziono niewielkie ich ilości w powszechnym rozumieniu, to
potrzebne są jednak kroki, które doprecyzowałyby prawo tak, aby orzekana kara bądź
możliwość umorzenia postępowania były działaniami współmiernymi do winy sprawcy, a nie
zależały wyłącznie od pewnych utartych ram, według których osądzani są polscy obywatele.
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PERCEPTION OF THE PROBLEM OF DRUG CRIME BASED ON OWN STUDIES
Summary: The research goal of this study is to analyze the effectiveness of activities aimed at reducing
the phenomenon of drug crime and the issue of punishing people with insignificant amounts of
psychoactive substances, on the example of J. Gajewski, vice president of the Wolne Konopie
association, who was convicted of intra-Community drug smuggling, but his activity was motivated
threat to the life and health of a loved one. During the research was used the method of analysis and
synthesis and diagnostic interview. These methods were used to draw key conclusions for the separation.
The problem of drug crime is closely related to the phenomenon of drug addiction in Polish law.
It should be considered whether it would be reasonable to make some changes to clarify certain issues,
including "A small amount of psychoactive substances" that would affect the legitimacy of punishing
the perpetrators of drug offenses or taking therapeutic measures against addicts.
Keywords: Drug crime, interview, Wole Konopie, drug addiction, drug law.
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Joanna Zaremba377
PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE NARKOMANII
W POLSKIM PRAWIE
Streszczenie: Celem badawczym niniejszego opracowania jest analiza zapisów prawnych obowiązujących
w Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących środków psychoaktywnych, zgłębienie przyczyn zjawiska narkomanii
w kraju i Europie oraz wyciągnięcie kluczowych wniosków dotyczących ewentualnych zmian prawnych
w omawianych kwestiach. Podczas badań wykorzystano metodę analizy i syntezy, które posłużyły do
wyciągnięcia kluczowych dla rozdziału wniosków. Zjawisko narkomanii staje się obecnie jednym
z najaktualniejszych problemów społecznych XXI wieku. Państwo podejmuje szereg rozwiązań mających na celu
redukcję problemu, takich jak edukacja, profilaktyka, działania prewencyjne, ale także restrykcje związane
z sankcjami karnymi. Często jednak pojawiają się głosy, zarówno wśród społeczeństwa, jak również ze strony
specjalistów, prawników i lekarzy, które jasno wskazują, że nie da się całkowicie wyeliminować konsumpcji
środków odurzających i substancji psychotropowych.
Słowa kluczowe: Narkomania, prawo, prawo antynarkotykowe, środki psychoaktywne, przeciwdziałanie.
Nr ORCID: 0000-0001-7324-2615

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących środków
odurzających i substancji psychotropowych obowiązujących w Polsce oraz najważniejszych
aktów międzynarodowych odnoszących się do redukcji zjawiska narkomanii. Rozdział
wskazuje także na kluczowe pojęcia takie jak środek odurzający, narkomania czy uzależnienie,
a ponadto odnosi się do genezy zjawiska narkomanii we współczesnym świecie, zarówno
w sferze prawnej, jak również społecznej. Zjawisko narkomanii staje się obecnie jednym
z najaktualniejszych problemów społecznych oraz chorób XXI wieku. Liczba osób
uzależnionych rośnie, a są to głównie osoby młode. Przyczyny sięgania po środki odurzające
są skrajnie różne: od chęci zrelaksowania się, namowy znajomych, po problemy i trudności
związane z pogodzeniem własnego życia z realiami panującymi w społeczeństwie. Państwo
podejmuje szereg rozwiązań mających na celu redukcję zjawiska narkomanii i stosowania
narkotyków. Edukacja, profilaktyka, działania prewencyjne, ale także restrykcje związane
z sankcjami karnymi teoretycznie pełnią funkcję zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.
