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I. Uwagi wstępne 

Rozstrzyganie w postępowaniu karnym zarówno wówczas, gdy ma zwi zek z przedmiotem procesu, czyli kwesti  
odpowiedzialno ci karnej, jak i wtedy, gdy odnosi się do okre lonego zagadnienia, następuje na podstawie okre lonych 
ustaleń faktycznych1. Zasada prawdy materialnej okre la, i  podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić 
prawdziwe ustalenia faktyczne. Źokonywanie tych ustaleń odbywa się na podstawie dowodów2. Przyjęty zakres 
dowodu w postępowaniu karnym to ka dy dopuszczalny przez prawo karne procesowe rodek, jaki słu y dokonaniu 
takich ustaleń. Wobec tego słu y on ustaleniu okoliczno ci maj cych znaczenie dla rozstrzygnięcia. Na uwagę zasługuje 
wieloznaczny charakter pojęciowy „dowodu”3. Maj c na uwadze kształtowanie dowodu w znaczeniu ródła i rodka 
dowodowego, czyli ródła informacji o faktach a tak e wiedzy płyn cej ze ródła dowodowego nale y wskazać 
niezaprzeczalnie istotn  rolę wiadka. Jak wskazuje literatura bez względu czy zeznania wiadka dotycz  postępowania 
cywilnego, administracyjnego czy karnego to powszechnie pojmowane s  jako „dowód o ludzkiej twarzy”4. Jak wskazuje 
K. Piasecki zawieraj c tzw. element ludzki ten rodek dowodowy jest w maksymalnym stopniu uwikłany w psychologię 
człowieka poprzez szerokie spektrum wielu czynno ci, do których zaliczyć mo emy poznanie, zapamiętanie, 
przekazanie spostrze eń, zniekształcanie wiadome i nie wiadome, patologiczne, moralne czy kwestie sumienia5. 
Zeznania wiadka jako ródło dowodu nale  prawdopodobnie do najstarszych rodków dowodowych a przy tym s  
najczę ciej wykorzystywanym dowodem6. Niew tpliwie wiadek powinien zeznawać według najlepszej wiedzy i 
sumienia a jego szczególnym rodzajem mog cym wyst pić w procesie karnym jest zarówno „ wiadek koronny”, jak i 
tzw. „mały wiadek koronny”7. Termin „ wiadek koronny” odnosimy do sprawcy, który za cenę obietnicy organów 
państwowych w zakresie cigania lub ukarania ujawnia to, co jest mu wiadome o przestępstwach innych zwi zanych z 
nim osób8. Instytucję wiadka koronnego wprowadzono do polskiego ustawodawstwa karnego zarówno w formie 
karnomaterialnej (rozwi zania przewidziane w przepisach art. 60 § 3 i 4 obowi zuj cego k.k., okre lane mianem tzw. 
„małego wiadka koronnego”), jak i w formie karnoprocesowej, któr  przewiduje ustawa o wiadku koronnym9. Nie 
nale y jednak mylić obu instytucji, gdy  mimo pewnych cech wspólnych występuj ce ró nice czyni  z tych instytucji 
zwalczania przestępczo ci zorganizowanej absolutnie odrębne narzędzia. Prawd  jest, i  mimo kontrowersji o 
charakterze terminologicznym, wielokrotnie akcentuje się istniej ce zwi zki między obydwiema konstrukcjami 
prawnymi. Niekiedy jest nawet wyra ane przekonanie, e unormowanie małego wiadka koronnego stanowi 
alternatywne rozwi zanie dla wiadka koronnego wprowadzonego ustaw  z dnia 25 czerwca 1997 roku10. Generalnie 
jednak, nie mo na mówić o jakimkolwiek ujęciu alternatywnym, gdy  raczej obie instytucje uzupełniaj  się wzajemnie i 

                                                 
1
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo a ie ka e, Warszawa 2009, s. 427. 

2
 A. Bojań z k. Do ód p at   postępo a iu ka   pe spekt ie p a opo ó a zej, Warszawa 2011, s. 15. 

3
 “. ”li iński, Polski p o es ka  p zed sąde  po sze h . )asad  ogólne, Wa sza a , s. ; M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie 

karnym, Warszawa 1955, s. 37; P. Horoszowski, Naz a i poję ie do odu  teo ii i p akt e p a a sądo ego, „Państ o i P a o  , N  , s. . 
4
 T. E e iński, M. Pła hta, Rola zez ań ś iadkó  a tle zasad  s o od ej o e  do odó  [ :] “. Waltoś ed. , ” iadek  p o esie sądo , Warszawa 

1985, s. 121. 
5
 K. Piasecki, “ ste  do odó  i postępo a ie do odo e  sp a a h il h, Warszawa 2010, s. 15. 

6
 M. )ieliński, O iekt ość ustala ia faktó  jako ele e t p a o ząd oś i stoso a ia p a a, „P zegląd P a i z , Eko o i z  i “o jologi z  , s. 

31. 
7
 Jak ika z a aliz  p z goto a ej p zez P oku atu ę Ge e al ą p zepis  dot zą e ś iadkó  ko o h speł iają s ą olę, zez ania t h ś iadkó  
hoć stoso a e jątko o, są skute z e  z al za iu p zestępst . 

8
 “. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Wa sza a , s. ; W. Jasiński, D. Potako ski , ” iadek ko o  - nowy instrument w walce z 

p zestęp zoś ią zo ga izo a ą, „Mo ito  P a i z  , N  , s. . 
9
 E.W. Pł a ze ski, ” iadek ko o  jako i st u e t z al za ia p zestęp zoś i zo ga izo a ej, „P oku atu a i P a o  , N  -8, s. 94. 

10
 “. Waltoś, “pó  o ś iadka ko o ego  Pols e [ :] H.J. Hi s h, P. Hof ański, E.W. Pływaczewski, C. Roxin (red.), Prawo karne i proces karny wobec 

o h fo  i te h ik p zestęp zoś i, Biał stok , s. . 
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to wył cznie w ujęciu praktycznym. Sprowadza się to do tego, i  podejrzany, który nie spełniaj c przesłanek stosowania, 
b d  nie mog c skorzystać z dobrodziejstwa „ustawowego wiadka koronnego” swoje zainteresowanie przenosi na 
instytucję tzw. „małego wiadka koronnego” wynikaj c  z art. 60 § 3 i 4 k.k.11 Mo emy zatem zauwa yć, i  obie 
instytucje (karnomaterialna i karnoprocesowa) polegaj  zasadniczo na tym, e sprawca przestępstwa uzyskuje okre lone 
przywileje w zamian za informacje dotycz ce osób uczestnicz cych w popełnieniu przestępstwa i jego okoliczno ci12. 
Łatwiej jednak zauwa yć istniej ce daleko id ce odrębno ci obydwóch rozwi zań legislacyjnych, tak w zakresie 
podmiotowym jak i przedmiotowym ni  rozs dne podobieństwa13. wiadek koronny uzyskuje przywilej bezkarno ci z 
mocy prawa, natomiast rozwi zanie przewidziane w art. 60 § 3 i 4 k.k. nie stwarza przekonania o bezkarno ci sprawcy, 
gdy  w ka dym przypadku następuje uznanie sprawcy winnym popełnienia przestępstwa14. Wobec instytucji tzw. 
„małego wiadka koronnego” preferencje na jakie mo e liczyć podejrzany (oskar ony) polegaj  na nadzwyczajnym 
złagodzeniu kary (art. 60 § 3 i 4 k.k.) a nawet na odst pieniu od jej wymierzenia (art. 61 § 1 k.k.)15. Ostatecznie 
zasadno ć wprowadzenia tej instytucji do k.k. jest bezdyskusyjna, gdy  stanowi instrument słu cy prowadzeniu 
skutecznej walki z przestępczo ci  grupow , a w szczególno ci tej maj cej charakter zorganizowany16. 

 

II. Granice ujawnienia przestępczej wiedzy  
Wobec problematyki ujawniania informacji przez tzw. „małego wiadka koronnego” warto zastanowić się nad 

granicami ujawniania informacji celem ich dalszego wykorzystania w postępowaniu karnym17. Przede wszystkim nale y 
wskazać, i  konstrukcja normatywna tej instytucji dotyczy wył cznie osoby oskar onej i jej współdziałania przy czym 
na podkre lenie zasługuje fakt, i  sprawc  jest wył cznie ten, którego czyn pozostaje w zwi zku z przestępstwem innych 
osób18. W wietle instytucji tzw. „małego wiadka koronnego” szerszej analizy wymaga zakres ujawnienia informacji 
oraz ich rzetelno ć i istotno ć19. Prowadz cy postępowanie winien cały czas pamiętać, e wyja nienia składa przestępca, 
którego podstawowym celem jest uzyskanie bezkarno ci za popełnione czyny oraz zapewnienie sobie pewnego rodzaju 
ochrony20. Nie tylko przedstawia on przebieg czynów w sposób najdogodniejszy dla siebie, ale często decyduje się 
prowadzić sobie tylko znan  grę i według reguł jakie sam chciałby okre lać21. Ju  sam fakt okazania postanowienia o 
przedstawieniu zarzutów i przesłuchania danej osoby jako podejrzanego w otoczeniu w tpliwego klimatu przesłuchań 
mo e wywołać u niego du y stres fizyczny22. Jak podkre la to B. Hołyst nie mo emy zapominać, i  mimo wszystko 
wyja nienia składa prawdopodobny przestępca, którego podstawowym celem jest uzyskanie bezkarno ci, b d  d enia 
do łagodzenia kary za popełnione czyny, zatem nie nale y bezkrytycznie podchodzić do jego wyja nień, nie koniecznie 
oceniaj c motywy jego zachowania23. W tym wła nie momencie pojawia się problematyka zasadno ci pozyskiwania 
informacji w takim do ć kontrowersyjnym moralnie kontek cie. Współcze nie niew tpliwie ka da słu ba zajmuj ca się 
ciganiem szeroko rozumianej przestępczo ci jest zainteresowana uzyskaniem informacji o przestępstwach24. Nie 

mo emy przecie  zapominać, i  z jednej strony owe poszerzanie wiedzy jest koniecznym obowi zkiem statutowym 
takiej słu by, co jest równie  racj  legitymizuj ca jej istnienie. Z drugiej strony nie mo emy zapominać, i  czynno ci 
operacyjne słu b zajmuj cych się ciganiem przestępczo ci wymagaj  potwierdzenia, aby mogły być wykorzystane w 

                                                 
11

 U h ała “N z d ia  g ud ia ., s g . akt I K)P / , O“NKW , N  –2, poz. 2; K. Tarkowska, Glosa do u h ał  “ądu Naj ższego z dnia 21 

grudnia 1999 r., s g . I K)P / , „P oku atu a i P a o  , N  , s. ; K. Cesa z, Do ód z zez ań ś iadka ko o ego a tle p a a do sądu, „P zegląd 
“ądo  , N  , s. ; ). Rau, P zestęp zość zo ga izo a a  Pols e i jej z al za ie, Kraków 2002, s. 199. 
12

 K. Daszkiewicz, Mał  ś iadek ko o  a t.  § -5 i art. 61 k.k.) - cz. I, „Palest a  , N  – , s. ; tejże, Mał  ś iadek ko o  a t.  § –5 i art. 61 

k.k.) - cz. II, Palestra 1999, Nr 5– , s. ; tejże, Kodeks karny z 1997 r. Uwagi krytyczne, Gdańsk , s. ; ). Ć iąkalski, Wybrane problemy wymiaru 

ka  za p zestęp zość zo ga izo a ą, „P oku atu a i P a o  , N  , s. . 
13

 M. Kuź a, Glosa do u h ał  sied iu sędzió  “ądu Naj ższego z d ia  paździe ika  ., s g . akt I K)P / , „P oku atu a i P a o  , N  , 
s. 159. 
14

 B. Ku zępa, ” iadek ko o  - Co dalej z usta ą, „P oku atu a i P a o  , N  , s. . 
15

 K.J. Pawelec, W jaś ie ia oska żo ego, zez a ia ś iadka i i st tu ja ś iadka ko o ego. Ko e tarz, Warszawa 2003, s. 22; P. Gensikowski, 

Odstąpie ie od uka a ia tz . ałego ś iadka ko o ego, „P oku atu a i P a o  , N  , s. . 
16

 J. Raglewski, Model adz zaj ego złagodze ia ka   polski  s ste ie p a a ka ego A aliza dog at z a  uję iu materialnoprawnym), Kraków 

2008, s. 219. 
17
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postępowaniu karnym, szczególnie w procesach zwi zanych z przestępczo ci  zorganizowan , gdzie zmowa milczenia 
utrudnia jakiekolwiek czynno ci a nadto czasami wręcz uniemo liwia uzyskanie wiedzy o przestępstwie25. Na równi 
istotna jest równie  kwestia optymalizacji wiedzy pozyskanej z czynno ci operacyjno-rozpoznawczych, gdy  nie 
wszystkie informacje s  pewne i sprawdzone. To wła nie „mały wiadek koronny” mo e je potwierdzić lub wskazać 
organom cigania i wymiaru sprawiedliwo ci zupełnie odmienn  wiedzę w tym zakresie26. Kluczem do wła ciwego 
stosowania przepisu art. 60 § 3 jest cisła wykładnia sformułowania „ujawnia informacje dotycz ce osób uczestnicz cych 
w przestępstwie oraz istotne okoliczno ci jego popełnienia”27. Nale y przyj ć, i  konieczne do zastosowania 
dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary jest ujawnienie wszystkich znanych ujawniaj cemu osób 
uczestnicz cych w przestępstwie (współsprawców, sprawców kierowniczych, pod egaczy i pomocników), a nie tylko 
niektórych z nich28. Z kolei przez istotne okoliczno ci nale y rozumieć takie informacje, które umo liwiaj  postawienie 
zarzutów konkretnym osobom i mog  się przyczynić do poci gnięcia ich do odpowiedzialno ci karnej29. Powołuj c w 
tym momencie bardzo rygorystyczn  instytucję „ustawowego wiadka koronnego” w odniesieniu do regulacji zawartej 
w art. 60 § 3 i 4 k.k. zeznania zło one przez podejrzanego nie musz  być wyj tkowo szczegółowe, czego przykładem 
mo e być brak obowi zku wyjawienia maj tku30. Warto jednak zauwa yć, e i profity z tej instytucji s  zdecydowanie 
mniejsze, ale obietnica spełnienia obligatoryjna w wietle art. 60 § 3 k.k., b d  fakultatywna na mocy porozumienia 
podejrzanego (oskar onego) z prokuratorem (zło enie wniosku) w odniesieniu do unormowania z § 4 tego  artykułu. 
Ponadto składaj cy wyja nienia, chc c skorzystać z obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 
60 § 3 albo § 4 k.k., winien być lojalnym procesowym współpracownikiem organów cigania oraz organów wymiaru 
sprawiedliwo ci i st d nazywany jest powszechnie „małym wiadkiem koronnym” we własnej i cudzej sprawie karnej31. 
Tym samym nie mo na stosować dobrodziejstwa omawianej instytucji (art. 60 § 3 k.k.) wobec sprawcy, który w 
przeci gu całego postępowania nie współpracuje w sposób stabilny z organami wymiaru sprawiedliwo ci a tym samym 
nie d c w ten sposób do wyja nienia wszystkich okoliczno ci popełnienia przestępstwa32. A uzupełniaj c te 
twierdzenia nale y zauwa yć, i  ujawnienie informacji dotycz cych osób uczestnicz cych w popełnieniu przestępstwa 
sprowadzać się powinno do wskazania osób, które wraz ze sprawc  uczestniczyły w jego popełnieniu33. 

 

III. Ratio legis instytucji „małego wiadka koronnego” 
Analiza instytucji tzw. „małego wiadka koronnego”, mimo i  w ujęciu praktycznym okre lana jest jako skuteczna, 

daje podstawę do stwierdzenia, i  odnosz ce się do niej granice ujawnienia nie zostały przez ustawodawcę ustalone34. 
Mówimy oczywi cie w kontek cie ilo ci i jako ci informacji umo liwiaj cych efektywne a tak e skuteczne prowadzenie 
postępowania karnego przeciwko przestępczo ci zorganizowanej35. Sprawców w tym zakresie ł czy nie tyle obawa 
wspólnej odpowiedzialno ci karnej, ile perspektywiczne zyskowne i ciekawe układy, przyszło ć i pewno ć dalszej 
przestępczej współpracy a tak e zagro enie ryzykiem ich utraty36. Istotne jest, i  ustawodawca do ć jasno sprecyzował 
swoje powinno ci, przez co rozumiemy obligatoryjne albo fakultatywne nadzwyczajne złagodzenie kary, czy nawet 
odst pienie od jej wymierzenia, zapominaj c niejako o doprecyzowaniu wymagań stawianych „małemu wiadkowi 
koronnemu”37. W wielu wypowiedziach akcentowany jest tak e aspekt udzielania pomocy organom cigania, dzięki 
któremu dobrodziejstwo instytucji pozwala na dotarcie do informacji na temat okoliczno ci popełnionych przestępstw i 
uczestnicz cych w nich osób oraz na poznanie ich modus operandis38. Mo e budzić w tpliwo ci, czy sprawca winien 
przekazać wszystkie okoliczno ci, które zna, czy te  wystarczy przekazanie niektórych z nich. Z tre ci przepisu nie 
wynika, e musz  to być wszystkie informacje, dlatego nale y przyj ć, e wystarczy przekazanie niektórych z nich, choć 
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niew tpliwie jest to sprzeczne z zasadno ci  unormowania. Nie ma co prawda zgodno ci w przedmiocie zasadno ci 
przerwania przez podejrzanego (oskar onego) dalszego ujawniania39. Kolejn  w tpliwo ć budzi termin, w jakim sprawca 
winien przekazać informacje, aby skorzystać z dobrodziejstwa okre lonego w przepisie § 3 art. 60 k.k.40 W zwi zku z 
tym wyra a się obawę, e omawiany przepis mo e stwarzać tarczę bezkarno ci dla rekinów zorganizowanej 
przestępczo ci stosuj cych umiejętn  taktykę ujawnienia, a zatem prowadzić do nadu yć i efektów odwrotnych od 
zamierzonych41. Ostatecznie jednak ustawa nie wymaga, aby sprawca ujawnił „wszystkie” istotne okoliczno ci 
popełnienia przestępstwa42. Wydaje się, e wspomniane ujawnienie powinno się interpretować tak, i  przekazanie 
informacji winno nast pić na tym etapie procesu karnego, kiedy jego gospodarzem jest organ powołany do cigania 
przestępstw, a zatem w postępowaniu przygotowawczym43. Wykładnia taka jest dyskusyjna, chocia  jak się wydaje 
dopuszczalna, a jednocze nie wła ciwie oddaje intencje racjonalnego ustawodawcy44. Brak jest tak e danych, by przyj ć, 
czy przekazanie informacji winno mieć formę procesow 45. Wobec braku ograniczeń ustawowych nale y przyj ć, e 
sprawca, który ujawnił organowi powołanemu do cigania istotne i nieznane dot d temu organowi okoliczno ci 
dotycz ce nie „własnego”, lecz innego przestępstwa, mo e skorzystać z przywileju nadzwyczajnego złagodzenia kary 
równie  wtedy, gdy w swojej sprawie nie przyznał się do winy i nie okazał organowi cigania adnej pomocy46. Czasami 
dobrodziejstwo omawianej regulacji ma istotne znaczenie w zapobieganiu przestępstwom, które nie weszły jeszcze w 
stadium przestępczej realizacji. Mo emy zatem zauwa yć, i  zało enia i cele jakie chciał osi gn ć ustawodawca 
decyduj c się na wprowadzenie do k.k. tak szczególnego uregulowania kształtuj  granice ujawnienia przestępczej 
wiedzy47. Niew tpliwie jednak nie powinny ratować słabego dowodowo postępowania przygotowawczego a raczej w 
kontek cie interesu społecznego d yć do uniknięcia przestępczych porozumień a nade wszystko usuwać wszelkie 
sposobno ci do naruszania ustawy karnej48. 
 

IV. Próba podsumowania 
W wietle nadzwyczajnego złagodzenia kary wyra onej przez ustawodawcę w art. 60 § 3 i 4 k.k. podejrzany 

(oskar ony) zazwyczaj przejawia wyj tkowe zainteresowanie wynikiem postępowania. Ponadto jest on w stanie 
przewidzieć, i  dysponuje bardzo cenn  „wiedz  przestępcz ”. Zatem prawidłowa zdaje się argumentacja, i  najczę ciej 
sam jest „ wiadkiem” zarzucanego mu czynu a przez pryzmat zmowy milczenia pozostałych członków grupy 
przestępczej w której współuczestniczył jest niekiedy jedynym, który wyra a chęć podjęcia współpracy z organami 
cigania. Sprawca czynów przestępczych posiada niew tpliwie wiedzę zarówno w zakresie „istotnych okoliczno ci” a 

tak e zna potrzeby „organu powołanego do cigania przestępstw” w tym zakresie. Tylko od jego woli zale y 
zastosowanie wobec niego dobrodziejstwa tzw. „małego wiadka koronnego” w tym równie  ustalenie zakresu 
ujawnienia wiedzy w jakiej posiadaniu się znajduje. W szerszym ujęciu jego „niewiedza” mo e raczej wynikać z 
podrzędnej roli jak  pełnił i wówczas to zastosowanie mo e mieć regulacja zawarta w art. 61 § 1 k.k.49 Omawiane 
instytucje stanowi  niew tpliwie kompromis miedzy naruszeniem podstawowych zasad prawa karnego a konieczno ci  
zwalczania najniebezpieczniejszych form przestępczo ci50. Jego wyja nienia nie tylko mog  być bardzo warto ciowe dla 
wykrycia prawdy materialnej, ale id c dalej mog  mieć istotny wpływ na końcowy wynik postępowania. Przekazane 
informacje mog  stanowić cenny zasób, ale ich wycena jest problemowa. Zwykle warto ć informacji nie wynika z nich 
samych, ale z mo liwo ci ich zastosowania i wykorzystania. Współpraca podejrzanego (oskar onego) z organami 
cigania i wymiaru sprawiedliwo ci opera się na wzajemnym zaufaniu. Organ mo e wiedzy o przestępstwie zwyczajowo 

nie posiadać, b d  czę ciej zale y mu na potwierdzeniu wiedzy ju  posiadanej51. W drugim przypadku oznacza to, e 
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wskutek ujawnienia nie zaszła adna zmiana stanu wiedzy organu52. Konsekwencj  zastosowania omawianej instytucji 
tzw. „małego wiadka koronnego” jest doprowadzenie do sytuacji w której postawa sprawcy ukierunkuje postępowanie 
przygotowawcze, zdemaskuje i wyznaczy prawidłowy kr g sprawców oraz ustali okoliczno ci popełnienia przestępstwa. 
żeneralnie tym samym ostatecznie umo liwi ciganie wszystkich współsprawców. Końcowa ocena, jakie okoliczno ci 
przestępstwa s  istotne w rozumieniu tej instytucji, nale y do s du orzekaj cego w sprawie53. Przez co, ustalenie 
ewentualnych granic ujawnienia przestępczej wiedzy staje się mo liwe skutkiem zastosowania, b d  odmowy 
skorzystania z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary. Przyjmuj c, i  dla zastosowania nadzwyczajnego 
złagodzenia kary na podstawie § 3-4 art. 60 k.k. nie ma znaczenia, czy ujawnienie informacji jest przejawem 
rzeczywistej skruchy, czy wynika z moralnie dodatnich pobudek. Ustawodawca bardzo precyzyjnie okre lił równie  
korzy ci jakie wynikaj  z tego rozwi zania. Nie tylko chodzi o wieloaspektowe rozbijanie solidarno ci przestępczej, ale 
wy sz  ide  niew tpliwie jest zmiana postawy sprawcy, wyra aj ca się w zerwaniu ze rodowiskiem przestępczym i 
zej cie z obranej do czasu „ujawnienia” przestępczej drogi54. 

 

 

*** 

 

Law-enforcement agencies take action aimed against criminals as soon as they gather very first information about 
commiting a crime. Unarguably the problem of every police force is gathering new data about criminal activity. In XXI 
century information is highly priced, and it's value is undefined and can be estimated measurably in the form of pecuni-
ary advantage. In the light of art. 60 § 3 and 4 institution of so called „minor state witness” allows to gain impunity of 
the perpetrator working in organised criminal group in exchange for information about commited crimes, which should 
be delivered to the right agencies. Ethically the institution is correct in the light of hearing the evidence, although the 
society is far from approval. The criminal can be rewarded with extraordinary reduction of sentence, however expand-
ing knowledge is the statutory responsibility of every service and is some sort of legitimising the existance of enforce-
ment agencies and system of justice. The essence of the „minor state witness” is searching for efficient and certain 
sources of informations, which will allow to correct hearing of evidence in case, especially in the context of organised 
crime.
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I. Wstęp 
Powszechna dostępno ć przeno nych aparatów telefonicznych i kart typu pre-paid umo liwiła zwiększenie 

aktywno ci przestępców. Szybko ć porozumiewania się i przekazywania informacji, ale tak e w du ej mierze 
anonimowo ć utrudniło znacznie wykrywanie przestępstw i ich sprawców. Na tak zmieniaj c  się rzeczywisto ć, 
obojętnie nie mogły pozostać organy cigania. Zmiana metod pracy Policji polegała w pierwszej kolejno ci na 
zastosowaniu tzw. analizy kryminalnej, czyli sposobu zbierania danych teleinformatycznych oraz dokonywania ich 
weryfikacji dla celów procesowych. W komendach wojewódzkich powołano wydziały specjalizuj ce się w interpretacji 
tego rodzaju informacji. Na domiar tego powołano Biuro źkspertyz S dowych, którego zasadniczym zadaniem jest 
sporz dzanie opinii specjalistycznych, które pó niej stanowi  dowód w procesie karnym. Biuro źkspertyz S dowych 
zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych biegłych posiadaj cych stosown  wiedz  oraz wieloletnie do wiadczenie 
zawodowe. Opinie z zakresu technik telekomunikacyjnych i teleinformatycznych obejmuj  badanie zasięgu stacji BTS, 
przemieszczanie się abonentów w czasie rzeczywistym, kryminalistyczn  analizę faktów i zwi zków między nimi1. 
Pozyskanie tych informacji nie byłoby mo liwe bez retencji danych, tj. rejestrowania przez operatorów 
telekomunikacyjnych bilingów oraz innych informacji teleinformatycznych, które s  konieczne do ustalenia, kto z kim, 
kiedy i gdzie się kontaktował lub próbował kontaktować za pomoc  sieci żSM.2  

 

II. Stacje BTS i pojęcie bilingu telefonicznego 
Komunikowanie się i przesyłanie danych zakodowanych cyfrowo jest mo liwe dzięki istnieniu sieci anten 

naziemnych BTS (Base Transceiver Station). S  to podstawowe jednostki, dzięki którym telefon komórkowy ł czy się z 
sieci  żSM. Zasięg jednej stacji bazowej okre lany jest mianem „komórki”. Zakres działania anten dla skutecznego i 
wydajnego funkcjonowania sieci na danym obszarze pokrywa się. Zasięg pojedynczej stacji bazowej jest zale ny od 
wielu czynników, w tym od rodzaju sieci żSM, ukształtowania terenu, a tak e od ilo ci abonentów loguj cych się do 
niej w danym czasie. Na obszarach słabo zaludnionych wynosi około 30 kilo metrów. W większych skupiskach 
miejskich operatorzy korzystaj  z wy szych standardów, takich jak 1800 żSM lub 1900 żSM. Zasięg jest wówczas 
znacznie mniejszy i nie przekracza 6-8 kilometrów. Stacje BTS poł czone s  ze sob  za pomoc  tzw. kontrolerów stacji 
bazowych (Base Station Controler), których zasadniczym zadaniem jest przesyłanie i odbieranie zakodowanego cyfrowo 
sygnału pomiędzy stacjami BTS a cyfrow  central  telefoniczn  - MSC (Mobile Switching Centre)3. Terminal 
telefoniczny loguje się do najbli szej stacji bazowej, która następnie przesyła dane do kontrolera stacji bazowej. 
Zadaniem BSC jest przeł czanie sygnału podczas zmiany pozycji telefonu na obszarze sieci i przesyłanie go dalej do 
cyfrowej centrali telefonicznej4. 

Ustalenie lokalizacji następuje metod  triangulacji. Jednak e na szczególn  uwagę zasługuje fakt, i  aby 
namierzenie było zakończone pomy lnie, telefon musi znale ć się na obszarze co najmniej trzech stacji bazowych. Na 
terenach miejskich, gdzie skupisko stacji bazowych jest du e, ustalenie lokalizacji abonenta mo liwe jest z dokładno ci  
do 50 metrów. Natomiast na otwartych przestrzeniach, od 300 metrów wzwy , w zale no ci jak daleko od siebie 
poło one s  poszczególne stacje bazowe BTS5.  

                                                 
1 Biu o Ekspe t z “ądo h, Ekspe t z  z zak esu te h ik teleko u ika j h i telei fo at z h [o li e], dostęp: . . , 

http://www.ekspertyzy.net.pl/techniki-telekomunikacyjne-i-teleinformatyczne-ekspertyzy-kryminalistyczne. 

2  M. Do agalski, Ad oka i h ą og a i z ć z ie a ie illi gó  [o li e], „Rze zpospolita , dostęp: . . , 
http://prawo.rp.pl/artykul/661107.html. 

3  )asada działa ia telefo u ko ó ko ego [o li e], dostęp: . . , http://inwigilacja24.com/telefonia/50. 

4  W. Kli ki, A. O e , K. “z iele i z, Telefo i z a kopal ia i fo a ji. P ze od ik [o li e], dostęp: . . , https://telefoniczna-

kopalnia.panoptykon.org/?ver=dv. 

5  Lokalizo a ie telefo u ko ó ko ego [o li e], dostęp: . .2015, http://inwigilacja24.com/telefonia/namierzanie-telefonu-komorkowego; 

P. Jagó a, Lokaliza ja  O a ge [o li e], dostęp: . . , http:// log.o a ge.pl/te h ologi z /e t /lokaliza ja-w-orange/. 
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Warto nadmienić, e lokalizacja telefonu komórkowego mo e nast pić tak e za pomoc  systemu żPS (Global 
Positioning System). żeolokalizacja za pomoc  analizy logowań terminalu do stacji BTS nie jest tak skuteczna jak 
lokalizacja przy pomocy systemu żPS. Ma to znaczenie w szczególno ci w miejscach otwartych przestrzeni, gdzie stacje 
bazowe s  od siebie znacznie oddalone. Korzystanie z systemu żPS umo liwia ustalenie aktualnego miejsca, w którym 
znajduje się telefon z dokładno ci  do kilku metrów. Z optyki niniejszych rozwa ań nie mo e zej ć jednak fakt, e 
korzystanie z ustalenia lokalizacji następuje bez wiedzy abonenta oraz bez konieczno ci jakiejkolwiek ingerencji w 
oprogramowanie telefonu, którego miejsce ustalamy, co ma szczególne znaczenia dla prowadzenia czynno ci 
operacyjno – rozpoznawczych na przedpolu procesu karnego. 

W polskim prawie brak jest legalnej definicji bilingów6. Jak wynika z lektury art. 80 Prawa telekomunikacyjnego, 
dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych dostarcza abonentowi nieodpłatnie z ka d  faktur  podstawowy 
wykaz wykonywanych usług telekomunikacyjnych zawieraj cy informację o zrealizowanych płatnych poł czeniach z 
podaniem, dla ka dego typu poł czeń liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadaj cej warto ci zrealizowanych przez 
abonenta poł czeń.  

Z punktu widzenia niniejszych rozwa ań przez biling nale y rozumieć wykaz poł czeń telefonicznych 
(przychodz cych i wychodz cych), jak i innych transmisji telekomunikacyjnych np. sms, mms, video, voice.  

W demokratycznym państwie prawa pojawił się problem weryfikacji dostępnych danych telekomunikacyjnych 
oraz ewentualnych powi zań między nimi a czynami przestępnymi. Zasadniczym problemem jest bowiem ilo ć tych 
danych, co z kolei mo e prowadzić do łatwych omyłek. Źzięki stosowaniu analizy kryminalnej wspomaganej 
odpowiednim oprogramowaniem, które umo liwia typowanie, weryfikowanie danych na podstawie bilingów 
telefonicznych, analizy logowania się telefonu do stacji BTS mo liwe jest ustalanie zwi zku przyczynowo - skutkowego 
pomiędzy okre lonymi zdarzeniami mog cymi mieć znaczenie dla konkretnego postępowania karnego. W zwi zku z 
powy szym, szczególne znaczenie dla postępu w polskiej kryminalistyce stanowi obecno ć Polskiej Platformy 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma na celu „stworzenie zintegrowanych narzędzi technologicznych i 
informatycznych, wspomagaj cych działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego”7. Na szczególn  aprobatę zasługuje 
stworzenie programu AŻIZ. Analizator Żaktów i Zwi zków, Moduł analiza bilingów wersja 1.0 to narzędzie 
technologiczne, które słu y funkcjonariuszom Policji z wydziałów kryminalnych do analizy bilingów. AŻIZ 
automatycznie dokonuje weryfikacji tre ci bilingów, a następnie sporz dza wyniki tak dokonanej analizy. 

 

III. Regulacje prawne dotycz ce retencji danych telekomunikacyjnych 
Problematyka retencji danych telekomunikacyjnych stanowi przedmiotem regulacji prawa europejskiego. 

Przyczynkiem do podjętych w 2006 roku przez Parlament źuropejski i Radę prac w tym zakresie były ataki 
terrorystyczne w Madrycie i Londynie. 

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2006/24/Wź, celem aktu było zbli enie przepisów państw członkowskich w zakresie 
obowi zków dostawców ogólnie dostępnych usług ł czno ci elektronicznej lub publicznych sieci ł czno ci w zakresie 
zatrzymywania pewnych danych przez nie generowanych lub przetwarzanych, aby zapewnić dostępno ć 
przedmiotowych danych do celu dochodzenia, wykrywania i cigania powa nych przestępstw, okre lonych w 
ustawodawstwie ka dego państwa członkowskiego. Źyrektywa odnosi się do danych o ruchu i lokalizacji oraz do 
powi zanych z nimi danych niezbędnych do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego u ytkownika, z wył czeniem 
jednak samej tre ci komunikatów elektronicznych, w tym informacji uzyskiwanych przy u yciu sieci ł czno ci 
elektronicznej. Zatrzymane dane winny być udostępniane jedynie wła ciwym organom krajowym, w szczególnych 
przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodawstwem oraz zgodnie z zasad  konieczno ci i proporcjonalno ci. W 
przypadku telefonii komórkowej zatrzymaniu podlegaj  następuj ce kategorie danychŚ 

 numer nadawcy poł czenia oraz nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego u ytkownikaś 
 wybierany numer/-y odbiorcy/-ów poł czenia (w tym numery, na które poł czenie jest 

przekierowywane/przeł czane) oraz nazwisko/-a i adres/-y abonenta/-ów lub zarejestrowanego/-ych u ytkownika/-ów; 
 data i dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia poł czeniaś 
 rodzaj poł czenia - wykorzystana usługa telefoniczna; 
 narzędzie komunikacji lub tego, co mo e słu yć za narzędzie komunikacji - numery nadawcy i odbiorcy 

poł czenia, międzynarodowy numer to samo ci telefonicznej abonenta mobilnego (IMSI) nadawcy poł czenia, 
międzynarodowy numer fabryczny mobilnego aparatu telefonicznego (IMźI) nadawcy poł czenia, IMSI i IMźI 
odbiorcy poł czeniaś 

                                                 
6  A. Staszak, P a e podsta  dopusz zal oś i żąda ia ili gó , „P zegląd Bezpie zeńst a We ęt z ego  ,  , s. . 
7  Polska Platfo a Bezpie zeńst a We ęt z ego [o li e], dostęp: . . , http:// .pp .pl/glo a_o_pp .php. 
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 w przypadku anonimowych usług opłaconych z góry (pre-paid) data i dokładny czas pocz tkowej aktywacji 

usługi oraz etykieta lokalizacji (identyfikator komórki), z której dokonano aktywacji; 

 etykieta lokalizacji (identyfikator komórki) na pocz tku poł czenia oraz dane pozwalaj ce ustalić poło enie 
geograficzne komórek przez odniesienie się do ich etykiet lokalizacji (identyfikatorów komórki) w czasie, przez który 
zatrzymywane s  dane odno nie poł czenia. 

Wskazane wy ej dane maj  być zatrzymywane na okresy nie krótsze ni  6 miesięcy oraz nie dłu sze ni  dwa lata 
od daty poł czenia. Wszystkie dane, z wyj tkiem tych, które zostan  udostępnione i zachowane, podlegaj  zniszczeniu 
pod koniec okresu zatrzymania.  

W tym miejscu nale y wskazać, e 8 kwietnia 2014 roku Trybunał Sprawiedliwo ci Unii źuropejskiej orzekł, i  
dyrektywa ta jest niewa na8. Trybunał uznał, e dyrektywa ingeruje w prawa podstawowe do poszanowania ycia 
prywatnego i do ochrony danych osobowych, jednak e nie narusza zasadniczej tre ci praw podstawowych, bowiem nie 
pozwala na zapoznawanie się z tre ci  komunikatów. Podkre lono, e choć retencja danych odpowiada celowi w postaci 
interesu ogólnego, jakim jest zwalczanie powa nej przestępczo ci, to prawodawca Unii przekroczył granice, które 
wyznacza zasada proporcjonalno ci. 

 źuropejska dyrektywa retencyjna została wdro ona do polskiego porz dku prawnego ustaw  z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Na operatorów publicznej sieci 
telekomunikacyjnej oraz dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych został nało y obowi zek 
zatrzymywania i przechowywania, na własny koszt, przez okres 24 miesięcy danych niezbędnych do: 

 ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urz dzenia końcowego, u ytkownika końcowegoŚ 
inicjuj cego poł czenie oraz do którego kierowane jest poł czenieś 

 okre lenia daty i godziny poł czenia oraz czasu jego trwania, rodzaju poł czenia, lokalizacji 
telekomunikacyjnego urz dzenia końcowego. 

Po upływie ww. okresu dane te winny być niszczone, z wyj tkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.   

Ustaw  z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, 
wobec licznych głosów sprzeciwu ze strony opinii publicznej, skrócono okres, przez który operatorzy obowi zani s  
przechowywać zatrzymane dane telekomunikacyjne, z 24 do 12 miesięcy. 

Zatrzymywanie i udostępnianie danych retencyjnych następuje nieodpłatnie, na koszt operatora, co nie jest 
zjawiskiem powszechnym w źuropie (odpłatno ć wprowadzono m. in. w Belgii, Źanii, Żrancji, Holandii, Wielkiej 
Brytanii). Zasadę nieodpłatnego udostępniania danych retencyjnych potwierdził S d Najwy szyŚ „Przepis art. 180a ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne nakłada na operatorów publicznej sieci 
telekomunikacyjnej oraz dostawców ogólnie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowi zek udostępniania, to jest 
wyszukiwania, tworzenia stosownych zestawień i przesyłania za pomoc  sieci telekomunikacyjnej uprawnionym 
podmiotom, w tym s dowi i prokuratorowi danych, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy. Tak rozumiane koszty 
udostępniania tych danych obci aj  operatora lub dostawcę i nie mog  wchodzić w skład kosztów s dowych, a zatem 
nie stanowi  wydatków, o których mowa w art. 618 k.p.k.”9. 

Podmiotami uprawnionymi do pozyskania danych telekomunikacyjnych s  Policja (art. 20c ustawy o Policji), Stra  
Graniczna (art. 10b ustawy o Sż), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu (art. 28 ustawy o 
ABW oraz AW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (art. 18 ustawy o CBA) i organy kontroli skarbowej (art. 36b ustawy 
o kontroli skarbowej). Udostępnienie danych telekomunikacyjnych mo e nast pić w celu realizacji zadań przypisanych 
danemu organowi (CBA, ABW/AW) b d  zapobie enia lub wykrycia przestępstw (Policja, Sż, organy kontroli 
skarbowej), ale ustawodawca w aden sposób nie odnosi się do ich rodzaju (nie kataloguje, jak w przypadku kontroli 
operacyjnej). Mo liwe jest zatem danie wydania danych w ka dej kategorii spraw, bez względu na jej wagę. Brak jest 
jedynie mo liwo ci występowania z tego typu daniem w sprawach o wykroczenia10. 

Operatorzy, co do zasady, udostępniaj  przedmiotowe dane na pisemny wniosek organu centralnego (np. w 
przypadku Policji - Komendanta żłównego Policji) i organu szczebla wojewódzkiego (np. komendanta wojewódzkiego 
Policji) oraz osobom upowa nionym przez ww. organy, jak równie  na ustne danie funkcjonariusza posiadaj cego 
pisemne upowa nienie ww. osób b d  za po rednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadaj cemu 
pisemne upowa nienie ww. osób. W ostatnim przypadku udostępnianie danych telekomunikacyjnych odbywa się bez 
udziału pracowników podmiotu prowadz cego działalno ć telekomunikacyjn  lub przy niezbędnym ich udziale, je eli 
mo liwo ć taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy organem centralnym a tym podmiotem. Marek 

                                                 
8  Wyrok TSUE z dn. 8 kwietnia 2014 r., C-293/12 i C-594/12, Dz.U.UE.C.2014.175.6/2. 

9  Postanowienie SN z dn. 25 marca 2010 r., I KZP 37/09, OSNKW 2010/5/43. 

10  A. “taszek, P a e podsta  dopusz zal oś i żąda ia ili gó , „P zegląd Bezpie zeńst a We ęt z ego  ,  , s. -86. 
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Dyjasz, dyrektor Biura Kryminalnego KżP, ujawnił, e w polskiej policji 327 funkcjonariuszy mo e w ka dej chwili 
podł czyć się komputerowym interfejsem do ka dego z operatorów sieci komórkowych i sprawdzić poł czenia, a tak e 
miejsca logowania w stacjach bazowych (BTS) ka dego numeru komórkowego, jaki uznaj  za stosowne11. 