Często natomiast pojawiają się głosy, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak również ze
strony specjalistów, prawników i lekarzy, które jasno wskazują, że nie da się całkowicie
wyeliminować konsumpcji środków odurzających i substancji psychotropowych, a zapisy
prawne, które nakładają kary, zamiast stosować metody leczniczo-terapeutyczne, wpływają
bardzo niekorzystnie na osoby uzależnione i sięgające po narkotyki sporadycznie. Dlatego też
pojawia się coraz więcej głosów na temat konieczności zmian prawnych, dostosowujących
przepisy do panujących realiów. Aby móc obiektywnie rozpatrzeć wszelkie pozytywne
i negatywne aspekty prawne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, należy dogłębnie zająć
się powyższym tematem. Zagadnienie to jest jednym z kluczowych problemów prawnych oraz
społeczno-politycznych. Problem warto zatem przybliżyć zwolennikom zmian prawnych oraz
tzw. działań prolegalizacyjnych, jak również sceptykom, którzy uważają, że jedynie
Magister administracji i bezpieczeństwa narodowego, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku.
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restrykcyjne rozwiązania w sferze prawnej są w stanie przyczynić się bezpośrednio
do zwalczania uzależnień i przestępczości narkotykowej.
Podstawowe zagadnienia dotyczące zjawiska narkomanii
Termin „narkomania” coraz częściej pojawia się w wielu publikacjach naukowych,
uregulowaniach prawnych oraz piśmiennictwie o tego typu tematyce. Aby rozpocząć
rozważania na temat przeciwdziałania narkomanii istotnym jest wskazanie ujęcia
definicyjnego. Etymologia słowa narkomania wywodzi się z greckiego słowa narke
– odurzenie, odrętwienie, brak czucia, oraz mania – szaleństwo, szał378.
Słownik encyklopedyczny definiuje narkomanię jako zjawisko o charakterze
patologicznym, które powodowane jest długo- lub krótkotrwałym zażywaniem leków, głównie
przeciwbólowych lub innych środków uzależniających, takich jak narkotyki, leki
psychotropowe i uspokajające. Według słownika, zjawisko narkomanii charakteryzuje się
przede wszystkim koniecznością ciągłego przyjmowania danego środka, a co za tym idzie,
tendencją do zwiększania zażywanych dawek, które prowadzą do psychicznego i fizycznego
uzależnienia. Narkomania prowadzi do bardzo poważnych zmian psychicznych, takich jak
degradacja społeczna, lęki, osłabienie woli, zaburzenia świadomości i uczuciowości wyższej.
Jest ona wielu przypadkach pośrednią przyczyną wejścia na drogę przestępczą. Metody
leczenia owych zaburzeń, spowodowanych uzależnieniem, często są nieskuteczne, a zmiany
psychiczne bywają nieodwracalne. Skala zjawiska narkomanii wzrasta, a tym samym obejmuje
coraz to młodsze pokolenie osób sięgających po substancje psychoaktywne.
Wykrywalność zjawiska we wczesnym jego stadium jest równie trudna jak jej całkowite
zwalczanie lub ograniczenie379.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii380 w art. 4 pkt 11
określa narkomanię jako „stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich”381.
Obejmuje ona szeroko zarysowany zakres zachowań powiązanych ze stosowaniem środków
psychoaktywnych. Niewątpliwie należy wskazać, że pojęcie to nie jest jednak synonimem
uzależnienia. Narkomania polega na stałym lub okresowym stosowaniu narkotyków, przy czym
stała konsumpcja narkotyków oznacza proces nieprzerwalny, okresowe natomiast
to wprowadzanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej do organizmu w pewnych
odstępach czasowych. Pojęcie to dotyczy zatem użytkowników uzależnionych oraz tzw.
okolicznościowych, nieuzależnionych. Wyjątkiem są tutaj osoby, które miały styczność
z narkotykami jednokrotnie, eksperymentujący – ich pojęcie narkomanii nie obejmuje.