Uzyskane materiały, maj ce znaczenie dla postępowania karnego, przekazywane s  wła ciwemu prokuratorowi. W 
takiej sytuacji nie ma zatem potrzeby ponownego zwracania się przez prokuratora o udostępnienie danych 
telekomunikacyjnych, co jednak w praktyce bardzo często ma miejsce12. Jakkolwiek przepisy wyra nie tego nie 
reguluj , danie ponownego pozyskiwania w postępowaniu karnym dokumentów ju  wcze niej zdobytych od 
podmiotów trzecich nale ałoby traktować jako nieracjonalne13. Wszelki pozostałe dane winny być niezwłocznie 
zniszczone w sposób komisyjny i protokolarny, ustawodawca jednak e nie wskazuje precyzyjnego terminu w jakim 
powinny one zostać usunięte. Na domiar tego, ustawy o CBA oraz ABW/AW w ogóle nie przewiduj  regulacji w tym 
zakresie. 

Kodeks postępowania karnego reguluje udostępnianie danych telekomunikacyjnych s dom i prokuratorom. 
Zgodnie z art. 218 k.p.k. podmioty prowadz ce działalno ć telekomunikacyjn  obowi zane s  wydać s dowi lub 
prokuratorowi, na danie zawarte w postanowieniu, dane telekomunikacyjne, je eli maj  one znaczenie dla tocz cego 
się postępowania. Postanowienie doręcza się jednocze nie abonentowi telefonu lub nadawcy, którego wykaz poł czeń 
lub innych przekazów informacji został wydany, przy czym mo e ono być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze 
względu na dobro sprawy, lecz nie pó niej ni  do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podobnie jak w 
przypadku udostępniania danych telekomunikacyjnych organom cigania, ustawodawca nie wprowadza dalej id cych 
ograniczeń co do kręgu lub szczególnych kwalifikacji przestępstw, w zwi zku z którymi dane te mog  być pozyskiwane, 
nie wprowadza te  ograniczeń co do podmiotów, wobec których mog  one zostać wykorzystane, a jedynym w zasadzie 
kryterium, od którego uzale nia ich u ycie, jest przydatno ć dla tocz cego się postępowania karnego14. 

Porównuj c zasady udostępniania danych telekomunikacyjnych s dom i prokuratorom oraz innym uprawnionym 
do tego podmiotom uwidacznia się brak zachowania racjonalnej proporcji w ich okre leniu. S d/prokurator, by 
otrzymać ww. informacje musi wydać postanowienie oraz zawiadomić o tym zainteresowanego, a dane dane musz  
pozostawać w cisłym zwi zku z prowadzonym postępowaniem karnym. Z drugiej strony, organy cigania bez 
podejmowania adnej indywidualnej decyzji w sprawie, w ka dej dogodnej dla siebie chwili, równie  przed wszczęciem 
postępowania na etapie czynno ci operacyjnych, nawet bez udziału pracownika podmiotu udostępniaj cego dane oraz 
bez wiedzy inwigilowanej jednostki mo e wej ć w posiadanie okre lonych informacji. Podejmowane przez organy 
cigania czynno ci pozostaj  zatem poza wszelk  kontrol  zarówno s dow , jak i obywatelsk . Przyjęcie takiego kształtu 

regulacji prawnej procesu udostępniania danych wydaje się być pozbawione jakiejkolwiek logiki i godzi w podstawowe 
prawa człowieka i obywatela. 

W efekcie trwaj cej dyskusji społecznej i negatywnej oceny prac polskiego ustawodawcy nad regulacj  retencji 
danych, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny wyst pili ze skargami do Trybunału Konstytucyjnego. 
W konsekwencji, dnia 30 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, i  czę ć przepisów reguluj cych retencję 
danych jest niezgodna z Konstytucj  i straci moc z końcem stycznia 2016 roku15. Podobne wyroki zapadły równie  w 
innych państwach Unii źuropejskiej, w szczególno ci w Rumunii, gdzie s d opowiedział się kategorycznie przeciwko 
zasadzie prewencyjnego gromadzenia danych o obywatelach i uznał, i  retencja danych godzi w zasadę domniemania 
niewinno ci16. Źo podobnych wniosków doszła równie  Najwy sza Izba Kontroli17 stwierdzaj c, e obowi zuj ce 
przepisy reguluj ce pozyskiwanie przez uprawnione podmioty danych telekomunikacyjnych nie chroni  w stopniu 
wystarczaj cym praw i wolno ci obywatelskich przed nadmiern  ingerencj  ze strony państwa. Nale y bowiem 
pamiętać, e „z ochrony przewidzianej dla dóbr osobistych korzysta tajemnica rozmów, to samo ć uczestnicz cych w 
niej osób, ich numery telefoniczne, adresy poczty elektronicznej, a tak e informacje o samym fakcie prowadzenia 
rozmowy, czasie jej trwania, próbach poł czenia oraz tre ci przekazu. Z tego względu tajemnica obejmuje równie  tzw. 
bilingi”18. 

                                                 
11  Po ad  poli ja tó  z dostępe  do asz h ili gó  [o li e], dostęp: . . , http:// .t .pl/ iado os i-z-k aju, /po ad- -

poli ja to -z-dostepe -do- asz h- ili go , .ht l. 
12  Ta że. 
13  D. “zu iło-Kul z ka, Cz oś i ope a j o- ozpoz a ze i p o eso e a tle p a a polskiego i ie ie kiego , „Państ o i P a o  ,  , 
s. - . 
14  Ta że. 
15  Wyrok TK z dn. 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014/7/80, Dz.U.2014/1055. 

16  W ok Cu tea Co stitutio ala a Ro a iei z d .  paździe ika  ., De izia . . , Mo ito ul Ofi ial .  di  . . 09, [online] 

http://www.legi-internet.ro/fileadmin/editor_folder/pdf/Decizie_curtea_constitutionala_pastrarea_datelor_de_trafic.pdf, http://www.legi-

internet.ro/fileadmin/editor_folder/pdf/decision-constitutional-court-romania-data- ete tio .pdf e sja a gielskojęz z a . 
17  NIK a te at illi gó  [o li e], dostęp: . . , http:// . ik.go .pl/aktual os i/ ik-na-temat-billingow.html. 

18  Wyrok SA w Warszawie z dn. 26 kwietnia 2013 r., I ACa 1002/12, LEX nr 1322739. 
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IV. Charakter dowodowy bilingów oraz analizy logowań do stacji BTS 
Źowodem w procesie karnym mo e być wszystko co jest dopuszczalne (nie jest zabronione przez prawo), a co 

umo liwia realizację prawa karnego materialnego19. Z punktu widzenia postępowania karnego instytucja lokalizacji 
telefonów komórkowych za pomoc  stacji BTS ma istotne znaczenie dla osi gania trafnej reakcji karnej. Zdaniem T. 
żrzegorczyka „trafna reakcja to nie tylko wymóg, aby niewinny nie poniósł odpowiedzialno ci, a winny był zawsze do 
niej poci gnięty, ale tak e to, by osoba winna poniosła odpowiedzialno ć nie mniejsz  ni  tę, na któr  zasłu yła i nie 
większ  od tej, któr  ponie ć powinna a więc aby była to reakcja sprawiedliwa”20. S d Najwy szy zauwa ył, e 
dowodem w procesie karnym mo e być wszystko to, co jest zdolne do wyrobienia przekonania s du o winie lub 
niewinno ci oskar onego, ale tylko wówczas, gdy przeprowadzone zostało w trybie przewidzianym przez prawo i 
ujawnione na przewodzie s dowym”21. W literaturze przedmiotu wyró nia się22: 

1. fakty główne - okoliczno ci stanowi ce o przestępno ci czynu (bezprawno ć, karalno ć, karygodno ć, 
zawinienie), 

2. fakty uboczne, czyli te okoliczno ci, które nie stanowi  bezpo rednich elementów przestępstwa, jednak e 
umo liwiaj  wyci gniecie wniosków odno nie faktu głównego. 

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, e S d powinien opierać się przede wszystkim na dowodach 
pierwotnych, okre lanych jako „dowód z pierwszej ręki, gdy ródło dowodowe zetknęło się bezpo rednio z 
udowadnianym faktem”23. Bazowanie na dowodach pochodnych mo e w istocie wpływać ujemnie na sytuację 
oskar onego, co nie powinno mieć miejsca, z uwagi na represyjny charakter procesu karnego. 

 Telefon komórkowy mo e dostarczać w postępowaniu karnym wielu informacji. Przesyła on dane, które 
pozwalaj  na jego lokalizację w następuj cych wypadkach24:  

 w momencie logowania się do sieci (numer abonenta zostaje przypisany do danej sesji), 
  w momencie aktywno ci terminala (wykonywanie/odbieranie poł czeń/ sms/ mms), 
  w przypadku zmiany Location Area Code, 
 w przypadku Location update, 
 w przypadku wylogowywania się z sieci. 
W wyroku S du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzono, e aktywno ć telefonów 

komórkowych w postaci wykazów poł czeń (bilingów) oraz rejestracji miejsc logowań przez stacje bazowe BTS jest w 
pełni warto ciowym materiałem dowodowym. Jednak e, aby biling telefoniczny b d  logowanie się do konkretnych 
stacji BTS mogło być dowodem w sprawie, konieczne jest ustalenie czy ledzony numer nale ał do „figuranta” czyli do 
osoby, która podlegała w konkretnej sprawie inwigilacji.  

Bilingi telefoniczne oraz logowania do sieci BTS s  dowodami o charakterze po rednim, gdy  pozostaj  w cisłym 
logicznym zwi zku z faktem głównym, tj. przestępstwem. Ponadto wskazać nale y, e poszlaki podobnie jak dowody 
po rednie wiadcz  o istnieniu faktów ubocznych. S d Apelacyjny w Warszawie skonstatował, e „poszlaki mo na 
porównać do tkania drobnymi nićmi pajęczej sieci powi zań. Misterna konstrukcja tej sieci, zwi zana w procesie 
logiczn  konstrukcj  my low  wzajemnych powi zań, prowadz cych od faktów odległych, przez bli sze, a  do 
głównego - pozwala na przyjęcie przestępstwa za udowodnione. Poszlakę charakteryzuje większe oddalenie od faktu 
głównego i silniejsza zawiło ć zwi zku poszlak z faktem głównym. Mimo to poszlaka nale y do szerokiego zbioru 
dowodów po rednich, ze względu na silnie akcentowan  cechę po rednio ci. Poszlaka jest jednak odleglejsza od faktu 
głównego ni  typowe dowody po rednie, (np.Ś wiadek ze słuchu, odciski palców), jest więc dowodem trudniejszym ale 
nie mniej warto ciowym”25. 

Łańcuch wi cych się ze sob  poszlak uznać nale y za zamknięty tylko wtedy, gdy ka da z poszlak nie budzi 
w tpliwo ci, tj. uniemo liwia jakiekolwiek inne rozwi zanie. Konieczna jest więc wszechstronna analiza całokształtu 
okoliczno ci, które mog  mieć znaczenie przy orzekaniu w przedmiocie procesu karnego. Pominięcie przez s d 

                                                 
19  T. Grzegorczyk, Dowody w procesie karnym, Warszawa 2006, s. 3.; R. K ie ik, E. “k ęto i z, P o es ka  zęść ogól a, K akó  , s. . 
20  T. Grzegorczyk, Kodeks postępo a ia ka ego o az usta a o ś iadku ko o . Ko e ta z, Wa sza a , s. .  
21  Wyrok SN z dn. 7 czerwca 1978 r., I Kr 66/78, LEX nr 63485. 

22  M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Wa sza a , s. .; “. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 341-

343.; J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970, s. 95, 98. 

23  T. G zego z k, J. T l a , Polskie postępo a ie ka e, Wa sza a , s. 105. 

24  Zalogowana Nokia Prezydenta - te h ikalia [o li e], dostęp: 26.03.2015, http://e2rdo.salon24.pl/415152,zalogowana-nokia-prezydenta-

technikalia. 

25  W ok “A  Wa sza ie z d .  g ud ia  ., II AKa / , „Apela ja Wa sza ska  ,  , s. . 
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orzekaj cy lub niedokładne wyja nienie poddaj ce chocia by tylko jedn  z poszlak w w tpliwo ć, uniemo liwia 
wydania prawidłowego rozstrzygnięcia. Pełnowarto ciowym dowodem z poszlak będzie zespół okoliczno ci w 
rozumieniu udowodnionych faktów o charakterze ubocznym, które prowadz  do ustalenia jednej wersji zdarzenia, tj. 
faktu głównego, z którego wynika, e oskar ony popełnił zarzucany mu czyn przestępny. Ocena poszczególnych 
poszlak musi być wnikliwa, obiektywna oraz krytyczna, gdy  poszlaka ma walor dowodu jedynie, je eli zostanie 
ustalona w sposób nie budz cy w tpliwo ci. Źowody z bilingów telefonicznych oraz logowań się do stacji BTS powinny 
być oceniane zgodnie z art. 7 k.p.k., tj. na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z 
uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i do wiadczenia yciowego. Ma słuszno ć S d 
Najwy szy stwierdzaj c, e „warunkiem sine qua non poprawno ci dowodzenia po redniego jest wył czenie innej 
wersji, czyli konkurencyjnej hipotezy, co do przebiegu zdarzenia będ cego przedmiotem rozpoznania. Od tego 
wymagania nie mo na odst pić w sferze dokonywania ustaleń faktycznych na niekorzy ć oskar onego”26.  

Maj c na uwadze tre ć art. 5 § 2 k.p.k., w my l którego niedaj ce się usun ć w tpliwo ci rozstrzyga się na korzy ć 
oskar onego, brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, e dowód z poszlak pozwala na uznanie winy oskar onego 
w przypadku ustalenia mo liwo ci zaistnienia jakichkolwiek innych wersji zdarzenia27.  

Źowód z analizy logowań telefonu do stacji BTS, a tak e wykaz poł czeń przychodz cych i wychodz cych mo e 
być zarówno dowodem obci aj cym, jak i odci aj cym. Ujawnienie takich informacji w procesie karnym mo e być w 
interesie samego oskar onego, tj. stanowić jego alibi. Słusznie zauwa a K. Marszał podkre laj c, e „strona uwikłana w 
konflikcie procesowym, jest bezpo rednio zainteresowana tre ci  rozstrzygnięcia i ma prawo walczyć z przeciwnikiem 
o to, aby było one dla niej najkorzystniejsze”28. Przez alibi nale y rozumieć pewn  okoliczno ć lub dowód, e oskar ony 
w czasie popełnienia czynu, który mu się zarzuca przebywał w innym miejscu ni  tam, gdzie go w rzeczywisto ci 
popełniono29. Jak zasadnie podkre la M. Kucharczyk, na alibi składaj  się następuj ce elementyŚ czas popełnienia 
przestępstwa ustalony przez organy cigania, czas przebywania oskar onego w innym miejscu ni  locus delicti, miejsce 
popełnienia przestępstwa oraz miejsce, gdzie rzekomo przebywał oskar ony, a tak e sposób i forma popełnienia 
przestępstwa30. Sprawdzenie alibi powinno polegać na uzyskaniu wyczerpuj cych wyja nień przez oskar onego, 
skrupulatnym sprawdzeniu okoliczno ci składaj cych się na alibi oraz przeprowadzeniu dowodów weryfikuj cych alibi, 
czyli np. bilingów telefonicznych, logowania się telefonu oskar onego w chwili zdarzenia do stacji BTS31.   

 

V. Zakończenie 
Szybki postęp naukowy (w tym technologiczny) wywiera istotny wpływ na szeroko rozumiane ycie społeczne, w 

tym przestępczo ć. Co za tym idzie, konieczna jest współpraca organów cigania z naukowcami celem opracowania 
nowoczesnych metod cigania. Jedn  z nich stanowi mo liwo ć wykorzystania danych telekomunikacyjnych w 
postępowaniu karnym. Źane te mog  posłu yć nie tylko do sprawdzenia kto, z kim i kiedy się komunikował, lecz 
równie  gdzie się znajdował. Informacje te stanowi  w pełni warto ciowy dowód o charakterze po rednim, zarówno dla 
wykazania, i  oskar ony dopu cił się zarzucanego mu czynu zabronionego, jak równie , e przestępstwa nie 
popełniono. źuropejski Inspektor Ochrony Źanych Peter Hustinx stwierdził, i  retencja danych telekomunikacyjnych 
stanowi „bez w tpienia najbardziej ingeruj ce w prywatno ć narzędzie, jakie zostało wdro one w Unii źuropejskiej ze 
względu na skalę zbierania danych oraz liczbę osób, których dotyczy”32. Źokonuj c oceny retencji danych 
telekomunikacyjnych i jej niew tpliwej przydatno ci dla procesu karnego, nie mo emy zatem zapominać o 
konieczno ci zapewnienia wszystkim obywatelom odpowiedniej ochrony ich konstytucyjnych praw i wolno ci.  

 
 

 

 

 

                                                 
26  Wyrok SN z dn. 7 marca 2001 r., IV KKN 455/00, LEX nr 51429. 

27  W ok “N z d .  paździe ika  ., V KKN / , „P oku atu a i P a o  ,  , s. .; ok “N z d .  ze a 1 r., II KKN 

550/98, LEX nr 51674. 

28  K. Ma szał, P o es ka  zagad ie ia ogól e, Kato i e , s. . 
29  M. Hauswirt, S. Popower, E klopedia pod ę z a p a a ka ego, Warszawa (bez daty wyd.), s. 341.; T. Tomaszewski, Procesowe funkcje alibi 

(alibi a poszlaka), „Państ o i P a o  ,  , s. . 
30  M. Kucharczyk, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 marca 200  ., s g . II AKa / , „P oku atu a i P a o  ,  , 
s. 67. 

31  Ta że. 
32  W. Kli ki, Rete j  p zegląd da zeń [o li e], dostęp: . . , http://pa opt ko .o g/ iado os / ete j -przeglad-wydarzen 
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*** 

 

The widespread availability of mobile telephones, cards prepaid allowed to increase the activity of criminals. The 
speed of communication and sharing of information, but also to a large extent anonymity significantly hindered the 
detection of crimes and their perpetrators. For such a changing reality, could not remain indifferent law enforcement. 
When evaluating telecommunications data retention and its undoubted usefulness for forensic science, we can not for-
get about the need for us all to adequate protection of the rights and freedoms. This information is the full value of an 
indirect proof, either to show that the accused committed the alleged offense, as well as the crime was not committed.
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1. Wstęp 
Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalno ć zmierzaj ca do realizacji prawa karnego materialnego. 

Celem procesu karnego nie jest jednak jakakolwiek realizacja prawa karnego materialnego, ale jedynie taka, która 
będzie zgodna z zasad  trafnej reakcji karnej sprowadzaj cej się do tego, i  odpowiedzialno ć karn  powinien ponie ć 
jedynie oskar ony rzeczywi cie winien zarzucanego mu czynu i tylko w zakresie w jakim na to zasłu ył1. Wymaga to 
zatem dokonania przez organy procesowe prawdziwych ustaleń faktycznych, co staje się mo liwe dzięki 
przeprowadzeniu dowodów2. Za dowód w postępowaniu nale y więc uznać ka dy dopuszczalny przez prawo karne 
procesowe rodek słu cy dokonaniu ustaleń faktycznych maj cych znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy3. Bez 
w tpienia okre lenie „dowód” ma charakter wieloznaczny4. Na potrzeby niniejszego opracowania przez dowód nale y 
rozumieć ródło dowodowe oraz rodek dowodowy, albowiem to przede wszystkim przez pryzmat tych znaczeń 
mo liwa jest analiza pojęcia „dowodu prywatnego”. Termin ten nie doczekał się adnej jurydycznej definicji. W 
doktrynie podejmowano jednak próby jego wyja nienia. R. Kmiecik rozumie dowód prywatny jako rodek dowodowy 
odszukany, zabezpieczony i przeprowadzony nie przez organ procesowy, lecz przez osobę prywatn . Autor ten 
ogranicza zakres znaczeniowy tego rodzaju dowodu jedynie do kodeksowej regulacji przewidzianej w art. 393 § 3 k.p.k., 
a więc obejmuj cej tylko okre lone tam dokumenty prywatne. Wszelkim pozostałym przejawom aktywno ci 
dowodowej osób prywatnych, autor ten nadaje charakter pozaprocesowych, a zatem nieformalnych czynno ci, które 
same w sobie nie stanowi  dowodu, ale niew tpliwie mog  prowadzić pod pewnymi warunkami do jego pozyskania5.  

Znacznie mniej restrykcyjny wobec zakresu znaczeniowego pojęcia dowodu prywatnego pozostaje A. Bojańczyk. 
Autor terminem tym okre la „ka dy rodek dowodowy zgromadzony, wyszukany, zebrany, utrwalony, stworzony, 
zamówiony lub zabezpieczony przez podmiot prywatny dla celów postępowania karnego, niezale nie od tego, czy w 
czasie, kiedy dany dowód został zebrany, toczyło się postępowanie karne co do czynu, którego dotyczy dowód”6. A. 
Bojańczyk na podstawie zasady swobody dowodzenia, która według niego obowi zuje w polskim procesie karnym, 
dopuszcza więc mo liwo ć wprowadzenia do postępowania wszelkich dowodów zgromadzonych przez osoby prywatne, 
a nie tylko dokumentów wymienionych w art. 393 § 3 k.p.k.  

Sposób postrzegania dowodu prywatnego stał się przedmiotem burzliwej polemiki w doktrynie, która jednak miała 
miejsce jeszcze przed nowelizacj  Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 wrze nia 2013 r.7. Ocena tego co mo e 
zostać wprowadzone do procesu karnego jako dowód prywatny wymaga zatem podjęcia rozwa ań przez pryzmat 
nowego brzmienia art. 393 § 3 k.p.k. oraz nowododanego art. 168a k.p.k. 

 

2. Kontradyktoryjny model postępowania a dowody prywatne 
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z 27 wrze nia 2013 r. wprowadza istotne modyfikacje do polskiego 

procesu karnego, a jedn  z modelowych zmian jest zwiększenie jego kontradyktoryjno ci8. W literaturze przyjmuje się, 

                                                 
1
 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podsta o e założe ia teo et z e, Warszawa 1984, s. 13, 212-213. 

2
 A. Gaberle, Do od   sądo  p o esie ka . Teo ia i p akt ka, Warszawa 2010, s. 23. 

3
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo a ie ka e, Warszawa 2011, s. 464. 

4
 )o . “. ”li iński, Polski p o es ka  p zed sąde  po sze h . )asad  ogól e, Warszawa 1948, s. 574- ; M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w 

procesie karnym, Warszawa 1955, s. 37; P. Horoszowski, Naz a i poję ie do odu  teo ii i p akt e p a a sądo ego, Państ o i P a o ,  , s.598. 
5
 R. Kmiecik, Doku e t  p at e i i h „p at e g o adze ie   sp a a h ka h, Państ o i P a o , z. , s. -11. 

6
 A. Bojań z k, Do ód p at   postępo a iu ka   pe spekt ie p a o po ó a zej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 229. 

7
 A. Bojań z k, ) p o le at ki ko st tu j ej dopusz zal oś i iektó h do odó  p at h  postępo a iu ka , Palestra 2004, nr 9-10, s. 44 i n.; 

A. Bojań z k, Jesz ze  sp a ie ko st tu j ej dopusz zal oś i do odó  p at h  postępo a iu ka , Palestra 2005, nr 3-4, s. 117 i n.; R. 

Kmiecik, Doku e t …, s. 3 i n.; A. Taracha, O do oda h p at h  ś ietle Ko st tu ji – uwagi polemiczne, Palestra 2005, nr 1-2, s. 95 i n.; A. Taracha, 

Jesz ze az  sp a ie tz . „p at ego g o adze ia  do odó , Państ o i P a o ,  , s.  i . 
8
 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu postępo a ia ka ego i iektó h i h usta , dostęp e a st o ie 

http:/ ip. s.go .pl/pl/działal ość/ko isje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/projekty-aktów-prawnych/, s. 5- , dostęp: . .  . 
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e spieranie się stron przed bezstronnym s dem najlepiej sprzyja wyja nieniu okoliczno ci sprawy9. Nie ulega jednak 

w tpliwo ci, e istotn  gwarancj  owego sporu jest równouprawnienie jego stron, przy czym w doktrynie wskazuje się, 
e dotyczy to wył cznie równo ci w zakresie uprawnień procesowych, a nie faktycznej pozycji w postępowaniu 

karnym10. Warto zastanowić się, ile jednak znaczy owo równouprawnienie w sytuacji, gdy oskar ony nie mo e w pełni 
z niego skorzystać z powodu dysproporcji pomiędzy rzeczywist  pozycj  procesow  stron? Bez w tpienia oskar ony 
podobnie jak oskar yciel mo e wnioskować o przeprowadzenie okre lonych dowodów, ale ich pozyskanie jest dla niego 
znacz co utrudnione. W odró nieniu od prokuratora nie dysponuje on bowiem całym aparatem cigania, 
do wiadczeniem w odnajdywaniu dowodów oraz niezbędn  wiedz  prawnicz  (jej brak mo e zostać zniwelowany 
dzięki prawu do obrony formalnej). Nale y wyra nie podkre lić, e problem w pozyskiwaniu dowodów i ich 
wprowadzaniu do postępowania karnego dotyczy nie tylko oskar onego, ale tak e pokrzywdzonych, którzy występuj  
w charakterze oskar yciela prywatnego albo posiłkowego (subsydiarnego b d  ubocznego). Jak podkre lono w 
uzasadnieniu projektu nowelizacji, elementarnym warunkiem kontradyktoryjno ci postępowania jest równa pozycja 
spieraj cych się stron, a wyrównanie ich szans wymaga uczynienia wyłomu od dotychczas obowi zuj cej zasady, 
według której na rozprawie nie wolno odczytywać dokumentów prywatnych powstałych poza postępowaniem karnym 
i dla jego celów11. Nie ulega zatem w tpliwo ci, e Komisja dostrzega konieczno ć poszerzenia dopuszczalno ci 
wprowadzania dowodów prywatnych do postępowania karnego, co ma w konsekwencji poprzez równouprawnienie 
stron umo liwić zwiększenie jego kontradyktoryjno ci. W tym miejscu nale y jednak zauwa yć, e w doktrynie istnieje 
równie  pogl d krytycznie odnosz cy się do generalnej prywatyzacji postępowania dowodowego, którego autorem jest 
R. Kmiecik. Jego zdaniem je li państwo monopolizuj ce sferę działalno ci publicznej, jak  bez w tpienia jest ciganie 
przestępstw oraz sprawowanie wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach karnych, nie wywi zuje się (albo te  wywi zuje 
się w niezadowalaj cym zakresie) z obowi zku monopolisty, to wówczas załamuj  się aksjologiczne podstawy pełnienia 
owej funkcji przez państwo. Jednocze nie społeczeństwo z konieczno ci, aby przeciwdziałać przestępczo ci oraz dla 
swojej samoobrony, przejmuje zadania organów państwowych bior c niejako „sprawy we własne ręce”, co nie usuwa 
jednak problemu i mo e prowadzić do dalszych zjawisk patologicznych12.  

 

3. Źopuszczalno ć odczytywania na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych 
Za centraln  zmianę wprowadzon  nowelizacj  Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 wrze nia 2013 r., 

wiadcz c  o zwiększeniu kontradyktoryjno ci polskiego procesu karnego, uznaje się modyfikację art. 167 k.p.k. Przepis 
ten w nowym brzmieniu przesuwa cię ar wnioskowania o przeprowadzanie dowodów oraz ich przedstawiania w toku 
rozprawy na strony, podczas gdy s d mo e to czynić z urzędu jedynie w wypadkach wyj tkowych, uzasadnionych 
szczególnymi okoliczno ciami. Nie ulega w tpliwo ci, e taka modelowa zmiana w zakresie postępowania dowodowego 
spowodowała konieczno ć nowelizacji równie  innych przepisów w celu zagwarantowania stronom mo liwo ci 
realnego wykorzystywania powierzonej im inicjatywy dowodowej. Aktywizacji stron w przeprowadzaniu dowodów 
słu yć ma m.in. nadanie nowego brzmienia art. 393 § 3 k.p.k. Źotychczas przepis ten pozwalał na odczytywanie na 
rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych, powstałych poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w 
szczególno ci o wiadczeń, publikacji, listów oraz notatek. W wyniku omawianej nowelizacji z 2013 r., z tre ci 
wskazanego przepisu usunięto wymóg, aby dokumenty prywatne wprowadzane do procesu karnego nie były 
sporz dzone dla jego celów. Oznacza to, e od dnia 1 lipca 2015 r. dopuszczalne będzie odczytywanie na rozprawie 
równie  tych dokumentów, które pochodz  od podmiotu prywatnego i powstały z my l  o postępowaniu karnym. 
Wydaje się, e taka zmiana tre ci art. 393 § 3 k.p.k. prowadzić powinna do istotnego poszerzenia mo liwo ci 
wykorzystywania przez s d orzekaj cy w sprawie dowodów prywatnych dla dokonywania ustaleń faktycznych 
stanowi cych podstawę rozstrzygnięcia. Bez w tpienia taki te  cel przy wiecał twórcom nowelizacji. W tym miejscu 
jednak warto dokładniej zastanowić się, w jakim zakresie strony będ  mogły rzeczywi cie wprowadzać do postępowania 
zebrane, zabezpieczone b d  te  sporz dzone przez siebie dowody prywatne? 

W pierwszej kolejno ci wyja nienia wymaga to, w jaki sposób nale y rozumieć u yte przez ustawodawcę w art. 
393 § 3 k.p.k. pojęcie „dokument prywatny”13, albowiem tylko taki rodzaj dowodu pochodz cego od podmiotu 
prywatnego, mo e zostać w my l wskazanego przepisu odczytany na rozprawie i wykorzystany dla uczynienia 
prawdziwych ustaleń faktycznych. Nie ulega w tpliwo ci, e u ycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególno ci” 
oznacza, i  wymieniony w art. 393 § 3 k.p.k. katalog (o wiadczenia, publikacje, listy oraz notatki) nie ma charakteru 

                                                 
9
 “. Waltoś, Ko t ad kto j ość a p a da ate ial a, [w:] Ko t ad kto j ość  polski  p o esie ka , P. Wiliński ed. , Wa sza a , s.  i .  

10
 P. Hof ański, )asada ko t ad kto j oś i, [w:] System procesu karnego, t. 3, Zasady procesowe, z. , P. Wiliński ed. , Wa sza a , s. . 

11
 Uzasadnienie, s. 12-15. 

12
 R. Kmiecik, Do ód p at  i tz . zasada s o od  do odze ia  postępo a iu ka , Państ o i P a o , z. , s. . 

13
 “ze zej a te at poję ia doku e tu  polski  p o esie ka : T. No ak, Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, Poz ań , s.  i . 



15 | S t r o n a                                 K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

zamkniętego. Wydaje się zatem, e mianem dokumentu prywatnego mo na okre lić ka d  graficzn  formę utrwalenia 
okre lonej tre ci, która ma stanowić w procesie podstawę dokonania ustaleń faktycznych, przy czym jak podkre la się w 
doktrynie, w tpliwo ci nie powinna budzić osoba będ ca autorem tak rozumianego dokumentu14. W tym miejscu 
nale y zauwa yć, e owa graficznie utrwalona tre ć niekoniecznie musi przybrać formę pisma. W doktrynie dominuje 
obecnie pogl d, zgodnie z którym ta mę magnetofonow  (inny no nik zawieraj cy nagranie) nale y uto samiać z 
dokumentem w rozumieniu karnoprocesowym. Nagrania pochodz ce z podsłuchu będ  natomiast traktowane jako 
dowód rzeczowy jedynie wtedy, gdy analizie poddamy wła ciwo ci fizyczne no ników informacji, na których s  
utrwalone15.  

 

4. Źowody prywatne a zakaz zastępowania tre ci zeznań oraz wyja nień 
Zakwalifikowanie ta my magnetofonowej (innego no nika informacji) jako dowodu z dokumentu przes dza o 

zastosowaniu względem niego ograniczeń przewidzianych w art. 174 k.p.k.16. Zgodnie z tym przepisem, 
niedopuszczalne jest zastępowanie tre ci wyja nień b d  zeznań zapisem dokumentów b d  notatek. Posłu enie się 
przez ustawodawcę tym zakazem jest wyrazem obowi zywania w polskim procesie karnym zasady bezpo rednio ci. W 
doktrynie podkre la się, e zasada bezpo rednio ci swoim znaczeniem obejmuje kilka wę szych dyrektyw (postulatów), 
pozostaj cych oczywi cie ze sob  w cisłym zwi zku. Poszczególni autorzy akcentuj  inne aspekty zwi zane z 
bezpo rednio ci  jako metod  kształtowania podstawy faktycznej rozstrzygnięć w procesie karnym17. Omawiana zasada 
procesowa słu yć ma więc przede wszystkim realizacji trzech dyrektyw, zgodnie z którymi s d powinien opierać się 
wył cznie na dowodach przeprowadzonych na rozprawie, zetkn ć się bezpo rednio ze ródłami i rodkami 
dowodowymi, a podstaw  rozstrzygnięcia uczynić głównie dowody pierwotne18. Nie ulega w tpliwo ci, e w przypadku 
dwóch pierwszych wymienionych wy ej dyrektyw, mamy do czynienia z ich realizacj  tak e w sytuacji wprowadzenia 
do procesu karnego dokumentów prywatnych w trybie art. 393 § 3 k.p.k. Warto zastanowić się, czy dowodom 
prywatnym nie mo na natomiast zarzucić braku pierwotnego charakteru? W doktrynie doceniaj c wagę trzeciej reguły, 
uznaje się j  za istotę zasady bezpo rednio ci, nadaj c jej miano „zasady pierwszeństwa dowodów oryginalnych”19. 
Bezsprzecznie owe dokumenty nie s  bowiem dowodami pierwotnymi, przez które nale y rozumieć dowody 
oryginalne, a więc ródła dowodowe maj ce bezpo redni kontakt z faktem posiadaj cym znaczenie w sprawie i o 
którym informacja stanowi tre ć rodka dowodowego (np. naoczny wiadek)20. Przewaga dowodów pierwotnych nad 
pochodnymi zwi zana jest z tym, e z uwagi na brak ogniw po rednich pomiędzy ródłem dowodowym a dowodzonym 
faktem, zniwelowane jest niebezpieczeństwo zniekształceń oraz niedokładno ci. Wydaje się jednak, e niekiedy to 
wła nie dokumenty prywatne wprowadzone do procesu w trybie art. 393 § 3 k.p.k. mog  przyczynić się do uniknięcia 
zniekształcenia informacji przekazywanych w ramach rodka dowodowego. Ze wskazan  sytuacj  będziemy mieć do 
czynienia w przypadku, gdy np. wiadek b d  te  pokrzywdzony, bezpo rednio po zdarzeniu będ cym przedmiotem 
postępowania, spisze na kartce b d  te  zarejestruje na no niku informacji (np. ta mie magnetofonowej) wszystkie 
swoje wspomnienia dotycz ce owego zdarzenia. Bez w tpienia zminimalizowałby to niebezpieczeństwo, e wiadek 
przestępstwa czy te  pokrzywdzony zapomni okoliczno ci istotne z perspektywy postępowania karnego, z czym w 
praktyce niezwykle często mamy do czynienia. Warto ponadto zauwa yć, e w takiej sytuacji przemy lenia wiadka 
utrwalone bezpo rednio po samym zdarzeniu będ  zdecydowanie bardziej szczegółowe, ni  gdyby przedstawiał je 
dopiero podczas przesłuchania na rozprawie.  

Na koniec rozwa ań dotycz cych relacji pomiędzy zasad  bezpo rednio ci, a dowodami prywatnymi 
odczytywanymi w trybie art. 393 § 3 k.p.k., nale y zauwa yć, e owe dowody powinny zostać objęte dyspozycj  art. 
174 k.p.k. Z uwagi bowiem na ich samodzielny walor dowodowy prowadzić one mog  w szerszym zakresie do 
zachwiania równowagi w formalizmie procesowym przez wprowadzenie do postępowania dowodów, które pod 
względem formalnym nie dorównuj  protokołowi przesłuchania, a jednocze nie z uwagi na swoj  tre ć mogłyby 
stanowić dla organów procesowych pokusę do zast pienia przez nie zeznań b d  wyja nień, składnych bezpo rednio 
przed nimi. Jednocze nie wypada zaznaczyć, e przepis art. 174 k.p.k. nie zakazuje odczytania w trybie art. 393 § 3 
k.p.k. wszelkich o wiadczeń wiadka b d  oskar onego czynionych w prywatnych dokumentach (np. listach, 

                                                 
14

 T. Nowak, Do ód…, s. 50. 
15

 D. “zu iło – Kulczycka, Cz oś i ope a j o-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012, s. 187; T. Nowak, Do ód…, s. 139; K. 

Kalita, Taś a ag etofo o a jako do ód ze zo   postępo a iu ka , Problemy Kryminalistyki 1963, nr 42, s. 218. 
16

 A. Taracha, Cz oś i ope a j o-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 264. 
17

 H. Paluszkiewicz, )asada ezpoś ed ioś i, [w:] System procesu karnego, t. 3, Zasady procesowe, z. , P. Wiliński ed. , Wa sza a , s. . 
18

 Szerzej: H. Paluszkiewicz, )asada ezpoś ed ioś i…, s. 1012 i n.  
19

 M. Cieślak, Polska p o edu a…, s. 330. 
20

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo a ie…, s. 105. 
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zapiskach, notatkach czy nawet grypsach) w sytuacji, gdy nie prowadzi to do zast pienia odpowiednio zeznań albo 
wyja nień, a jedynie do ich weryfikacji21. Źowody prywatne, których tre ć mogłaby pokrywać się z informacjami 
uzyskanymi w wyniku dowodu z przesłuchania, nie mog  prowadzić do jego zast pienia, ale niew tpliwie powinny 
słu yć jego posiłkowemu uzupełnieniu lub te  niekiedy nawet zaprzeczeniu22. 

 

5. Ograniczenia w dopuszczalno ci przeprowadzania dowodów prywatnych 
Istotne poszerzenie mo liwo ci gromadzenia dowodów przez strony, nie oznacza jednak przyzwolenia dla 

samowoli stron w tym zakresie. Jak słusznie wskazał R. Kmiecik, „prywatna aktywno ć w zakresie zbierania 
niebęd cych jeszcze rodkami dowodowymi informacji o potencjalnych ródłach dowodowych nie powinna naruszać 
prywatno ci innych osób i utrudniać postępowania karnego, nie mówi c ju  o niedopuszczalno ci działań podmiotów 
prywatnych wypełniaj cych znamiona przestępstw lub innych czynów zabronionych lub niedozwolonych”23. Nie ulega 
zatem w tpliwo ci, e uzasadnione wydaje się wprowadzenie stosownych ograniczeń w pozyskiwaniu oraz 
wykorzystaniu dowodów prywatnych. Maj c wiadomo ć ryzyka jakie wi e się z istotnym poszerzeniem 
dopuszczalno ci ich wprowadzania do procesu karnego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zdecydowała się dodać 
przepis art. 168a k.p.k. Jednocze nie w doktrynie pojawił się słuszny pogl d, zgodnie z którym art. 168a k.p.k. ujęty jest 
mało precyzyjnie oraz zbyt w sko, a w konsekwencji nie jest w stanie skutecznie chronić przed nadu yciami prawa ze 
strony organów cigania24. 

Warto zastanowić się, czy przepis art. 168a k.p.k. stanowi jedyne ograniczenie dla mo liwo ci poszukiwania oraz 
przeprowadzania dowodów przez osoby prywatne? Bez w tpienia nie mo na zgodzić się z pogl dem, i  osoby te mog  
w całkowicie dowolny sposób pozyskiwać i wprowadzać do procesu dowody w my l zasady swobody dowodzenia w 
sytuacji, gdy ich zachowanie nie wypełnia znamion czynu zabronionego. Niew tpliwie działaniom osób prywatnych 
mo na więc nadać procesowe znaczenie jedynie w zakresie, w jakim działaj  w granicach upowa nienia 
przewidzianego dla nich w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Nie mo na natomiast uznać, e podmiot 
prywatny byłby upowa niony do samodzielnego przeprowadzania dowodu np. zŚ przesłuchania wiadka, okazania lub 
oględzin osoby b d  rzeczy, czy te  dokonania konfrontacji osób. Wskazane czynno ci procesowe wymagaj  bowiem 
sporz dzenia stosownego protokołu, do czego podmiot prywatny nie jest przecie  upowa niony. Wydaje się, e z uwagi 
za specyfikę niektórych czynno ci dowodowych, ich formalizm powinien być w dalszym ci gu zachowany i 
zarezerwowany dla organów procesowych, choć niew tpliwie nie mo na odmówić pozostałym uczestnikom 
postępowania karnego inicjatywy dowodowej w zakresie ich przeprowadzenia. Warto równie  zauwa yć, e tak e 
przed wprowadzeniem art. 168a k.p.k., nie mo na było uznać za dopuszczalne pozyskiwania dowodów w wyniku 
przeprowadzania przez podmioty prywatne ich własnych ledztw np. poprzez przeszukiwanie pomieszczeń, czy te  
podsłuchiwanie osób. Wskazać nale y, e wszelkie formy inwigilacji (takie jak podsłuch b d  przeszukanie) stanowi  
dotkliw  formę ingerencji w sferę ycia prywatnego jednostki, która mo e nast pić jedynie w sytuacjach wyj tkowych i 
tylko na zasadach wyra nie okre lonych w ustawie. źuropejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wskazywał na 
potrzebę dokładnej regulacji tego typu rodków inwigilacji, tak eby w ka dym demokratycznym państwie prawnym 
istniały gwarancje realnego poszanowania praw i wolno ci jednostki25.  

Na koniec nale y zauwa yć, e podmioty prywatne z uwagi na wszczęte postępowanie karne mog  podejmować 
równie  czynno ci, do których nie zostały wyra nie upowa nione o ile będ  one oczywi cie zgodne z prawem (np. 
poszukiwanie dowodów rzeczowych). Nie ulega jednak w tpliwo ci, e tak jak przed nowelizacj  z 27 wrze nia 2013 r., 
będ  one miały charakter wył cznie nieformalnych czynno ci pozaprocesowych26. Wydaje się, e pod pewnymi 
warunkami wykorzystanie w postępowaniu materiałów27 pozyskanych w toku tych czynno ci będzie mo liwe. W takiej 
sytuacji będziemy mieć jednak do czynienia jedynie z informacjami o dowodach przeznaczonych dla organów cigania, 

                                                 
21

 Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 grudnia 2010 r., II Aka 191/10, KZS 2011, nr 4, poz. 37. 
22

 Zob. wyrok SN z dnia 16 kwietnia 1987 r., II KR 88/87, OSNKW 1987, nr 9-10, poz. 89. 
23

 R. Kmiecik, Do ód p at …, s. 48.  
24

 D. “zu iło – Kulczycka, Cz oś i…, s. . W dokt ie podk eśla się, że o  a t. a k.p.k. ie p o adza do polskiego p o esu ka ego dokt  
„o o ó  zat utego d ze a . W lite atu ze zasad ie z ó o o jed ak u agę a ożli ość łą ze ia do odó  „poś ed io ielegal h   s tua ji, gd  
uz ska e został  a skutek to tu o a ia lu  ieludzkiego al o ok ut ego t akto a ia. )o . M. Ż iko ska, Do ód poś ed io ielegal   polski  
procesie karnym, Wojsko  P zegląd P a i z  ,  -2, s. 108 i n. 
25

 Orzeczenie z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Kruslin przeciwko Francji, A 176-A,[w:] M. A. Nowicki, Eu opejski T u ał P a  Czło ieka 
orzecznictwo, t. 2: P a o do ż ia i i e p a a, Kraków 2002, s. 834-838; orzeczenie z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Huvig przeciwko Francji, A 176-

B, [w:] M. A. Nowicki, Eu opejski…, s. 862; orzeczenie z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie Valenzuela Contrerasa przeciwko Hiszpanii, RDJ 1998-V, [w:] M. A. 

Nowicki, Eu opejski…, s. 860-864. 
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 Cz oś i fakt z e, ie ołują e skutkó  p o eso h, któ e ogą jed ak pł ać a ieg postępo a ia. 
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a nie z gotowymi rodkami dowodowymi28. Nawet taka działalno ć mo e natomiast doprowadzić do uzupełnienia 
materiału dowodowego zgodnie z wol  uczestnika postępowania karnego, a w konsekwencji równie  do 
satysfakcjonuj cego go ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Przeprowadzenie takich nieformalnych czynno ci mo e 
zatem okazać się po dane, a w przypadku profesjonalnych pełnomocników procesowych niekiedy wręcz niezbędne dla 
wła ciwego realizowania ich funkcji.  

 

6. Trudno ci i niebezpieczeństwa zwi zane z wykorzystaniem w postępowaniu karnym dowodów 
prywatnych na przykładzie opinii biegłego 

Jak ju  wspomniano, w doktrynie wyra ano obawy zwi zane z prywatyzacj  postępowania dowodowego29. 
Poszerzenie mo liwo ci wykorzystania dowodów prywatnych mo e oczywi cie prowadzić do wzrostu niekorzystnych 
zjawisk takich jak nadu ywanie prawa w celu pozyskania materiałów na potrzeby procesu karnego. Wydaje się 
oczywi cie, e wspomniany ju  art. 168a k.p.k. chocia  czę ciowo ograniczy to zagro enie. Istotnie poszerzona 
dopuszczalno ć wykorzystania dowodów przez osoby prywatne niesie ze sob  jednak równie  szereg innych obaw. 
Niew tpliwie w takim przypadku skuteczno ć działań uczestników procesu karnego w większym stopniu stanie się 
zale na od ich majętno ci. Trudno bowiem oczekiwać, e poszczególni uczestnicy postępowania, a zwłaszcza oskar ony, 
będ  samodzielnie poszukiwać oraz pozyskiwać dowody. Wielce prawdopodobnym jest, e będ  oni przede wszystkim 
korzystać z pomocy ustanowionych pełnomocników procesowych, wynajętych detektywów, czy te  biegłych. W tym 
miejscu nale y podkre lić, e zakres tej pomocy, a w konsekwencji tak e wynik postępowania, będzie w du ej mierze 
uzale niony od mo liwo ci finansowych danej osoby prywatnej bior cej udział w procesie. Źotyczy to m.in. dowodu z 
prywatnej opinii biegłego, która będzie mogła zostać wprowadzona do procesu karnego jako dowód z dokumentu w 
trybie art. 393 § 3 k.p.k.  

Źotychczas prywatne opinie pojawiały się sporadycznie, ale z uwagi na brzmienie art. 393 § 3 k.p.k. przed 
nowelizacj  z 27 wrze nia 2013 r., nie stanowiły samodzielnych dowodów. Źokumenty te słu yły natomiast 
podwa eniu wiarygodno ci oraz profesjonalizmu biegłego powołanego przez s d. Sytuacja ta zmieni się od dnia 1 lipca 
2015 r., kiedy to prywatne opinie biegłego zyskaj  status odrębnego rodka dowodowego. Sporz dzenie takiej opinii na 
zlecenie osoby prywatnej będzie znacznie dro sze, ni  w przypadku opinii opracowanej przez biegłego na zlecenie s du. 
Obecnie koszt opinii biegłego s dowego wynosi od kilkuset do kilkunastu, a wyj tkowo nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych w zale no ci od rodzaju opinii, specjalizacji biegłego, czasu po więconego na jej sporz dzenie oraz przyjętej 
formy rozliczenia (zryczałtowanego, b d  godzinowego). Zauwa yć nale y, e wynagrodzenie za tak  opinię przyznaje 
zlecaj cy j  s d, przy czym nie jest on zwi zany kosztorysem wskazanym przez jej autora. Wydaje się, e inaczej będzie 
w przypadku opinii prywatnych. Osoby prywatne nie mog  bowiem w sposób wi cy wzorem s du zdecydować o 
wynagrodzeniu, jakie przyznaj  biegłemu za sporz dzenie opinii. Ten ostatni prawdopodobnie z uwagi na silniejsz  
pozycję podczas negocjacji, będzie zatem w stanie uzyskać kwotę wynagrodzenia zdecydowanie wy sz , ni  gdyby 
sporz dzał opinię na zlecenie s du. Jak ju  wspomniano, prywatna opinia biegłego będzie mogła zostać wprowadzona 
do procesu karnego jako dowód z dokumentu. Nie wyklucza to jednak mo liwo ci, kiedy strona na zlecenie której 
sporz dzono opinię, zło y do s du wniosek o powołanie w charakterze biegłego autora przedło onej przez siebie opinii.  

Warto w tym miejscu podkre lić, e biegły sporz dzaj cy opinię prywatn  na zlecenie danego uczestnika 
postępowania karnego, pozostaje niejako pod wpływem zawartego zobowi zania, co bezsprzecznie negatywnie 
oddziałuje na jego bezstronno ć. Nie mo na zgodzić się z argumentem, e owa bezstronno ć nie jest zachwiana, 
albowiem sporz dzanie prywatnych opinii biegłych, nie stanowi dla nich obecnie głównego ródła dochodu30. 
Zwiększenie liczby prywatnych opinii, bez w tpienia znajdzie przeło enie na wysoko ć wynagrodzenia uzyskiwanego 
miesięcznie przez biegłych poszczególnych specjalno ci. Przytoczone argumenty w sposób istotny obni aj  zaufanie nie 
tylko do wiedzy, ale przede wszystkim wiarygodno ci prywatnego biegłego. Nie mo na jednak e całkowicie ignorować 
przydatno ci prywatnych opinii biegłego dla dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym, przy czym nie 
nale y ich przyjmować w sposób bezkrytyczny. Musz  one być zatem poddane jeszcze bardziej szczegółowej analizie 
ni  opinie ekspertów powołanych przez s d przy czym nie mo na wykluczyć mo liwo ci, i  owe prywatne dowody w 
konkretnej sprawie będ  bardziej warto ciowe ni  te przedstawione przez organy cigania. 

 

                                                 
28

 A. Taracha, O dowodach p at h…, s. 99. 
29

 R. Kmiecik, Dowód prywatny..., s. 48. 
30

 N. K ie ień, Dowód prywatny u progu zmian nowelizacyjnych, [w:] Katalog do odó   postępo a iu ka , P. Cza e ki, M. Cze ińska ed. , 
Warszawa 2014, s. 64. 
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7. W dobie prywatyzacji postępowania dowodowego… 
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 wrze nia 2013 r. doprowadziła do poszerzenia 

dopuszczalno ci wykorzystania w procesie dowodów prywatnych. Nie ulega w tpliwo ci, e „prywatyzacja 
postępowania dowodowego”31 stanowi warunek konieczny dla zagwarantowania kontradyktoryjnego modelu procesu 
karnego, w którym strony aktywnie spieraj  się przed bezstronnym arbitrem. Nie oznacza to jednak, e podmioty 
prywatne mog  swobodnie prowadzić własne postępowanie przygotowawcze. Szeroka dopuszczalno ć 
wykorzystywania w procesie karnym dowodów prywatnych niesie ze sob  wiele zagro eń. Ustawodawca chc c 
ograniczyć czę ć z nich, wprowadził przepis art. 168a k.p.k., przes dzaj cy o niedopuszczalno ci wykorzystania w 
procesie dowodów pozyskanych za pomoc  czynu zabronionego. Nale y jednak zauwa yć, e wskazany przepis ujmuje 
ow  niedopuszczalno ć zbyt w sko, albowiem nie uwzględnia dowodów po rednio nielegalnych. Uzyskiwanie 
dowodów za pomoc  czynu zabronionego nie stanowi zreszt  jedynego zagro enia zwi zanego z prywatyzacj  
postępowania dowodowego. Za równie niebezpieczne mo na uznać nacechowanie subiektywizmem tych dowodów, 
które pochodz c bezpo rednio od podmiotu zainteresowanego rozstrzygnięciem, b d  te  będ c stworzonym na 
potrzeby procesu na jego zlecenie (np. prywatna opinia biegłego), w du ej mierze mog  opisywać stan faktyczny sprawy 
w sposób odbiegaj cy od rzeczywistego przebiegu zdarzenia32. Wiarygodno ć dowodów prywatnych powinna być 
zatem badana przez s d z jeszcze większ  ostro no ci  ni  w przypadku materiałów pozyskanych na potrzeby 
postępowania przez organy procesowe. W wietle poczynionych w niniejszym opracowaniu rozwa ań, przyj ć wypada 
ponadto, i  „prywatyzacja postępowania dowodowego” oznaczać będzie jednocze nie wzrost znaczenia sytuacji 
ekonomicznej uczestnika postępowania karnego dla ochrony jego interesów. Nie ulega w tpliwo ci, e takowa 
tendencja od dłu szego czasu kształtuje się ju  m.in. w postępowaniu cywilnym. W tym miejscu nale y jednak 
zastanowić się, czy jest to kierunek, w którym powinien pod ać równie  proces karny? Ten ostatni z racji swej istoty w 
sposób zasadniczy ró ni się od postępowania w sprawach cywilnych, a za jego główny cel nale y uznać dotarcie do 
prawdy materialnej, a nie formalnej. Wydaje się bowiem, e w przypadku procesu karnego w odró nieniu od jego 
cywilnego odpowiednika, za niedopuszczaln  wypada uznać sytuację, kiedy sytuacja ekonomiczna uczestnika 
postępowania pozwala mu osi gn ć korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, które nie pozostaje w zgodzie z prawdziwym 
przebiegiem zdarzenia. 
 

*** 

 The main purpose of amendment to the Code of Criminal Procedure (27th September 2013) is idea of creating 
adversial criminal procedure model. There is no doubt, that it can be possible only if equality between parties occurs. 
Author of this study shows the lack of equality between parties in criminal proceedings. Such equality exists only in 
theory because public prosecutor unlike defendant has the support of the whole law enforcement. Codification commit-
tee of criminal procedure decided to extend the possibility of using private evidence. However, this significant change 
does not mean that every person is allowed to run his own preparatory proceedings. It should be noted that extending 
the possibility to use private evidence brings many threats which are being analyzed by author. This study is an attempt 
to assess if frequent use of private evidence like in civil proceedings, is the appropriate change to criminal procedure.

                                                 
31

 Rozumiana jako poszerzenie możli oś i p o adza ia do odó  p at h do postępo a ia ka ego i z iększe ie i h z a ze ia dla doko a ia 
ustaleń fakt z h. 
32

 Oso  p z z ek dla oz ażań, po i ięt h  i iejsz  op a o a iu, po i ie  sta o ić p o le  e t fika ji p at h iegł h o az ożli oś i 
o ję ia i h oga i p ze idzia i dla iegł h sądo h  p ojek ie usta  o iegł h sądo h z d ia . .  . auto stwa Ministra 

“p a iedli oś i. P ojekt usta  dostęp  a http://legisla ja.go .pl; data dostępu: . .  . 
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Źo kategorii oczywistych nale ałoby zaliczyć stwierdzenie, i  instytucja wiadka koronnego pełni w polskim 
systemie cigania powa nej przestępczo ci niebagateln  rolę. Źecyzja kandydata na wiadka koronnego o podjęciu 
współpracy z organami cigania stanowi zdarzenie ze wszech miar przełomowe. Przełomowe dla organów 
państwowych, gdy  zwykle otwiera ona przed nimi zupełnie nowe mo liwo ci wykrywcze i dowodowe oraz 
przełomowe tak e dla samego „nawróconego” przestępcy. Wi e się to z kolejn  oczywisto ci , a mianowicie i  osoba 
taka nie działa bezinteresownie. Z uwagi na charakter przestępczo ci zorganizowanej, koncesje przewidziane dla 
wiadka koronnego na płaszczy nie materialnego prawa karnego, choć bardzo daleko posunięte, w większo ci 

przypadków same w sobie nie skłoniłyby ewentualnego przyszłego wiadka koronnego do podjęcia takiej decyzji. 
Kandydatowi i jego rodzinie nale y bowiem ponadto zagwarantować bezpieczeństwo osobiste i materialne. Słu y temu 
tzw. program ochrony wiadka koronnego. Prawne ramy jego funkcjonowania zostały uregulowane w merytorycznie 
oddzielnej, choć formalnie niewyodrębnionej, drugiej czę ć ustawy o wiadku koronnym1 (dalejŚ u. .k.), na któr  
składaj  się art. od 14 do 22 tej ustawy, uzupełnionej rozporz dzeniem wykonawczym Rady Ministrów z 18 
pa dziernika 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy wiadkom koronnym i innym uprawnionym osobom2.  

Przesłanki wdra ania oraz podstawowe zasady realizacji programu ochrony przewiduje art. 14 ustawy o wiadku 
koronnym. Jedyn  i jednocze nie niezbędn  przesłank  materialn  zastosowania tego programu jest występowanie 
zagro enia ycia lub zdrowia wiadka koronnego lub osoby dla niego najbli szej w rozumieniu Kodeksu karnego 
(program mo e być bowiem stosowany tak e względem tych osób, jak równie  wobec podejrzanego w trakcie tzw. 
etapu kandydackiego, tj. do czasu uprawomocnienia się postanowienia o dopuszczeniu dowodu z jego zeznań w 
charakterze wiadka koronnego). Ocena istnienia tego zagro enia powinna uwzględniać przy tym równie  osobiste, 
subiektywne odczucia wiadka koronnego i osób mu najbli szych, w zwi zku z czym nie mo na bezwzględnie, w 
ka dym przypadku, wymagać od osób zainteresowanych szczególnego uprawdopodobnienia faktu istnienia 
niebezpieczeństwa dla ich ycia lub zdrowia3. Co istotne, program ochrony nie ma charakteru obligatoryjnego - jego 
wdro enie uzale nione jest od decyzji organu procesowego i zgody wiadka, a decyzję o objęciu ochron  mo e podj ć 
wył cznie prokurator. Mo liwe jest przyznanie ochrony na wniosek wiadka koronnego lub z urzędu.  

Mimo e powszechnie u ywa się ogólnego pojęcia program ochrony wiadka koronnego, ochronie towarzyszy 
najczę ciej tak e jaka  forma pomocy udzielanej wiadkowi koronnemu lub bliskim mu osobom, dlatego te  bardziej 
uzasadnionym jest okre lanie tej kategorii mianem programu ochrony i pomocy wiadka koronnego (choć oczywi cie 
udzielanie pomocy nie jest uzale nione od jednoczesnego objęcia go ochron , wobec czego mo na mówić o pomocy 
jako o odrębnym programie, niezale nym od  programu ochrony). Przesłank  wdro enia pomocy jest równie  
zagro enie ycia lub zdrowia wiadka koronnego (osoby dla niego najbli szej), a je eli jej przedmiotem ma być 
przyznanie pomocy finansowej program pomocy uzale niony jest od niemo no ci zatrudnienia wiadka koronnego 
(osoby najbli szej), będ ca następstwem korzystania przez dan  osobę ze statusu wiadka koronnego. 

Formy udzielanej ochrony lub pomocy opisuj  ogólnie odpowiednie przepisy rozporz dzenia wykonawczego do 
ustawy o wiadku koronnym. I tak, ochrona polegać mo e naŚ  
- stałej lub czasowej obecno ci policjantów w pobli u osoby chronionej,  
- czasowej obserwacji osoby chronionej i otoczenia, w którym przebywa, 
- wskazywaniu osobie chronionej bezpiecznego miejsca przebywania oraz czasu i sposobu przemieszczania się, 
- okre laniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z innymi osobami. 

Zasadniczymi formami pomocy s  natomiastŚ 

                                                 
1
 Usta a z d ia  ze a  . o ś iadku ko o , tekst jed olit , Dz. U. z  . poz. .  

2
 Rozpo ządze ie Rad  Mi ist ó  z d ia  paździe ika  .  sp a ie udziela ia o h o  i po o  ś iadko  ko o  i i  uprawnionym 

osobom, Dz. U. nr 201, poz. 1480, ze zm. 
3
 M. Gabriel – Węglo ski, Usta a o ś iadku ko o . Ko e ta z. )a s i st tu ji  Eu opie, Wa sza a , s. . 
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- zmiana miejsca pobytu (np. udostępnienie tymczasowego lokalu mieszkalnego, pomoc w wynajęciu lub zakupie 
mieszkania), 
- zmiana miejsca zatrudnienia (w tym umo liwienie uzyskania nowych kwalifikacji lub podniesienia poziomu 
wykształcenia), 
- wydanie i umo liwienie posługiwania się tzw. dokumentami legalizacyjnymi, tj. dokumentami zawieraj cymi dane 
osobowe inne ni  własne („nowe” dane osobowe), 
- przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego lub operacji plastycznej, prowadz cych do usunięcia lub zmiany 
charakterystycznych cech wygl du (zorganizowanie i sfinansowanie przeprowadzenia takiego zabiegu lub operacji) , 
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów uzyskania opieki zdrowotnej, 
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania. 

Nale y jednak mieć na uwadze, e katalog form pomocy ma charakter otwarty, a te wymienione powy ej stanowi  
jedynie wyliczenie przykładowe, wskazuj ce jednocze nie na formy najczę ciej stosowane4. 

 Ochronę i pomoc realizuj  albo Komendant Centralnego Biura ledczego Policji (za po rednictwem 
wyspecjalizowanej jednostki CB -u – Zarz du I CB P, dawniej nosz cej nazwę Zarz d Ochrony wiadka Koronnego), 
albo – w zakresie osób pozbawionych wolno ci – Źyrektor żeneralny Słu by Więziennej. Rola prokuratora ogranicza 
się w tym zakresie do podejmowania najbardziej istotnych, mo na powiedzieć „strategicznych” decyzji w postaci 
wydawania postanowień o objęciu ochron  i przyznaniu pomocy oraz podejmowania decyzji o ewentualnym cofnięciu 
pomocy lub zakończeniu ochrony – niezale nie od przyczyn. Szczegółowe zasady ochrony oraz pomocy, a więc 
przykładowo kwestie tego dok d wiadek koronny się przeprowadzi, jak  podejmie działalno ć gospodarcz , jak te  
jakie kwoty pienię ne, i na jakie dokładnie cele wiadek będzie otrzymywał tytułem pomocy finansowej, ustala 
Komendant CB P i to on jest głównym organem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie programów 
ochrony oraz wypłaty wiadczeń pomocowych. Prokurator wydaje w tym przedmiocie generalne orzeczenia – np. 
przyznaje okre lonemu wiadkowi koronnemu pomoc finansow  na pokrycie kosztów utrzymania – a ju  w kwestii 
tego ile konkretnie pieniędzy otrzyma wiadek koronny z przeznaczeniem na ten cel decyduje Komendant CB P, który 
te  finansuje tak  pomoc z pozostaj cego w jego dyspozycji specjalnego funduszu5.  

Zgodnie z przepisami art. 23 pkt 2 u. .k. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie informacji niejawnych6 
cało ć dokumentacji dotycz cej programu ochrony i pomocy stanowi informacje niejawne objęte najwy sz  klauzul  
tajno ci, tj. ci le tajne.  

 W tym miejscu, przechodz c do meritum zagadnienia stanowi cego przedmiot niniejszego artykułu, przywołać 
nale y tre ć przepisu art. 14 ust. 4 u. .k. Stanowi on mianowicie, i  „Niedopuszczalna jest czynno ć dowodowa 
zmierzaj ca do ujawnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1, 1b i 2.” Jednostki redakcyjne, do których odsyła ten 
przepis zawieraj  normy reguluj ce program ochrony i pomocy, w konsekwencji czego przywołana regulacja statuuje 
zakaz dowodowy odnosz cy się do okoliczno ci dotycz cych ochrony lub pomocy wiadka koronnego. Tak w 
doktrynie, jak i judykaturze panuje zgoda co do tego, e przedmiotowy zakaz ma charakter zupełny, przy rozumieniu 
tej zupełno ci jako niemo no ci dowodzenia okre lonych tez dowodowych7, którymi będ  w tym wypadku okoliczno ci 
zwi zane z udzieleniem wiadkowi koronnemu pozaprocesowej ochrony lub pomocy. W przeciwieństwie więc do 
zakazów tego rodzaju, które jedynie uniemo liwiaj  skorzystanie z okre lonego ródła i rodka dowodowego, 
przedmiotowy zakaz rozci ga się na sam fakt zastosowania ochrony lub pomocy oraz na całokształt okoliczno ci 
zwi zanych z t  ochron /pomoc  i wyklucza podejmowanie jakichkolwiek czynno ci zmierzaj cych do dowodzenia lub 
skutkuj cych dowodzeniem powy szych okoliczno ci – nie chodzi więc o zamknięcie drogi do ustalenia pewnych 
faktów za po rednictwem okre lonych dowodów, ale o generalne zablokowanie dotarcia do tych faktów bez względu na 
rodki, które miałyby do tego prowadzić. Niniejszy zakaz dowodowy jest ponadto zakazem bezwzględnym, 

bezwarunkowym, w tym znaczeniu, i  pod adnym warunkiem nie mo e on zostać uchylony – jego uchylenie nie jest 
w ogóle mo liwe8.  

Ratio legis tego zakazu dowodowego jest ochrona osób objętych programem ochrony i pomocy (w szczególno ci 
poprzez uniemo liwienie dotarcia do nich przez osoby trzecie9), a tak e zachowanie najwy szej poufno ci stosowanych 

                                                 
4
 Metod  stoso a ej o h o  oso istej został  kauzat ie ie io e  ozpo ządze iu ko a z  do u.ś.k. 

5
 zob. uzasad ie ie p ojektu usta  o z ia ie usta  ś iadku ko o  o az usta  o o h o ie i fo a ji ieja h z d ia  ze a 06 r., druk 

sejmowy nr 651, s. 14.  
6
 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. nr 182, poz. 1228, ze zm.   

7
 zo . A. Baj, )akaz  do odo e dot zą e ś iadka ko o ego, „P oku atu a i P a o  ,  , s. ; ). K iatko ski, )akaz  dowodowe w procesie 

karnym, Kraków: Zakamycze 2005, s. 93,130,161- ; P. Hof ański, “. )a ło ki, Ele e t  etod ki p a  sędziego  sp a a h ka h, . da ie, 
Warszawa 2011, s. 154.; M. Gabriel – Węglo ski, Glosa do u h ał  “N z d ia  listopada  ., III C)P / ., Le /el. 2012.  
8
 Zob. M. Gabriel – Węglo ski, Usta a…, op. it., s. ; P. Hof ański, “. )a ło ki, op. it., s. , - ; B. Ku zępa, Zakazy dowodzenia w procesie 

karnym, „P oku ato  ,  , s. . 
9
 T. G zego z k, Kodeks postępo a ia ka ego o az usta a o ś iadku ko o . . da ie, Wa sza a , s. . 
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metod i szczegółów działań słu b ochraniaj cych wiadków koronnych10. Obowi zuje on, co oczywiste, w 
postępowaniu karnym, rozci gaj c się równie  na wszelkie inne rodzaje postępowań przewidzianych ustaw , w tym na 
postępowanie cywilne i administracyjne11.    

Zwrócenia uwagi wymaga, i  wskazuje się na konieczno ć bardzo szerokiego rozumienia na tej płaszczy nie 
okre lenia czynno ć dowodowa, jako mianowicie ka dej czynno ci z zakresu dowodów mog cej doprowadzić do 
ujawnienia okoliczno ci objętych zakazem12. Tak  czynno ci  będzie zatem nie tylko wszystko to co potencjalnie mo e 
ujawnić te okoliczno ci, ale tak e to co polega na poszukiwaniu doj cia do dowodów zdatnych do ujawnienia tych 
okoliczno ci. Chodzi więc nie tylko o całokształt czynno ci procesowych z kodeksu postępowania karnego, ale o ogół 
aktywno ci oraz inicjatywy organu procesowego mog cych doprowadzić, choćby po rednio, do ujawnienia tych 
okoliczno ci, a zatem nawet o zwracanie się o nadesłanie dokumentacji, której analiza mogłaby wy wietlić przed 
organem nowe istotne okoliczno ci sprawy w omawianym zakresie. W literaturze podnosi się, i  naruszenie tego zakazu 
dowodowego stanowiłoby tak e nawet ewentualne odtajnienie danych zwi zanych z ochron  lub pomoc  przed 
zakończeniem stosowania programu13.  

Praktyka pokazuje, e analizowany zakaz dowodowy stanowi jedn  z najbardziej kontrowersyjnych instytucji 
ustawy o wiadku koronnym. Oczywi cie przewiduje on szereg bardzo skutecznych gwarancji dla wiadka koronnego 
wykluczaj cych większo ć zagro eń, na które jest on nara ony ze strony wiata przestępczego. Problem polega jednak 
na tym, e jednocze nie mog  one przy tym godzić w wiele istotnych warto ci konstytucyjnych.  

Przegl d tych zagadnień zostanie rozpoczęty omówieniem konsekwencji prawnych, których z uwagi na 
bezwzględne obowi zywanie przedmiotowego zakazu dowodowego doznaje postępowanie karne. Omówienie to, wobec 
bardzo niewielkiej ilo ci literatury przedmiotu (tak stanowiska doktryny, jak i dorobku judykatury) będzie opierało się 
w znacznej mierze na własnych rozwa aniach autora. Opinie rodowiska naukowego wyra ane w tym przedmiocie 
ograniczały się do podkre lania, i  jednym z zasadniczych zagadnień w tej kwestii staj  się potencjalne trudno ci 
cigania ewentualnych przestępstw zwi zanych ze stosowaniem ochrony i pomocy wiadkom koronnym, co dotyczy 

zwłaszcza czynów popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, bior cych udział w tej procedurze (wynikaj cy z 
art. 14 ust. 4 u. .k. zakaz działa nie tylko na etapie jakiegokolwiek postępowania s dowego, ale i ka dego innego, w tym 
przygotowawczego, prowadzonego przez wła ciwy organ procesowy)14, a ponadto, e zupełno ć omawianego zakazu 
prowadzi nie tylko do zamknięcia prawa do s du pewnej kategorii osób, ale tak e mo e wywoływać powa ne 
perturbacje, choćby w ciganiu karnym przestępstw popełnionych w zwi zku z realizacj  programu ochrony wiadka 
koronnego15.  

Odnosz c się do powy szego zagadnienia zauwa enia wymaga, i  chodzi mianowicie o sytuacje, w których 
wiadek koronny decyduje się zło yć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez funkcjonariuszy Zarz du I 

CB P w zwi zku z realizacj  stosowanego względem niego programu ochrony lub pomocy. Zawiadamiaj cy mo e 
podnosić w nim, przykładowo, i  ochraniaj cy go policjanci stosuj  względem niego gro by bezprawne nakazuj c mu 
wycofać zło one wcze niej zeznania (działaj c na rzecz osób ze wiadka przestępczego), wymuszaj  podejmowanie 
okre lonych, niekorzystnych dla niego zachowań, w zamian za korzy ci maj tkowe ujawniaj  informacje niejawne 
dotycz ce konkretnych aspektów realizowanego programu, w tym miejsca jego zamieszkania albo „nowych” danych 
osobowych, jak równie  zachowania przestępcze o nieco innym charakterze takie jak przywłaszczanie przez 
policjantów rodków finansowych przyznanych wiadkowi koronnemu tytułem udzielanej mu pomocy finansowej, czy 
te  danie od niego odpowiedniego „procentu” od tych kwot lub zysków generowanych przez jego działalno ć 
gospodarcz  zało on  dzięki rodkom uzyskanym w ramach programu pomocy. 

Zło enie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest prawem ka dego obywatela, mo na 
powiedzieć, e prawo to stanowi wręcz jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Co oczywiste, 
przedmiotowy zakaz dowodowy nie sprzeciwia się samemu zawiadomieniu o przestępstwie. Na płaszczy nie 
normatywnej nie wył cza on równie  mo liwo ci wszczęcia postępowania karnego w sprawie czynów objętych takim 
zawiadomieniem. Zasada legalizmu procesowego obliguje wszak do przeprowadzenia postępowania karnego o ka de 
zachowanie, co do którego zachodzi podejrzenie, i  mo e ono realizować znamiona jakiegokolwiek typu czynu 
zabronionego jako przestępstwo. Problem polega jednak na tym, e wobec konsekwencji prawnych zakazu 
dowodowego z art. 14 ust. 4 u. .k. okoliczno ci objęte zawiadomieniem staj  się de facto nieweryfikowalne. Praktycznie 
wszystkie fakty podane przez zawiadamiaj cego będ  się bowiem ci le wi zały z realizacj  stosowanego programu 
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ochrony lub pomocy, a zatem jakiekolwiek czynno ci zmierzaj ce do ewentualnego procesowego potwierdzenia tre ci 
zawiadomienia (tak e wykluczenia prawdopodobieństwa ich zaistnienia) nie będ  mogły wchodzić w grę. Organ 
procesowy (prokurator, Policja) nie będzie mógł więc celem ustalania stanu faktycznego sprawy przesłuchiwać 
wiadków (w tym - oczywi cie z pouczeniem o uprawnieniach wynikaj cych z art. 183 § 1 k.p.k. - funkcjonariuszy 

którzy mieli popełnić przestępstwo), dopuszczać dowodów z opinii biegłego, uzyskiwać danych telekomunikacyjnych, 
w tym tzw. bilingów, dokonywać oględzin, zwracać się o dokumentację dotycz c  praktycznych aspektów realizowanej 
pomocy (np. dokumentacji działalno ci gospodarczej wiadka koronnego prowadzonej dzięki rodkom uzyskiwanych od 
Komendanta CB P). Co więcej, bardzo interesuj co przedstawia się w tym zakresie kwestia samego przesłuchania 
wiadka koronnego w charakterze zawiadamiaj cego. Analogicznie jak w przypadku mo liwo ci zło enia 

zawiadomienia o przestępstwie omawiany zakaz dowodowy nie mo e wykluczać czynno ci procesowej przesłuchania 
zawiadamiaj cego. Jednak e, z uwagi na konieczno ć bezwzględnego respektowania zakazu dowodowego, niniejsza 
czynno ć procesowa będzie musiała zostać ograniczona do etapu swobodnej wypowiedzi przesłuchiwanego – 
zawiadamiaj cego z wykluczeniem doprecyzowania podawanych przez niego tre ci poprzez zadawanie przez 
przesłuchuj cego jakichkolwiek pytań uszczegóławiaj cych. Chc c nie chc c, w praktyce przesłuchanie takie powinno 
więc przyj ć nieco groteskowy wymiar, w którym przesłuchuj cy będzie zobligowany pouczyć zawiadamiaj cego o 
tym, i  przyjmie od niego zawiadomienie o przestępstwie poł czone z jego przesłuchaniem w charakterze 
zawiadamiaj cego, jednak e wobec obowi zywania w zakresie faktów stanowi cych przedmiot tego zawiadomienia 
bezwzględnego zakazu dowodowego, w trakcie przeprowadzania czynno ci nie będzie wolno mu o nic dopytywać czy 
te  prosić zawiadamiaj cego o doprecyzowanie, uszczegółowienie poszczególnych okoliczno ci. Zagadnienia tego 
bynajmniej nie wolno bagatelizować, gdy  przyjmuj cy zawiadomienie (ale te  wykonuj cy czynno ci procesowe na 
pó niejszym etapie postępowania przygotowawczego), który zignoruje zakaz dowodowy z art. 14 ust. 4 u. .k. narazi się 
z tego tytułu na odpowiedzialno ć słu bow  lub nawet dyscyplinarn  (która oczywi cie nie będzie miała w tej sytuacji 
automatycznego charakteru)16.  

Konsekwencj  obowi zywania analizowanego zakazu dowodowego, objawiaj cego się m.in. wykluczeniem 
korzystania z dostępnych na gruncie okoliczno ci niezwi zanych z programem ochrony i pomocy wiadka koronnego 
zarówno osobowych ródeł dowodowych jak i przeprowadzania dowodów pozaosobowych, w tym uzyskiwania 
wykazów poł czeń telefonicznych realizowanych pomiędzy wiadkiem koronnym a ochraniaj cymi go 
funkcjonariuszami CB P oraz występowania o uchylenie tajemnicy bankowej w zakresie szczegółów wypłat rodków z 
rachunków bankowych wiadka koronnego, będzie zatem faktyczna niemo no ć zweryfikowania, i to zarówno 
pozytywnego jak i negatywnego, okoliczno ci podniesionych w zawiadomieniu o przestępstwie. Regulacja ustawowa, 
wła nie poprzez art. 14 ust. 4 u. .k., zamknie bowiem, niemal definitywnie, drogę do efektywnego potwierdzenia lub 
zaprzeczenia rzeczywistego zaistnienia okoliczno ci faktycznych, które mogłyby przemawiać za ewentualnym 
postawieniem zarzutów osobom podejrzewanym, a w dalszej perspektywie tak e zbudowaniem przeciwko nim 
oskar enia. Procesowym wyrazem tej konkluzji będzie opieraj ca się na opisanej w przepisie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. 
sytuacja braku danych dostatecznie uzasadniaj cych podejrzenie popełnienia czynu zabronionego uzasadniaj ca 
konieczno ć odmowy wszczęcia ledztwa (ewentualnie - o ile zostało ono wszczęte w oparciu li tylko o tre ć 
zawiadomienia o przestępstwie - jego umorzenia).          

Mimo e nie ma adnych formalnych podstaw do apriorycznego „warto ciowania” zawiadomień o przestępstwie ze 
względu na podmiot sygnalizuj cy o mo liwo ci popełnienia przestępstwa, a zatem tak e nadawania niektórym z nich 
przymiotu bardziej wiarygodnych ni  inne, analogiczny do powy szego skutek prawny będzie aktualny tak e w razie 
zło enia zawiadomienia o przestępstwie przez podmiot całkiem odrębny od wiadka koronnego. Nawet bowiem 
formalne czynno ci sprawdzaj ce zainicjowane zawiadomieniem o przestępstwie zwi zanym z realizowanym 
programem ochrony wiadka koronnego wniesionym przed organ powołany do wykrywania tego rodzaju 
nieprawidłowo ci, w tym wewnętrznych słu b policyjnych (jak Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy żłównej 
Policji), równie  będ  musiały zakończyć się odmow  wszczęcia ledztwa. Nawet zatem wtedy, gdy okoliczno ci 
przemawiaj ce za konkluzj  o dopuszczeniu się przez funkcjonariuszy publicznych tego rodzaju powa nych 
przestępstw wynikaj  z materiałów zgromadzonych pozaprocesowo lub w trybie kontrolnym przez profesjonalny 
podmiot państwowy, prawne konsekwencje zakazu dowodowego uniemo liwi  poci gnięcie ich sprawców do 
odpowiedzialno ci karnej. Jakiekolwiek bowiem aktywno ci dowodowe Prokuratury (jedynie prokurator jest władny 
podejmować decyzje w przedmiocie wszczynania ledztw), zmierzaj ce nie tylko do weryfikowania okoliczno ci 
zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie wniesionym, jak choćby przez BSW KżP, ale nawet „jedynie” do 
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przeło enia jawi cych się jako niew tpliwe ustaleń tego organu na materiał procesowy, s  absolutnie wykluczone. W 
takim wypadku ten faktycznie sankcjonowany przez prawo stan wysokiego prawdopodobieństwa uniknięcia przez 
sprawcę odpowiedzialno ci karnej nie tyle odpowiada przysłowiowemu „był winny, ale brakowało dowodów”, a wręcz 
idzie dalej, zabraniaj c nawet samego poszukiwania dowodów w tym zakresie.     

Twierdzi się17, dopuszczaj c sytuacje niemal czysto hipotetyczne, e stan przeciwny, tzn. zakończenie 
postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobom zwi zanym z realizacj  ochrony lub pomocy 
wiadka koronnego wniesieniem skargi zasadniczej, będzie mo liwe jedynie wówczas, gdy za przedstawieniem 

okre lonym osobom zarzutów przemawiać będzie analiza samych materiałów zgromadzonych w toku jakiej  formy 
kontroli wewnętrznej, np. księgowego weryfikowania przez odpowiedni  jednostkę organizacyjn  prawidłowo ci 
rozliczeń dokonywanych z pozostaj cego w dyspozycji Komendanta CB P funduszu przeznaczonego na finansowanie 
zadań zwi zanych z pomoc  udzieln  wiadkom koronnym. Samo w sobie nie byłoby to jednak wystarczaj ce, 
albowiem podejrzany w toku przesłuchania (którego nie nale ałoby wówczas uwa ać za naruszaj cego zakaz 
dowodowy, a jako formę jego obrony materialnej), powinien przyznać się do winy i zaproponować skazanie go bez 
przeprowadzania rozprawy (ewentualnie na pó niejszym etapie dobrowolnie poddać się karze). W sytuacji bowiem 
skorzystania z prawa do odmowy składania wyja nień lub co prawda zło enia wyja nień, kwestionuj cych jednak e 
okoliczno ci wskazane w zarzucie, wnoszenie do s du aktu oskar enia nie będzie jawiło się jako uzasadnione. Tak 
prokurator jak i ewentualnie s d nie będzie mógł, wobec braku mo liwo ci poddania wyja nień podejrzanego 
kwestionuj cego podstawy przedstawionych mu zarzutów dalszej weryfikacji, przełamać w tpliwo ci wynikaj cych z 
nieprzyznania się do winy, co będzie musiało być poczytane na korzy ć podejrzanego. Sytuacje spełniaj ce wszystkie 
powy sze warunki (zarzut zbudowany wył cznie w oparciu o materiały rzeczowe zebrane z własnej inicjatywy przez 
wewnętrzny organ kontrolny, przyznanie się do winy, ewentualnie poł czone ze zło eniem wyja nień 
potwierdzaj cych zarzut, a do tego brak postępowania dowodowego na etapie jurysdykcyjnym) wydaj  się jednak być 
bardzo mało prawdopodobne.    

Oczywi cie wpływ przedmiotowego zakazu dowodowego na postępowanie karne nie wyczerpuje się na 
płaszczy nie cigania (a raczej faktycznego braku mo liwo ci cigania) przestępstw, które mogłyby zostać popełnione w 
zwi zku z ochron  wiadka koronnego. Omawiany zakaz dowodowy aktualizuje się we wszystkich kwestiach, które 
mog  pojawić się w toku sprawy karnej. wiadek koronny nie mo e w zwi zku z tym powoływać się na okoliczno ci 
objęte zakazem dla uzasadnienia jego postawy prezentowanej w toku dotycz cej go sprawy karnej. Przykładowo nie 
mo e on zasadnie podawać tych okoliczno ci jako usprawiedliwiaj cych, w jego mniemaniu, decyzję o odmowie 
składania wyja nień przed s dem (kiedy to, dajmy na to, nie będ c zadowolonym z warunków realizowanej względem 
niego ochrony lub pomocy usiłuje doprowadzić w ten sposób do zmiany warunków programu lub poci gnięcia do 
odpowiedzialno ci, w tym karnej, funkcjonariuszy policji realizuj cych program), które winny być uznane za 
irrelewantne dla oceny dalszego spełniania przez wiadka koronnego warunków kontynuowania, utrzymywania jego 
statusu wiadka koronnego – w tym przykładzie odmowa składania wyja nień przed s dem będzie skutkować 
„pozbawieniem” go statusu – podjęciem uprzednio zawieszonego przeciwko niemu postępowania przygotowawczego. 
Nie mo na przy tym zapominać, e gdyby wiadek koronny upublicznił szczegóły realizowanego względem niego 
programu ochrony lub pomocy, np. opowiedział o nich w programie telewizyjnym, to formalnie zrealizowałby 
znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 265 § 1 k.k. i najprawdopodobniej sprowadziłby na siebie z tego 
tytułu odpowiedzialno ć karn . 