Akt bezpośrednio nie definiuje natomiast pojęcia „narkotyk”, jednak widoczne jest wyraźne
wskazanie w art. 1 pkt 2, a mianowicie jako narkotyk należałoby rozumieć wszelkie substancje,
których stosowanie może prowadzić do narkomanii382.
E. Korpetta, E. Szmerd-Sisicka, Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Warszawa
2000-2001, s. 92.
379
R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller, Słownik encyklopedyczny. Edukacja Obywatelska, Wrocław 1999,
s. 368.
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.
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Słownik Wyrazów Obcych wskazuje, że „narkotyk” jest biochemicznym, chemicznym
lub farmakologicznym środkiem odurzającym pochodzenia syntetycznego lub roślinnego,
który charakteryzuje się działaniem depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy oraz może
powodować stan odurzenia, euforii, uśmierzenia bólu, senności lub uspokojenia. Środek tego
typu wywołuje uzależnienie psychiczne i fizyczne, niezależnie na długotrwałość jego
zażywania383. Zgodnie z teorią WHO, termin ten używany jest jednak nieprecyzyjnie, a określa
się nim wszystkie nielegalne używki, bez względu na ich faktyczny skutek działania
farmakologicznego384.
Pojęcie środka odurzającego po raz pierwszy pojawiło się w zapisach prawnych
w ustawie o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych 385,
następnie użyte zostało w Kodeksie Karnym386 z 1969 roku. W art. 5 ust. 1 wymienione zostały
substancje, które zaliczano wówczas do grupy środków odurzających. Zarówno jeden, jak
i drugi zapis kładł głównie nacisk na efekt działania takich środków, czyli stan odurzenia
organizmu387.
Obecnie obowiązująca ustawa określa pojęcie „środka odurzającego” jako każdą
substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która działa bezpośrednio na
ośrodkowy układ nerwowy388. Środkiem odurzającym jest zatem każda substancja (naturalna
i syntetyczna), która jest w stanie wywołać pożądane przez daną osobę zmiany psychiczne lub
fizyczne389. Definicja substancji psychotropowej w obecnie obowiązującej ustawie nie różni
się od istoty terminu „środek odurzający”, znajdującego zapis również w tym akcie.
Kolejnym istotnym terminem, również związanym ze zjawiskiem narkomanii jest
uzależnienie. Jest to nabyta, bardzo silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub
zażywania jakiejś substancji. Potocznie, określenie to jest stosowane w stosunku do osób
nadużywających narkotyków, alkoholu, papierosów, a nawet środków o charakterze
medycznym. Po raz pierwszy termin ten został wprowadzony przez WHO w 1964 roku, a tym
samym zastąpił pojęcie toksykomanii i przyzwyczajenia do leku390.
Polskie regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania narkomanii
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest podstawowym aktem
prawnym, który reguluje kwestie dotyczące wszelkich działań mających na celu redukcję oraz
całkowite ograniczenie zjawiska narkomanii oraz przestępczości narkotykowej. Ustawa
podzielona jest na osiem kolejnych rozdziałów, które odpowiednio określają kluczowe kwestie
związane z podażą, wytwarzaniem, stosowaniem oraz obrotem środkami odurzającymi
I. Kamińska-Szmaj (red.), Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2005, s. 528.
World Health Organization, Lexicon of alcohol and drug terms, http://www.who.int/substance_abuse/
terminology/who_lexicon/en/ (13.02.2020).
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Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych, Dz.
U. nr 1, poz. 4.
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Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, Dz. U. nr 13, poz. 94.
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K. Łucarz, A. Muszyńska, Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym, http://www.lex.pl/akt/-/akt/pojeciesrodka-odurzajacego-w-prawie-karnym (13.02.2020).
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B. Szukalski, Narkotyki - Kompendium Wiedzy o Środkach Odurzających, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii
i Neurologii, Warszawa 2012, s. 92.
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T. Srogosz, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 122-123.