Jak było to ju  sygnalizowane we wcze niejszej czę ci artykułu, analizowany zakaz dowodowy rozci ga się na 
wszystkie postępowania przewidziane w ustawie, w tym w szczególno ci na postępowania cywilne i administracyjne. 
Prawne rezultaty jego stosowania na niniejszej płaszczy nie mo na podzielić na dwie grupy według kryterium rodzaju 
podmiotów ponosz cych niekorzystne, z ich punktu widzenia, skutki obowi zywania zakazu (maj c oczywi cie w 
pamięci całokształt ze wszech miar pozytywnych aspektów tego zakazu dowodowego). Pierwsz  spo ród powy szych 
grup będ  następstwa zakazu „komplikuj ce” sytuację prawn  osób innych ni  wiadek koronny (które dla osoby 
wiadka koronnego s , mo na powiedzieć, neutralne, lub nawet przynosz  mu swoi cie pojmowan  korzy ć), drug  

natomiast stanowi  konsekwencje zakazu dowodowego niew tpliwie pogarszaj ce interesy prawne samego wiadka 
koronnego. Wobec ograniczonych ram pracy uwaga zostanie zwrócona jedynie na wybrane, jaskrawe przykłady obu 
tych grup sytuacji.         

Odnosz c się do pierwszej kategorii sytuacji, tj. takich które uprzywilejowuj  wiadka koronnego, nale y rozwa yć 
problem naprawienia szkody wyrz dzonej przestępstwem popełnionym przez wiadka koronnego w okresie 
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poprzedzaj cym uzyskanie przez niego statusu. Zarówno zgłaszane w toku postępowania karnego powództwo 
adhezyjne, jak i przewidziany w art. 46 k.k. obowi zek naprawienia szkody nie wchodz  w tym przypadku w grę, 
albowiem s  one uzale nione od skazania oskar onego, a względem wiadka koronnego nie zapada przecie  wyrok 
skazuj cy. Pokrzywdzonemu dochodz cemu swoich praw z tytułu takiego przestępstwa pozostaje więc jedynie droga 
procesu cywilnego. Powa ne komplikacje pojawi  się jednak w sytuacji, gdy sprawcy – wiadkowi koronnemu 
„zmieniono” w realizacji programu dane osobowe. Jedn  z przesłanek wytoczenia skutecznego powództwa cywilnego 
stanowi prawidłowe oznaczenie strony pozwanej. Organ wykonuj cy ochronę lub pomoc nie udzieli wówczas, i to 
zarówno samemu pokrzywdzonemu – powodowi jak i s dowi rozpoznaj cemu sprawę, informacji w przedmiocie 
„nowych” danych osobowych wiadka koronnego, a okoliczno ci tych, wobec zakazu dowodowego z art. 14 ust. 4 u. .k. 
nie będzie mo na dowodzić w jakikolwiek sposób. Nie powinno wywoływać w tpliwo ci, i  w zdecydowanej 
większo ci przypadków taki stan będzie naruszał zadekretowan  w art. 45 Konstytucji zasadę prawa do s du. Co 
prawda, art. 20 u. .k. przewiduje mo liwo ć ustanawiania wiadkowi koronnemu pełnomocnika występuj cego w 
procesie w jego imieniu, ale nawet gdyby proces s dowy z udziałem takiego pełnomocnika udało się doprowadzić do 
końca, to mo liwo ć wyegzekwowania wiadczeń zas dzonych wyrokiem od wiadka koronnego nie będzie w 
jakikolwiek sposób zabezpieczona. Zakaz dowodowy, obowi zuj cy tak e w postępowaniu egzekucyjnym, nie pozwoli 
przecie  komornikowi s dowemu na skuteczne poszukiwanie maj tku wiadka koronnego, miejsca jego zatrudnienia 
czy ródeł dochodów.   

Omówienie drugiej grupy sytuacji zwi zanych z prawnymi następstwami aktualizowania się zakazu dowodowego 
z art. 14 ust. 4 u. .k. na płaszczy nie postępowania cywilnego, tzn. tych które mog  obrócić się przeciwko interesom 
wiadka koronnego, zostanie ograniczone do uwypuklenia sytuacji, w której wiadkowi koronnemu udzielono pomocy 

w postaci przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego zmieniaj cego jego wygl d, który to zabieg został przeprowadzony 
wadliwie18. wiadek koronny zainteresowany dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od lekarza 
przeprowadzaj cego zabieg napotka wówczas na przeszkodę, która w zdecydowanej większo ci przypadków zamknie 
drogę do mo liwo ci uwzględnienia jego dań, a to z uwagi na to, e w toku procesu s dowego nie będzie mo na 
dowodzić m.in. tego jaki, zgodnie z planem, miał być jego „nowy” wygl d, kiedy i gdzie miała zostać przeprowadzona 
operacja i dlaczego jej rezultaty nie pokrywaj  się z oczekiwanymi. 

Wszystkie powy sze aspekty dotycz ce spraw cywilnych zachowuj  aktualno ć tak e względem postępowań 
administracyjnych, w tym postępowań skargowych. Podkre lone więc jedynie zostanie, i  gros odpowiedzi organów 
administracji państwowej wszystkich szczebli sporz dzonych na skargi na działalno ć ró nych organów (wnoszonych w 
szeregu spraw przez wiadków koronnym usiłuj cych w ten sposób skłonić odpowiednie organy do podejmowania 
stosownych działań lub interwencji) odmawia załatwienia sprawy przedstawiaj c argumentację, i  wobec zakazu 
dowodowego niemo liwe było zweryfikowanie okoliczno ci podanych w skardze.  

Jedynie na marginesie nale y zaznaczyć, i  w odniesieniu do wszystkich omówionych wy ej postępowań 
(karnych, cywilnych, administracyjnych) nie bez znaczenia byłby namysł nad wpływem na zakres przedmiotowego 
zakazu dowodowego (a tak e w ogóle nad jego dalszym obowi zywaniem) ewentualnego odtajnienia okoliczno ci 
dotycz cych stosowanego względem wiadka koronnego programu ochrony lub pomocy. Odpowied  na powy sze nie 
miałaby jednak e dla przedmiotu niniejszego artykułu fundamentalnego znaczenia, a to wobec faktu, e takie 
odtajnienie i tak nie mogłoby nast pić wcze niej ni  przed ustaniem stosowania programu ochrony (lub pomocy) 
wiadka koronnego19. Nale y te  mieć na uwadze wskazania S du Najwy szego wyra one w przywoływanej wy ej 

uchwale z 30 listopada 2011 r., III CZP 73/11, zgodnie z którymi niniejszy zakaz dowodowy obejmuje tak e okres po 
ustaniu przewidzianej w tej ustawie ochrony i pomocy.   

Zagadnienia prawne dotycz ce zakazu dowodowego przewidzianego w art. 14 ust. 4 ustawy o wiadku koronnym s  
niew tpliwie bardzo interesuj ce, ale te  jednocze nie skomplikowane i problematyczne. Wobec ograniczonych ram 
niniejszej pracy, jej ambicji nie stanowiło wyczerpanie tematu, a jedynie zwrócenie uwagi na kilka aspektów 
analizowanego zakazu dowodowego zwi zanych z jego praktycznym stosowaniem. Istotne znaczenie ma nasuwaj ca się 
konkluzja, i  ten zakaz dowodowy mo e w pewnych sytuacjach skutkować „ukrywaniem”, kamuflowaniem bezprawnych 
działań lub zaniechań funkcjonariuszy publicznych zaanga owanych w realizację programu ochrony wiadka koronnego, 
których działalno ć w tym zakresie zostaje więc de facto pozbawiona jakiejkolwiek kontroli. Niniejsze, jak równie  
stanowi cy jeden z rezultatów jego stosowania skutek w postaci faktycznego wył czenia lub ograniczenia szeregu praw 
przewidzianych Konstytucj  RP, w tym zasady prawa do s du, bezsprzecznie rozmijaj  się z intencjami przy wiecaj cymi 
ustawodawcy podczas uchwalania ustawy o wiadku koronnym. Zakaz ten mo e więc być obecnie wykorzystywany do 
zupełnie innych celów ni  te, które uzasadniały jego wprowadzenie do porz dku prawnego, sprzyjaj c nadu yciom 

                                                 
18

 P z kład taki p z ta za M. Gabriel – Węglo ski [ :] M. Ga iel – Węglo ski, Usta a …, op. it., s. . 
19

 zob. M. Gabriel – Węglo ski, Usta a …, op. it. s. -251. 
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uprawnień przyznanych osobom powołanym do ochrony prawa mog cym wyczerpywać znamiona szeregu czynów 
zabronionych. Wydaje się, e ustawodawca nie przewidział tych negatywnych aspektów omawianego zakazu 
dowodowego wynikaj cego z jego charakteru jako zupełnego i bezwzględnego. Zmiana tej sytuacji będzie wymagała w 
pierwszej kolejno ci namysłu nad zasadno ci  przyjęcia specjalnej procedury umo liwiaj cej, oczywi cie jedynie w 
skrajnych wypadkach, przełamanie tego zakazu i dowodzenie w przedmiocie objętych nim okoliczno ci faktycznych. 
Mo na prognozować, i  problematyka ta będzie stale „zyskiwała” na znaczeniu (sukcesywnie wzrasta udział zeznań 
wiadków koronnych w rozpoznawaniu spraw o powa ne przestępstwa), tym bardziej, e niemal analogiczny w swojej 

istocie zakaz dowodowy został przewidziany w przepisach wchodz cej w ycie w dniu 8 kwietnia 2015 r. ustawy z dnia 28 
listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i wiadka (Źz. U. poz. 21), gdzie rozci gał się on będzie na 
okoliczno ci udzielenia i wykonywania rodków ochrony i pomocy zastosowanych względem pokrzywdzonego, wiadka 
lub osób im najbli szych. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 26 

 

 

Wstęp 
Z historyczno-prawnego punktu widzenia wiek XIX był niew tpliwie stuleciem, które przyniosło dziedzictwu 

legislacyjnemu wiele nowych kodyfikacji. Nale y tu wspomnieć między innymi o Kodeksie Napoleona, ABżB – 
austriackim kodeksie cywilnym, czy wreszcie BGB – niemieckiej kodyfikacji prawa cywilnego. Pocz tków działalno ci 
zmierzaj cej do tworzenia obszernych dzieł kodyfikacyjnych nale y szukać w epoce renesansu. To wła nie ten etap 
dziejów przyniósł, dotychczas nieznane, problemy natury politycznej, ekonomicznej, prawnej1. Źu y wpływ na rozwój 
i systematyzowanie poszczególnych aktów praw krajowych miał tak e prę nie rozwijaj cy się w epoce odrodzenia 
humanizm prawniczy. Zakładał on badanie i tworzenie praw krajowych w oparciu o „pierwotne” prawo rzymskie bez 
pó niejszych naleciało ci.  

 

Geneza 
Dnia 18 stycznia 1871 r. powstała II Rzesza Niemiecka. Było to państwo federalne, na którego czele stał król 

pruski, nosz cy tytuł cesarza niemieckiego. Przez cały okres swojego istnienia Cesarstwo Niemieckie (Deutsches 
Kaiserreich) nie zdołało wykształcić wła ciwej państwowo ci. Nie miało nawet hymnu ani godła respektowanego przez 
cały naród2. Państwo Niemieckie borykało się tak e z problemem braku jednolitego systemu prawnego. W zwi zku z 
tak  dekompozycj , brakiem prawnej jednolito ci państwowej, powstała konieczno ć wprowadzenia reform zwi zanych 
z ujednoliceniem zbioru prawa, który obowi zywałby na całym terytorium niemieckim. Równocze nie z pocz tkiem 
istnienia II Rzeszy Niemieckiej została uchwalona Konstytucja Cesarstwa. Nadała ona dziedziczn  władzę cesarsk  
królowi pruskiemu z dynastii Hohenzollernów. Źo jego kompetencji nale ałyŚ reprezentacja Rzeszy na zewn trz, 
dowództwo nad siłami zbrojnymi, mianowanie i odwoływanie urzędników Rzeszy, zwoływanie i zamykanie posiedzeń 
izb ustawodawczych, przygotowywanie i ogłaszanie ustaw. Kierownikiem polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeszy 
był kanclerz mianowany przez cesarza. Stał on na czele całej administracji państwowej i był odpowiedzialny wył cznie 
przed cesarzem. Władza prawodawcza nale ała do dwuizbowego parlamentu składaj cego się z Rady Zwi zku i Sejmu 
Rzeszy (Reichstag)3. Konstytucja II Rzeszy, jako ustawa zasadnicza państwa federacyjnego, okre liła kwestie uznane za 
sprawy dotycz ce wspólnie wszystkie państwa członkowskie między innymiŚ cła, waluta, polityka zagraniczna. 
Natomiast nie zawierała ona szczególnych wytycznych w kwestii jednolitego systemu prawa, który mógłby 
obowi zywać na terytorium całego państwa. W dziedzinie s downictwa konstytucja ustanowiła wył cznie Trybunał 
Rzeszy w Lipsku, jako jedyn  najwy sz  instancję s dow  Rzeszy.  

Partykularyzm prawny Niemiec, którego pocz tki sięgaj  czasów redniowiecznych przetrwał do XIX wieku. 
Państwa członkowskie stosowały nadal ró ne systemy prawa. W dziedzinie prawa cywilnego jedynie Saksonia 
wprowadziła nowy kodeks cywilny w 1863 roku. Na terenie Niemiec do 1900 roku posługiwano sięŚ w krajach pruskich 
– Landrechtem z 1794 roku4, za  na lewobrze nych terenach Renu i w Badenii obowi zywało francuskie prawo 
cywilne. Znaczna czę ć Niemiec pozostawała natomiast nadal pod dominacj  gemeines Recht, to jest recypowanego 
prawa rzymskiego5. Ju  na pocz tku XIX wieku w dobie rewolucji przemysłowej, reform w państwach niemieckich, 
jakie były przeprowadzane w obliczu ekspansji napoleońskiej głoszono projekty likwidacji partykularyzmów w 
dziedzinie prawa cywilnego. Było to spowodowane konieczno ci  dostosowania prawa do warunków kapitalistycznej 
gospodarki. Z tak  inicjatyw  wyszedł profesor Uniwersytetu w Heidelbergu Anton Thibaut, który w 1814 roku 
wyst pił z programem opracowania ogólnoniemieckiej kodyfikacji cywilnej. Jego wyst pienie spowodowało 
natychmiastow  krytykę ciesz cego się autorytetem, znawcy recypowanego prawa rzymskiego Żriedricha Carla von 

                                                 
1
 Por. K. Sójka-)ielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne, Warszawa 2009, s. 23. 

2
 Por. J. Krasuski, Historia Niemiec, W o ła  , s. . 

3
 Por. M. Szczaniecki, Po sze h a histo ia państ a i p a a, Warszawa 2009 s. 393-394. 

4
 Ibidem, s. 397. 

5
 K. K aso ski, B. Lesiński, K. “iko ska-Dzięgiele ska, J. Wala ho i z, Po sze h a histo ia państ a i p a a, Poz ań , s. . 
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Savigny’ego6. Uwa ał on, e na kodyfikację jest w państwach niemieckich zbyt wcze nie. Źodatkowo twierdził, e 
stworzenie dobrego kodeksu wymaga znalezienia wybitnej jednostki, która ten cel wykona. Był przeciwnikiem 
zespołowego budowania kodeksu7. Koncepcja Savigny’ego i polityczne rozbicie Niemiec zawyrokowały negatywnie 
sprawę kodyfikacji prawa cywilnego na czas kilku dziesi tków lat8. Kwestia ujednolicenia prawa niemieckiego pojawiła 
się ponownie w okresie Wiosny Ludów w zwi zku z ówczesnymi tendencjami zjednoczeniowymi. Ju  w okresie 
rewolucji 1848 roku uchwalono, jako ustawę ogólnoniemieck  ordynację wekslow , która obowi zywała w Rzeszy do 
1933 roku. W okresie Zwi zku Niemieckiego doszło – pod wpływem potrzeb gospodarczych – do opracowania w roku 
1861 Powszechnego Niemieckiego Kodeksu Handlowego, obejmuj cego przepisy normuj ce obrót gospodarczy. 
Obowi zywał on do 1898 roku, kiedy to w zwi zku z unifikacj  prawa cywilnego wprowadzono w ycie nowy kodeks 
handlowy. W 1875 r. wprowadzono na terytorium całej II Rzeszy obligatoryjnie luby cywilne. Powa nym krokiem do 
ujednolicenia prawa było te  wydanie (1877 r.) kodeksu procedury cywilnej. Kodeks ten wzorowany był na francuskim 
kodeksie procedury cywilnej z 1806 r. Został on pó niej równie  znowelizowany w zwi zku z wprowadzeniem w ycie 
ogólnoniemieckiego Kodeksu cywilnego - BGB9.  

Źopiero zjednoczenie Niemiec umo liwiło rozpoczęcie formalnoprawnych prac zmierzaj cych do stworzenia 
jednolitego kodeksu cywilnego, który obowi zywałby na terenie całej Rzeszy. Przeszkod  w unifikacji kodeksu była 
Konstytucja II Rzeszy Niemieckiej. W zwi zku z tym, e nadawała ona kompetencje ustawodawcze poszczególnym 
państwom zwi zkowym istotn  kwesti  było wprowadzenie do niej poprawek. Niemieccy parlamentarzy ci, narodowi 
liberałowie, domagali się rozci gnięcia kompetencji Rzeszy na cało ć ustawodawstwa cywilnego. Pięciokrotnie 
wznawiany wniosek tej tre ci, zło ony przez posła źmanuela Laskera z poparciem posła Miquela, został przyjęty w 1873 
roku w formie poprawki do Konstytucji II Rzeszy, która przewidywała kompetencję Rzeszy między innymi w 
dziedzinie całego prawa cywilnego. Konstytucja pozwoliła stosować jednolite prawo na terenie całego państwa. Tak, 
więc dopiero poprawka do konstytucji tzw. Lex Lasker rozpoczęła nowy etap w dziejach kodyfikacji, a w 1874 roku – w 
60 lat po programowym wyst pieniu Thibauta – stworzono warunki do realizacji jego idei. Tym samym rozpoczęto 
prace przygotowawcze do opracowania ogólnoniemieckiego kodeksu cywilnego10. Toczyły się one pod naciskiem 
bur uazji i trwały ponad 20 lat. Projekt przyjęty przez pierwsz  komisję, w której dominuj c  rolę nale y przypisać 
pandekty cie i pozytywi cie Bernhardowi Windscheidowi został po publicznej dyskusji odrzucony (1890), jako zbyt 
zromanizowany i doktrynerski a przy tym nieuwzględniaj cy w szerszej mierze prawa rodzimego, jak chcieli tego tak 
zwani germani ci. Krytykowano tak e jego zało enia socjalne11. Szczególnie znamienne były opinie Otto von żierkego, 
wybitnego prawnika-germanisty oraz profesora wiedeńskiego i socjaldemokraty Antona Mengera. Menger krytykował 
socjalne zało enia kodeksu, twierdz c, e abstrakcyjna zasada równo ci prawa, podnoszona na gruncie projektu jest w 
istocie broni  klas posiadaj cych przeciwko słabym12. Źnia 4 grudnia 1891 roku powołano now  komisję, która 
przygotowała projekt przedło ony organom ustawodawczym w 1895 roku. Tam uległ on dalszym zmianom, zachowuj c 
jednak sw  konstrukcję i zasadnicze rozwi zania13. Komisja ta miała w swym gronie przedstawicieli wszystkich 
licz cych się ugrupowań politycznych w Sejmie Rzeszy (z wyj tkiem socjaldemokratów). Komisja składała się z 10 
stałych i 12 niestałych członków pod przewodnictwem sekretarza stanu Urzędu Sprawiedliwo ci Rzeszy. żeneralnym 
referentem został poseł żottlieb Planck, który jeszcze w I komisji zajmował – obok Windscheida – wiod c  pozycję. 
W ród stałych członków komisji jej trzon stanowiło kilkuosobowe gremium funkcjonariuszy krajowych ministerstw 
sprawiedliwo ci, zorientowanych w sztuce legislacyjnej. Poprzez udział czynnika fachowego starano się odseparować 
bie c  pracę nad projektem i jego czysto profesjonaln  obróbkę od wpływów politycznych. Tempo pracy było obecnie 
szybsze, a uchwały komisji ogłaszano cotygodniowo. Publikowano równie  na bie co poszczególne projekty 
czę ciowe. Obok komisji głównej w latach 1890-1893 działała niejawnie ministerialna „komisja wstępna” 
(Vorkommission), z której prac korzystano przy ostatecznej redakcji tekstu kodeksu. Źruga komisja zaczęła pracę od 
skrupulatnego przeanalizowania całego materiału dyskusji nad I projektem. Zasiadaj cy w niej członkowie postawili 
sobie za zadanie bli sze powi zanie regulacji kodeksowych z realiami ycia społeczno-gospodarczego, a przede 
wszystkim zapewnienie prawnej ochrony ekonomicznie słabszym. Zgodnie z postulatami krytyków projektu od strony 
jego społecznych skutków godz cych w interesy wiata pracy uwzględniaj c za  uwagi wystosowane przez 
germanistów, zamierzano w większym stopniu uwzględnić w przepisach pierwiastki prawa narodowego14.  

                                                 
6
 K. Sójka-)ielińska, Historia prawa, Warszawa 1989, s. 253. 

7
 Por. L. Dubel, Histo ia dokt  polit z h i p a h do koń a XIX ieku, Warszawa 2003, s. 310. 

8
 Por. K. Sójka-)ielińska, Histo ia…, op. it., s. 253.  

9
 W iepodległej Pols e,   ł  za o ze p uski  o o iąz ał o  k.p. .  do koń a . 

10
 Por. K. Sójka-)ielińska, Wielkie…, op. cit., s. 292-293. 

11
 Po . “. Płaza, Historia prawa w  Polsce na tle porównawczym, cz. II Polska pod zaborami, Kraków 2002, s. 30. 

12
 K. K aso ski, B. Lesiński, K. “iko ska-Dzięgiele ska, J. Wala ho i z, Po sze h a…, op. it., s. 379.  

13
 J. Bardach (red.), Histo ia państ a i p a a Polski, T. 4, Warszawa 1982, s. 606. 

14
 K. Sójka-)ielińska, Wielkie…, op. it., s. 297-298. 
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Tre ć kodeksu 
Projekt został uchwalony w 1896 roku przez Sejm Rzeszy z moc  obowi zuj c  od 1 stycznia 1900 roku pod nazw  

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)15. W gremiach prawniczych Niemiec przyjęto go, jako wydarzenie rangi historycznej 
otwieraj cej – wraz z przełomem stuleci – now  epokę dziejów prawa i prawoznawstwa niemieckiego16. Vacatio legis 
była, więc stosunkowo długa (przeszło 3 lata), było to jednak wskazane ze względu na panuj c  do tej pory ró nolito ć 
prawa cywilnego i ze względu na konieczno ć „oswojenia się” z nowym, zunifikowanym (obowi zuj cym powszechnie 
na terytorium II Cesarstwa Niemieckiego) prawem cywilnym17. Twórcy BżB przyjęli podział materiału normatywnego 
według tak zwanego systemu pandektowego, będ cego tworem niemieckiej pandektystyki. W lad za tym podzielono 
BżB na pięć ksi g, które ł cznie zawierały 2385 artykułów. Pierwsza księga obejmuje czę ć ogóln , to jest normy o 
charakterze ogólnym. Czę ć ogólna to rezultat wysiłków pandektystyki, która zajmowała się głownie opracowywaniem 
pojęć prawnych. Następne cztery księgi obejmuj  kolejnoŚ prawo zobowi zań, prawo rzeczowe, prawo rodzinne i 
spadkowe18. Niebawem dostosowano do niego szczególne ustawy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, jak kodeks 
handlowy (1897), ustawę hipoteczn  (1897), prawo autorskie (1901) i inne ustawy19. Księga I BżB, tj. czę ć ogólna, 
zło ona z 240 paragrafów obejmowała przepisy o osobach fizycznych (Natürliche Personen), osobach prawnych 
(Juristische Personen), przepisy ogólne o rzeczach (Sachen), o czynno ciach prawnych (Rechtsgeschäfte) oraz 
postanowienia o czasokresach i terminach, o przedawnieniu, o wykonywaniu praw (obronie koniecznej i pomocy 
własnej), o kaucji20. Prawo zobowi zań było centraln  czę ci  kodeksuś uregulowane w księdze II obejmowało przeszło 
600 paragrafów, nie licz c kilkudziesięciu paragrafów czę ci ogólnej odnosz cych się do prawa zobowi zań, to jest 
rozdziału o czynno ciach prawnych reguluj cych między innymi zagadnienia zdolno ci do działania, o wiadczeń woli i 
ogólnych zasad zawierania umów. W przeciwieństwie do wielu obecnie obowi zuj cych kodeksów cywilnych BżB 
stanowił, e pełnoletno ć osi ga się z ukończeniem lat 21, zamiast 18. Natomiast osoby prawne dzielono na osoby prawa 
prywatnego i prawa publicznego. Pierwsze tworzyli sami zainteresowani i regulowane były prawem prywatnym. 
Źrugie powoływane były do ycia przez ustawę (np. fiskus, zakłady u yteczno ci publicznej itp.) Osoby prawne prawa 
prywatnego dzielono na korporacje (stowarzyszenia) i fundacje. 

Kodeks znał cztery ródła zobowi zań. Zobowi zania mogły powstać z kontraktów, z czynno ci jednostronnych 
jak przyrzeczenie publiczne czy zapis na okaziciela, z czynów niedozwolonych oraz z innych zdarzeń, do których 
zaliczano np. niesłuszne wzbogacenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia21. 

 Księga III BżB dotyczy prawa rzeczowego. Ogólne okre lenie „rzeczy” oraz ich klasyfikacja znalazły się w czę ci 
ogólnej BżB. Po długich debatach w czasie prac kodyfikacyjnych w tek cie ostatecznym przyjęto za podstawę w skie 
pojęcie „rzecz” (Sache), uznaj c, e „rzeczami w pojęciu prawnym s  tylko przedmioty materialne”. Okre lenie to 
wył czyło spod przepisów prawa rzeczowego problematykę dóbr o charakterze niematerialnym oraz instytucję 
„maj tku”, jako cało ci. Źo jednych z najwa niejszych instytucji prawnych unormowanych w Księdze III BżB nale ałyŚ 
posiadanie oraz własno ć i przeniesienie własno ci22. 

Księga IV – regulowała stosunki z dziedziny prawa rodzinnego odzwierciedlaj ce ogólne tendencje rozwojowe 
prawa rodzinnego tej epoki. Z jednej strony utrzymano pewne pozostało ci dawnej konserwatywnej wizji rodziny 
patriarchalnej, niezgodne z zało eniami równo ci wobec prawa i abstrahuj c od wa nych przeobra eń społecznych 
zwi zanych z emancypacj  kobiety i jej zawodowymi aspiracjami, co przejawiało się m.in. w upo ledzeniu matek oraz 
dzieci pozamał eńskich. Z drugiej strony znajdujemy tu przejawy interwencjonizmu państwowego poprzez 
przejmowanie prawnej regulacji pewnych sfer prawa rodzinnego i kontroli funkcjonowania rodziny przez organa 
władzy publicznej. Księga IV BżB najwięcej uwagi po więciła zawieraniu i funkcjonowaniu mał eństwa oraz skutków 
prawnych pomiędzy rodzicami a dziećmi23. 

Prawo spadkowe było uregulowane w ostatniej V księdze kodeksu stanowi c według pandektystów uzupełnienie 
systemu prawa prywatnego przez jego rozszerzenie poza granice ycia jednostki oraz jego logiczne zakończenie. 
Otwarcie spadku następowało z chwil  mierci spadkodawcy (Erblasser). Kodeks nie znał instytucji spadku le cego 
(hereditas iacens) – sytuacji braku podmiotu maj tku spadkowego. Powołanie spadkobiercy (Erbe) następowało z mocy 
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przepisu ustawy, z woli spadkodawcy oraz na podstawie umowy. Księga V szczegółowo normowała instytucje 
dziedziczenia ustawowego i dziedziczenia testamentowego24. Ogólnoniemieckie prawo cywilne nie uregulowało jednak 
wszystkich stosunków cywilnych. Akt prawny pozostawił wiele spraw w zakresie kompetencji ustawodawstwa krajów 
Rzeszy. Źo prawodawstwa państw członkowskich, w cywilnoprawnym zakresie, nale ały następuj ce sprawyŚ 
fideikomisów, lenn, wło ci rentowych, czeladzi i słu by rolnej, odpowiedzialno ci cywilnej państwa za szkody 
wyrz dzone działaniem urzędników, ograniczeń nabywania własno ci przez „martw  rękę” (Ko ciół, fundacje). Istotne 
znaczenie miało wył czenie spod ustawodawstwa cywilnego Rzeszy wielkich działów stosunków rolnych. Pozostawiało 
to je w kompetencji ustawodawczej parlamentów krajowych, nieopartych jak Reichstag na powszechnym i równym 
prawie wyborczym, a więc będ cych pod większym wpływem obszarników25. Źodatkowo państwa członkowskie miały 
własne kompetencje w zakresie stanowiska prawnego panuj cych, członków dynastii oraz dynastii 
zmediatyzowanych26. Bürgerliches Gesetzbuch było wiele razy nowelizowane. W okresie do I wojny wiatowej i w 
czasach Republiki Weimarskiej zmiany ustawowe prawa cywilnego następowały z reguły poza ramami BżB, w 
niewielkim tylko stopniu w drodze nowelizacji samego tekstu kodeksu. Po wej ciu w ycie BGB do czasu wybuchu I 
wojny wiatowej jedyn  wa niejsz  nowelizacj  była nowela z 1908 roku zmieniaj ca przepisy w kierunku ograniczenia 
odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez zwierzęta domowe (tzw. Tierhalternovelle). Bezpo rednio po 
zakończeniu Wielkiej Wojny do najpowa niejszych zadań ustawodawczych w dziedzinie prawa prywatnego nale ała 
odbudowa gospodarki ze zniszczeń wojennych i szeroki program reform socjalnych prowadzony metod  
interwencjonizmu państwowego w celach ochrony najsłabszych ekonomicznie i społecznie przed skutkami 
powojennego kryzysu.  

Prowadzenie pod hasłami socjalizacji prawa prywatnego przedsięwzięcia reformatorskie obejmowały ró ne sfery 
ycia społecznego i gospodarczego. Jedn  z najwa niejszych reform była nowelizacja BżB zwi zana z potrzeb  

zaradzenia katastrofalnej sytuacji mieszkaniowej spowodowanej zniszczeniami wojennymi i ogólnym zubo eniem 
społeczeństwa. Nowela w istotny sposób zmieniła §§ 1012 – 1017 BżB, a przy tym naruszyła zasadę superficies solo 
cedit. Uprawniony uzyskiwał, bowiem prawo własno ci zabudowania, które zostało wyodrębnione od prawa własno ci 
gruntu. Wa ne miejsce w ród powojennych antyliberalnych reform miało wprowadzanie wielu ustaw dodatkowych 
postulowanych przez partię socjalistyczn . Na fali wydarzeń rewolucji listopadowej 1918 roku weszło w ycie wiele 
ustaw reguluj cych prawa pracowników najemnych27. 

 W czasach III Rzeszy kodeks cywilny pozostawał w mocy bez większych zmian. W istocie jednak nast piło 
załamanie fundamentalnych zasad całego dotychczasowego porz dku prawnego, jak i tradycyjnego rozumienia „prawa” 
i „praworz dno ci”. Źoktryna prawna narodowego socjalizmu, budowana pod hasłami nowego, tzw. narodowego, 
pojmowania prawa (völkischen Rechtsdenkens), doprowadziła do unicestwienia fundamentalnych zało eń liberalno-
indywidualistycznego systemu prawa prywatnego, tj. podstawowych praw obywatelskichŚ wolno ci i równo ci wobec 
prawa. Miejsce tradycyjnie pojmowanych praw podmiotowych człowieka do ochrony wolno ci indywidualnej zajęła 
wizja absolutnego, totalnego podporzadkowania jednostki zbiorowo ci, tzw. wspólnocie narodowej 
(Volksgemeinschaft), według typowej dla ustrojów totalitarnych dewizyŚ „człowiek niczym – Naród wszystkim”28. 

W epoce III Rzeszy wprowadzono wiele ustaw pozakodeksowych, które dotyczyły m.in. zawierania mał eństw 
czy dziedziczenia. Mał eństwa mogły zawierać, z kilkoma wyj tkami tylko pary, które dowiodły swojego niemieckiego 
pochodzenia do 1800 roku. Skomplikowano tak e kwestie dziedziczenia przez osoby pochodzenia ydowskiego.  

Kończ ca działania wojenne kapitulacja Niemiec w 1945 roku kładła kres systemowi nazistowskiego totalitaryzmu. 
Bezpo rednio po wojnie mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej wspólnie utworzyły w Berlinie Sojusznicz  Radę 
Kontroli. Podjęła ona zadanie usunięcia z systemu prawa cywilnego tych unormowań, które były wyrazem ideologii III 
Rzeszy. Zmiany dotyczyły przede wszystkim prawa mał eńskiego, rodzinnego i spadkowego. W utworzonej na terenie 
radzieckiej strefy okupacyjnej Niemieckiej Republice Demokratycznej system prawa został oparty na socjalistycznych 
zało eniach ZSRR. Żormalnie BżB obowi zywał do 1975 r., jednak zasięg jego obowi zywania uległ radykalnemu 
ograniczeniu w drodze ustawodawstwa specjalnego. W 1976 r. wszedł w ycie nowy kodeks cywilny (Zivilgesetzbuch 
der DDR). Zerwał on z systematyk  pandektow  i głównymi zasadami BżB29. Je li chodzi o Republikę Żederaln  
Niemiec to wiele nowelizacji BżB nast piło w dziedzinie prawa osobowego i rodzinnego. Było to odzwierciedleniem 
wielkich powojennych zmian społecznych i wiatopogl dowych. Najistotniejsz  reform  BżB było wypływaj ce wprost 
z Konstytucji RŻN uznanie równych z mę czyznami praw kobiet w mał eństwie i rodzinie. Ustawa z 1957 roku znosiła 
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dotychczasowe prerogatywy mę a w stosunkach prawnych między mał onkami. Uchylono przepisy, które przyznawały 
mę owi decyzję we wszystkich sprawach dotycz cych wspólnego ycia mał eńskiego. Ustawa te  zmieniła na korzy ć 
ony niektóre przepisy prawa mał eńskiego maj tkowego. Je li chodzi o lata po upadku muru berlińskiego to 

najwa niejsze zmiany w BżB dotyczyły integracji europejskiej. Kodeks nale ało dostosować do współczesnych 
problemów doby globalizacji, wymian międzynarodowych oraz współpracy RŻN z państwami członkowskimi Uź30.  

 

Podsumowanie 
Niemiecki kodeks cywilny, uchwalony w 1896 r., stał się wzorem dla pó niejszego ustawodawstwa cywilnego 

źuropy i wiata. Zdeklasował uwa an  za niezast pion  napoleońsk  kodyfikację. Wpływy BżB s  do dzi  widoczne 
m.in.Ś w kodeksie cywilnym szwajcarskim, greckim, włoskim, japońskim, brazylijskim, peruwiańskim. Kodeks, 
oczywi cie w dostosowanej do współczesnych czasów formie, obowi zuje nieprzerwalnie od ponad 100 lat w Republice 
Żederalnej Niemiec. W Polsce systematyka niemieckiego kodeksu miała wielki wpływ na powstanie kodeksu 
zobowi zań z 1933 roku31.  

Podsumowuj c rozwa ania nt. BżB mo na z pewno ci  stwierdzić, e kodyfikacja te jest niew tpliwie 
ponadczasowa. Nie chodzi tu tylko o fakt, e wci  kodeks ten obowi zuje w Niemczech. Źorobek niemieckiej my li 
prawniczej, pandektystyka, podział kodeksu na konkretne działy usprawniaj ce korzystanie z prawa cywilnego i wiele 
innych nowatorskich zabiegów sprawiły, e prawo cywilne weszło w nowoczesn  epokę. Wiele kodeksów cywilnych 
do dzi  bazuje na zasadach, które po raz pierwszy znalazły się wła nie w BżB. Niew tpliwie niemiecka twórczo ć 
legislacyjna będzie wła nie dzięki tej wielkiej kodyfikacji, przez wiele lat, obecna w ród wielu wiatowych systemów 
prawa.  
 

*** 

German codification of civil law (BGB) is one of the greatest codification created in the nineteenth century. Its 
special feature is the fact that, in spite of great historical turmoil, survived and functioning more than 100 years. The 
author, Patryk Usi dek, presented the circumstances connected with the development of the Code. The main aim of the 
author was to show the strength of German civil law, which currently operates in many world systems of law.
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S  takie tematy, o których mo na debatować latami, spory – które trwaj  tak długo, e tylko wyj tkowi optymi ci 
wierz  w ich rozwi zanie. Szczególnie nauki humanistyczne i historyczne obfituj  w tego typu niejasne zagadnienia, 
pełne z pozoru tylko nieistotnych detali. Wiele z tych tematów dotyczy powszechnie znanych osób czy zdarzeń, co 
tylko sprzyja rozwojowi popularnych mitów i przekonań. Źodatkowym utrudnieniem bywa powi zanie religijne 
tematu. Osoba Jezusa Chrystusa ł czy wszystkie te komplikacjeŚ jest on najbardziej znanym człowiekiem w dziejach, 
wokół jego ycia narosło mnóstwo para-naukowych mitów, a przez wielu odczytywany jest wył cznie w kontek cie 
religijnym. Odsuwaj c jednak na bok emocjonalne dyskusje i koncentruj c się na faktach, dostrzec mo na, e yciorys 
Jezusa dostarcza wiele tematów do naukowych rozwa ań. Szczególnie ostatnia doba jego ycia, w trakcie której odbyło 
się postępowanie s dowe według procedury nadzwyczajnej, wydaje się być wyj tkowo interesuj ca z punktu widzenia 
historii prawa rzymskiego. 

Nie sposób opisywać procedury kognicyjnej w oderwaniu od uwarunkowań historycznych i ówczesnych realiów. 
Znajomo ć struktury organizacyjnej administracji s dowej na terenie prowincji rzymskiej jest niezbędna do 
prawidłowego zrozumienia wszystkich aspektów procesu. Opisywane zdarzenia miały miejsce w Imperium Rzymskim, 
a konkretniej w prowincji Judea. Prowincje w ówczesnym państwie rzymskim dzieliły się na senackie i cesarskie, a 
kryterium podziału stanowiło głównie nastawienie ludno ci i zagro enie buntem lub atakiem zewnętrznym1. Bior c 
pod uwagę uwarunkowania kulturowo-społeczne autochtonów, cesarz oraz jego urzędnicy traktowali lud ydowski z 
wielk  ostro no ci . Cieszył się on wieloma przywilejami, a Rzymianie dbali jedynie o zbieranie podatków oraz 
utrzymywanie pokoju. Jednak e po wielu rozruchach, niepokojach społecznych oraz zrywach wyzwoleńczych, w 6 
roku cesarz podporz dkował sobie Judeę, tworz c z niej prowincję i powołuj c jej pierwszego namiestnika2. 

Ogół kompetencji namiestnika, pozwalaj cych na zarz dzanie prowincj , okre lany był jako imperium i nale ała 
do niego władza wojskowa, administracyjna oraz s dowa3. Pierwotnie imperium posiadał cesarz na mocy swojej władzy 
(auctoritas principis) i udzielał go swoim zastępcom, między innymi namiestnikom, którzy swoj  władzę sprawowali w 
jego imieniu4. Nie istniały oficjalne procedury administracyjne, które mogłyby przymusić namiestnika do zło enia 
imperium5. Mimo i  mogłoby się w zwi zku z tym wydawać, e władza namiestnika nie miała ograniczeń, zdarzały się 
przypadki karania zarz dców prowincji za nadu ycia, zwykle jednak po zło eniu namiestnictwa6. 

Procedura kognicyjna, nazywana tak e nadzwyczajn , rozwinęła się na skutek tworzenia urzędów cesarskich oraz 
zmiany ustroju państwa Rzymskiego z republiki w cesarstwo7. Nale y zwrócić uwagę, i  proces kognicyjny (tak jak i 
rzymski proces karny w ogóle) nie był postępowaniem całkowicie ukształtowanym i skodyfikowanym, poniewa  w 
zale no ci od omawianego okresu istniały ró nice w poszczególnych etapach postępowania8. W okresie pryncypatu 
namiestnik (jako urzędnik wyposa ony w imperium) zwykle s dził ju  według cognitio extra ordinem. Mógł co prawda 
stosować się do porz dku ordo, ale wynikało to jedynie z jego woli lub dekretu cesarskiego9. Charakterystyczna cecha 
tego postępowania wynikała z faktu, i  nie obowi zywała tu jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego – nullum 
crimen, nulla poena sine lege. Namiestnik mógł wykorzystywać tzw. wykładnię rozszerzaj c 10. Jako e nie musiał 
stosować się do ustaw, w praktyce sam formułował zarzuty i stanowił, co jest przestępstwem, jednocze nie posiadaj c 
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mo liwo ć dowolnego wyboru kar11. Kolejn  cech  wyró niaj c  proces kognicyjny na tle innych trybów 
postępowania, był niski stopień jego formalizacji12. 

Rzymski proces karny omawianego okresu charakteryzował się istnieniem trzech zasad procesowychŚ jawno ci, 
ustno ci i bezpo rednio ci13. Mimo i  aspekt ten mo e wydać się mało interesuj cy, niezbędne jest jego poruszenie, aby 
udowodnić, e proces Jezusa przeprowadzony został w sposób poprawny. 

Zasada jawno ci jest bardzo wa n  reguł  procesow , poniewa  wpływa na poczucie sprawiedliwo ci w 
społeczeństwie oraz na rzetelno ć samego procesu. W przypadku procesu Chrystusa z przekazów biblijnych wiemy, e 
był jawny, choć jego czę ć odbywała się w wewnętrznych komnatach pałacu Piłata, do których ydzi nie mogli wej ć z 
powodu swoich – nie rzymskich – przepisów14. Wszelkie formuły procesowe były wygłaszane publicznie, co realizuje 
zasadę ustno ci, natomiast potwierdzeniem reguły bezpo rednio ci jest fakt, e proces odbywał się przed samym 
namiestnikiem Judei, zastępc  cesarza – Poncjuszem Piłatem15. 

Rzymski proces kognicyjny wyró niał się trzema etapamiŚ postępowaniem rozpoznawczym, dowodowym i 
wydaniem wyroku wraz z jego egzekucj . W omawianym przypadku postępowanie rozpoznawcze rozpoczęło się w 
momencie przyprowadzenia Jezusa do Piłata przez członków Sanhedrynu. Jest to wa ny element procesu, poniewa  
przyprowadzenie oskar onego i przedstawienie zarzutu przeciw niemu to czynno ć, która zaczyna cały procesś 
formalnie nazywa się j  skarg , czyli accusatio16. Co do zasady, skargi mogli wnosić tylko obywatele rzymscy, jednak 
kwalifikacja tych czynów jako crimen laesae maiestatis dopuszczała mo liwo ć wniesienia oskar enia tak e przez 
peregrynów17. Przedstawienie Piłatowi dotycz cych Jezusa zarzutów rady ydowskiej mo na uznać formalnie za 
rozpoczęcie postępowania rozpoznawczego. Nale y zauwa yć tutaj wa n  kwestię, mianowicie Arcykapłani nie 
przekazali Piłatowi listy przestępstw Jezusa, lecz opisali tylko jego zachowania. Wynikało to z faktu, e wedle 
procedury kognicyjnej to sędzia dokonywał kwalifikacji przestępstw oraz decydował o tym, czy przeprowadzi 
postępowanie (da mihi facta, dabo tibi iuris)18. ydzi nie oskar yli Jezusa o przestępstwa religijne czy złamanie 
lokalnych praw, ale o trzy przestępstwa przeciwko państwuŚ próbę obalenia władzy cesarskiej, działanie przeciwko 
interesom cesarza oraz pod eganie do buntu19. Zarzuty te były o tyle cię kie, e zaliczały się do grupy przestępstw 
zwanych crimen laesae maiestatis, tzn. zbrodnie przeciw majestatowi cesarskiemu, i karane były szczególnie 
bezwzględnie i surowo. W zwi zku z wła ciwo ci  rzeczow  podlegały jurysdykcji namiestnika prowincji. W tpliwo ci 
budzić mo e okre lenie s du wła ciwego miejscowo, jednak zgodnie z cognitio extra ordinem wła ciwy był s d miejsca, 
w którym popełniono przestępstwo (forum delicti)20. Je eli oskar yciele spełnili formalne wymogi, Piłat musiał 
rozpocz ć postępowanie dowodowe. 

Dowód, probatio, w prawie rzymskim był traktowany jako rodek pomagaj cy w zrozumieniu istoty sprawy oraz 
jako ródło informacji o faktach istotnych dla postępowania21. Rzymska praktyka prawnicza przyjmowała zasadę, e 
dowód spoczywa na tym, kto twierdzi, więc w postępowaniu zwyczajnym to oskar yciel wypowiadał się pierwszy. 
Postępowanie nadzwyczajne ró niło się od zwyczajnego tym, e to prowadz cy zajmował się przeprowadzaniem 
dowodów, co najczę ciej oznaczało przesłuchanie wiadków i oskar onego22. Za rozpoczęcie postępowania dowodowego 
mo na uznać pierwsze pytanie Piłata skierowane wobec Jezusa. Wa n  kwesti , któr  trzeba poruszyć, jest prawo do 
obrony. W rzymskim procesie mo liwo ć odpierania zarzutów była jednym z podstawowych praw oskar onego, a 
sędzia miał szczególnie zadbać o nale yt  jego obronę23. Brak reakcji Jezusa na stawiane zarzuty był zaskoczeniem dla 
namiestnika, który ze względu na do wiadczenie rozumiał, co grozi oskar onemu, i nie mógł poj ć, dlaczego Jezus 
odrzuca podstawowy rodek procesowy, jaki mo e mu pomóc24. 
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Jezus odpowiedział tylko na jedno pytanie zadane przez PiłataŚ Czy ty jeste  Królem ydowskim? – Tak, ja nim 
jestem25. W trybie postępowania według ordo, takie stwierdzenie kończyłoby proces, poniewa  słowa te były 
traktowane jako confessio, przyznanie się. W ramach postępowania kognicyjnego przyznanie się do winy było jednak 
tylko i wył cznie jednym z dowodów, które namiestnik, jako prowadz cy sprawę, mógł dowolnie rozpatrywać ze 
względu na obowi zuj c  w extra ordinem swobodę26. Piłat po rozmowie z Jezusem i jego confessio, wyszedł do ydów 
i stwierdziłŚ Nie znajduję adnej winy w tym człowiekuĄ27. Jest to jeden z najwa niejszych momentów w całym 
postępowaniu, bowiem słowa te stanowi  absolutio, formułę uwalniaj c , w której stwierdza się, e oskar ony nie jest 
winny zarzucanych mu czynów. 

Jednym z największych osi gnięć jurysprudencji rzymskiej jest pojęcie odpowiedzialno ci karnej, w tym jednego z 
jej aspektów – konieczno ci występowania winy i umy lno ci (dolus) przy popełnianiu czynu zabronionego przez 
oskar onego28. T  reguł  kierował się zapewne Piłat przy s dzeniu Jezusa i w my l tej e sędzia miał rację, przyznaj c mu 
obligatio. Jezus nie występował przeciwko władzy cesarskiej, co więcej, odcinał się od tego typu zarzutów, 
przeciwstawiaj c się upolitycznianiu jego słów, co odczytać mo na na kartach źwangelii29. W zasadzie proces powinien 
się w tym miejscu zakończyć, jednak ydowska Rada wniosła kolejne oskar enie – dotycz ce podburzania ludno ci. 

Nie mo na pomin ć incydentu odesłania Jezusa do Heroda, o którym wspomina w swoim opinie wydarzeń w. 
Łukasz30. Pomimo braku bezpo rednich dowodów, w literaturze przedmiotu przewa a pogl d, e Herod posiadał 
specjalne uprawnienia dotycz ce jurysdykcji wobec zbiegłych przestępców31. Wkład Heroda w przebieg postępowania 
był jednak zerowy, poniewa  odesłał on Jezusa z powrotem do Piłata, uznaj c się za organ niewła ciwy do 
przeprowadzenia dochodzenia ze względu na wła ciwo ć rzeczow  oraz miejscow  sprawy32. 

Powrót Jezusa od Heroda tylko utwierdził namiestnika w jego opinii dotycz cej kwalifikacji przestępstwa. 
Zdecydował się on na u ycie rodka w postaci fustigatio, którego celem najczę ciej było ostrze enie, nauczka dla 
sprawcy lekkiego przestępstwa33. Fustigatio, czyli chłosta, było zwykle samodzieln  kar  dla skazanych, którzy pomimo 
niskiej szkodliwo ci popełnionego czynu, musieli jednak ponie ć jak  karę. Mogło być jednak traktowane równie  jako 
wstęp do kary głównej i tak wła nie zostało odczytane przez oskar ycieli, którzy nadal byli niezadowoleni z wyroku i 
wci  domagali się mierci Nazarejczyka34. Piłat do samego końca starał się uniewinnić Jezusa, podaj c mo liwo ć jego 
uwolnienia według zwyczaju zwanego privilegium paschale, w zwi zku ze zbli aj cym się więtem Paschy. Trudno 
precyzyjnie opisać ten akt, gdy  ródła nie wspominaj  o uprawnieniach namiestnika do u ycia takiego rodka 
prawnego, literatura tematu wskazuje jednak, i  istniała mo liwo ć posiadania przez niego takowych uprawnień35. 
Niestety, wysiłki Piłata na nic się zdały, zobowi zany był bowiem, zgodnie z wol  zgromadzonego tłumu, uwolnić 
oskar onego o morderstwo Barabasza36. Równało się to konieczno ci wydania wyroku skazuj cego na Jezusa. 

W tym momencie warto po raz kolejny odwołać się do uwarunkowań historycznych, a konkretnie – do sytuacji 
politycznej w Imperium Rzymskim w I wieku oraz wrócić jeszcze raz do zagadnienia crimen laesae maiestatis. 
Przestępstwa z tego tytułu nie zostały nigdy szczególnie doprecyzowane, jednak w omawianym okresie mo na podzielić 
je na trzy grupyŚ występki przeciw integralno ci państwa oraz autorytetowi cesarza, nastawione na szkodę państwa lub 
cesarza stosunki z innymi państwami b d  osobami, nadu ywanie władzy godz ce w interes państwa lub cesarza37. 
Bardzo dowolna interpretacja powy szych przestępstw przeczy powszechnej opinii jakoby prawo rzymskie było 
pozbawione wad. W istocie – crimen laesaes maiestatis mogło być i było wykorzystywane jako narzędzie terroru 
państwowego, czy sposób załatwiania osobistych interesów poprzez donosicielstwo38. Opracowania historyczne mówi  
szeroko o fali procesów na pocz tku I wieku, podczas których został stracony prefekt Sejan – jeden z najbardziej 
zaufanych współpracowników cesarza Tyberiusza, a zarazem główny protektor Poncjusza Piłata39. W zwi zku z ich 
relacj , zasadne zdaje się być domniemywanie, e wydarzenia te musiały wpłyn ć negatywnie na pozycję namiestnika 
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Judei i podać w w tpliwo ć jego lojalno ć wobec cesarza. Mało prawdopodobne wydaje się, aby ydzi nie byli wiadomi 
tej sytuacji, a w kontek cie ich zachowania podczas procesu Jezusa staje się jasne, i  u yli wobec sędziego szanta u, 
mówi cŚ Je eli żo uwolnisz, nie jeste  przyjacielem Cezara. Ka dy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi40. W 
przypadku uwolnienia Jezusa przez namiestnika, gdyby ydzi zdecydowali się donie ć o tym fakcie cesarzowi, z du  
doz  prawdopodobieństwa mo na przewidzieć czekaj ce Piłata konsekwencje – mierć jego samego oraz jego rodziny a 
tak e przepadek mienia, co ówcze nie stanowiło standardow  karę za przestępstwa z tytułu obrazy majestatu41. W tym 
kontek cie zupełnie inaczej jawi nam się sytuacja Piłata, który musiał wybrać pomiędzy niesłusznym skazaniem Jezusa a 
realnym zagro eniem ycia własnego oraz jego bliskich. I nawet rzekome sny jego ony, pomimo szczególnej wiary 
Rzymian w tego typu zjawiska, nie zdołały ocalić żalilejczyka. Źalsze losy namiestnika Judei równie  budz  swego 
rodzaju przygnębienie, został on bowiem w 36 roku odwołany ze stanowiska i wygnany na tereny Żrancji, gdzie według 
przekazów popełnił samobójstwo trzy lata pó niej42. 

Przed podaniem wyroku Piłat dokonał obmycia r k. Ze zdarzeniem tym zwi zany jest popularny mit, jakoby nie 
brał on odpowiedzialno ci za skazanie Jezusa43. Jest wysoce nieprawdopodobne, by wa ny urzędnik rzymski wydawał 
wyrok, nie bior c za niego odpowiedzialno ci. Badacze mówi  raczej o alu Piłata wobec tak tragicznego wyboru, przed 
którym stan ł44. Kwesti  sporn  w ród badaczy jest przekonanie, czy namiestnik wydał wyrok, czy tylko zatwierdził 
postanowienie Sanhedrynu. Ostatecznie w nauce przewa a pogl d, e Wysoka Rada mogła co najwy ej s dzić w 
sprawach naruszenia prawa religijnego, lecz bez mo liwo ci skazywania na karę główn 45. Piłat wydaj c wyrok zasiadał 
na trybunale, a wła nie to „zasiadanie” podczas wygłaszania wyroków w procesie rzymskim nadawało im wa no ć46. 
Żormalnie, zgodnie ze słowami źwangelii, namiestnik wydał Jezusa ołnierzom rzymskim na ukrzy owanie47. Zgodnie 
z zasad  natychmiastowego egzekwowania wyroków, od razu nast piła ostatnia faza procesu – postępowanie 
wykonawcze. Zaznaczyć równie  nale y, e Jezusowi, jako peregrynowi, nie przysługiwało odwołanie od wyroku, 
który ostatecznie brzmiałŚ biczowanie oraz kara mierci przez ukrzy owanie. Podstaw  wyroku nie było confessio – 
traktowane w extra ordinem jedynie jako jeden z faktów podlegaj cych ocenie, ale wyrok skazuj cy namiestnika. 
Przypieczętowaniem rozwa ań na temat przyczyny mierci Jezusa oraz formalnej przyczyny wyroku niech będzie 
tabliczka na jego krzy u, na której Piłat napisałŚ Jezus Nazarejczyk Król ydowski, podaj c tym samym jego 
odpowiedzialno ć z zakresu crimen laesae maiestatis.  

W staro ytnym Rzymie, tak jak i w prowincjach mu podległych, kara wynikaj ca z popełnienia przestępstwa 
publicznego, poza popraw  skazańca i wyeliminowaniem zagro enia jakie stwarzał dla społeczeństwa, miała charakter 
odstraszaj cy48. Maciej Jońca wspomina tak e, e widok zmasakrowanego skazańca sprawiał, i  widzowie czuli się 
moralnie wy si, co pozbawiało zbrodnię jej socjologicznego kontekstu49. Z powodu tych wła nie celów, skazaniec 
biczowany był w miejscu powszechnie dostępnym, a następnie szedł na miejsce egzekucji przez miasto, często 
prowadzony najbardziej uczęszczanymi ulicami, i krzy owany był w miejscu dobrze widocznym. 

Biczowanie było zwyczajem poprzedzaj cym ukrzy owanie i dzieliło się na trzy rodzaje – w zale no ci od pozycji 
społecznej skazanego, u ywano innych narzędzi50. W stosunku do Jezusa, jako obywatela ni szej kategorii, 
najprawdopodobniej zastosowano bicze (flagella) zakończone ołowianymi kulkami. Czasami zastępowano je spiczastymi 
ko ćmi, haczykami i zaostrzonymi blaszkami, które wyrywały nieszczę nikowi kawałki skóry i ciała51. Skazańca 
przywi zywano za przeguby r k do niewysokiego pala lub biczowano bezpo rednio na ziemi. Źługo ć chłosty nie była 
uregulowana i zale ała od wytrzymało ci biczuj cego oraz skazanego52. Biczowanie przy u yciu wymienionych 
narzędzi prowadziło do poszarpania całego ciała i było kar  skrajnie niehumanitarn . 

Prawo ydowskie nie przewidywało krzy owania, znano je jednak powszechnie w Judei. Wynikało to zarówno z 
popularno ci tej kary w procesach publicznych przeprowadzanych w prowincjach Imperium Romanum, jak i z tego 
powodu, i  sami ydzi dopuszczali mo liwo ć stosowania kar takich jak wbicie na pal czy te  zawieszenie ciała na 
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drzewie celem odstraszania oraz jako symbolu odrzucenia przez Boga53. mierć na krzy u mo e być z cał  pewno ci  
traktowana jako mierć męczeńska, a przez rzymskich jurystów była uwa ana za jedn  z najsurowszych kar54. Skazaniec 
niósł belkę poprzeczn , patibulum, któr  następnie przymocowywano do pionowego słupa. Przed skazańcem niesiono 
tabliczkę (titulus), obwieszczaj c  jego nazwisko oraz winę (causam supplici)55. Jezus był tak skatowany biczowaniem, 
e nie miał siły sam nie ć cię kiego narzędzia swojej egzekucji, dlatego Rzymianie wybrali przypadkow  osobę z tłumu, 

w Biblii opisywan  jako Szymon z Cyreny, do przymusowej pomocy56. Po doj ciu na żolgotę – miejsce ka ni, 
skazańcowi zaproponowano napój narkotyzuj cy, który miał na celu łagodzić cierpienia nieszczę ników57. Nie było to 
praktyk  rzymsk , ale w tym przypadku post piono zgodnie z lokalnymi – ydowskimi, zwyczajami. Jezus jednak 
odmówił przyjęcia mikstury, w zwi zku z czym przyst piono do wykonywania egzekucji58. Skazańców obna ano, a ich 
głowy zasłaniano. Być mo e w stosunku do ydów, którzy ywili wstręt do nago ci, pozostawiano przepaskę na 
biodrach. Następnie przywi zywano skazanych do patibulum, które przytwierdzano do wielokrotnie u ywanej belki 
pionowej, na stałe wmontowanej w ziemię. żdy skazaniec ju  wisiał, dodatkowo przygwa d ano jego nadgarstki i nogi 
lub stopy do powstałego krzy a. Na wysoko ci po ladków umieszczano poziom  deseczkę, przechodz c  między nogami 
skazanego, na której mógł on spocz ć. Miało to zapobiec rozerwaniu ciała w miejscach przebitych gwo d mi59. Razem z 
żalilejczykiem ukrzy owano dwóch przestępców. Znaleziska archeologiczne wskazuj , e w I wieku powszechnie 
stosowano krzy  w kształcie litery „T”, je li jednak wierzyć przekazowi źwangelicznemu, nad głow  Jezusa zawieszono 
titulus, w zwi zku z czym musiano u yć krzy a zwanego crux immissa seu capitata, okre lanego pó niej jako krzy  
łaciński60.  

mierć krzy owa następowała wskutek wycieńczenia organizmu oraz niedoboru tlenu. W wyniku wstrz su, 
zarówno hipowolemicznego (oznaczaj cego znaczny ubytek krwi), jak i zwi zanego z odczuwaniem bólu, a przede 
wszystkim upo ledzenia funkcji oddychania, poprzez stałe utrzymywanie mię ni między ebrowych w stadium wdechu 
i przeniesienie wydechu na mięsień przepony, w dłu szej perspektywie skazany umierał z niedoboru tlenu61. W 
praktyce jednak często mierć była przyspieszana poprzez łamanie ko ci, która to metoda została zastosowana w 
stosunku do dwóch współskazańców Jezusa. Połamanie goleni powodowało, e cały cię ar ciała spoczywał na 
ramionach, co przyspieszało opisany powy ej proces. Praktyka łamania ko ci wynikała z faktu, e ołnierze mieli 
obowi zek zaczekać na mierć skazańca, skracali więc w ten sposób czas jego agonii i równocze nie swojej pracy. Źo 
ka dego skazańca przydzielano czterech ołnierzy, którzy go biczowali, krzy owali i mieli prawo do podziału jego 
szat62. Zgon Jezusa nast pił około godziny 15 naszego czasu. Ostatni etap postępowania wykonawczego – egzekucja 
wyroku, dobiegł końca. Wedle przyjętych norm postępowania ciało powinno wisieć na krzy u a  do momentu 
zjedzenia tkanki przez padlino erców, w Judei jednak e wyj tkowo, ze względu na obowi zuj ce prawa religijne 

ydów, pozwalano szybciej zdj ć zwłoki63. Miały być one pochowane na miejscu ka ni, lecz na drodze urzędowego 
aktu łaski istniała mo liwo ć wydania ciała rodzinie lub osobie chc cej je pogrzebać. W przypadku przestępstw 
przeciwko majestatowi cesarskiemu jednak decyzje te najczę ciej spotykały się z odmow 64. W zwi zku z powy szym, 
decyzję Piłata zezwalaj c  na wydanie ciała Józefowi z Arymatei nale y uznać za zaskakuj co łaskaw . Wpływ na ni  
mógł mieć jednak e fakt, i  Józef był członkiem Wysokiej Rady. 

W omawianym temacie pozostało jeszcze jedno wyj tkowo ciekawe zagadnienie – calumnia, oznaczaj ce 
bezpodstawne i umy lne wniesienie skargi karnej lub cywilnej65. Przestępstwo to os dzano bardzo surowo, głównie 
przez kary orzekane arbitralnie lub talion – karę, któr  poniósłby oskar ony, gdyby został skazany. W rzymskiej 
praktyce prawniczej wykształciło się podej cie, by do skazania za calumnia wystarczył wyrok uniewinniaj cy wobec 
niesłusznie oskar onego66. W przypadku Jezusa postępowanie dowodowe wykazało jednoznacznie brak jego winy, gdy  
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pomimo lekkich przewinień w my l lokalnego prawa publicznego (za które ukarany został chłost ), nie było mo liwo ci 
zakwalifikowania jego czynów jako przestępstw przeciwko majestatowi cesarskiemu.  

W wietle powy szych rozwa ań na szczególn  uwagę zasługuje zachowanie oskar ycieli – członków Sanhedrynu. 
Mo emy zaobserwować stopniowo coraz większy nacisk na namiestnika z ich stronyŚ od przedstawienia nowego 
zarzutu po ogłoszeniu przez Piłata absolutio, przez podburzenie tłumu po fustigatio, a  do zastosowania bardzo 
nieuczciwego rodka – szanta u wobec sędziego. Upór oskar ycieli w d eniu do skazania Jezusa na karę główn , 
pomimo widocznego stanowiska Piłata co do winy Nazarejczyka oraz czytelnych decyzji, maj cych na celu uwolnienie 
oskar onego, uzasadnia sformułowanie wniosku, e Sanhedrytom bardziej zale ało na wyeliminowaniu przeciwnika 
politycznego ni  sprawiedliwym os dzeniu Jezusa w my l rzymskiego prawa. Przypuszczać mo na, e gdyby nie 
ówczesna sytuacja polityczna, namiestnik Judei mógłby pozwolić sobie na wydanie wyroku zgodnie z jego sumieniem i 
realn  ocen  przestępstwa, a tak e na skazanie oskar ycieli za niesłuszne zarzuty. 

Analiza postępowania s dowego Jezusa z Nazaretu nasuwa na my l wiele refleksji. Przede wszystkim, wydaje się 
słusznym spojrzeć w inny sposób na Piłata i instytucję prawa rzymskiego. Namiestnik Judei w opracowaniach 
literackich często przedstawiany jest jako niesprawiedliwy sędzia. Bior c pod uwagę ówczesne uwarunkowania 
polityczne nale y jednak uznać, e wybór, przed którym został on postawiony, był bardzo trudny i nie sposób 
jednoznacznie ocenić jego postępowania. Na uwagę zasługuj  na pewno jego wyra ne d enia do uwolnienia Jezusa. 
Trudno oczekiwać od namiestnika prowincji rzymskiej, by ryzykował wszystkim, co posiada, dla sprawiedliwego os du 
jednego człowieka, w dodatku peregryna. Pamiętać nale y, e dwa tysi ce lat temu kwestia ycia ludzkiego nie była 
postrzegana w taki sposób, jak dzi . Źylemat Piłata wskazuje na kolejne wa ne spostrze enie. W dzisiejszych czasach 
prawo rzymskie traktowane jest nie tylko z wielkim szacunkiem, ale wręcz uwielbieniem. Przykład Jezusa dowodzi, e 
idealne systemy prawne nie istniej , gdy  wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z lud mi, pojawiaj  się błędy, 
nadu ycia i formy nacisku na sędziego. Mo na by zastanawiać się, jakie hipotetyczne rozwi zania w prawie rzymskim 
zapobiegłyby tego typu wadom, zagadnienie takowe wykracza jednak poza zakres tej pracy. Wielka szkoda, e nie 
zachował się protokół procesu Jezusa, który rozwiałby w tpliwo ci i wyja nił wiele kwestii, o które wci  tocz  się 
spory. 
 

 
*** 

 

The article describes one of the most famous trails of all time. Jesus’ case is an interesting one not only because of 
religious connotations but rather because of the specific procedure that was applied there. The work covers most of the 
formal elements which were crucial for cognitio extra ordinem. What is also explained is the political context of the 
whole situation which is necessary to properly understand the outcome of the trail before Pilate – prefect of the Roman 
province of Judaea. The analysis of all the aspects leads to the conclusion that Jesus was executed not because of his 
deeds but because of plaintiffs – members of Jewish Sanhedrin, who used blackmail to impose sentencing Jesus for the 
capital punishment on Pilate. 
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Wstęp   
Imperium Azteków istniało na terenach Mezoameryki w XV i XVI wieku. Za datę pocz tkow  uwa a się rok 1428, 

w którym trzy państwa - miasta Tenochtitlan, Texcoco oraz Tlacopan zawarły pakt trójprzymierza. Za datę końcow  
uznaje się rok 1521, kiedy to Państwo zostało podbite przez hiszpańskich konkwistadorów. Aztekowie byli 
rozwiniętym, zaawansowanym kulturowo społeczeństwem, posiadaj cym stanowione prawo, urzędy, system 
s downictwa, edukację, literaturę, poezję, sztuki piękne itd. 

Badania nad kultur  prawn  Azteków s  mo liwe dzięki zachowanym ródłom. S  to przede wszystkim kodeksy, 
które mieszkańcy Mezoameryki zostawili po sobie, dokumenty, mapy oraz wspomnienia hiszpańskich konkwistadorów. 
Czę ć ródeł powstała w czasach funkcjonowania imperium np. Kodeks Borgia, Xoloti, Huexotzino, czy Borobonicus. 
Słowa „kodeks” nie nale y w tym przypadku uto samiać z aktem normatywnym. Kodeksy stworzone przed okresem 
kolonii porz dkowały najwa niejsze informacje z perspektywy mieszkańców Imperium: tj obserwacje astronomiczne, 
teksty magiczne, religijne, rytualne. Wnioski dotycz ce regulacji prawny wyci ga się zatem po rednio, gdy  zostały 
zawarte w nich „przy okazji” opisywania „wa niejszych” materii. Cenniejszym ródłem s  kodeksy stworzone po 
podboju Mezoameryki przez hiszpańskich konkwistadorów. Ci, maj c za zadanie zło enia wpierw Karolowi V, pó niej 
Żilipowi II Habsburgowi relacji odno nie ycia ludzi na terenie Meksyku, namawiali rdzennych mieszkańców do 
przyjęcia europejskiego punktu widzenia i opisania rzeczywisto ci pod k tem społecznym, prawnym itd. 
Najwa niejszymi dokumentami tego typu s Ś Kodeks Mendoza i Kodeks Florentyna. Stanowi  one najcenniejsze ródło 
informacji o kulturze, obyczajach, strukturze społecznej i prawie.  

Zaznaczyć trzeba, i  powy sze dokumenty pisane s  piktogramami. W niektórych przypadkach, jak np. w 
Kodeksie Florentyna, pismo obrazkowe przeplata się z dopiskami w języku nuahatl, łacińskim i kastylijskim. Skuteczne 
studiowanie powy szych ródeł, w przypadku osób nie posiadaj cych specjalistycznego przygotowania z zakresu 
etnologii i antropologii kultur tubylczych Ameryki Południowej polega na studiowaniu dorobku w np. Żrances de 
Berdana, czy Patrici Riff Anawalt, którzy w swoich monografiach podejmuj  próbę przeło enia piktogramów i 
ideogramów na język pisany. Hieroglify Kodeksu Mendozy omawia ksi ka The Essential Codex Mendoza Berdana i 
Anawalt. Pismo obrazkowe Kodeksu Florentyna omówione zostało pozyccji Ż. Arduiniego, The World of the Aztecs in 
the Florentine Codex. Bior c pod uwagę specyfikę tekstów ródłowych pewn  trudno ć sprawia ich bezpo rednie 
cytowanie, sprowadzałoby się to bowiem do wklejenia odpowiednich grafik. Wszelkie wnioski wywodzone z 
aztekowskich kodeksów, będ  odnosiły się do opisów hieroglifów tworzonych przez antropologów i historyków. 
Przykładowo Berdan opisuje rysunek (ang. folio) nr 63 Kodeksu MendozyŚ „widzimy młodego księdza, który nie 
przestrzegał swoich obowi zków i dopu cił się zbli enia intymnego z kobiet , b d  oddał się nierz dowi. Ksi dz 
przeło ony (starszy rang ) ka e go wbijaj c mu igły sosnowe na całym ciele”1. Tego typu opis  zostanie przedstawiony 
słowamiŚ „za zbli enia intymne z kobiet  b d  oddanie się nierz dowi, młodych księ y czekała kara w postaci nakłucia 
całego ciała igłami sosnowymi”2 . 

Źrug  grup  tekstów ródłowych s  zapiski i wspomnienia hiszpańskich konkwistadorów m.in. żonzalo żomes de 
Cervantesa czy Bernarda Źiaz de Castillo, stanowi ce cennym materiał do studiów nad struktur  społeczn  Azteków 
oraz prawem spadkowym.  Źodatkowo wiedza wyniesiona z pracy na ródłach została przeze mnie uzupełniona o 
dorobek opracowań anglojęzycznych m.in. Law and Transformation of Aztec Culture (1500 - 1700), autorstwa Susan 
Kellogg, czy An Overview of the Legal System of the Aztec Empire pióra Francisco Avalosa.  

Przystępuj c do czytania poni szego tekstu nie nale y zapominać, i  „Imperium” nie było państwem jednolitym, 
tylko tworz cym zgromadzenie samodzielnych państw-miast. Cytowane przeze mnie kodeksy opisywały głównie 
rzeczywisto ć najwa niejszego państwa - miasta, czyli Tenochtitlan. Nie mo liwe jest więc postawienie tezy, e 
poni sze opisy dotycz  całego terytorium imperium Azteków.  Sformułowania takie jak „imperium” , czy o 
„społeczeństwo Azteków”, będ  zazwyczaj odnosić się do mieszkańców Tenochtitlan, chyba e zostanie wyra nie 
zastrze one inaczej .   

                                                 
1
F. F. Berdan.,P. R.  Anawalt P.R., The Essential Codex Mendoza, Oakland: University of California Press 1997, s. 178.  

2
 Ibidem.  



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 38 

 
Artykuł został podzielony na trzy czę ci. W pierwszej omówiono strukturę społeczn  imperium, sposób organizacji 

władzy i sprawowania rz dów. W drugiej opisany został system s downictwa. W trzeciej przedstawiono prawo 
materialne będ ce przedmiotem zainteresowania Azteków tj. prawo karne, prawo rodzinne, spadki oraz podstawy 
prawa własno ci.  

 

1. Struktura społeczna 
Wiedzy na temat azteckiego społeczeństwa dostarczaj  namŚ Kodeks Florentyna oraz opisy hiszpańskich 

konkwistadorów m. in.  Bernarda Diaz de Castillo.  Aztekowie posiadali cztery podstawowe grupy społeczne: szlachtę - 
Tlatoque, klasę redni - Pochteca i Toltecca, lud -  Macehualtin oraz niewolników - Tlacotin3. Szlachta, jako 
potomkowie boga Quetzalcoatl, była stworzona do rz dzenia reszt  społeczeństwa. Tlatoque nie była grup  jednolit . 
Źzieliła się naŚ „mówców” - Tlatoani, „szefów” - Tetecutin, Pipiltin- „szlacheckich synów”4.  
 Najwa niejszym z Tlatoani był władca państwa - miasta Tenochtitlan, który był zarazem zwierzchnikiem 
całego imperium.  Pierwotn  form  imperium rz dów była oligarchia, gdzie władzę mieli sprawować Tlatoani państw- 
miast. Wszak imperium było przymierzem Tenochtitlan, Texcoco czy Tlacopan. Z czasem jednak władza zwierzchnika 
Tenochtitlan umacniała się tak, e w XV wieku imperium było ju  monarchi  absolutn 5.  Władca miał moc tworzenia 
nowych praw, był najwy szym sędzi , wyroki mierci mogły być wydawane jedynie przez niego lub jego 
pełnomocników. Najwa niejszym doradc  monarchy był Cihuacoatl (tł. kobieta - w ), który był odpowiedzialny za 
finanse państwa, bezpieczeństwo, wojsko, wojny, sprawował funkcję najwy szego sędziego oraz zastępował władcę 
podczas jego nieobecno ci6. Urz d władcy Tenochtitlanu był dziedziczny.  Następca był wybierany przez wysok  radę 
czterech najwa niejszy Teotlani spo ród braci i synów dotychczasowego władcy7. Kandydat na nowego imperatora 
musiał mieć ponad 30 lat, dobre wykształcenie, do wiadczenie wojenneŚ zarówno jako ołnierz jak i jako dowódca oraz 
cieszyć się nieposzlakowan  opini 8.  
 Pozostali Tlatoani („mówcy”) byli przywódcami państw-miast oraz prowincji, z czego najmocniejsz  pozycję 
mieli władcy Texcoco i Tlacopan9. Ka dy z „mówców” mógł rz dzić terenem, który mu przynale ał, decydować o 
wojnie i pokoju, prowadzić działania dyplomatyczne, z uwagi na to, i  „federacyjny” charakter imperium dawał 
prowincjom du  autonomię. Tlatoani byli zale ni od władcy Tenochtitlan i zobowi zani płacić mu coroczne daniny10.  
Urz d namiestnika państwa - miasta lub prowincji, dziedziczony był na tych samych zasadach co władcy Tenochtit-
lan11.  
 Tetecutin - „szefowie” piastowali najwy sze funkcje w wojsku i w polityce. Byli doradcami „mówców” oraz 
sprawowali kontrolę nad gospodark  roln  12. Piplitin - „synowie szlacheccy” : dosłownie zstępni Tlatoani i Tetecutin. 
Piastowali stanowiska urzędnicze, byli poborcami podatkowymi b d  ołnierzami. W ród Piplitin byli te  wszyscy 
ludzie młodzi, którzy pobierali nauki. „Synowie” byli przyjmowani do kasty wy szej dopiero po wykazaniu się 
osi gnięciami (np. męstwem na polu walki)13.   
 Klasę redni  zasilali Pochtea - kupcy i Toltecca - rzemie lnicy. Kupcy, mimo i  nie nale eli do szlachty, byli 
znacznie uprzywilejowan  grup  społeczn . Mieli swój oddzielny system s downictwa, który koncentrował się nie 
tylko wokół spraw handlowych, ale wobec wszystkich spraw które ich dotyczyły, wł czaj c w to sprawy karne14. 
Pochtea działali w dwunastu samorz dnych gildiach znajduj cych się w dwunastu ró nych państwach - miastach. 
Ka da gildia zajmowała okre lony teren w mie cie, odseparowany od reszty mieszkańców15. Do Pochtea mogły nale eć 
jedynie osoby handluj ce dobrami luksusowymi. Tworzyli bardzo bogat  społeczno ć. Często byli znacznie majętniejsi 
od Tlatoque, co powodowało liczne ataki zazdro ci. Źo codzienno ci nale ały ataki zarówno na kupców jak i na gildie, 
zarówno na tle rabunkowym, jak i na tle zwykłej zawi ci. Pochtea musieli więc być jednocze nie dobrymi 
wojownikami i mieli rozbudowany system obronny16.Nale y jednocze nie zaznaczyć, i  kupiectwem mogły się trudnić 

                                                 
3
 D. Friedman, The Aztec Legal System, Freemond:Dale Frank Andrade 2004, s. 8-14.  

4
 F.F. Berdan, The Aztecs of Central Mexico. An Imperial Society, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers 1982, s. 51. 

5
 D. Friedman, The Azte  Legal…., s.8. 

6
 F.F. Berdam, The Azte s…., s. 100-102. 

7
 R. Little, Aztec and Maya Law: An Online Exhibit and Bibliography, 2014, http://tarlton.law.utexas.edu/exhibits/aztec/index.html [dostęp: . . ] 

8
 Ibidem.  

9
 D. Friedman, The Azte  Legal…., s.8. 

10
 D. Friedman, The Azte  Legal…., s.9 

11
 R. Little, Azte  a d Ma a…. 

12
 D. Friedman, The Azte  Legal…., s.9. 

13
 F.F. Berdam, The Azte s…., s. 41. 

14
 D. Friedman, The Azte  Legal…., s.9 

15
 W. Bray, Everyday Life of the Aztecs, Nowy Jork: Dorset Press 1998, s. 81. 

16
 D. Friedman, The Aztec Legal…., s.  

http://tarlton.law.utexas.edu/exhibits/aztec/index.html
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równie  kobiety, za  zdobyty w ten sposób maj tek stawał się ich własno ci 17.Toltecca - byli specjaln  grup  
rzemie lników wytwarzaj cy dobra dla Tlatoque. Ich patronem był sam bóg Quetzalcoatl. Toltecca cieszyli się du ym 
zakresem swobody i niezale no ci, choć podlegali ju  pod system s downictwa powszechnego18.  
 Macehualtin, czyli lud, stanowili trzon społeczeństwa Azteków. Zajmowali się rol , handlem zwykłymi 
dobrami, słu yli w wojsku. Zobowi zani byli do płacenia podatków, nie mogli nosić bawełnianych ubrań (te były 
zarezerwowane tylko dla szlachty) oraz posiadać zdobionej bi uterii 19. Macehualtin zamieszkiwali w podstawowych 
jednostkach administracyjnych - Calpulli. Były to skupiska około stu domów. Ich mieszkańcy wybierali 
przewodnicz cego - Capullec, którego zadaniem była reprezentacja społeczno ci przed organami państwowymi. 
Capullec koordynował pobór podatków i organizował zastępy wojska, które następnie miały słu yć Państwu. Mayeque - 
chłopi najemni, stanowili 30% społeczeństwa. Były to osoby ciesz ce się wolno ci , jednak nie posiadaj ce własnej 
ziemi i pracuj cy jako najemnicy u szlachty20. Byli uznawani za osoby „pracuj ce dla Państwa” , tak więc płacili równie  
największe podatki, które składali zazwyczaj w naturze21. Najni sz  grup  społeczn  byli Tlacotin - niewolnicy. Wbrew 
pozorom nie było ich zbyt wielu, stanowili jedynie 3% społeczeństwa. W imperium Azteków niewolnikami zostawali 
bankruci, dla których oddanie się pod władzę innej osoby, było jedyn  szans  na przetrwanie, b d  osoby, na które 
nało ono tak  karę za popełnione przestępstwo22. Ka dy obywatel mógł sam siebie sprzedać w niewolę, było równie  
dopuszczalne sprzedawanie członków rodziny. Wbrew pozorom, najni szy stan społeczny nie miał bardzo złych 
warunków. Niewolnicy zwolnieni byli ze słu by wojskowej i płacenia podatków. Mogli posiadać rzeczy na własno ć, 
zakładać rodziny, a nawet posiadać własnych niewolników23. Niewolnik w ka dej chwili mógł się uwolnić poprzez 
wykupienie siebie lub ucieczkę. Wolno ć mo na było odzyskać równie  zawarcie zwi zku mał eńskiego z wła cicielem 
b d  uzyskanie królewskiego azylu.  Źzieci niewolników były wolnymi lud mi24.  

 

2. S downictwo 
Informacje na temat s downictwa dostarcza przede wszystkim trzecia księga Kodeksu Mendozy. S dy powszechne 

były trzystopniowe25. W ka dym dystrykcie (prowincji, państwie - mie cie) istniał jeden s d najwy szego szczebla, 
którego wyroki były ostateczne (Tlacxitlan). Zajmował się on jedynie najpowa niejszymi sprawami karnymi oraz 
procesami Tlatoque. Był to s d odwoławczy dla wyroków s dów redniego szczebla - s dów Teccali. Teccali zajmowały 
się wa niejszymi sprawami karnymi i cywilnymi oraz odwołaniami od wyroków s dów najni szych (Barrio). Te 
ostatnie składały się z sędziów wybieranych po ród lokalnych mieszkańców. Zajmowały się drobnymi sprawami 
karnymi 26.  

 Najwa niejszym i nadzwyczajnym s dem był S d Najwy szy mieszcz cy się w Texcoco27.  Obradowali w nich 
jedynie członkowie Tlatoque, tak więc wyroki wydawane były przez potomków boga. S dy zajmowały się szczególnie 
trudnymi sprawami karnymi, procesami szlachty, sędziów oraz wojowników. W wi tyni palono ogień i kadzidła, by 
ich moc ognia napełniła sędziów przed rozpoczęciem pracy. Skład sędziowski wynosił dwunastu sędziów na czele 
których stał Tenochtitlan28. Miejsce monarchy często zastępował Cihuacoatl . Posiadał on ostateczne zdanie w sprawie, 
jego werdykt uchylał wszystkie poprzednie wyroki29.  Proces Sędziowie zaczynali obradować o zmierzchu, o północy 
ogłaszano przerwę, by wznowić procedurę o wicie30. Obrady prowadzono w dwóch du ych salach lub jednej 
przedzielonej na dwie czę ci przez 10-12 dni. Zwoływano je raz na 80 dni31.   