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i substancjami psychoaktywnymi391. Ustawa określa wszelkie środki stosowane w celu
zapobiegania narkomanii, oparte, przede wszystkim, na polityce społecznej, gospodarczej,
wychowawczo-oświatowej oraz zdrowotnej. Działalność antynarkotykowa finansowana jest ze
środków własnych podmiotów określonych w ustawie jako realizujące programy zwalczające
zjawisko narkomanii. Budżet państwa finansuje pozostałe działania, które polegają na
wykonywaniu programów zdrowotnych (art. 2. ust. 1-3)392.
Zadania z zakresu wszelkich działań antynarkotykowych, prowadzi administracja
rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, a także inne podmioty, m.in. szkoły wyższe,
zakłady opieki zdrowotnej, organy celne, a ponadto, wszelkie środki masowego przekazu
(art. 5 ust. 1-2)393. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii podległe jest
ministrowi do spraw zdrowia i zajmuje się działalnością związaną z przeciwdziałaniem
narkomanii. Ponadto, KBPN opiera swoje działania na art. 6 ustawy, który określa jego zadania,
a także wykonuje zadania powierzane przez Ministra Zdrowia. Odpowiada za przygotowanie
oraz realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który określa cele
i kierunki działań prowadzonych na rzecz redukcji narkomanii394.
Trzeci rozdział ustawy dotyczy działań związanych z zapobieganie, edukacją,
informacją oraz funkcją wychowawczą w sferze polityki antynarkotykowej, prowadzonej przez
państwo. Promocja zdrowego trybu życia oraz dbałości o zdrowie własnego organizmu oraz
skutków sięgania po środki odurzające i substancje psychoaktywne czy edukacja prawna
stanowią podstawę krajowej polityki antynarkotykowej (art. 19 ust. 1-2)395. Ustawa zakazuje
także przedstawiania reklam oraz promowania publicznie wszelkich środków odurzających,
pomijając jednak produkty lecznicze, których wytwarzanie oparte jest na tego typu środkach396.
Kolejny rozdział ustawy poświęcony został zasadom postępowania co do osób uzależnionych
od narkotyków i ich pochodnych. Od 1985 roku w polskim prawie antynarkotykowym
funkcjonuje zasada dobrowolności leczenia uzależnień, która opiera się na twierdzeniu,
iż efektywność takiego leczenia uzależniona jest od chęci współpracy samego uzależnionego,
który przymuszany do leczenia zwykle się mu opiera. W przypadku osób młodocianych, zasada
dobrowolności nie jest stosowana. Wówczas decyzję o poddaniu leczenia podejmuje opiekun
lub krewny osoby uzależnionej397.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dzieli środki odurzające oraz substancje
psychoaktywne na właściwe grupy. Podział oparto na stopniu ryzyka występowania uzależnień
u osób stosujących dany środek bądź substancję. Środki z grupy I-N (kokaina, heroina, opium,
morfina) i II-N (etylomorfina, kodeina) podlegają kontroli standardowej. Grupa III-N
(preparaty medyczne zawierające środek odurzający, w ilości nie większej niż 100 mg w jednej
dawce lub stężenia nie przekraczające 2,5%) – kontrola złagodzona; grupa IV-N (heroina, ziele
i żywica konopi indyjskiej) – kontrola zaostrzona. W przypadku substancji psychoaktywnych
grupy wyglądają następująco: I-P (LSD) – stosowane do celów badawczych; II-P (ketamina,
amfetamina), III-P (katyna), IV-P (diazepan, etylamfetamina) – stosowane mogą być tylko do
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn zm.
Ibidem.
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celów medycznych, przemysłowych oraz naukowych398. Rozdział szósty ustawy dotyczy
przepisów regulujących możliwość uprawy maku oraz konopi. Zgodnie z zapisami możliwa
jest uprawa konopi włóknistej, prowadzona na określonej powierzchni, na podstawie
zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego
ze względu na położenie uprawy oraz na podstawie umowy kontraktacyjnej hodowcy
z podmiotem, który posiada zezwolenie na skup399. Znaczna część społeczeństwa wyraża
aprobatę legalizacji marihuany do celów medycznych, wprowadzoną na mocy nowelizacji
omawianej ustawy. Zwolennicy legalizacji tego środka do tzw. celów rekreacyjnych wskazują
jednak, że to właśnie oni najczęściej bywają represjonowani w związku z posiadaniem przy
sobie w chwili zatrzymania małych ilości tego środka na własny użytek. Za zasadne wskazują
więc depenalizację tego typu czynów, uważanych obecnie za przestępstwo400.