 Do postępowania dowodowego przykładano du  wagę. wiadkowie przed przesłuchaniem musieli zło yć 
przysięgę, dotykaj c palcem wskazuj cym ziemi a następnie swojego języka. Przysięgi miały szczególn  moc. Wierzono, 
i  działanie wbrew przysiędze zniesie na człowieka nieszczę cie32.  Krzywoprzysię cy byli karani kar , jaka czekała 
oskar onego, nawet je eli ten w toku procesu okazał się niewinny33. Oskar eni nie posiadali prawa do obrony, niemniej 

                                                 
17

 M.C. Mirrow,  Latin American Law :A History of Private Law and Institutions in Spanish America , Austin: University of Texas Press 2004, s. 4. 
18

 D. Friedman, The Azte  Legal…., s. 10. 
19

 Ibidem. 
20

 J. A. Offner, Law and Politics in Aztec Texcoco, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, s. 66. 
21

D. Friedman, The Azte  Legal…., s. 10. 
22

 Ibidem. 
23

 M.C. Mirrow,  Lati  A e i a  La  …, s. . 
24

 Ibidem.  
25

 R. F. Carter, The Amazing Aztecs Jurisprudence, American Bar Association Journal, vol. 50, 1964, s. 667. 
26

 Ibidem, s. 668.  
27

 M.C. Mirrow,  Lati  A e i a  La  …, s.  
28

 J. M. Seus, Aztec Law, American Bar Association Journal, vol 55, 1969, s. 737. 
29

 D. Friedman, The Azte  Legal…., s. 20 
30

 J. M. Seus, Aztec Law, s. 737.  
31

 M.C. Mirrow,  Lati  A e i a  La  …, s. 2 
32

J. M. Seus, Aztec Law, s. 737. 
33

 Ibidem, s. 738.  
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sędziowie często przeprowadzali dowód z konfrontacji, czyli wysłuchiwali zdania pokrzywdzonego oraz oskar onego.  
Posługiwano się równie  dowodami rzeczowymi34. Stronami w procesie mogli być zarówno mę czy ni jak i kobiety 35.  

 Sprawno ć była naczeln  zasad  działania s dów. Procesy charakteryzowały się ustno ci . Większo ć tre ci nie 
była utrwalana36. Najwa niejsze jednak kwestie, protokołowano pismem obrazkowym b d  zapisem fonetycznym, by 
osoby nie umiej ce czytać, mogły zapoznać się z tre ci  37. 

 Sędziowie szkoleni byli w specjalnych szkołach, gdzie poznawali nie tylko prawo, ale równie  zasady 
moralno ci i uczciwo ci38. W ramach rekompensaty za nieskazitelny charakter, dostawali ziemię oraz zastęp 
pomocników od skryb pocz wszy na prywatnych portrecistach skończywszy. Prawo wprowadzone przez Moctezuma I 
stanowiło, i  za większymi przywilejami, szła większa odpowiedzialno ć. Za te same przewinienia członek szlachty 
dostawał bardziej dotkliw  karę, ni  członek ludu. Najsurowsze kary czekały natomiast sędziów 39.  

 

3. Prawo materialne 
3.1. Prawo karne 
 Prawo karne omówione jest bardzo szczegółowo zarówno w Kodeksie Mendozy (Księga III) jak i Florentyna 

(Księga II, VII i VIII). Kary za przestępstwa były niezwykle surowe. I tak mordercy skazywani byli na mierć, chyba e 
najbli sza rodzina ofiary zgadzała się przyj ć zbrodniarza jako swojego niewolnika40. Kara mierci czekała na osoby 
dopuszczaj ce się aktów homoseksualnych, zdrady mał eńskiej (przez ukamieniowanie, członkowie wy szych sfer byli 
paleni ywcem na stosie), pijaństwa (dopuszczalne było odurzenie się alkoholem podczas festynów), ponownego 
zawarcia zwi zku mał eńskiego z byłym mał onkiem/mał onk , b d  zabicia niewolnika41. Złodzieje złota byli 
odzierani ze skóry a następnie składani bogu w ofierze 42. Kłamcy - mę czy ni byli wleczeni po ziemi a  do momentu 
mierci, kobietom rozcinano usta43.  Osoby rozrzutne (a w szczególno ci te, które marnowały jedzenie) mogły trafić za 

swoj  niegospodarno ć w niewolę, a skrajnych utracjuszy czekała kara mierci44. Najwy szy wymiar kary mógł być 
wymierzony równie  za zniesławienie, zakłócanie porz dku publicznego, pod eganie do buntu, b d  noszenie 
królewskich insygniów45.  

 Surowo karano złodziei. Za kradzie  mienia o warto ci przekraczaj cej równowarto ć 20 kolb kukurydzy, a wg 
niektórych ródeł od o miu46, karano mierci  przez uduszenie47. Kradzie  dóbr mniejszej warto ci, nale ało całkowicie 
zrekompensować albo sprawca oddawany był w niewolę48. Włamywacze stawali się niewolnikami wła cicieli domów 
do których się włamali. Tych którzy wynie li z domostw mienie większej warto ci czekało rozłupanie głowy maczug 49. 
Najgorzej traktowano złodziei, którzy do okradania u ywali czarów. Tych czekała kara szubienicy, b d  wydarcie 
serca50. Dzieci do 10 roku ycia nie ponosiły odpowiedzialno ci karnej. Natomiast synowie za popełnienie przestępstwa 
mogli zostać  oddani byli przez rodziców w niewolę. Źziecko, które podniosło rękę na rodzica, mogło to przypłacić 
yciem51. Księ a, którzy popełnili przestępstwa udawali się na wygnanie. Ich domy niszczono, a mienie konfiskowano52.  

Księ y obowi zywał celibat i tak za kontakty z kobietami b d  oddanie się nierz dowiŚ młodych duchownych czekało 
nakłucie całego ciała igłami sosnowymi53.  

 

3.2 Prawo rodzinne 
Prawo rodzinne i mał eńskie opisane jest w Księdze VI Kodeksu Florentyna oraz III Księga Kodeksu Mendozy. 

Prawo Azteków dopuszczało poligamię. Mę czy ni mogli zawierać mał eństwa po ukończeniu 22 roku ycia, kobiety 
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za  po ukończeniu 18 roku ycia54  choć według niektórych mał eństwa dopuszczalne były od 15 roku ycia55. 
Mał eństwa były zazwyczaj aran owane, a w poszukiwaniu wybranki/wybranka brali udział wszyscy członkowie 
rodziny, wł cznie z tym, i  zatrudniano profesjonalnego po rednika, którego zadaniem, było znalezienie jak 
najkorzystniejsze „oferty”56. Zabraniało wstępowania w zwi zek mał eński z członkami rodziny, a czyn taki był 
przestępstwem karanym mierci . Źopuszczalne było natomiast po lubienie ony zmarłego ojca (poza własn  matk ) 
oraz ony po zmarłym bracie. Ilo ć on była wyznacznikiem statusu społecznego, z czym e m  zawsze musiał wskazać 
onę „najwa niejsz ”, której synowie mieli się stać spadkobiercami57. Cię kim przestępstwem była zdrada mał eńska, 

która w najpowa niejszych przypadkach była karana mierci . Rozwody były dopuszczalne i powszechne.  Warunkiem 
otrzymania rozwodu było podjęcie próby pogodzenia się ze sob . W przypadku gdyby próba nie udała się, s d orzekał 
rozwód58.  Przesłanki rozwodowe, które mógł wskazać mę czyzna byłyŚ niezgodno ć charakterów, niewła ciwe 
zachowanie ony, choroba psychiczna ony, bezpłodno ć, lenistwo b d  popadnięcie w biedę.  Kobieta mogła wnie ć o 
rozwód je eli m  u ywał przemocy, opu cił j  b d  nie zapewniał wła ciwej edukacji swoim dzieciom59. Przy rozstaniu 
synowie pozostawali u ojca, córki za  odchodziły z matk . Zarówno rozwodnicy jak i wdowcy i wdowy mogli zawierać 
kolejne zwi zki mał eńskie60.  Wyj tkiem było ponowne zawarcie mał eństwa z byłym współmał onkiem. Czyn ten 
stanowił cię kie przestępstwo za które groziła kara mierci61 .Przy rozwodzie dzielony był równie  maj tek. Ka da ze 
stron otrzymywała z powrotem przedmioty , które wniosła do zwi zku mał eńskiego 62. 

 Oddzielnym rozdziałem było wychowywanie potomstwa. Rodzice zobowi zani byli opiekować się dziećmi w 
jeden narzucony sposób. Kodeks Mendozy szczegółowo zaleca stosowanie kar odpowiednich do poszczególnych grup 
wiekowych. Źzieci poni ej 10 roku ycia co do zasady nie powinno było się karać, choć od 8 roku ycia dopuszczalne 
było straszenie dzieci podziurawieniem ich ciała kolcami agawy63. W dziewi tym roku ycia rodzice mogli przej ć od 
słów do czynów, z czym e dziewczynkom mo na było dziurawić jedynie nadgarstki. Chłopcy natomiast karani byli po 
całym ciele64. 

 Powy ej 10 roku ycia paleta sankcji rozszerzała się. Po pierwsze dzieci ponosiły odpowiedzialno ć karn , za  
rodzice zyskiwali szersze perogatywy w kierunku karania. 10 latkowie bici byli kijem. W wieku 11 lat mo na było 
podduszać dzieci dymem z ogniska. Źwunastoletni chłopcy za swoje przewinienia byli wi zani i zostawiani na cały 
dzień na wilgotnym gruncie. Źziewczynki zaczynały otrzymywać l ejsze kary. Za swoje przewinienia zmuszane były 
do wstania w nocy i zamiatania podwórka a  do rana65. Od trzynastego roku ycia kwestia karania wg Kodeksu 
Mendozy przestawała być dla rodziców istotna, za  dzieci wychowywano poprzez anga owanie ich w pracy domowe66. 
Wyj tek stanowiły sprawy obyczajowe.  Źotkliwe kary spotykały chłopców, którzy przyłapani zostali na przebywaniu 
sam na sam z dziewczyn  (wł cznie z przypalaniem na ogniu). Źziewczynki nie były karane za rozwi zło ć, choć jak 
podaj  ródła w niektórych miejscach imperium, matki karały rozwi złe córki sypi c im pieprz do oczu oraz do 
„grzesznych” czę ci ciała67.  

 Kobiety w Imperium cieszyły się du ym zakresem swobody i autonomii, z tym wyj tkiem , e najwy sze 
funkcje w państwie przysługiwały jedynie mę czyznom68. Nie mo na mówić o równo ci wobec prawa. W literaturze 
mówi się o paralelnych regulacjachŚ oddzielnych dla kobiet i oddzielnych dla mę czyzn, a o za tym idzie innych 
obowi zkach i przywilejach 69. Wg Księgi X Kodeksu Żlorentyna idealna kobieta, to kobieta cię ko pracuj ca, 
sprawuj ca w pierwszym rzędzie opiekę nad potomstwem i jednocze nie kobieta „szlachetna”, potrafi ca „rz dzić”, 
„zarz dzać” oraz „przewodzić”70. Przymioty te oznaczaj , e kobieta powinna była podejmować równie  obowi zki 
niezwi zane z prowadzeniem domu. Kobiety sprawowały funkcje urzędnicze na targach oraz w swoich Calpulli.  
Kobiety mogły być kupcami, mogły podró ować, uczyć się obcych języków oraz poznawać nowe kultury. Podobnie w 
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Kodeksie Borgia i Kodeksie Borbonicus „kobieta i męzczyzna rysowani byli twarzami do siebie, na znak równego 
statusu, szacunku i wagi. Byli tej samej wielko ci i kształtów, co oznacza ich równ  siłę w yciu społecznym”71 . 

 
 
3.4 Prawo spadkowe 
Sukcesję spadkow  omawiaj Ś Księga XI Kodeksu Florentyna oraz wspomnienia Cervantesa (XVI w.).  W ród 

badaczy przewa a pogl d, i  w społeczeństwie Azteków uprawnieni do dziedziczenia byli zarówno mę czy ni jak i 
kobiety72. Samo przechodzenie maj tku miało charakter dziedziczenia ustawowego poł czonego z testamentowym. 
Spadek mógł i ć „z mę czyzny na mę czyznę,  z kobiety na kobietę  oraz z kobiety na mę czyznę”73.  Co do zasady 
maj tek matki przechodził na córkę, maj tek ojca na pierworodnego syna, drogocenne klejnoty oraz tytuły honoroweŚ z 
brata na brata, za  prawa maj tkowe jak np. prawo do pobierania podatkówŚ na mał onków. Ziemia zazwyczaj 
zapisywana była wielu osobom w testamencie74. Testamenty wg Cervantesa sporz dzali na pi mie duchowni, a 
następnie podpisywali je obecni członkowie rodziny, znajomi b d  urzędnicy państwowi75.  

 

3.5. Prawo ziemskie  
Wła cicielem ziemi był władca, który nadawał j  Aztekom do władania76. Nowe ziemie zdobywane w drodze 

podbojów, dzielone były przez władcę pomiędzy szlachtę, wojowników, b d  przydzielane w u ytkowanie chłopów w 
ich Capulli77. W efekcie, trudno mówić o własno ci prywatnej ziemi w Imperium Azteków. Władanie przypominało 
raczej u ytkowanie wieczyste. Ziemi  władało się jak wła ciciel, mo na j  było sprzedać, podarować, dziedziczyć, 
jednak tytuł własno ci przysługiwał władcy, a czę ć dochodów oddawano mu w ramach „czynszu”78.  Prawo własno ci 
przysługiwało jedynie wobec rzeczy ruchomych. Prawo własno ci przysługiwało tak samo mę czyznom jak i 
kobietom79. Przypomnieć jednak nale y, i  osoby niebęd ce Tlatoque, nie mogły posiadać pewnych rzeczy jak np. 
klejnotów czy lnianej odzie y. Kodeks Żlorentyna Księga IV wyró nia następuj ce sposoby nabycia własno ciŚ  
spadkobranie, obdarowanie, odziedziczenie, zdobycie poprzez pracę, zakupienie, otrzymanie w posagu (kobiety)80. 

 

Podsumowanie 
Społeczeństwo Azteków było zró nicowane i podzielone na cztery główne grupy społeczneŚ szlachtę, klasę 

redni , lud i niewolników. Ka da z klas miała charakterystyczne dla siebie prawa, obowi zki i przywileje. W 
funkcjonowaniu grup społecznych widoczne jest, i  przywileje nie były rozdawane jedynie z racji urodzenia. Na wiele 
honorów nale ało zasłu yć prac  i osi gnięciami. Większy zakres przywilejów ł czył się z większ  odpowiedzialno ci  
karn  i bardziej dotkliwymi sankcjami karnymi. Niewolnictwo ró niło się od tego znanego w źuropie. Przedstawiciele 
najni szego stanu wci  posiadali prawa oraz mo liwo ci by dokonać społecznego awansu.  

 Imperium zorganizowane było na zasadzie współistnienia autonomicznych państw- miast oraz podbitych 
prowincji zarz dzanych przez Tlatoani, nad którymi władzę zwierzchni  sprawował władca Tenochtitlan.  Mimo 
przyrównania w literaturze formy rz dów do monarchii absolutnej, nale y zauwa yć, i  dominacja Tanochtitlan 
polegała przede wszystkim na nakładaniu obowi zków podatkowych na ziemie podbite.  
 S downictwo imperium było trzystopniowe oraz posiadało nadzwyczajny rodek zaskar enia w postaci 
postępowania przed S dem Najwy szym, który mie cił się w Tenochtitlan.. S dy podzielone były na cywilne, karne i 
wojskowe. Własne s downictwo mieli kupcy. Kary za przestępstwa były bardzo surowe, za wiele przewinień czekała 
kara mierci wykonywana na najró niejsze sposoby (w zale no ci od rodzaju przestępstwa). Szczególnie srogo prawo 
traktowało kwestie moralne oraz maj tkowe. To drugie wynikało z faktu, i  imperium nieustannie zmagało się z 
klęskami głodu. Tak więc kradzie  jedzenia była rzecz  niezwykle dotkliw , tak samo jak jego marnotrawienie, czy te  
nieprawidłowe uprawianie ziemi.  
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 Prawo Azteków przykładało du  wagę do wychowania dzieci, kazuistycznie reguluj c katalog kar 
wychowawczych „stosownych” do wieku. Mał eństwa mogły być poligamiczne, a ilo ć on wiadczyła o statusie 
społecznym. Źopuszczalne były rozwody, ponowne zawarcie mał eństwa, niedopuszczalne było kazirodztwo. Kobiety 
posiadały prawo własno ci, choć widoczne jest, i  mę czy ni byli bardziej uprzywilejowani od kobiet. Ziemie nale ały 
do władcy, który nadawał je do korzystania poszczególnym osobom, organizacjom (ko cioły, urzędy), b d  jednostkom 
terytorialnym, w zamian za regularne płacenie danin. Prawo własno ci ograniczało się do ruchomo ci. 

 
 

*** 

 

Article is an overview of the legal system in Aztec Empire of XV - XVI century. Author describes   social structure 
of the Empire, legal institutions, court proceeding and substansive law including: criminal law, family law and property 
law.
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Feederalna struktura Szwajcarii ukształtowała się na naturalnym podło u społecznym, a cały system państwa został 
oparty na zdecentralizowanej władzy publicznej1. Żederalizm jest jednym z najbardziej znacz cych wektorów 
szwajcarskiej państwowo ci2. Dla zwykłego obserwatora helwecka demokracja mo e wydawać się bardzo 
skomplikowanym, trudnym do zrozumienia i scharakteryzowania g szczem politycznych instytucji, które oprócz tego, 
e słu  podejmowaniu istotnych decyzji państwowych, to tak e anga uj  obywateli w owy proces decyzyjny. Mo na 

stwierdzić, e obok federalizmu to wła nie demokracja bezpo rednia jest drugim wektorem państwowo ci w tym 
niewielkim europejskim kraju i dlatego te  Szwajcaria bywa często nazywana „perł  demokracji bezpo redniej”, gdy  to 
wła nie w Szwajcarii stosowanych jest wiele bezpo rednich procedur demokratycznych na wszystkich trzech 
poziomach administracyjnych tego państwa3. 

Idea partycypacji obywateli w procesie decydowania o wa nych kwestiach politycznych, stanowi immamentn  
czę ć historii Szwajcarii. W wielu ródłach jest zaznaczany fakt, i  ju  w dobie wieków rednich wła ciciele stad bydła 
na wysokogórskich pastwiskach stanowi cych własno ć wspólnoty zbiorowo podejmowali decyzje4. Podkre lano 
wówczas istnienie demokratycznych tradycji, które funkcjonowały w przeszło ci i które nale ało zachować.  

Istnienie ró nych instytucji demokracji bezpo redniej było w tym małym państwie nie tylko czym  naturalnym, 
mo na przyj ć, e było to nawet konieczne. Zarz dzanie nim z jednego centrum decyzyjnego nie mogło być efektywne, 
zwłaszcza w czasach dawnych gdy ani komunikacja, ani ł czno ć nie były tak rozwinięte jak współcze nie. Szwajcaria 
to kraj górski, trudno dostępny, wielojęzyczny, wielokulturowy. Osiadłe w dolinach górskich wspólnoty były skazane 
poniek d na samodzielno ć i zmuszone do samodzielnego decydowania o sobie. żórale helweccy niechętnie widzieli 
nad sob  pana, o czym przypomina słynna legenda o Wilhelmie Tellu5. 

Żaktem, który nie budzi adnych w tpliwo ci, jest to, e wraz z upływem czasu szwajcarska demokracja 
bezpo rednia ewoluowała. Źynamika owych zmian widoczna jest przede wszystkim w zwiększaj cym się zakresie i 
rosn cej częstotliwo ci odwoływania się do mechanizmów demokracji bezpo redniej, zarówno na poziome federalnym, 
kantonalnym oraz gminnym6. W zwi zku z owym przeobra eniem helweckiej demokracji bezpo redniej w ci gu 
ostatnich 150 lat jej wpływ na działalno ć instytucji publicznych oraz rozwój tego państwa i jego kulturę polityczn  jest 
nieunikniony. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu demokracji bezpo redniej na jako ć polityki gospodarczej oraz 
na dobrostan subiektywny obywateli. Opisuj c funkcjonowanie tej formy sprawowania rz dów w Konfederacji 
Szwajcarskiej mo na podj ć kilka dylematów. Po pierwsze, nale y się zastanowić jak bezpo rednia legislacja kształtuje 
wiadomo ć polityczn  obywateli. Po drugie, jakie konsekwencje ekonomiczne płyn  z tej formy sprawowania władzy. 

Czy rzeczywi cie obywatele podejmuj  decyzje powoduj ce zmniejszenie wydatków bud etowych, czy rozległe prawa 
do współdecydowania mog  mieć wpływ na dług publiczny, skalę uchylania się od obowi zku podatkowego oraz na 
wysoko ć PKB. Warto tak e sprawdzić jak stopień partycypacji politycznej obywateli przekłada się na ich poziom 
zadowolenia z ycia.  

S  to kwestie wa ne, bowiem zastosowanie instytucji demokracji bezpo redniej dotyczy szczebla 
ogólnopaństwowego, regionalnego oraz lokalnego. Nadto, ocena rozwi zań helweckich stanowi istotny argument w 
dyskusji po więconej funkcjonowaniu demokracji bezpo redniej w dwudziestym pierwszym stuleciu. 

Szwajcarskie ludowładztwo, w jego bezpo redniej formie, mo e być scharakteryzowane poprzez dwie cechy. 
Pierwsz  z nich jest to, e dyskurs polityczny, poprzedzaj cy głosowanie nad dana spraw , owocuje lepszym obiegiem 
informacji dotycz cych głosowanej kwestii w ród obywateli ni  w przypadku demokracji po rednich. Prowadzi to do 
stanu, w którym okre lone gremia polityczne maj  bardzo ograniczon  mo liwo ć realizacji swoich interesów, które nie 
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zawsze s  zbie ne z interesem ogółu. Po drugie, wspomniana dyskusja doprowadza do refleksji nad zajętymi 
stanowiskami politycznymi, co mo na sprowadzić do następuj cego dylematuŚ czy zaproponowane rozwi zania będ  
korzystne dla w skiej grupy osób, czy te  dla całego społeczeństwa. Skutkuje to tym, e obywatele czuj  się bardziej 
odpowiedzialni przy podejmowaniu decyzji politycznych i s  zdolni do zaakceptowania rozwi zań, które mog  
spowodować straty w ich własnym maj tku. Uwa a się, e obie wspomniane cechy doprowadzaj  do ró nic w 
podejmowaniu decyzji z zakresu polityki gospodarczej7. 

W latach 90-tych w Szwajcarii zaistniał spór dotycz cy przyszło ci demokracji bezpo redniej w tym państwie. 
Postulowano ograniczenie udziału obywateli w procesie podejmowania wa nych decyzji państwowych poprzez 
podniesienie wymaganej liczby podpisów niezbędnych do zorganizowania referendum oraz uruchomienia inicjatywy 
ludowej. Proponowano tak e wył czenie pewnych dziedzin spod mo liwo ci głosowania w referendum np. spraw 
dotycz cych finansów publicznych. Pod koniec XX wieku profesor Walter Wittman napisał, e „Szwajcaria musi odej ć 
od demokracji bezpo redniej i wybrać demokrację parlamentarn  jak inne kraje. Je eli nie uda się tego uczynić 
demokracja bezpo rednia, a zawłaszcza instytucja referendum, zrujnuje szwajcarsk  gospodarkę”8. żłówne zarzuty, 
które były wówczas podnoszone, dotyczyły hamowania wzrostu gospodarczego oraz powstrzymywania innowacji. Ta 
szeroka krytyka, płyn ca ze rodowisk akademickich i biznesowych stanowiła asumpt do głębszych badań dotycz cych 
relacji zachodz cych między polityk  gospodarcz  a demokracj  bezpo redni . W zwi zku występuj cymi ró nicami w 
stosowaniu instytucji demokracji bezpo redniej w poszczególnych kantonach oraz gminach, naukowcy mogli skorzystać 
z bardzo zró nicowanych danych empirycznych w swoich analizach statystycznych.  

W zwi zku z federaln  struktur  Szwajcarii, wiele wa nych kompetencji władczych pozostaje w gestii 26 
kantonów. Na poziomie ogólnopaństwowym instrumenty demokracji bezpo redniej występuj  obok instytucji 
demokracji po redniej takich jak parlament i rz d. Najwa niejszymi narzędziami demokracji bezpo redniej na poziomie 
kantonalnym s  inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji kantonalnej albo innego aktu prawnego oraz 
referenda obligatoryjne i fakultatywne, dotycz ce zmian w prawie oraz poziomu nowych wydatków publicznych w 
kantonie. Źostępno ć do wspomnianych instytucji jest zró nicowana w poszczególnych kantonach. Warto tak e 
wspomnieć, e w pięciu kantonach stosowana jest instytucja zgromadzenia mieszkańców (patrz tabela 1), która słu y do 
dyskutowania i głosowania nad wszystkimi sprawami z zakresu prawodawstwa i finansów.  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, które ze szwajcarskich kantonów postrzegane s  jako bardziej 
demokratyczne. Nale y przez to rozumieć zakres stosowania instytucji demokracji bezpo redniej. Jak ju  zostało 
wspomniane, w poszczególnych kantonach stopień rozwinięcia demokracji bezpo redniej jest niejednolity. Źla 
przedstawienia owej ró norodno ci, stworzono indeks praw demokratycznych, który wskazuje na zakres korzystania z 
mechanizmów demokracji bezpo redniej9. Aby stworzyć owy współczynnik, przedstawiono ankietowanym do oceny 
(w skali od 1 do 6) dostępno ć takich form partycypacji jakŚ inicjatywa ludowa dotycz ca zmiany konstytucji 
kantonalnej i zmiany prawa kantonalnego, referendum obligatoryjne i fakultatywne w sprawie zmiany prawa 
kantonalnego oraz referendum dotycz ce wydatków publicznych. Następnie ankietowani zostali poproszeni o 
wskazanie (w tej samej skali) jak oceniaj  wymogi niezbędne do zainicjowania instrumentów bezpo redniego 
sprawowania władzy tj. minimalna liczba podpisów wymagana do wszczęcia danej procedury, czas, w którym nale y 
zebrać okre lon  ilo ć podpisów oraz poziom wydatków publicznych na jednego mieszkańca w przypadku referendum 
dotycz cego spraw finansowych. W obu przypadkach „jeden” oznacza du  barierę, „sze ć” mał  barierę. Zebrane 
odpowiedzi zostały następnie u rednione. Wyniki dokonanych badań zaprezentowano w poni szej tabeli. 

 
Tabela 1. Indeks praw demokratycznych w kantonach Konfederacji Szwajcarii 

Kanton Inde
ks 

Kanton Inde
ks 

Kanton Indeks 

Argowia 4.60 Gryzonia 4,83 Schwyz 4,85 

Appenzell  Innerrhoden ZM Jura 3,64 Turgowia 4,42 

Appenzell Ausserrhoden ZM Lucerna 4,01 Ticino 2,20 

Berno 3,39 Neuchâtel 2,72 Uri 5,27 
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Bazylea Okręg 5,57 Nidwalden ZM Vaud 1,96 

Bazylea Miasto 4,99 Obealden ZM Valais 3,46 

Fryburg 2,39 Sankt Gallen 3,46 Zug 4,32 

Genewa 1,58 Szafuza 4,77 Zurych 4,27 

Glarus ZM Solura 5,46   

ródłoŚ B. S. Żrey, A. Stutzer, Happiness prospers in democracy, “Journal of Happiness Studies” 2000,  vol. 1, s. 79 – 
102. 

Obja nienieŚ ZM oznacza zgromadzenie mieszkańców. 
 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ekonomistów z Uniwersytetu w Zurychu Bruno Żreya i Aloisa 

Stutzera kantony Bazylea Okręg, Bazylea Miasto, Uri, Solura oraz Schwyz nalez  do najbardziej demokratycznych w 
całej Szwajcarii. Najmniej Źemokratycznymi kantonami s  żenewa, Vaud, Ticino, Żryburg oraz Neuchâtel. 

Pierwsze analizy dotycz ce relacji między demokracj  bezpo redni  a redystrybucj  finansów publicznych zostały 
ju  przeprowadzone w 1978 oku. Wynika z nich, e wzrost wydatków publicznych w gminach, gdzie na szerok  skalę 
stosowane s  instytucje demokracji bezpo redniej, jest - ceteris paribus - prawie o trzy punkty procentowe ni szy, ni  w 
gminach gdzie dominuje demokracja po rednia10. W miastach z szerokim wykorzystaniem instytucji demokracji 
bezpo redniej dług publiczny jest mniejszy11. Z przeprowadzonych badań wynika, e w 47 ze 131 badanych miast (s  to 
te miasta, których mieszkańcy nie maj  adnych bezpo rednich praw dotycz cych podejmowania decyzji bud etowych) 
dług publiczny wynosił rednio na podatnika około 10 000 franków więcej. Źodatkowo, te szwajcarskie miasta, które 
stosuj  referenda bud etowe maj  o 14% mniejsze wydatki publiczne. Zaskakuj cy jest jednak fakt, e w tych miastach 
podatek dochodowy, był o 14% wy szy ni  w pozostałych badanych miejscowo ciach. Jest to dowód sugeruj cy, e 
obywatele w systemie demokracji bezpo redniej s  skłonni płacić większe podatki przez co ponosz  większe wydatki na 
usługi publiczne, jednocze nie zmniejszaj c zakres tych usług. Skutkuje to mniejszym długiem publicznym per capita w 
systemie demokracji bezpo redniej.  

Zapada jednak pytanie, jak ni szy poziom wydatków publicznych wpływa na ceny usług publicznych i 
efektywno ć sektora publicznego? Aby odpowiedzieć na postawiony dylemat, została przeprowadzona analiza kosztów 
wywozu mieci w 103 szwajcarskich miastach w 1970 roku12. Wynika z niej, e redni koszt wywozu odpadów na 
gospodarstwo domowe był w badanym okresie ni szy w miastach, gdzie stosowano instytucje demokracji bezpo redniej. 
Koszty te były wy sze o 10% wtedy gdy wywóz odpadów organizowany był przez prywatne przedsiębiorstwa. W 
miastach, w których dominowały instytucje demokracji po redniej, wywóz odpadów (dokonywany przez prywatne 
przedsiębiorstwa) był dro szy o 20%. W przypadku miast, które stosowały demokrację po redni  a wywozem odpadów 
zajmowały się instytucje publiczne, koszty tego procesu były o 30% większe ni  w pierwszym przypadku. Żakt ten 
udowadnia, e demokracja bezpo rednia obni a ceny usług publicznych i zwiększa efektywno ć sektora publicznego.  
Wraz z wynikami w zakresie polityki bud etowej, jest to dowód potwierdzaj cy hipotezę, która stanowi, e demokracja 
bezpo rednia limituje swobodę władz publicznych w realizowaniu ich partykularnych interesów.  

Innym interesuj cym aspektem jest wpływ demokracji bezpo redniej na płacenie podatków przez obywateli. Z 
przeprowadzonych badań wynika, e w kantonach, w których mieszkańcy maj  du y wpływ na politykę bud etow , 
skala uchylania się od obowi zku podatkowego jest ni sza, ni  w kantonach gdzie obywatele takiego wpływu nie 
posiadaj 13. Korzystaj c z danych z lat 1965, 1970 oraz 1978, wykazano, e w kantonach bardziej demokratycznych 
uchylanie się od płacenia podatków jest – ceteris paribus – ni sze o około 1500 franków na podatnika w porównaniu z 
tymi kantonami, które nie wykorzystuj  instrumentów demokracji bezpo redniej. Rezultaty badań dotycz cych 
unikania płacenia podatków w kantonach Szwajcarii, wskazuj  na to, e mieszkańcy kantonów z demokracj  
bezpo redni  s  bardziej odpowiedzialni za sprawy ich wspólnoty regionalnej, poniewa  aktywnie i z du  
wiadomo ci  obywatelsk  uczestnicz  w podejmowaniu decyzji dotycz cych wspólnoty, do której nale . Wykazuj  

większ  gotowo ć do zaakceptowania rozwi zań, które prowadz  do zmniejszenia ich własnych dochodów, ni  
obywatele kantonów, w których dominuje demokracja przedstawicielska.  
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Powy sze rozwa ania potwierdzaj  hipotezę, która stanowi, e system demokracji bezpo redniej jest bardziej 
wydajny finansowo ni  system demokracji po redniej. Skoro jest on bardziej wydajny to powinien prowadzić do 
lepszych skutków finansowych. Analizuj c relację między referendum bud etowym a wynikiem gospodarczym w 
szwajcarskich kantonach, mo na stwierdzić, e PKB przypadaj ce na mieszkańca jest wy sze tam gdzie stosuje się 
referendum bud etowe14. Źane od 1984 do 1993 roku dla 26 szwajcarskich kantonów pokazuj , e PKB per capita jest o 
około 5% wy sze w kantonach, w których stosuje się referendum bud etowe. Nie oznacza to jednak, e takie 
twierdzenie niesie za sob  absolutn  tre ć. Przytoczone wyniki badań bywaj  przedmiotem krytyki ze strony 
niektórych badaczy, którzy podnosz , e kantony bogatsze mog  pozwolić sobie na szersze korzystanie z instytucji 
demokracji bezpo redniej15. 

Przedstawione powy ej wyniki analiz dotycz cych wzajemnych relacji między polityk  finansow  a demokracj  
bezpo redni  w kantonach Konfederacji Szwajcarskiej wskazuj  jednoznacznie na korzystne rezultaty ekonomiczne, 
które płyn  z szerokiego stosowania mechanizmów demokracji bezpo redniej. Im bardziej rozwinięte s  mo liwo ci 
partycypacji obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji publicznych poprzez inicjatywę ludow  lub referendum, tym 
bardziej polityka rz dowa jest zbie na z preferencjami wyborców16. Niektórzy badacze wskazuj , e zakres 
oddziaływania demokracji bezpo redniej jest znacznie szerszy. Twierdz  bowiem, e im bardziej rozwinięte s  
instytucje demokracji bezpo redniej w danym kantonie to jego mieszkańcy s  bardziej zadowoleni z ycia17. Owy 
wy szy poziom zadowolenia z ycia w ród obywateli, zwi zany z mo liwo ci  partycypacji w podejmowaniu wa nych 
decyzji publicznych, jest po czę ci spowodowany samym uczestnictwem w procesie decyzyjnym, a nie tylko 
osi gnięciem preferowanych wyników politycznych czy te  gospodarczych.  

Jak ju  zostało wcze niej wspomniane, demokracja bezpo rednia stwarza warunki dla powa nej dyskusji 
politycznej, która jest co do zasady otwarta dla całego społeczeństwa i nie kończy się tylko na podjęciu odpowiedniej 
decyzji w dniu głosowania. Post-referendalny dyskurs w społeczeństwie po więcony jest interpretacji wyniku 
referendum oraz ewentualnej mo liwo ci zainicjowania nowego referendum w przyszło ci. Ten proces polityczny, 
który ma charakter ci gły, dostarcza swoistej satysfakcji nie tylko „zwycięzcom” ale tak e „przegranym”, gdy  obie 
wspomniane grupy maj  poczucie, e ich zapatrywania na dan  sprawę zostały powa nie potraktowane w uczciwym 
procesie politycznym. Mo na zatem wysun ć twierdzenie, e satysfakcja wyniesiona z mo liwo ci uczestniczenia w 
mechanizmach demokracji bezpo redniej wpływa na większe zadowolenie z ycia w ród obywateli. Aby zweryfikować 
to stwierdzenie zostało przeprowadzone następuj ce badanie na grupie 6000 osób, która obejmowała Szwajcarów oraz 
osoby mieszkaj ce w Szwajcarii, a nie posiadaj ce szwajcarskiego obywatelstwa18. Respondentom zadano pytanieŚ „Jak 
oceniasz swój poziom zadowolenia z ycia?”. Źla ułatwienia odpowiedzi, ankietowanym została przedstawiona tabela w 
dziesięciopunktowej skali, w której „jeden” oznacza „całkowicie niezadowolony” za  „dziesięć” – „całkowicie 
zadowolony”. Badanie przeprowadzono w 21 kantonach (nie uwzględniono kantonów, w których funkcjonuj  
zgromadzenia mieszkańców – tabela 1). Wyniki przedstawiaj  się bardzo interesuj co. Udowodniono, e wzrost o 
jednostkę indeksu praw demokratycznych (tabela 1) powoduje zwiększenie odsetka osób, które oceniaj  swój poziom 
zadowolenia z ycia jako „całkowicie satysfakcjonuj cy” o 2,7 punktów procentowych19. Je li przyjrzymy się osobom, 
które oceniaj  swój poziom zadowolenia z ycia jako „jeden” to wzrost o jednostkę indeksu praw demokratycznych 
powoduje, e spada odsetek osób całkowicie niezadowolonych a  o 4 punkty procentowe20. Przedstawione rezultaty 
tylko potwierdzaj , e korzystanie z instrumentów demokracji bezpo redniej powoduje, i  ludzie staj  się szczę liwsi.  

 

Podsumowanie 
Powy sze rozwa ania wskazuj  na to, e demokracja bezpo rednia wpływa korzystnie na osi gane wyniki 

gospodarcze oraz przekłada się na wysoki poziom zadowolenia z ycia w ród mieszkańców. W porównaniu z systemami 
demokracji po redniej, demokracja bezpo rednia zapewnia dwie zalety zwi zane z podejmowaniem decyzji 
politycznych. Po pierwsze, proces dyskusyjny, poprzedzaj cy podjęcie danej decyzji, skutkuje lepszym obiegiem 
informacji o głosowanej kwestii w ród społeczeństwa. Ten fakt kładzie silne restrykcje na gremia polityczne, które 
musz  liczyć się ze zdaniem przeciętnego ale wiadomego politycznie wyborcy. Mo na stwierdzić, e jest to forma 
kontroli społecznej, w której obywatel staje się partnerem legislatorów przy podejmowaniu decyzji publicznej. Po 
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drugie, owy dyskurs polityczny, tak mocno widoczny, który toczy się na ró nych poziomach społeczeństwa, 
doprowadza do rewizji postawy obywatelskiej od indywidualistycznej do takiej, która uwzględnia interes społeczny. 
Obywatele czuj  się bardziej odpowiedzialni za ich wspólnotę lokaln , b d  regionaln , co skutkuje tym, e s  oni 
skłonni zaakceptować rozwi zania powoduj ce straty w ich własnym maj tku. To wła nie wspomniany dyskurs 
polityczny stanowi ławę fundamentow , na której opiera się kultura polityczna tego państwa. Źzięki niemu 
mechanizmy demokracji bezpo redniej przynosz  wymierne korzy ci dla całego społeczeństwa. 

Rezultaty przeprowadzonych analiz ekonometrycznych wskazuj  na silny i pozytywny wpływ demokracji 
bezpo redniej na osi gane wyniki gospodarcze. Badania potwierdzaj , e stosowanie narzędzi demokracji bezpo redniej, 
w postaci referendum czy inicjatywy ludowej, istotnie wywołuje spadek wydatków publicznych, zmniejsza dług 
publiczny oraz skalę uchylania się od płacenia podatków i korzystnie wpływa na wysoko ć PKB. Źodatkowo 
udowodniono, e im bardziej ludzie anga uj  się w politykę poprzez  instytucje demokracji bezpo redniej tym bardziej 
s  zadowoleni z ycia. Wynika st d, e poziom partycypacji w yciu politycznym państwa, kantonu lub gminy jest 
bardziej istotny ni  poziom dochodów osobistych. Zadaje to kłam powszechnemu stwierdzeniu, e obywatele s  
zainteresowani przede wszystkim polepszaniem swojej sytuacji maj tkowej. Warto tak e zaznaczyć, e wyborców 
cechuje znacznie większy konserwatyzm w procesie decydowania o sprawach publicznych ni  obieralnych polityków, a 
instytucje demokracji bezpo redniej przyczyniaj  się do tego, e przekonania obywateli uzyskuj  lepsz  reprezentację.  

Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma praktycznie adnych argumentów, które pomniejszałyby znaczenie 
demokracji bezpo redniej. żdy politykę prowadzi się w oparciu o zasadę konsensusu oraz gdy obywatele maj  
mo liwo ć bezpo redniego wpływu na podejmowane decyzje polityczne to owocem takiego stanu jest polityka bardziej 
przemy lana ni  ma to miejsce w demokracji czysto parlamentarnej, w przypadku której nieodpowiednie decyzje trzeba 
niekiedy cofać du ym kosztem. Mo na zatem stwierdzić, e wszystkie przytoczone skutki działania instrumentów 
demokracji bezpo redniej stanowi  jej warto ć dodan .  

 
 

*** 

 
 
Previous studies on direct democracy seem to suggest that political culture in Switzerland is to a large extent influ-

enced by its direst democracy. Direct voter participation leads to a different type of communication among citizens and 
also citizens and representatives. As a result of this phenomenon, government policies are more in line with median 
voter preferences in direct then in representative democracies. As a consequence, public expenditure and public debt 
are lower when citizens enjoy direct democratic rights. Citizens also feel more responsible for their community: tax 
evasion is lower in direct than in representative democratic systems. In addition, the more developed the institutions of 
direct democracy, the happier the individuals are. 
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1. Współczesne oblicza paserstwa 
Obecne prawo karne ulega widocznemu procesowi internacjonalizacji zarówno samego prawa jak i systemu 

sprawiedliwo ci i prywatyzacji poprzez udział podmiotów prywatnych w procesie resocjalizacji (prywatne więzienia). 
Cech  wymiaru sprawiedliwo ci staje się te  występowanie w innej roli  przestępców czy podejrzanych w procesie, 

bardzo du a ilo ć rodków łagodz cych lub zwiększaj cych karę, zwiększanie roli rodków egzekucyjnych a tak e 
rodków kontroli (np. poprzez dane informatyczne). 

Istnieje wiele definicji paserstwa. Paserstwo polega na ukryciu lub trzymaniu rzeczy przez pasera, który wie e 
przedmiot słu ył do popełnienia czynu zabronionego albo e przedmiot pochodzi z takiego czynu. Najczę ciej paserstwo 
słu y po rednikom do przeniesienia własno ci rzeczy wiedz c, e rzecz pochodzi z przestępstwa lub wykroczenia. W 
polskim prawie stanowi  o tym przepisy kodeksu karnego1, a konkretnie artykuł 291, 292, 293 i 294 k.k. 