Najbardziej istotnym rozdziałem zawartym w omawianej ustawie jest niewątpliwie
rozdział siódmy, poświęcony przepisom karnym. W myśl artykułów w nim zawartych zakazane
jest wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, wywóz, przewóz, a także
wewnątrzwspólnotowe nabycie czy dostawa środków odurzających i substancji
psychoaktywnych. Karze podlegają także osoby, które wprowadzają do obrotu, udzielają lub
udzielają w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także nakłaniające inne osoby do zażycia
narkotyków401.
Zwalczanie narkomanii w świetle wybranych aktów prawa międzynarodowego
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii trwa już od ponad 100
lat. Efektem tych działań jest szereg uregulowań prawnych o charakterze międzynarodowym,
mających na celu zapobieganie nielegalnemu handlowi narkotykami oraz ograniczenie liczby
osób stosujących takie środki. Prawo międzynarodowe zobowiązuje państwa do wdrażania
wspólnych rozwiązań w danej dziedzinie do prawa wewnątrzkrajowego. Najbardziej znane
zapisy to ustalenia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz prawo Unii Europejskiej, które
również reguluje wspólną politykę antynarkotykową państw członkowskich402. Następstwem
tendencji wzrostowej problemu nadużywania narkotyków była Konferencja Haska w 1912
roku, która zwracała uwagę głównie na nielegalny obrót opiatami i kokainą. Konferencja stała
się pierwszym w historii aktem woli międzynarodowej państw w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, a zarazem podstawą do tworzenia następnych konwencji i porozumień pomiędzy
różnymi partnerami politycznymi o charakterze międzypaństwowym.
Pod zwierzchnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzono trzy konwencje,
które ratyfikowało większość państw przynależnych do organizacji. Pierwszą z nich była
Jednolita Konwencja o środkach odurzających z 1961 roku, sporządzona w Nowym Jorku,
ratyfikowana przez Polskę 21 grudnia 1965 roku. Konwencja uchyliła wszystkie inne akty

T. Srogosz, Ustawa…, s. 264-266.
Ibidem, s. 353-354, 360-362.
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prawne dotyczące środków odurzających, pomijając jednak Konwencję z 1936 roku403.
Stwierdzono, że narkomania jest powszechnie uznanym złem dla każdej jednostki ludzkiej pod
względem społecznym i gospodarczym. Zgodnie z zapisami Konwencji, państwa uznały jako
obowiązek zwalczanie nadużywania środków odurzających, poprzez powszechne i uzgodnione
wspólnie działania, wykonywane według wspólnych zasad i celów. Drugim aktem była
Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu 21 lutego 1971 roku.
Polska przyjęła i ratyfikowała dokument w 1976 roku. Rozszerzyła ona znacznie przedmiotowy
zakres kontroli, głównie z systemu kontrolowania środków naturalnych, czyli rośliny
o właściwościach odurzających, tj. konopie indyjskie, mak opiumowy, oraz półsyntetycznych
(morfina, heroina, kokaina) do kontroli środków czysto syntetycznych (produkty przemysły
farmaceutycznego i chemicznego)404. Konwencje ONZ dotyczące międzynarodowej
współpracy w zwalczaniu i przeciwdziałaniu narkomanii często uznawane są za typowo
prohibicjonistyczne. Zakładają ograniczenie używania środków odurzających jedynie do celów
medycznych i naukowych, jednak metody osiągania takich skutków nie są całkowicie
akceptowalne. Zdaniem ekspertów, represjonowanie zjawiska narkomanii od zawsze budzą
szereg dyskusji na temat swojej słuszności. Konwencjom zarzuca się, iż przepisy w nich
zawarte zacierają możliwość swobodnego decydowania przez dane państwo o tym jak
realizować wyznaczone przez międzynarodową politykę narkotykową cele. Nieelastyczność,
jednoznaczność oraz krępowanie suwerenności państw – to tylko część z przedstawianych
przez specjalistów zarzutów. Równocześnie, powszechnie wiadomo, że konwencje są jednak
istotnym instrumentem podczas wewnętrznych sporów i dyskusji na temat krajowej polityki
narkotykowej. Poza Organizacją Narodów Zjednoczonych, szereg organizacji i instytucji
międzynarodowych również zajął się problematyką narkotykową.