Artykuł 291 k.k. stanowi, eŚ 
 „§1.Kto rzecz uzyskan  za pomoc  czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz 

przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesięcy do lat 5. 
 §2.W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia 

wolno ci do roku.” 
Nie wolno równie  pomin ć ostatniego artykułu z wy ej wymienionych, który tworzy kwalifikowane typy 

wskazanych w nim przestępstw, w tym paserstwa umy lnego z art. 291 k.k. Stanowi on, eŚ „§1. Kto dopuszcza się 
przestępstwa okre lonego w art. 278 kradzie , § 1 lub 2, art. 284 przywłaszczenie, § 1 lub 2, art. 285 nielegalne 
uruchomienie impulsów telefonicznych, § 1, art. 286 oszustwo, § 1, art. 287 oszustwo komputerowe, § 1, art. 288 
zniszczenie rzeczy, § 1 lub 3, lub w art. 291 paserstwo umy lne, §1, w stosunku do mienia znacznej warto ci, podlega 
karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.” 

Znamieniem kwalifikuj cym jest popełnienie czynu w stosunku do mienia znacznej warto ci. Mienie znacznej 
warto ci ma swoj  definicję legaln  w art. 115 § 5 k..k. i zgodnie z ni  jest nim mienie, którego warto ć w czasie 
popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł. 

Paserstwo zostało umieszczone w rozdziale XXXV kodeksu karnego, a więc w dziale dotycz cym przestępstw 
przeciwko mieniu. Jest to istotna zmiana wprowadzona w roku 1963, gdy  kodeks karny z 1932 roku umieszczał 
paserstwo w dziale XXV, przestępstw przeciwko porz dkowi publicznemu. Źziałanie paserstwa mimo umieszczenia go 
w konkretnym dziale 2godzi zarówno we własno ć jak i w owy porz dek publiczny. Artykuły 291 i 292 maj  
zastosowanie w stosunku do rzeczy, które pochodz  z jakiekolwiek przestępstwa. Zalicza się tu z rzymskiego res (rzecz) 
skradzion , sprzeniewierzon  czy wyłudzon . Omawiane artykuły maj  zabezpieczać wspomnian  we wcze niejszym 
akapicie sankcj , legalny obrót rzeczami. 

Przy przedmiocie paserstwa często problemem staje się kwestia uznania gotówki jako rzeczy, która wedle samej 
definicji rzymskiego res, rzecz  nie jest. 

S d Najwy szy stwierdził w postanowieniu z dnia 10.10.1966, e „Przez rzecz uzyskan  z przestępstwa nale y 
rozumieć równie  rzeczy zamienne, np. pieni dze w gotowi nie”3. Na gruncie kodeksu karnego, rzecz  pochodz c  z 
paserstwa mogły być przedmioty nie posiadaj ce adnej warto ci maj tkowej, takie jak bezwarto ciowe pami tki, 
fotografie itp.        

A więc rzecz  pochodz c  z paserstwa nie musi być przedmiot maj cy jak kolwiek warto ć namacaln , musi 
natomiast pochodzić zgodnie z jego definicj  z przestępstwa. 

Nie traci kwalifikacji paserstwa  posiadanie rzeczy przetworzonej z rzeczy uzyskanej z czynu zabronionego. 
Natomiast rzecz zrobiona ze skradzionego materiału wymaga zbadania jaki udział stanowiła praca przetwórcza a na ile 
wycenia się warto ć skradzionego materiału.4 

                                                 
1  Usta a z d ia  ze a  oku  Kodeks ka , Dz. U. z  ., N  , poz. , z póź . z . 
2   A d zej Ma ek, E il Pł a ze ski, Adolf Pe ze iuk, K adzież i pase st o ie ia p at ego, W da i t o P a i ze, Wa sza a , s. -  
3O“NKW , z. , poz. , s.  
4 ok z  g ud ia  , II KR / , O“NKW ,   poz. , t za O. Gó iok, op. it. s.  
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Współczesne przestępstwa s  coraz bardziej pomysłowe. żdy paser uzyskuje poparcie w swoim rodowisku trudno 

jest prowadzić czynno ci ledcze. Prosta kradzie  jest spraw  wyra nie zidentyfikowan , była popełniona lub nie, 
oskar ony jest winny lub nie. Przestępstwa s  coraz bardziej intelektualnie rozwinięte tak e i te polegaj ce na 
paserstwie. Nie jest ono ju  tylko materialne ale mo e dotyczyć coraz szerszego obrotu wirtualnie wspomaganego, bo 
paserem mo e okazać się zbywaj cy w internecie przestępca. 

2. Kiedy uzyskanie kradzionego mienia staje się paserstwem 
Przepisy, które ustalaj  kiedy wręczenie rzeczy pochodz cej z przestępstwa staje się paserstwem ró ni  się od 

nabycia własno ci zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Owy czyn staje się przestępstwem w chwili uzyskania 
władztwa nad rzecz  a nie w momencie podpisania umowy. Jest to bardzo wa ny element, poniewa  je eli osoba zgodzi 
się kupić dan  rzecz, nawet je eli zapłaci za ten przedmiot, ale go nie odbierze nie staje się ona paserem. Samo spisanie 
umowy kupna rzeczy kradzionej, czy pochodz cej z innego przestępstwa nie jest więc karalne. Jest to okoliczno ć 
korzystna dla rodowiska przestępczego. Według A. żubińskiego5 „Nabywaj cy musi niekoniecznie mienie przyj ć. 
Mo e on ui cić cenę kupna lub zobowi zać się do opłacenia nale no ci w pó niejszym czasie za mienie, które znajduje 
się w przechowaniu u innej osoby, jest zakopane itp.” Osoby, które dokonuj  zabronionej transakcji mog  ustanowić 
pó niejszy termin wręczenia mienia po czasie kiedy przestępstwo przedawni się, lub kiedy policja umorzy 
postępowanie w danej sprawie. Sprytny paser będzie mógł w ten sposób bezpiecznie przej ć rzecz pozostaj c  w 
ukryciu lub u osób odpowiedzialnych za jej zdobycie a sprzedaj cy szybko uzyskaj  pewno ć, e uda im się pozbyć się 
kradzionego mienia i nie musz  w tym przypadku dalej szukać kolejnych chętnych do zakupu, co mogłoby zwiększyć 
ryzyko ich wykrycia. 

Uzyskanie przedmiotu paserstwa oznacza posiadanie rzeczy co w obecnym stanie technicznym społeczeństwa 
mo na rozumieć tak e jako posłu enie się odpowiednim rodkiem technicznym. Nie jest paserstwem sytuacja w 
której  rzecz przetrzymywana to rzecz, która nie została uzyskana bezpo rednio za pomoc  czynu zabronionego. „S d 
Najwy szy nie zaliczył do tego rodzaju rzeczy pieniędzy od sprawcy rozboju które pochodziły ze sprzeda y 
zrabowanych przedmiotów.”6 

 

3. Paserstwo celne. 
Ka dy mo e być podmiotem czynu paserstwa. Wpływa na to powszechny charakter tego przestępstwa. Jego 

przedmiotem mog  być między innymi przedmioty pochodz ce z oszustwa celnego, przemytu czy usunięcia towaru 
spod dozoru celnego. O paserstwie celnym wspomina artykuł 91 Kodeksu karnego skarbowego o następuj cej tre ciŚ 

§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi towar stanowi cy przedmiot czynu zabronionego 
okre lonego w art 86-90 § 1, lub pomaga w jego zbyciu albo ten towar przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega 
karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno ci do lat 3, albo obu tym karom ł cznie. 

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi towar, o którym na podstawie towarzysz cych 
okoliczno ci powinien i mo e przypuszczać, e stanowi przedmiot czynu zabronionego okre lonego w art 86-90 § 1, lub 
pomaga w jego zbyciu albo ten towar przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych. 

§ 3. Je eli kwota nale no ci celnej lub warto ć towaru w obrocie z zagranic , co do którego istnieje reglamentacja 
pozataryfowa, jest małej warto ci, sprawca czynu zabronionego okre lonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 
stawek dziennych. 

§ 4. Je eli kwota nale no ci celnej lub warto ć towaru w obrocie z zagranic , co do którego istnieje reglamentacja 
pozataryfowa, nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego okre lonego w § 1 lub 2 podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe. 

Jak widzimy wspomniany przepis chroni zarówno bud et państwowy jak i interes Unii źuropejskiej przed 
ewentualnymi stratami z racji dochodów pochodz cych z nale no ci celnych. 

 

4. Co mo e wpłyn ć na złagodzenie kary za przestępstwo przeciwko mieniu? 
Istnieje wiele metod, które podczas toku postępowania mog  wpłyn ć na korzy ć oskar onego i ewentualnie 

zmniejszyć wysoko ć orzeczonej kary. Przestępcy, w tym paserzy często po namowie adwokata staraj  się w ten sposób 
„załagodzić sytuację”. Warto jest między innymi wyrazić proste słowa skruchy, czy przeprosić pokrzywdzonego za 
popełniony czyn. Kolejn  okoliczno ci  łagodz c  mo e być trudna sytuacja maj tkowa. S d mo e zwrócić uwagę na to, 
e oskar ony popełnił czyn w trakcie cię kiej dla niego sytuacji. Kolejnym elementem o który warto zadbać jest 

                                                 
5   A d zej Ma ek, E il Pł a ze ski, Adolf Pe ze iuk, K adzież i pase st o ie ia p at ego, W da i t o P a i ze, Wa sza a , s. -  
6W ok z  lutego , KR /  O“NPG   , poz.  t. za O.Gó iok, Kodeks  ka . Ko e ta z ss. -  



51 | S t r o n a                                 K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

wskazanie zamiaru poprawy, znalezienia uczciwej pracy. Równie  wiek sprawcy ma znaczenie. Osoby w wieku zaraz 
po uzyskaniu pełnoletno ci mimo pełnej odpowiedzialno ci za swoje czyny mog  wskazywać na swój brak 
do wiadczenia. Łagodz co na wysoko ć orzeczonej kary będzie te  wpływać to, e osoba nie była wcze niej karana i 
prowadziła uczciwy tryb ycia.7 

 

5. Paserstwo umy lne. 
Przestępstwo okre lone w artykule 291 kodeksu karnego zostaje popełnione tylko w wypadku gdy sprawca ma 

wiadomo ć tego, e nabywa rzecz pochodz c  z czynu zabronionego. Przejawia się to w samym nabyciu rzeczy przez 
pasera8 kiedy otrzymał on informację o pochodzeniu przedmiotu z przestępstwa lub gdy był naocznym wiadkiem 
czynu z którego otrzymał rzecz lub te  gdy istniej  konkretne okoliczno ci wiadcz ce o tym, e paser miał wiadomo ć 
tego sk d pochodzi kupowany przez niego przedmiot. Z racji tego, e owa wiadomo ć musi zaistnieć w chwili 
popełnienia przestępstwa, okoliczno ci, które wpływaj  na kwalifikację przestępstwa musz  zaistnieć przed jego 
popełnieniem. Żakty, które pojawiaj  się po dokonaniu nielegalnej transakcji nie maj  wpływu na wiadomo ć sprawcy 
oskar onego z artykułu 291 k.k. Sprawca paserstwa przyjmuj cy przedmiot pochodz cy z czynu zabronionego musi 
zdawać sobie sprawę, e uzyskuje władztwo nad rzecz , która wcze niej nale ała do kogo  innego i została mu odebrana 
bezprawnie i musi te  jednocze nie działać w celu uzyskania korzy ci maj tkowej.9 Ma to zastosowanie równie  w 
wypadku udzielenia pomocy do ukrycia przedmiotu kiedy sprawca zdaje sobie sprawę, e jego czyn ułatwia czy 
umo liwia ukrycie innej osobie przedmiotu pochodz cego z czynu zabronionego, co narusza mienie prywatne i 
porz dek publiczny. 

 

6. Złodziej i paser 
W przeszło ci paserstwo kojarzone było z pewnym rodzajem ukrywania. Trzeba było posiadać rzecz, trzymać j . O 

wadze tego przestępstwa wiadczy choćby to, e ju  w Źigestach Justyniańskich pisano ( 47.IX,3,3, Ulpian) stwierdzano 
- Paserzy nie s  mniej winni ni  ci którzy kradn . Ten pogl d był powielany wielokrotnie w czasach pó niejszych.10 

Brak tych rzeczy pochodz cej z przestępstwa utrudnia b d  uniemo liwia ustalenie sprawcy przestępstwa 
pierwotnego. Paserstwo jest pomoc  dla przestępcy i to dlatego długo paserstwo było uznawane za współsprawstwo 
kradzie y. Stanowiły o tym przepisy art. 62 i 63 francuskiego kodeksu karnego z 1810 roku.11 

We Żrancji od 1915 roku paserstwo co do rzeczy ruchomych jest odrębnym przestępstwem, jest to delikt odrębny, 
akcesoryjny, który wymaga zaistnienia wyst pienia kilku warunków- wcze niejszego przestępstwa, elementu 
materialnego - czyli ukrywania rzeczy i elementu psychologicznego- działania. Odnosi się do rzeczy, paser ma 
wiadomo ć, e rzecz pochodzi z kradzie y. 

Co do kar powstaje dylemat dla prawodawcy - czy karać tak samo pasera jak sprawcę kradzie y, czy karać w 
sposób wła ciwy dla przestępstwa paserstwa.«C’est, disait-on, le receleur qui fait le voleur»12, co oznacza "paser czyni 
złodziejaą. Pewnie dlatego, e paser stanowi perspektywę dla znalezienia sprawcy kradzie y. W większo ci wypadków 
paser nie trzyma rzeczy dla siebie, szczególnie gdy chodzi o rzeczy warto ciowe, chce na nich zarobić. Paser sprzedaje 
rzecz osobom, które nie zwracaj  uwagi na ich pochodzenie i które nabywaj  je nie podejrzewaj c, e mog  pochodzić z  
kradzie y. 

 Paser to podmiot bardzo niebezpieczny poniewa  wiadomie niszczy porz dek społeczny, pomagaj c osobom 
dokonuj cym czynów zabronionych. Problemem jest znalezienie adekwatnych sankcji, takich które zapobiegłyby tego 
rodzaju działalno ci. Z tego powodu prawo posługuje się karami. 

 

7. Paserstwo przez nieostro no ć 
Ju  kodeks karny włoski z 1930 w art. 712 przestrzegał, e nie wolno otrzymywać rzeczy niewiadomego 

pochodzenia z jakiegokolwiek tytułu, zwa ywszy na jako ć, okoliczno ci w których odbywa się sprzeda , nisk  cenę, i 
podstawy by s dzić, e rzecz pochodzi z przestępstwa. 

W polskim prawie karnym paserstwo nieumy lne uregulowane jest w art.  292, który stanowi, eŚ 
§1 Kto rzecz, o której na podstawie towarzysz cych okoliczno ci powinien i mo e przypuszczać, e została 

uzyskana za pomoc  czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej 
ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2. 

                                                 
7 .i fo .pl/p a o/p a o-ka e/p zestepst a/ ,Jak-sie- o i - -p z padku-p zestepst -p ze i ko- ie iu, Dostęp e d ia . .  
8   A d zej Ma ek, E il Pł a ze ski, Adolf Pe ze iuk, K adzież i pase st o ie ia p at ego, W da i t o P a i ze, Wa sza a , s. -  
9I ide . 
10 Jea -Paul Dou et Di tio ai e de D oit C i i el, .led oit i i el.f ee.f , lett e . 
11  I ide . 
12  I ide . 
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§2.W wypadku znacznej warto ci rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 

miesięcy do lat 5. 
 

8. Wykładnia i okoliczno ci 
Typ podstawowy paserstwa nieumy lnego ró ni się od występku z art. 291 k.k. przede wszystkim stron  

podmiotow . Strona podmiotowa charakteryzuje się tu istnieniem nieumy lno ci w odniesieniu do znamienia 
pochodzenia rzeczy z czynu zabronionego. Sprawca nie wie, e rzecz została uzyskana za pomoc  czynu zabronionego, 
choć mo e i powinien przypuszczać, e tak jest13. Bardzo wa n  kwesti  jest to, jakie zaszły okoliczno ci, na podstawie, 
których sprawca mo e i powinien przypuszczać, e rzecz została uzyskana za pomoc  czynu zabronionego. Jest to 
pojęcie niejednoznaczne. Mo na jedynie stwierdzić, e s  to okoliczno ci, na podstawie których sprawca mo e 
przypuszczać e rzecz pochodzi z przestępstwa. Nie chodzi tu o uzyskanie całkowitej pewno ci, poniewa  wtedy 
sprawca oskar ony byłby z artykułu 291 k.k. Wystarczy mo liwo ć powzięcia przypuszczenia.14 Tym bardziej znamiona 
czynu s  wypełnione, je eli sprawca powzi ł wspomniane przypuszczenie. Wa n  okoliczno ci  jest zaoferowanie 
sprawcy rzeczy do kupna po zani onej cenie w stosunku do redniej warto ci rynkowej, czy te  pro ba o po rednictwo 
w sprzeda y rzeczy za tak  kwotę. W takim wypadku jest konieczne, by sprawca miał rozeznanie w rynkowych cenach 
rzeczy danego rodzaju. Jest te  tego rodzaju okoliczno ci  zaoferowanie, pro ba o po rednictwo w zbyciu rzeczy w 
sytuacji, kiedy sprawca wiedział, e w niedawnej przeszło ci miała miejsce kradzie  tego rodzaju rzeczy15. Kolejnymi 
wa nymi okoliczno ciami jest to czy dana rzecz była u ywana, czy sprzedaj cy posiadał dowody zakupu, instrukcje, 
pudełka itp. Kupuj cy powinien zainteresować się te  czy rzecz jest nowa, w fabrycznym opakowaniu co mo e 
wskazywać na kradzie  bezpo rednio od producenta. Podsumowuj c wa ne jest aby znać status rzeczy przed jej 
zakupem i posiadać umiejętno ci do prawidłowego rozpoznania ewentualnego pochodzenia produktu, który kupujemy. 
Warto spojrzeć te  na kwestię miejsca, w którym dochodzi do transakcji, je eli jest ono nietypowe, np. odludne miejsce 
na obrze ach miasta, a dodatkowo do wymiany dochodzi o pó nej godzinie po zmroku. Nale y te  zwrócić uwagę na 
osobę która sprzedaje rzecz. Je eli wiemy o tym, e w przeszło ci miała ona konflikt z prawem, szczególnie bior c pod 
uwagę takie przestępstwa jak rozbój czy kradzie  najlepiej jest powstrzymać się od dokonywania zakupu rzeczy od 
takiej osoby. 

 

9. Teoria i praktyka 
Jak widać okoliczno ci, które wpływaj  na ocenę odpowiedzialno ci osoby oskar onej z artykułu 292 k.k. s  

szeroko ujęte. żdyby stosować wszystkie rodki ostro no ci zwykły zakup u ywanego laptopa przeradzałby się w 
ogromnie skomplikowany proces identyfikacji sprzedaj cego jak i samego przedmiotu. Przykładowo rzadko posiada się 
wszystkie dokumenty do starego aparatu fotograficznego, czy zegarka. yjemy obecnie w erze transakcji zawieranych 
na odległo ć. Źokonuj c zakupu u ywanego sprzętu przez Internet, rzadko jeste my w stanie w pełni zweryfikować 
pochodzenie przedmiotu. Zwłaszcza, e nawet nowe przedmioty mog  pochodzić z przestępstwa, a sprytni złodzieje 
często podszywaj  się pod legalne sklepy lub u ywaj  ich do rozprowadzania kradzionego towaru. Przeciętny Kowalski 
kupuj cy nowy telefon komórkowy w popularnym serwisie internetowym nie jest często w stanie odró nić rzeczy 
pochodz cej z przestępstwa od tej legalnej. Źlatego te  często to wła nie on staje się ofiar  tego rodzaju rozwi zań. 
Istotnym jest te  zestawienie artykułu 291 § 1 i 292 § 2. Po krótkiej analizie mo na doj ć do wniosku, e przestępstwo 
paserstwa umy lnego zagro one jest kar  pozbawienia wolno ci w identycznym zakresie jak paserstwo nieumy lne w 
stosunku do rzeczy o wysokiej warto ci. Przykładowo ''zawodowy'' paser umy lnie kupuj cy kradzione telefony mo e 
otrzymać podobny wymiar kary w porównaniu do mało ostro nego nabywcy samochodu. Źla porównania we Francji 
paser umy lny podlega karze do 5 lat pozbawienia wolno ci i 375 000 euro grzywny, w niektórych przypadkach 
przestępstwo to zagro one jest nawet kar  do 10 lat pozbawienia wolno ci i 750 000 euro grzywny. Jest to bardzo 
podobne rozwi zanie jak w naszym kraju. Obok bowiem kary pozbawienia wolno ci przewidzianej w art. 291, art. 292, 
294 k.k. mo na orzec karę grzywny w maksymalnej kwocie do 540 stawek dziennych przy najwy szej stawce dziennej 
2000zł (zgodnie z artykułem 33 k.k.), co daje nam wynik 1.080.000 zł i jest porównywalne do 375000 euro wedle 
rozwi zań francuskich. Warto te  wspomnieć, e francuski kodeks karny nie przewiduje karania za paserstwo 
nieumy lne, a czyn ten w tym kraju jest jedynie wykroczeniem. Od 1958 roku Konstytucja Żrancuska przesunęła 
kompetencje do spraw wykroczeń do aktów władzy wykonawczej (administracji) a nie s downiczej. Tak te  od 1992 
roku wykroczenia we Żrancji nie mog  być sankcjonowane kar  pozbawienia lub ograniczenia wolno ci.16 Mo e warto 
byłoby zastosować te rozwi zania w naszym państwie? 

                                                 
13 )o . ok “ądu Naj ższego z d ia  g ud ia  ., V KK / , LEX  . 
14 M. Bud ń-Kulik , P. Kozło ska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozga a ed. , Kodeks ka  – ko e ta z, Wolte s Klu e   Polska, Wa sza a . 
15  I ide . 
16 . ou s-de-d oit. et/ ou s-de-d oit-pe al/ ou s-de-d oit-pe al, . Dostęp e d ia . .  . 
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W Polsce spotykamy się z nieracjonaln  polityk  represyjn  wobec niezaradnych, młodych i często biednych 
ludzi, co buduje coraz większy brak zaufania wobec państwa i wymiaru sprawiedliwo ci. 

 

10. Podsumowanie 
Paserstwo jest czynem niegodnym, a osoba która się go dopuszcza powinna ponie ć adekwatn  karę do 

popełnionego występku. Istnieje bardzo du o rodzajów paserstwa, przez co istnieje wiele mo liwo ci klasyfikacji 
prawnej tego przestępstwa. Często jednak obarczeni zarzutem paserstwa zostaj  zwykli nieostro ni obywatele, którzy 
przez nieznajomo ć przepisów lub chęć kupna rzeczy po atrakcyjnej cenie nara eni s  na dotkliwe konsekwencje. W 
biednym społeczeństwie ka dy stara się kupić jak najtaniej co często mo e wi zać się z kupnem rzeczy z niewiadomego 
ródła. Przez to artykuł 292 k.k. staje się narzędziem, które nie prowadzi do wykrycia faktycznych paserów a zwykłych 

nieostro nych obywateli. Prawo powinno chronić obywatela a w tym wypadku stoi przeciwko niemu, co jest sprzeczne 
z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Przestępstwo paserstwa jest domen  ludzi sprytnych i przebiegłych. 
Nie dokonuj  oni rabunku bezpo rednio ale po czę ci s  odpowiedzialni za czyny, które popełniaj  osoby sprzedaj ce 
kradzione dobra, gdy  zachęcaj  ich do przestępstwa. 

 
 

*** 

 
 

 Fencing in every civilisated country is known as a crime. It existed since the Ancient Rome and its regulations 
have been repeatedly replicated in later times. It is accompanied by theft and as was said in the old days "fence makes a 
thief”. There are many circumstances that affect the assessment of whether the fence is guilty of the offense. In Polish 
law there are many varieties of fencing like unintentional fencing.  The victims of such solutions are often 
inexperienced people, through their carelessness, negligence, lack of experience. There are many methods by which 
fences prevent detection of their actions. Handling of stolen goods is a concept widely recognized and has a lot of 
applications.
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Wielkie europejskie kodyfikacje i proces ich tworzenia to aktualny temat. Zało eniem publikacji jest ukazanie 

rozmiaru zmian wprowadzonych w prawie Królestwa Polskiego oraz zaznajomienie z praktyczn  realizacj  niektórych 
przepisów kodeksu. Przybli enie sytuacji geopolitycznej w kontek cie której wprowadzono przepisy z zakresu prawa 
cywilnego na ziemiach Królestwa Polskiego w 1825 roku ma za zadanie uzmysłowić czytelnikowi powody dla których 
dokonano zmian w Kodeksie Napoleona co skutkowało utworzeniem systemu prawa w Królestwie Polskim. Analiza 
skutków tych zmian jest prób  ukazania nowoczesno ci ówczesnej kodyfikacji i doskonałym przystosowaniu norm 
prawnych do warunków w których obowi zywały. 

Pocz tek upadku Napoleona datuje się na rok 1812 kiedy to Wielka Armia poniosła klęskę walcz c w Rosji. 
Osiemnastego pa dziernika rozpocz ł się odwrót. Miało to niebagatelny wpływ na elity Księstwa Warszawskiego. 
Zdecydowały się one porzucić orientację francusk  i przyst piły do tajnych rozmów z carem Aleksandrem. 
Po redniczył im Adam Jerzy Czartoryski, który przypomniał carowi dawn  koncepcję odbudowy Polski. W styczniu 
1813r. armia rosyjska wkroczyła do Księstwa Warszawskiego1. Księstwo Warszawskie stworzone przez Napoleona 
rozpadało się wraz z jego upadkiem. Szlachta posiadaj ca nie była ju  zainteresowana utrzymaniem ustroju. Masy 
chłopskie nie miały powodu bronić rz du który wywłaszczył ich z ziemi. Większa cze ć ziem polskich wraz z 
Warszaw  znalazła się pod okupacj  rosyjsk . 

We wrze niu 1814 roku rozpoczęły się obrady kongresu wiedeńskiego, na którym sprawa polska miała odegrać 
doniosł  rolę. Przed kongresem stanęło zadanie podziału krajów przył czonych do Żrancji lub do państw od niej 
uzale nionych. Zwycięskie mocarstwa nie liczyły się z d eniami i interesami narodów2. Sprawa polska i zwi zana z ni  
saska stały się przedmiotem sporów ju  od pierwszych dni obrad. Reprezentant Rosji Karl Robert Nesselrode za dał 
Księstwa Warszawskiego dla Rosji rezygnuj c ewentualnie na rzecz Prus z poznańskiego i okręgu chełmińskiego po 
Źrwęcę, lecz z wył czeniem Torunia. Zgadzał się w zamian na przyznanie Prusom Saksonii. Car wypowiadział się za 
utworzeniem Królestwa Polskiego z ustrojem konstytucyjnym. Planom tym były przeciwne rz dy Anglii i Austrii. W 
trosce o utrzymanie równowagi europejskiej mocarstwa poszły na kompromis. Car zgodził się na rezygnację z wł czenia 
do Królestwa Polskiego Torunia i Krakowa3. 

Licz c się z nastrojami polskimi Rosja zapowiadała nadanie Królestwu Konstytucji i odrębnej administracji4. 
 Artykuł 69 Konstytucji Księstwa Warszawskiego nadanej przez cesarza Napoleona w dniu 22 lipca 1807 

stanowił eŚ,, kodeks napoleona będzie prawem cywilnem Księstwa Warszawskiegoą. Przytoczony art. 69 był jedynie 
zapowiedzi  wprowadzenia kodeksu. Zapowiedz ta została zrealizowana gdy kodeks Napoleona został wprowadzony w 
Księstwie Warszawskim dekretem wydanym 27 stycznia 1808 przez Żryderyka Augusta, księcia warszawskiego a 
zarazem króla saskiego5. Oprócz kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim obowi zywały tak e dwa inne kodeksy 
francuskie a mianowicie od 1808 r. - kodeks postępowania cywilnego z 1806 r. , a od 1809 kodeks handlowy z 1807. 
Wszystkie te kodeksy pozostały w mocy po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego. Utraciły one moc na terenach 
anektowanych przez Prusy, zachowały j  natomiast w Rzeczpospolitej Krakowskiej. Odrzucono postulat przywrócenia 
dawnego prawa polskiego na obszarze Królestwa jak i postulat rozci gnięcia na obszarze Królestwa mocy obowi zuj cej 
statutu litewskiego obowi zuj cego na ziemiach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego do 1840 roku. Mimo uznania 
walorów kodeksu Napoleona, dostrzegano potrzebę nadania niektórym jego przepisom tre ci dostosowanej do 
warunków polskich. Chodziło przede wszystkim o prawo hipoteczne i prawo mał eńskie. Ten cel został zrealizowany 
stopniowo. Najpierw 26 kwietnia 1818 r. zostało uchwalone prawo o ustaleniu własno ci dóbr nieruchomych, o 
przywilejach i hipotekach. Siedem lat pó niej nast piły dalsze zmiany, a mianowicieŚ 1 czerwca 1825 r. Sejm uchwalił I 
księgę Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, a 13 czerwca 1825 r. prawo o przywilejach i hipotekach. Zgodnie z 
uchwalonym 1 czerwca 1825 r. prawem przechodnim przepisy obydwu tych aktów weszły w ycie 1 stycznia 1826 r. w 
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 T. Manteuffl, Historia Polski Tom II 1764-1864, Warszawa 1958, s.185. 
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 M. )gó iak, Polska  zasa h alk o iepodległość -1864, Kraków 2003, s.16-18. 
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 H. Troyat, Aleksander I pogromca Napoleona, Warszawa 2007,s.218-223. 
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 M. Radzi ił, B. Wi ia ski, K ólest o Polskie doku e t  histo z e dot zą e p a o-politycznego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa 
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zwi zku z czym ustała moc obowi zuj ca przepisów tytułu wstępnego, księgi I oraz tytułu V i  tytułu XVIII księgi III 
kodeksu Napoleona. Po upadku powstania listopadowego zaniechano prac nad przygotowaniem dalszych czę ci 
polskiego kodeksu cywilnego. W 1836 r. car Mikołaj I wydał prawo o mał eństwie, które podobnie jak prawo 
obowi zuj ce w Rosji - oparte było na zasadach wyznaniowych i zapewniało uprzywilejowan  pozycję religii 
prawosławnej. Zast piło ono art. 143-181, art. 246-259 i 271 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Mimo d enia 
władz rosyjskich do likwidacji odrębno ci Królestwa Polskiego nigdy nie doszło tam do wprowadzenia rosyjskiego 
prawa.  Źo samego końca obowi zywały dwa kodeksy, stanowi ce według słów profesora Karola Lutostańskiego - 
«drog  nam spu ciznę, bronion  przez długie pokolenia przeciw zamachom ze wschodu jako ostoja naszej 
przynale no ci do cywilizacji zachodniej»6.  

O rodkami prac projektowych miały być powołane przez cara Aleksandra do ycia Źeputacja Kredytowa i 
Prawodawcza. Składały się one z członków izb poselskich i Rady Stanu. Ich celem było przygotowanie projektów 
prawodawczych. Deputacja rozpoczęła swe prace od uchwalenia regulaminu, ustalaj c e pierwszym przedmiotem 
narad będzie ,,spolszczenie czyli reforma kodeksu cywilnegoą. Następnie Źeputacja zwróciła się do magistratur 
rz dowych, prawników i ogółu społeczeństwa o nadsyłanie swoich uwag prowadz cych do doskonalenia prawa7. 
Obrady Źeputacji, a  do końca 1823 roku po wiecone były całkowicie opracowaniu I księgi kodeksu obejmuj cej prawo 
osobowe. Zmiany i ulepszenia zostały oparte na uwagach francuskich komentatorów kodeksu Napoleona i nadesłanych 
opiniach. Źu e znaczenie miało te   porównywanie dawnego prawodawstwa polskiego, rzymskiego, austriackiego i 
pruskiego8. Konflikt na tle prawa mał eńskiego powstał w Polsce przez wprowadzenie kodeksu Napoleona. Kodeks ten 
uznawał mał eństwo jedynie za kontrakt cywilny i usuwał postulaty religijne. źliminował równie  od udziału w 
prawodawstwie organizacje ko cielne.  

Walka została wznowiona w zwi zku z pracami Źeputacji. Rozpoczęła się ona od sprawy uznania przez kodeks 
cywilny za obowi zuj ce luby składane przez duchownych a zawieraj ce zrzeczenie się niektórych praw cywilnych. 
Źeputacja w obliczu tego sporu podzieliła się na dwie frakcje i została zmuszona do przekazania problemu do władz 
wy szych9. Wynikiem tego była odezwa sekretarza stanu z dnia 14 sierpnia, w której Aleksander wyra nie nakazuje aby 
w projektach nie znajdowało się nic takiego co stanowiłoby sprzeczno ć z dogmatem ko cioła katolickiego i zwyczajami 
narodowymi10.  

W roku 1823 pierwsza księga kodeksu została ukończona. Opracowany projekt został rozesłany do s dów, 
uniwersytetów i znanych prawników celem konsultacji. Projekt wniesiono do Rady Stanu w styczniu 1824 roku. 
Ostateczn  rewizję Rada Stanu dokonała w 1825 roku akceptuj c opracowany przez Źeputację projekt maj tkowego 
prawa mał eńskiego. W tym czasie przygotowano ustawę przechodni . Pierwsza  księga kodeksu miała wej ć w ycie z 
pocz tkiem 1826 roku, z wyj tkiem tytułów o mał eństwie maj cych obowi zywać od chwili ogłoszenia. Na 
opracowaniu I księgi Źeputacja zakończyła swoje prace. Aleksander I był niezadowolony z wolnego przebiegu pracy. W 
wyniku tego  skupiono się na najbardziej pilnych projektach nowelizacyjnych. Rezultatem prac Źeputacji  nad prawem 
hipotecznym była nowela o kolejno ci wierzytelno ci. Rada Stanu za dała rozszerzenia zakresu przygotowanego prawa 
przez wprowadzenie do niego przepisów rozci gaj cych prawo hipoteczne z 1818 roku na drobn  własno ć. Na skutek 
tego Źeputacja przygotowała obszerniejszy projekt, który oprócz wymienionych zagadnień  regulował system 
matrymonialny i przeprowadzał parę uzupełnień do prawa hipotecznego. Prawo hipoteczne było dziełem oryginalnym 
i jednocze nie nawi zuj cym do tradycji polskiej z czasów przedrozbiorowych i nowoczesnych rozwi zań hipoteki 
pruskiej11. Kolejna nowela do kodeksu cywilnego  dotyczyła artykułu 530 księgi II. Reforma ta znosiła przewidziane 
dotychczas prawo wykupu ziemi czynszowej lub trzymanej w dzier awie wieczystej. Zmiana była motywowana tym, e 
z obecnego przepisu większo ć dzier awców i czynszowników nie mogła korzystać a jego moc prawna powstrzymywała 
wła cicieli ziemskich od wydzier awiania ziemi12.  

Prawo obowi zuj ce w Królestwie Polskim było więc w du ym stopniu poł czeniem prawa francuskiego i 
nowelizacji przeprowadzonych przez Deputacje. Jak podaje adwokat źdward Muszalski w podręczniku do prawa 
cywilnego z 1932 roku w nauce prawa stosowało się następuj cy podział. Księga pierwsza o osobach jest w cało ci 
tytułowana Kodeksem cywilnym Królestwa Polskiego. Księga druga i trzecia tytułowana jest kodeksem Napoleona. 
Wynika to z faktu, e w mocy pozostały 1393 artykuły. Najwa niejszymi zmianami istotnymi dla nauki prawa 
cywilnego tamtego okresu było zniesienie instytucji mierci cywilnej oraz polepszenie sytuacji prawnej dzieci 

                                                 
6
 A. Mą z ński, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Warszawa 2008, s.9-10. 

7
 H. Izdebski, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830,  Warszawa 1978, s.100-101. 

8
 R. Przelaskowski, Sejm warszawski roku 1825, Warszawa 1929, s.29-30. 

9
 H.Konic, P a o ałżeńskie o o iązują e  ł  K ólest ie Ko g eso , Warszawa 1924, s.11. 

10
 J.Dutkiewicz, Tekst  ź ódło e K ólest o Polskie -1830, Warszawa 1958, s.28.  

11
  L. Mażewski, System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830, Radzymin 2013, s.179. 

12
J. Leskiewiczowa, F. Ramotowska, Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, Warszawa 1984, s.285. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 56 

 
pozamał eńskich13. mierć cywilna była instytucj  prawa cywilnego wprowadzona przez Kodeks karny Napoleona. 
Oznaczała utratę zdolno ci prawnej i była skutkiem otrzymania najcię szych kar. Nie oznacza to, e Kodeks Cywilny 
Królestwa Polskiego w ogóle nie regulował utraty praw. Zapis o pozbawieniu praw cywilnych znajdujemy w osobnym 
dziale. Artykuły od 17 do 25 K.C.P. opisuj  pozbawianie praw przez utarte prawa Polaka oraz pozbawienie i 
zawieszenie praw będ cych skutkiem kar s dowych14. Utrata obywatelstwa następuje przezŚ nabycie obcego 
obywatelstwa, przez przyjęcie urzędu publicznego w państwie obcym lub wst pienie do słu by wojskowej w państwie 
obcym bez zgody rz du polskiego. Obywatel polski mógł być te  pozbawiony obywatelstwa polskiego przez nie 
wywi zanie się z obowi zku słu by wojskowej. Obywatelka polska, która wyszła za m  za cudzoziemca równie  traciła 
obywatelstwo polskie. Odzyskiwała je je eli po ustaniu tego mał eństwa i osiedleniu się w Polsce zło yła odpowiednie 
o wiadczenie w urzędzie administracji15. Wobec ustawy o obywatelstwie przepisy 17-20 K.C.P. utraciły sw  moc 
obowi zuj c .  

Reform  nad któr  równie  warto się skupić jest polepszenie sytuacji dzieci pozamał eńskich. Najwa niejsze było 
ustalenie, które dzieci mogły korzystać z uprawnień przewidzianych w K.C.P. Uprawnionymi do stania się podmiotem 
praw mogły byćŚ dzieci urodzone przed zawarciem przez rodziców zwi zku mał eńskiego, urodzone w ci gu 
rozł czenia od stołu i ło a na czas nieokre lony. Obecnie rozł czenie od stołu i ło a nazwaliby my separacj . Komentarz 
do artykułu 292 wyra nie wskazuje na brak trwałego rozpadu więzi mał eńskiej a jedynie na nieograniczone w czasie 
odseparowanie mał onków16. Nie mogły być uprawnione dzieci zrodzone w zwi zku kazirodczym je li następne 
mał eństwo rodziców nie byłoby wa ne a wiec ze zwi zku krewnych linii prostej lub rodzeństwa. Uprawnienie nie 
było tylko dopuszczalne w stosunku do dzieci yj cych, ale tak e w stosunku do dzieci zmarłych, które pozostawiły 
zstępnych17.  

W kodeksie cywilnym moment dokonania uprawnienia był udoskonalony. Źawał rodzicom wybór z trzech 
momentów - przed zawarciem mał eństwa, przy spisaniu aktu mał eństwa, przez pozostawienie w posiadaniu stanu 
dzieci prawnych. Charakterystyczne jest to, e owo przyznanie ma moc uprawnienia odmienn  ni  było to regulowane 
w kodeksie francuskim. Było to rozwi zanie maj ce usprawnić nadanie praw w wypadku wstydu rodziców do uznania 
dziecka w akcie formalnym. Poł czenie się mał onków, rozł czonych na czas nieograniczony w skutkach ówczesnej 
cywilistyki równało się zawarciu nowego mał eństwa. W tym wypadku równie  mo na było uprawnić dzieci. W tej 
sytuacji nie spisywało się  nowego aktu mał eństwa, ale doł czało się odpowiedni wyrok władzy duchowej do akt stanu 
cywilnego. Prawami, które dzieci nabywały były te same prawa, które słu yłyby im w momencie urodzenia się w czasie 
mał eństwa. Tak samo dzieci, które otrzymywały prawa przez poł czenie się rodziców, rozł czonych na czas 
nieograniczony, u ywały takie same prawa, jakie by im słu yły, gdyby w czasie ich urodzenia rodzice nie byli 
rozł czeni.  

Źzieci, uprawnione przez zarz dzenie, nabywały wszelkie prawa dzieci obojga rodziców, je li  rodzice 
jednocze nie domagali się nadania praw, lub ojca, je eli tylko on sam tego dał. Źziecko, uprawnione w ten sposób, nie 
nabywało praw familijnych wobec wstępnych i bocznych krewnych swoich rodziców. Korzystanie z praw przez dzieci, 
uprawnione przez następne mał eństwo, ograniczone było tym, e uprawnienia dzieci nie mog  naruszać praw osób 
trzecich, nabytych poprzednio jeszcze przed nadaniem. Skutki sięgały na przyszło ć i nie mogły mieć mocy wstecznej 
względem osób, które przed uprawnieniem nie wiedziały o istnieniu lub przyszłemu uprawnieniu dzieci naturalnych. 
Musiały się znajdować przy tym w dobrej wierze. Czynno ć pó niejsza, nie zale na od nich, nie mogła naruszyć ich 
praw. Ograniczenie to nie miało miejsca w razie uprawnienia na skutek przywrócenia po ycia mał onków 
odseparowanych. W tym wypadku zwi zek mał eński nie przestawało istnieć ani na chwilęś tylko prawa dziecka 
ulegały zawieszeniu do czasu poł czenia się rodziców18. Skutki owego uprawnienia mogły być daleko id ce. 