W 1971 r. Rada Europy rozpoczęła pierwsze rozmowy na temat wspólnego
przeciwdziałania zjawisku narkomanii i przemytu narkotyków. W 1980 r. utworzono zatem
Międzyrządową Grupę do spraw Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków
i Nielegalnego Handlu Narkotykami, zwana Grupą Pompidou. Do najbardziej istotnych zadań
Grupy należą, między innymi, promocja tworzenia kompleksowych strategii
antynarkotykowych, tworzenie międzynarodowych forów dyskusyjnych dla decydentów
politycznych, usprawnianie systemu gromadzenia informacji na temat zjawiska narkomanii
oraz włączanie do współpracy państw europejskich niebędących członkami Unii
Europejskiej405. W 1991 roku na spotkaniu Rady Europejskiej w Luksemburgu podjęto decyzję
o utworzeniu Europolu, natomiast Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 maja
1999 roku, stwierdza, iż budowanie bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości musi być
oparte na zwalczaniu zjawisk zagrażającym tym wartościom, między innymi poprzez redukcję
lub całkowite eliminowanie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu środkami
odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Traktat Nicejski z 2001 roku nie wprowadził
w tych zapisach żadnych zmian406. Obecnie obowiązującym aktem dotyczącym polityki
narkotykowej Unii Europejskiej jest Strategia antynarkotykowa na lata 2013-2020. Przedstawia
K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji, prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Wydawnictwo
Zakamycze, Kraków 2001, s. 349-350.
404
K. Krajewski, Sens…, s. 350-351.
405
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ona zarys i priorytety unijnych rozwiązań na rzecz redukcji narkomanii i obrotu narkotykami,
określone przez państwa przynależne do UE oraz jej instytucje. Działalność opiera się na
ograniczeniu podaży oraz popytu na środki odurzające i substancje psychotropowe407.
Zakończenie
Przepisy prawne zawarte w ustawie z 29 lipca 2005 roku od kilku lat wzbudzają szereg dyskusji
ekspertów, prawników, lekarzy oraz ogółu społeczeństwa. Jedni uważają, że polityka
narkotykowa obowiązująca w Polsce to restrykcje, które bardzo niekorzystnie wypadają na tle
innych państw europejskich, natomiast odmiennego zdania są sceptycy, których zdaniem
jedynie restrykcyjne prawo może pełnić funkcje odstraszająco-profilaktyczne względem
sięgania po jakiekolwiek środki psychoaktywne. Obiektywnie, nie da się jednoznacznie ocenić
skuteczności i zasadności obranych przez polskich ustawodawców rozwiązań. Wiele
argumentów przemawia jednak za jej niską efektywnością względem ponoszonych przez
budżet kosztów. Penalizacja czynów takich jak posiadanie, wytwarzanie czy handel środkami
odurzającymi substancjami psychotropowymi nieznacznie wpływają na redukcję ich
konsumpcji. Państwo wdraża także różnego rodzaju programy edukacyjne, profilaktyczne w
ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi pewne ramy
podstawowej działalności antynarkotykowej podejmowanej przez administrację szczebla
centralnego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Polska jako członek ONZ oraz Unii
Europejskiej opiera swoje prawo oraz realizuje założenia międzynarodowe zwiększające
efektywność działań skierowanych przeciwko narkomanii oraz ograniczające popyt i podaż na
narkotyki.
Narkomania uważana jest również za jeden z bardzo ważnych problemów społecznych,
ale także zdrowotnych w XXI wieku. Do czynników, które mają bezpośredni wpływ na
pojawianie się oraz rozwój zjawiska narkomanii zalicza się, m.in.: podaż narkotyków, wzorce
kulturowe, wzorce społeczne, skala zjawisk innych patologii społecznych, potencjał służb
zwalczania przestępczości narkotykowej, obecność czynnika w najbliższej rodzinie.
Uzależnienia narkotykowe przyczyniają się pośrednio bądź bezpośrednio na wzrost
przestępczości narkotykowej. Tzw. szara strefa korzysta na słabości osób uzależnionych, które
w większości przypadków ponoszą odpowiedzialność karną za stosowanie lub posiadanie
środków odurzających. Dilerzy oraz inne osoby czerpiące korzyści majątkowe z handlu oraz
obrotu narkotykami zwykle pozostają niestety bezkarne.
Podsumowując, polskie prawo antynarkotykowe uważane jest za jedno z najbardziej
restrykcyjnych przepisów, jednak podaż oraz popyt na środki odurzające pozostaje na stałym
poziomie lub wzrasta. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii jest
podstawowym aktem prawnym, który reguluje kwestie dotyczące wszelkich działań mających
na celu redukcję oraz całkowite ograniczenie zjawiska narkomanii oraz przestępczości
narkotykowej. Niestety, pomimo omawianej penalizacji posiadania czy handlu narkotykami ma
nieznaczny wpływ na minimalizację ich konsumpcji oraz czerpaniu zysków z przestępczości
narkotykowej. Należy również podkreślić, że obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, powinna zostać znowelizowana szczególnie jeżeli
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chodzi o dwie kwestie: określenie terminu „nieznaczne ilości środków odurzających” oraz
wprowadzenie wartości granicznych związanych wcześniej wspomnianym terminem.
Wszystkie rozwiązania, nie tylko dotyczące polityki narkotykowej, niosą za sobą wiele
odmiennych zdań, opinii i sporów. Ustawodawca nie jest w stanie zadowolić każdego, jednak
najważniejszym elementem branym pod uwagę w kwestii zmian lub nowych uregulowań
powinno być dobro społeczeństwa, a nie zadowalanie poszczególnych grup interesu.
Niewątpliwie, problem narkomanii i stosowania środków odurzających powinien być
poruszany na forum publicznym, przez specjalistów z dziedziny prawa, media, naukowców, ale
także polityków i inne autorytety budzące uznanie wśród społeczeństwa. Edukacja mas
powinna być konstruowana w ten sposób, aby każdy miał możliwość wypracowania własnego
stanowiska, lecz w oparciu o merytoryczne fakty i źródła naukowe, a nie teorie „mitów”,
zwykle demonizujące problematykę uzależnień i przestępczości narkotykowej.
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COUNTERACTING AND COMBATING DRUG ADDICTION
IN POLISH LAW
Summary: The research goal of this study is to analyze applicable legal provisions in the Republic of
Poland regarding psychoactive substances, exploring the causes of drug addiction in Poland and Europe
and drawing conclusions regarding possible legal changes in the discussed issues. The research used the
method of analysis and synthesis, which were used to draw conclusions important for the separation.
The phenomenon of drug addiction is now becoming one of the most current social problems of the 21st
century. The state undertakes solutions to reduce this problem, such as education, prevention, preventive
measures, but also restrictions related to criminal sanctions. Often, however, there are voices, both
among the public and from specialists, lawyers and doctors, which clearly indicate that the consumption
of narcotic drugs and psychotropic substances cannot be completely eliminated.
Keywords: Drug addiction, law, drug law, psychoactive substances, prevention.
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