Źziecko uprawnione zachowywało swój charakter nie lubny, do chwili legitymacji. Osoby maj ce w tym interes 
faktyczny lub prawny mogły zaprzeczyć danemu stanowi faktycznemu. Uwzględnienie postulatów duchowieństwa w 
sferze prawa mał eńskiego było bezpo rednim wpływem nieugiętego stanowiska kleru. Niebagatelny wpływ miał 
równie  car Aleksander, który du  wagę przywi zywał do doskonalenia i ewolucji prawa. Mimo wyra nych prób 
stworzenia odrębnego prawa mał eńskiego Źeputacja usiłowała na ladować wzorce francuskie. W końcu po interwencji 
duchowieństwa udało się doj ć do konsensusu. Projekt w artykule 22 dział II uczynił z mał eństwa instytucję religijn . 
lub mógł być dany w wyznaniach chrze cijańskich wył cznie przez wła ciwego przeło onego parafii do której nale eli 

przyszły mał onek i mał onka. Według artykułu 25 zawarcie i pobłogosławienie zwi zku powinno się zapisywać w 
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księdze lubów. W akcie miała być równie  uczyniona wzmianka o podniesionych przez osoby trzecie przeszkodach 
oraz o wyroku, który przeszkód dotyczył19. Obrzęd religijny, w my l projektu, poprzedzało spisanie aktu mał eństwa. 
Projekt zalecał wprowadzenie mał eństwa religijnego nie tylko dla wyznań chrze cijańskich. To samo miało dotyczyć 
wyznań niechrze cijańskichŚ art. 26 stanowił, e forma zawierania zwi zku mał eńskiego, dla osób religii 
chrze cijańskiej miała być zachowana przez duchownych wyznań niechrze cijańskich z tym jedynie zastrze eniem, e 
duchowni wyznania niechrze cijańskiego nie mogli dawać lubu bez za wiadczenia miejscowej władzy policyjnej, t. j. 
prezydentów, burmistrzów miastach i wójtów, stwierdzaj cego brak przeszkód ustawowych20. 

Projekt nie zalecał rozwodu. Zgodnie z zasadami prawa kanonicznego, zamierzono wprowadzić tylko 
uniewa nienie mał eństwa oraz separację.  

Niewa no ć mogła być orzeczona z powodów ustawowychŚ braku zezwolenia obu stron, albo jednej z nich, błędu 
co do osoby, oraz braku zezwolenia osób, których zgoda była potrzebna. Powództwa o niewa no ć mogły być 
wytaczane z zachowaniem szeregu warunków. Rozł czenie mogło nast pić z przyczyny oznaczonej lub z wzajemnego 
zezwolenia. Źo przyczyn oznaczonych nale ało złamanie przyrzeczenia mał eńskiego, prowadzenie rozwi złego ycia, 
dopuszczenie się cię kich obelg przeciwko skar cemu lub skazanie jednego z mał onków na karę hańbi c  czyli karę 
mierci albo karę cię kiego więzienia. Rozł czenie na zasadzie wzajemnego zezwolenia mogło nast pić tylko pomiędzy 

pełnoletnimi. Zarówno przy separacji na danie jednego z mał onków i przy zgodnym rozł czeniu, mał onkowie 
musieli udać się do wła ciwego duchownego. Źuchowny po wezwaniu drugiej strony, przypominał mał onkom 
uroczyst  przysięgę i opisywał szkodliwe skutki jakie wynikały z rozł czenia21. Bez względu na to, e projekt nadawał 
mał eństwu charakter wył cznie religijny, jurysdykcja matrymonialna pozostała niezmienna. Sprawy mał eńskie nadal 
miały być pozostawione w rękach sadów ogólnych. Zarówno art. 70 projektu w przedmiocie niewa no ci mał eństwa, 
jak i art. 72, co do rozł czenia z przyczyny oznaczonej, stanowi , e oba rodzaje spraw będ  s dzone w taki sam sposób, 
z zachowaniem jednak pewnych warunków.  Źo spraw o uniewa nienie mał eństwa takich zastrze eń było pięćŚ   

1) S d ziemski, do którego wniesiona zostanie sprawa o niewa no ć mał eństwa, wyznaczy z urzędu obrońcę, 
który swoj  obron  zwi zku mał eńskiego po ukończonych rozprawach stron słuchany być winien. Miała to być 
instytucja, zwana w prawie kanonicznym defensor matrimonii.  

2) Je li wyrok s du ziemskiego uzna niewa no ć mał eństwa, sprawa przez ustanowionego obrońcę mał eństwa z 
urzędu powinna być zło ona do trybunału apelacyjnegoś  

3) Na wniosek ustanowionego przez s d ziemski obrońcy, trybunał apelacyjny wyznaczy innego obrońcę do 
bronienia zwi zku mał eńskiego w instancji apelacyjnejś  

4) żdyby wyrok apelacyjny i odwołanie się strony, uznał tak  niewa no ć tam, gdzie jej wyrok s du ziemskiego 
nie uznał, wtedy obrońca zwi zku mał eńskiego, w instancji apelacyjnej wyznaczony z urzędu, będzie zobowi zany 
odwołać się do trybunału najwy szego22.  

 
Wszelkie skargi, dotycz ce uniewa nienia mał eństwa, rozwi zania oraz rozł czenia co do stołu i ło a, nale ały do 

s dów cywilnych, co wyra nie przewidziane zostało przez art. 249. Artykuł ten przede wszystkim orzekał, e 
uniewa nienie mał eństwa, jego rozwi zanie i separacja mogły nast pić jedynie z mocy wyroku prawomocnego wyroku 
wła ciwego s du i zgodnie z ustawami wyznania mał onków. Oznacza to, e wprawdzie jurysdykcja matrymonialna 
była czysto cywilna, lecz s dy obowi zane były kierować się przepisami wyznaniowymi. O ile sprawy dotyczyły innych 
wyznań chrze cijańskich lub niechrze cijańskich, obowi zuj ce były dla s dów postanowienia wła ciwych wyznań. 
S dy  musiały się wtedy posiłkować ustawami nie ogłoszonymi z dziedziny zupełnie innej dziedziny, często s dom 
obcej23. 

W zwi zku z tym kodeks z roku 1825 okre lił specjalny tryb dalszego postępowania przy sprawach s dowych. 
Współmał onek, daj cy uniewa nienia lub rozwi zania mał eństwa, powinien był wezwać przez wręczenie pozwu 
duchownego obrońcę zwi zku mał eńskiego tego wyznania, którego jest pozywaj cy. W ka dym województwie dla 
poszczególnych wyznań mianowani byli tacy obrońcy duchowni, maj cy bronić zwi zku. Co do defensora matrimonii 
zachodziła ta ró nica między projektami z roku 1818 a kodeksem z roku 1825, e pierwszy mówił w ogóle o obrońcach 
zwi zku mał eńskiego tu natomiast defensor matrimonii musiał być osob  duchown . Niezale nie od obrońcy 
duchownego kodeks z roku 1825 nakładał pewne obowi zki na prokuratora w sprawach mał eńskich. W przypadkach 
wielo eństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w stopniach zakazanych, mał eństwa zabronionego z powodu 
przysposobienia, mał eństwa między osob  wyznania chrze cijańskiego a niechrze cijańskiego obowi zek wyst pienia z 
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wnioskiem o uniewa nienie mał eństwa spadał na urz d publiczny. Obowi zek ten ustawał, gdy mał eństwo było 
rozwi zane poprzez mierć24. 

Mimo wskazywanego przez Ludwika Kulczyckiego ducha nowoczesno ci w narodzie polskim rodowisko 
sędziowskie było sceptycznie nastawione do obowi zuj cych zmian25. Wynikało to przede wszystkim z tego, e stosuj c 
Kodeks Napoleona jurysdykcja miała wypracowane orzecznictwo. Skracało to czas rozpraw i ułatwiało podejmowanie 
decyzji. Zmiany dotycz ce prawa mał eńskiego i opiekuńczego zawierały nowoczesne rozwi zania maj ce na celu 
skrócenie formalno ci i niedopuszczenie do sytuacji pozostawienia nieletniego w nieregulowanej sytuacji prawnej. 
Równie  przepisy obejmuj ce władzę rodzicielsk  skłaniały się ku modelowi partnerskiemu a nie patriarchalnemu. 
Jednocze nie wprowadzono sankcje za nadu ycia władzy rodzicielskiej. Po upadku powstania listopadowego prawo 
uległo zmianie. Obrano kierunek represyjny maj cy uderzać w maj tki powstańców. Przywrócono instytucję mierci 
cywilnej i nadano prawu mał eńskiemu charakter ci le wyznaniowy. W sprawach jurysdykcji głos miały wył cznie 
s dy duchowne26.  

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego miał równie  jeszcze jedn  wa n  cechę. Zmusił do podjęcia dyskusji 
naukowej nad jurysprudencj  obejmuj c  cywilistykę. Podkre lano doskonało ć rozwi zań kodeksu i jego elastyczno ć 
pozwalaj c  na orzekanie przy bardzo rozbie nych i skomplikowanych stanach faktycznych. Zapocz tkował tworzenie 
zbiorów orzecznictwa z krytycznymi komentarzami i uwagami porównawczymi z judykatur  petersbursk  i francusk . 
Proces tworzenia kodeksu wyra nie zwraca uwagę. Szeroka konsultacja społeczna jak  podjęto przy jego tworzeniu 
stanowi o postępowo ci procesu powstania i wysokiej wiedzy prawników podejmuj cych się stworzenia tekstu ustawy. 
Stanowił on bardzo nowoczesne rozwi zanie jak na ówczesne czasy. Wynikało to przede wszystkim z tego, e twórcy 
kodeksu nie inkorporowali bezpo rednio innych rozwi zań zagranicznych, ale stworzyli prawo maj ce sprawdzać się w 
warunkach Królestwa Polskiego. Czas stworzenia kodeksu równie  powinien budzić podziw. Presja cara Aleksandra nie 
sprzyjała tworzeniu kodeksu. Maj c na uwadze ilo ć pracy Źeputacji ustawa w ostatecznej formie powstała 1 czerwca 
1825 roku a zaczęła obowi zywać od 1 stycznia 1826 roku. Podsumowuj c Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego 
stanowił novum, które niew tpliwie zapisało się w wiatowej  historii cywilistyki i przybli yło Rzeczypospolit  do 
ustawodawstwa obowi zuj cego w obecnej postaci.  

 
 

*** 
 

 
The purpose of this study was to investigate the regulations of Kingdom of Poland Civil Code dating from 1825 in 

history of law system. The article depicts problems regarding reception of the Napoleonic Code in Kingdom of Poland. 
The article describes the criteria of adaptation of law in Kingdom of Poland. The study aim was to reveal institutions of 
Polish and French law and its use among different law fields. The paper is a summary of attempts in finding the best 
solutions in Napoleonic Code and its adaptations in Kingdom of Poland Civil Code from the history of law perspective. 
Additionally, the article depicts the issue of reception and social consultation along with the work of great scholars in 
the filed. 
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Obszerna nowelizacja kodeksu postępowania karnego z 27 wrze nia 2013 r., zmieniaj ca w zupełno ci 

dotychczasowe pojmowanie procedury karnej, nie zmieniła podstawowych zasad procesu karnego. Niew tpliwie 
najwa niejsz  z nich jest zasada prawdy materialnej. ąW procesie karnym nadrzędna jest zasada prawdy tzw. 
materialnej, która wyra a ideę, i  istot  postępowania karnego jest d enie do ustalenia rzeczywistego przebiegu 
zdarzenia będ cego przedmiotem procesu. W zwi zku z tym przepisy k.p.k. w taki sposób kształtuj  postępowanie 
karne, aby podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 § 2 k.p.k.)ą1. 

żwarancjami realizacji tej zasady s  m.in. obowi zek działania s du z urzędu w zakresie inicjatywy dowodowej, 
kontradyktoryjno ć procesu oraz system rodków kontroli rozstrzygnięć nieprawomocnych i prawomocnych2. Nie bez 
powodu w wielu publikacjach oraz tak wiele postaci będ cych ikonami w ród znawców procesu karnego stawia obok 
siebie dwie istotne gwarancje realizacji zasady prawdy materialnej - działanie s du z urzędu oraz kontradyktoryjno ć 
procesu. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego poszła w stronę zwiększenia owej kontradyktoryjno ci, jednak e 
znacznie ograniczyła zakres mo liwo ci podejmowania inicjatywy dowodowej s du oraz mo liwo ci przeprowadzania 
dowodu przez s d z urzędu.  

Artykuł 167 kodeksu postępowania karnego w swojej znowelizowanej formie jest fundamentem reformy z dnia 27 
wrze nia 2013 roku, która nowelizuje kodeks postępowania karnego. Źzięki niemu przechodzimy od dotychczasowego 
systemu inkwizycyjnego – z modelu stosowanego nie tylko w Polsce, ale w krajach Europy kontynentalnej – na model 
kontradyktoryjny, znany z krajów anglosaskich. St d de facto okre lenie noweli z 23 wrze nia mianem „Ameryki w 
Polskich s dach”. 

Zgodnie z ide  przy wiecaj c  twórcom nowelizacji przemodelowanie postępowania jurysdykcyjnego w kierunku 
większej kontradyktoryjno ci, stwarza najlepsze warunki do wyja nienia prawdy materialnej i najlepiej słu y 
poszanowaniu praw uczestników postępowania. ąProwadzenie rozprawy w formie sporu równouprawnionych stron 
przed niezawisłym i bezstronnym s dem, kieruj cego się zasad  audiatur et altera pars, najlepiej zabezpiecza 
poszanowanie praw osób (oskar onego i pokrzywdzonego), których interesów dotyczy postępowanie karne"3. Jednak e, 
czy na pewno kształt fundamentalnego przepisu artykułu 167 kodeksu postępowania karnego spełnia te wymagania? 
Brzmienie artykułu 167 § 1 w kształcie nadanym w projekcie ustawy Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i 
niektórych innych ustaw z dnia 27 wrze nia 2013 r. jest następuj ceŚ 

 § 1. W postępowaniu przed s dem wszczętym z inicjatywy strony dowody przeprowadzane s  przez strony, po ich 
dopuszczeniu przez prezesa, przewodnicz cego lub s d. W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód 
został dopuszczony, a tak e w wyj tkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dowód przeprowadza s d w 
granicach tezy dowodowej. W wyj tkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, s d mo e dopu cić i 
przeprowadzić dowód z urzędu4. 

Zmiana ta powoduje odej cie od dotychczasowego systemu, gdzie to s d miał obowi zek ustalenia prawdy i 
przeprowadzał dowody z urzędu lub na wniosek stron - s d będzie sprawował rolę neutralnego arbitra, a jego 
działalno ć będzie się przejawiała głównie w ocenie dowodów przedstawionych przez strony5.  

Reforma art. 167 k.p.k. rzutuje na zmianę całej procedury karnej, co ma na celu w szczególno ci skrócenie trwania 
postępowań karnych, uproszczenie procedur, mobilizację do pracy stron i odci enie sędziów6. Dotychczasowy model 
postępowania karnego wyczerpał swoje mo liwo ci i prowadzi do nieuzasadnionego przedłu ania procesu i wzajemnego 
obci ania prokuratorów i sędziów „odpowiedzialno ci ” za ostateczny wynik sprawy7. Z tych względów wła ciwym 
było podjęcie niezbędnych kroków ku zmianie obecnej sytuacji w drodze nowelizacji kodeksu postępowania karnego.  
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 ). ” ida, [ :] Postępo a ie ka e. Część ogól a, Wa sza a , st . . 

2
 ). ” ida, [ :] Postępo a ie ka e. Część ogól a, Wa sza a , st . . 

3
 M. Wąsek-Wiade ek, )asada ó oś i st o   polski  p o esie ka   pe spekt ie p a o po ó a zej, )aka ze , st . . 

4
 Projekt ustawy z d ia  ześ ia  . - Kodeks ka , Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta . 

5
 J. Ku asik, I i jat a do odo a sądu  p ojek ie o eliza ji kodeksu postępo a ia ka ego [ :] Ko t ad kto j ość  polski  p o esie karnym, red. 

P. Wiliński, st . . 
6Ko isja Kod fika j a P a a Ka ego. Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta  p ojekt usta  z d ia  ześ ia  . , st . . 
7
 J. Skorupka, Model postępo a ia p z goto a zego i sądo ego. Opi ia, Biul. PK N  / , st . . 
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Analizuj c szczegółowo przepis art. 167 § 1 k.p.k. nale y zwrócić uwagę na to, i  dotyczy on postępowań przed 

s dem, które s  wszczynane z inicjatywy strony procesowej. Będ  to więc postępowania po wniesieniu zarówno 
publicznego jak i prywatnego aktu oskar enia, wnoszone odpowiednio przez oskar yciela publicznego, oskar yciela 
prywatnego, oskar yciela posiłkowego samoistnego lub stronę zastępcz . Będ  to równie  postępowania inicjowane 
wniesieniem rodków odwoławczych oraz wszelkich wniosków. 

Z brzmienia art. 167 § 1 k.p.k. wynikaj  trzy mo liwo ciŚ 
„[…]dowody przeprowadzane s  przez strony po ich dopuszczeniu przez prezesa s du, przewodnicz cego lub s d”8. 

Oznacza to nic innego jak to, e inicjatywa dowodowa nale y do stron, po czym strony same przeprowadzaj  dowód. 
Prezes s du lub przewodnicz cy czyni  to poprzez zarz dzenie (znowelizowany art. 352 k.p.k. oraz art. 368 k.p.k. – 
prezes s du oraz przewodnicz cy mog  zarz dzić jedynie dopuszczenie dowodu), za  s d wedle art. 368 k.p.k. 
postanowieniem. Źopiero wówczas strona przeprowadza go przed s dem. 

„W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a tak e w wyj tkowych, 
szczególnie uzasadnionych przypadkach dowód przeprowadza s d w granicach tezy dowodowej” 9. Ta czę ć przepisu 
art. 167 § 1 k.p.k. wskazuje na sytuację, w której inicjatywa dowodowa nale ała do strony, dowód został dopuszczony, 
jednak e to s d go przeprowadza. Ma to miejsce w dwóch przypadkachŚ  

- po pierwsze jest to okoliczno ć niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony. W tym 
miejscu nale y wskazać, i  obecno ć strony na rozprawie (pomin wszy prokuratora, który reprezentuje interes 
publiczny), będzie uprawnieniem, nie za  obowi zkiem. Zgodnie ze znowelizowanym art. 374 § 1 k.p.k. „Oskar ony ma 
prawo brać udział w rozprawie [...].ą 

- po drugie jest to sytuacja wyst pienia wyj tkowych, szczególnie uzasadnionych przypadków.  
Cię ar prowadzenia postępowania dowodowego, co prawda, zasadniczo spoczywać będzie na stronach. S d będzie 

jednak uprawniony do dopuszczenia dowodów z urzędu10. ąŹopuszczenie dowodów z urzędu nie jest jednak 
obowi zkiem s du. Stanowi wył cznie jego uprawnienie, które aktualizuje się w razie wyst pienia okre lonej w ustawie 
sytuacji procesowej"11. Nale y równie  pamiętać, i  s d czyni to zawsze w granicach tezy dowodowej. 

„W wyj tkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, s d mo e dopu cić i przeprowadzić dowód z urzędu.”12 
Istniej  pewne przypadki, w których przeprowadzenie niektórych dowodów jest obligatoryjne (np. dowód z opinii 
biegłych psychiatrów w sytuacji zaistnienia w tpliwo ci co do poczytalno ci oskar onego, czy dowód z karty karnej co 
do uprzedniej karalno ci). Zakłada się, e w takich sytuacjach s d będzie mógł uznać, e zachodzi wyj tkowy i 
szczególnie uzasadniony wypadek13. 

Źowody przeprowadzane s  przed s dem przez tę stronę, na wniosek której został on dopuszczony, co oznacza e 
ta wła nie strona w pierwszej kolejno ci zadaje pytania osobom przesłuchiwanym, prezentuje dowody rzeczowe. S d 
będzie mógł wyręczyć stronę jedynie wyj tkowo, gdy uzna, e przejęcie inicjatywy jest szczególnie uzasadnione i 
przyczyni się do sprawniejszego osi gnięcia celów procesu14. Oczywi cie, je li w postępowaniu wszczętym z inicjatywy 
strony, s d skorzystał z wyj tkowej mo liwo ci i dopu cił jednak dowód z urzędu, sam go w konsekwencji 
przeprowadzi15. W tym wypadku ma zastosowanie art. 370 § 3 k.p.k., gdzie jako pierwsi osobie przesłuchiwanej zadaj  
pytania członkowie składu orzekaj cego. 

Zasadnicz  konsekwencj  zmiany art. 167 § 1 jest reforma art. 427 k.p.k. dotycz cego postępowania przed s dem 
drugiej instancji: 

„Odwołuj cy się mo e wskazać nowe fakty lub dowody je eli nie mógł powołać ich w postępowaniu przed s dem I 
instancji”16 – oznacza to, e je li strona mogła powołać pewne fakty lub dowody, jednak e nie uczyniła tego, to utraciła 
mo liwo ć powołania tego  dowodu lub faktu na drodze postępowania odwoławczego.  

Źrugim następstwem jest zmiana będ ca bezpo redni  konsekwencj  mo liwo ci wyj tkowego przeprowadzania 
dowodu przez s d. Otó  „w rodku odwoławczym nie mo na podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia przez s d 
okre lonego dowodu, je eli strona nie składała w tym zakresie wniosku dowodowego”17. Oznacza to, i  nie ma 
mo liwo ci podnoszenia w rodku odwoławczym zarzutu odnosz cego się do bierno ci s du w wypadku, gdy nie było 

                                                 
8
 art. 1 pkt 51) Projektu ustawy z d ia  ześ ia  . - Kodeks ka , Kodeks postępo a ia ka ego i niektórych innych ustaw. 

9
 art. 1 pkt 51) Projektu ustawy z d ia  ześ ia  . - Kodeks ka , Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta . 

10
 R. A. “tefański, Rzetel e postępo a ie p zed sąde  pie szej i sta ji [ :] Rzetel  p o es ka . Mate iał  ko fe e ji auko ej, T ze ieszo i e -

 ześ ia  ., ed. J. “ko upka i W. Jasiński, Wa sza a , st . . 
11

 J. “ko upka, W kie u ku ko t ad kto j ej ozp a  głó ej [ :] Ad okatu a jako u zest ik p o esu legisla j ego, ed. J. Giezek A. Malicki, str. 42.  
12

 art. 1 pkt 51) Projektu ustawy z d ia  ześ ia  . - Kodeks ka , Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta . 
13

 Ko isja Kod fika j a P a a Ka ego. Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta  p ojekt usta  z d ia  ześ ia  . , str. 10. 
14

 Ko isja Kod fika j a P a a Ka ego. Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta  p ojekt usta  z d ia  ześ ia 2013 r.), str. 10. 
15

 Ko isja Kod fika j a P a a Ka ego. Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta  p ojekt usta  z d ia  ześ ia  . , str. 11. 
16

 art. 1 pkt 146) Projektu ustawy z d ia  ześ ia  . - Kodeks ka , Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta . 
17

 art. 1 pkt 146) Projektu ustawy z d ia  ześ ia  . - Kodeks ka , Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta . 
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wniosku dowodowego. W rodku odwoławczym nie mo na równie  podnosić zarzutu „przeprowadzenia dowodu 
pomimo braku wniosku strony w tym przedmiocie lub poza zakresem wniosku”.  

Nale ało wprowadzić dla strony - która wykazywała na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego bierno ć w 
zakresie inicjatywy dowodowej (czy to co do zgłoszenia wniosku dowodowego, czy to co do aktywno ci przy 
przeprowadzaniu dopuszczonego dowodu) - ąbarierę stawiania zarzutu s dowi zarówno co do tego, e nie dopu cił lub 
nie przeprowadził on okre lonych dowodów z urzędu, jak i co do tego, e w trybie wyj tkowym z jednej lub z obu tych 
prerogatyw skorzystał pomimo bierno ci stronyą18. Jednak e strona zawsze będzie mogła podnosić w rodku 
odwoławczym zarzut obrazy przepisów prawa materialnego uzasadniaj c to poprzez wskazanie nowych faktów lub 
dowodów czy poprzez zarzut nieprzeprowadzenia przez s d okre lonego dowodu lub przeprowadzenia dowodu 
pomimo braku wniosku. 

Przy ocenie wpływu zwiększonej kontradyktoryjno ci pa proces karny, nale y zwrócić uwagę na relację 
zmienionego art. 167 § 1 k.p.k. do art. 452 § 2 k.p.k., który stanowi o postępowaniu dowodowym na etapie 
postępowania odwoławczego. Zauwa alna jest tu niespójno ć rysuj c  się pomiędzy reguł  przyjęt  w projekcie art. 167 
§ 1 k.p.k., a projekcie art. 452 § 2 k.p.k. Kwestia niespójno ci dotyczy mo liwo ci przeprowadzania dowodu przez s d z 
urzędu w momencie gdy s d uzna taka potrzebę. Wystarczy tu więc same uznanie s du, bez występowania 
wyj tkowych wypadków. Widz c tę niespójno ć Komisja Kodyfikacyjna zaproponowała rozumienie przepisu tego 
artykułu jako „lex specialis” wobec art. 167 § 1 k.p.k. Źzięki temu s d ma większe mo liwo ci przeprowadzania 
dowodów by bardziej merytorycznie badać sprawę, a co za tym idzie, minimalizuje się obawa o zatracenie prawdy 
materialnej, która stanowi podstawę orzeczeń s dowych. 

Ju  podczas pierwszych prac nad projektem ustawy zgłoszono szereg uwag o bardzo zró nicowanym charakterze. 
Z jednej strony pojawiły się uwagi aprobuj ce projektowany model postępowania oraz przewidziane w projekcie 
rozwi zania szczegółowe, z drugiej za  uwagi krytyczne formułowane na ró nym poziomie ogólno ci. Przedstawię 
najpowszechniejsze z nich. 

  
Pierwsze przeciw - "naruszenie zasady prawdy materialnej" 
Źotyczy ono rezygnacji z modelu kontradyktoryjno ci i powrót do poprzedniego stanu. Po pierwsze istnieje obawa 

niemo liwo ci zrealizowania w modelu dowodzenia w postępowaniu s dowym dyrektyw wypływaj cych z zasady 
prawdy materialnej. St d pojawiaj  się postulaty powrotu do obecnego brzmienia art. 167 k.p.k. Oznacza to nic innego 
jak całkowit  rezygnację z nowelizacji. Jednak e w obecnym stanie rzeczy polemika z takowymi postulatami nie jest 
mo liwa do zrealizowania. Powrót do obecnego art. 167 k.p.k. poci gałoby konieczno ć rezygnacji ze wszystkich 
kluczowych postulatów projektowanej nowelizacji. Uwzględnienie krytycznych uwag względem projektowanych 
rozwi zań spowodowałoby zasadnicz  niespójno ć systemow , której proponowana nowelizacja ma zapobiec". 

  
Drugie przeciw - ąto nie jest kontradyktoryjno ćą 
Źotyczy ono zarzutu niepełnej, ograniczonej kontradyktoryjno ci przyjętej w nowelizacji. Jak wskazuje sędzia 

S du Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Dariusz Drajewicz, "rozprawa powinna być w pełni 
kontradyktoryjna, a s d powinien być organem oceniaj cym zgłoszone przez strony dowodyą19. Powinien być arbitrem 
w sprawie, pozbawionym mo liwo ci przeprowadzenia dowodu z urzędu20. St d obowi zek przeprowadzenia przez s d 
dowodów z urzędu powinien zostać zniesiony21. Anga owanie s du w postępowanie dowodowe wpływa na 
bezstronno ć i obiektywizm orzekania, jako e wówczas s d traci niezbędny dystans do oskar onego i sprawy22. S d nie 
powinien wykazywać jakiejkolwiek aktywno ci w zbieraniu dowodów, bowiem takie zachowanie jest odbierane na 
zewn trz jako zainteresowanie wynikiem sprawy23. Obowi zywanie art. 2 § 2 oraz art. 167 KPK (nawet w zmienionym 
kształcie) sprawi, e oskar yciel nadal będzie pozostawiał s dowi inicjatywę w zakresie przeprowadzenia dowodów, bo 
s d i tak będzie miał obowi zek dotarcia do prawdy materialnej, niezale nie od tego, czy oskar yciel wyka e w tym 
przedmiocie zainteresowanie, czy te  nie24. Mamy tu więc wyra ny postulat rezygnacji z zapisanej w proj. art. 167 § 1 
k.p.k. wyj tkowej mo liwo ci przeprowadzenia dowodów przez s d z urzędu. 

 
Trzecie sprzeciw - ąniebezpieczeństwo wyj tkówą 

                                                 
18

 Ko isja Kod fika j a P a a Ka ego. Kodeks postępo a ia ka ego i iektó h i h usta  p ojekt usta  z d ia  ześ ia 2013 r.), str. 139. 
19

 D. Drajewicz, Ko t ad kto j ość p o esu ka ego  ś ietle p ojekto a h z ia  kod fika j h, „Mo ito  P a i z ,  / , str. 977. 
20

 R. A. “tefański, P z szł  odel postępo a ia p z goto a zego, „Ius No u  N  / , st . . 
21

 D. Drajewicz, Ko t ad kto j ość p o esu ka ego  ś ietle p ojekto a h z ia  kod fika j h, „Mo ito  P a i z ,  / , str. 977. 
22

 R. A. “tefański, P z szł  odel postępo a ia p z goto a zego, „Ius No u  N  / , st . . 
23

 R. A. “tefański, P z szł  odel postępo a ia p z goto a zego, „Ius No u  N  / , st . . 
24

 C. Kulesza, Rola sądu  p o esie ka  a tle odelu postępo a ia p z goto a zego u agi po ó a ze i de lege ferenda  [ :] “ąd dla o atela 
– alte at e oz iąz a ie spo ó , ed. A. Adamska-Gallant i J. Przygucki, Warszawa 2010, str. 136-  i po oła a ta  literatura. 

http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/spis-tresci/archiwum/c/a/1034/
http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/spis-tresci/archiwum/c/a/1034/
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Kolejne zastrze enie dotyczy wykorzystywania ąwyj tkówą. Zdaniem wielu opiniuj cych, wyj tek anga owania 

się s du w wyj tkowych szczególnie uzasadnionych wypadkach - tj. przeprowadzania dowodu w granicach tezy 
dowodowej oraz dopuszczania i przeprowadzania dowodu z urzędu - zaburza model kontradyktoryjnego dowodzenia w 
postępowaniu s dowym. Praktyka będzie niestety skłonna szeroko z tego wyj tku korzystać, ignoruj c nowo 
ukonstytuowan  regułę. Ponadto, Trybunał Konstytucyjny równie  zaznaczył, e „szczególnie uzasadniony wypadek” 
jest zwrotem nieostrym i mo e prowadzić do nieuzasadnionych zró nicowań podmiotów, wobec których przepis ten 
jest stosowany25. 

 Wydaje się, i  takie odstępstwa winny być sprecyzowane i skatalogowane, a nie pozostawione 
do uznania sędziów. Wprawdzie został podany jeden z wyj tkowych przypadków – niestawiennictwo strony, jednak e 
nie jest sprecyzowane czy byłoby to ka de niestawiennictwo strony, zarówno usprawiedliwione jak i 
nieusprawiedliwione. Brakuje równie  odesłania do przepisu, który regulowałby te kwestie. Rozwi zaniem mógłby być 
art. 374 § 1 k.p.k., moc  którego mamy do czynienia z uprawnieniem a nie prawem oskar onego do obecno ci. Ponadto 
moc  art. 479 k.p.k. je eli oskar ony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główn , s d mo e 
prowadzic postępowanie bez jego udziału, a jezeli nie stawił się równie  obrońca - wydać wyrok zaoczny. Je eli za  
oskar ony usprawiedliwi swe niestawiennictwo oraz wniesie o odroczenie rozprawy - moc  art. 480 k.p.k., nie mo na 
przeprowadzić rozprawy głównej. 

Obecnej nowelizacji mogłoby zagrozić równie  przyzwyczajenie. Sędziemu trudno będzie sie przyzwyczaić do 
tego by ąsiedzieć cicho i biernie się przysłuchiwaćą. O ile bowiem nowelizacja zmierza do zaktywizowania stron sporu, 
nie daje jednak adnej gwarancji, e rzeczywi cie będ  one tak  inicjatywę przejawiać. Czy mo na to uznać za 
wyj tkowy, szczególnie uzasadniony przypadek? Pozostawiono to więc do uznania sędziego. Być mo e s d w 
przewa aj cej czę ci będzie brał sprawy w ąswoje ręceą, a co za tym idzie, zagro ona zostanie zasada 
kontradyktoryjno ci, za  proces karny pozostanie w obecnym, niezmienionym kształcie. 

 
Pozytywne aspekty nowelizacji 
Nowy model postępowania karnego sprawdzi się zgodnie z jego ide  dopiero wtedy, gdy powiedzie się plan 

zaktywizowania stron w procesie26. Aby tak się stało, ustawa nowelizuj ca kodeks postępowania karnego przewiduje 
wiele, bardzo często zupełnie nowych, instytucji. Instytucje te oraz prawa i obowi zki stron maj  na celu sprawić, by 
obie strony postępowania podejmowały odpowiednie kroki ku ich aktywno ci. Ma to sprawić, e s d nie będzie 
odpowiedzialny za wyja nienie wszelkich istotnych okoliczno ci dla sprawy. Nie będzie ju  wyręczał oskar yciela w 
realizacji jego zadania. Zagwarantowana została w ten oto sposób zasada bezstronno ci s du, który choć niew tpliwie 
niezawisły, nie ma wystarczaj cych warunków do zachowania pełnej bezstronno ci przez nadmierne zainteresowanie i 
podejmowanie działań w postępowaniu dowodowym. 

Źzięki nowelizacji będziemy mieli do czynienia z procesem równouprawnionych stron, bowiem jak dot d 
równo ć stron w postępowaniu przed s dem karnym nie była wystarczaj ca. Przejawia się to głównie w uprawnieniach 
dotycz cych postępowania dowodowego. Oskar yciel w porównaniu z obron  miał większe mo liwo ci pozyskiwania 
oraz wprowadzania dowodów do procesu. Kwestię tę przykładowo rozwi zuje wprowadzenie do procesu „dowodów 
prywatnych”. Czy nowemu zadaniu stawianemu przez nowelizację podołaj  oskar eni? Nowelizacja przewiduj c pewne 
sytuacje i zagro enia, zawiera w sobie wiele rozwi zań. Przykładowo odnosi się do oskar onego w sytuacji, kiedy nie 
korzysta on z obrońcy z wyboru, natomiast potrzebna jest pomoc w prowadzeniu jego spraw. W tym przypadku nowela 
przewiduje nowe uprawnienie dla oskar onego jakim jest danie wyznaczenia obrońcy z urzędu. Te oraz inne 
uprawnienia maj  za zadanie zrównać strony, które będ  na równych prawach przedstawiać dla s du dowody na 
poparcie swych tez pod rygorem przegrania procesu. 

Zbli aj c się ku końcowi nale y wskazać, i  cel nowelizacji jest jak najbardziej słuszny. Przewodnicz cy komisji 
kodyfikacyjnej, która przygotowała projekt nowelizacji - prof. dr hab. Andrzej Zoll, wskazuje i  “Zaproponowane 
zmiany art. 167 k.p.k. przerzucaj  wprawdzie cię ar przeprowadzenia dowodów na strony, to jednak s d mo e 
przeprowadzić dowód z urzędu wówczas, gdy sprawa będzie zmierzała w kierunku, który oddala go od ustalenia 
prawdy"27. Wynika z tego, e s d nie będzie orzekał wył cznie na podstawie dowodów przeprowadzonych na wniosek 
stron w sytuacji, kiedy ów dowody te mog  być lub w ocenie s du nie s  prawdziwe. W obliczu tak wielu zmian 
dokonanych nowelizacj  z 27 wrze nia nie zmienia się fundamentalna zasada procedury karnej, ujęta w art. 2 § 2 k.p.k. 

                                                 
25

 Wyrok TK z 8.5.2006 r., P 18/05, OTK-A Nr 5/2006, poz. 53, MoP Nr 2/2006, str. 622. 
26

 P. Hof ański, Model ko t ad kto j   ś ietle p ojektu z ia  k.p.k. [ :] Ko t ad kto j ość  polski  p o esie ka , ed. P. Wiliński, Wa sza a 
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Wedle tej naczelnej zasady celem postępowania karnego jest ustalenie prawdy materialnej, która opiera się na 
prawdziwych faktach. 

 Wobec przedstawionych powy ej problemów - zarówno zarzutu, i  nie jest to kontradyktoryjno ć, jak i 
zarzutu nadmiernego wykorzystywania wyj tków, proponowane s  kolejne zmiany dotycz ce redakcji art. 167 k.p.k. 
Najczę ciej pojawiaj c  się propozycj  w rodowisku procesualistów jest rezygnacja z furtki, któr  jest mo liwo ć 
wprowadzania dowodu z urzędu przez s d. Proponowane jest natomiast okre lenie konkretnych sytuacji, w których s d 
mógłby wprowadzać własne dowody do procesu. 

ąJe eli podstaw  wszelkich ustaleń maj  być prawdziwe ustalenia faktyczne, to przyjęcie modelu całkowicie i tylko 
kontradyktoryjnego, czyli tzw. czystej kontradyktoryjno ci, z góry tę zasadę poło yłoby na obie łopatki. Je eli bowiem, 
tylko strony miałyby proces prowadzić przed s dem, to o dotarciu do prawdy, raczej mowy być nie mo eą28. "W takim 
razie, całkowita rezygnacja z działania z urzędu nie jest mo liwaą29. Podsumowuj c, dobrym jest i wła ciwym 
utrzymanie mo liwo ci wprowadzania dowodu z urzędu przez s d ze względu na mo liwo ć utraty prawdy materialnej. 
Nale ałoby zastanowić się jednak nad kształtem tej mo liwo ci. 

 
 

*** 

 
Huge amendment in penal code from 27.09.13 totally changing understanding of penal procedure did not change 

basic rules of penal cases. Surely, most important of them is rule of tangible truth. Guarantees of realization this rule are 
e.g. duty activity of court from office in scope of evidential initiative, adversarial of process and system of ways of con-
trol of valid or invalid adjugdements. Justifiably in many publications and so many people who are icons among experts 
of penal process regard two important guarantees of realization of rule of tangible truth - activity of couty from office 
adversarial of process. Amendent of penal code significantly limited possibility of 'taking' court' evidential initative and 
possibility of 'doing' evidence by court from office. Art. 167 from penal code in it amendented form is a fundament of 
that reform. Agreeably with makers' idea, changing of jurisdictional proceeding makes the best conditions to clarify 
tangible truth and is the best way to regard participants'rights. However, does the art.167 meet the requirements ? 
Amendent of penal code which de facto turns into reality on 1.07.15 is source of many charges in connection with rule 
of tangible truth. Considering that next changes are proposed. Most popular proposal is withdrawal from possibility of 
mandate evidence from office by court. There is proposed term of situations when court can mandate his own evidences 
into the process. If base of all arrangements may be real arrangements, acceptation of model totally and only adversarial 
would be against rule of tangible truth. Total resignation from activity from office is not possible. Good way is to hold 
possibility of mandating evidence from office by court regard of possibility of lose tangible evidence. Is important to 
think about shape of such possibility. 
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 T. G zego z k, Wp o adze ie do d skusji [ :] Postępo a ie ka e  XXI ., ed. P. K usz ński, Wa sza a , st . . 
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Wraz z nowelizacj  Kodeksu postępowania karnego przewidywan  do wej cia w ycie z dniem 1 lipca 2015 r. 

postępowanie dowodowe ulegnie istotnym zmianom w kierunku kontradyktoryjno ci. Źla lepszego zrozumienia 
problematyki niniejszego wykładu, warto w kilku zdaniach wskazać, czym ów kontradyktoryjno ć ma się 
charakteryzować. Model ten oparty jest na zasadzie kontradyktoryjno ci, będ cej „dyrektyw , zgodnie z któr  strony 
maj  prawo do walki o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie”1. Prof. S. Walto  wskazuje równie  na pewne warunki, 
które musz  zostać spełnione, a eby mo na było mówić o zachodzeniu kontradyktoryjno ci. W ród nich wskazuje onŚ 
mo liwie dokładne oznaczenie przedmiotu (procesu), istnienie przeciwstawnych sobie stron tocz cych spór oraz organu 
procesowego rozstrzygaj cego ten spór, równouprawnienie stron wiod cych spór, a tak e niezbędne minimum 
dyspozycyjno ci stron w procesie2. Mimo istnienia licznych racji, m.in.Ś metodologicznych, społecznych i 
organizacyjnych, stanowi cych podło e dla bytu owej zasady, ustawodawca ma obowi zek zabezpieczenia licznych 
unormowań i rezygnacji z ich nowelizacji3.  

Bez względu na próby nowelizowania Kodeksu postępowania karnego, nie jest mo liwe wprowadzenie takich 
zmian, które godziłyby w podstawę funkcjonowania niektórych charakterystycznych instytucji procedury – w tym 
tak e postępowania dowodowego. Źo takich niew tpliwie nale y dowód z przesłuchania małoletniego wiadka, który 
nie ukończył 15 roku ycia w momencie składania zeznań i równocze nie nie był współdziałaj cym w danym 
przestępstwie, ani sprawc  czynu, pozostaj cego w zwi zku z czynem popełnionym z u yciem przemocy lub gro by 
bezprawnej, lub okre lonym w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego4. Zauwa yć trzeba, e ustawa z dnia 27 
wrze nia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw nie wprowadza 
zmian przepisów dotycz cych przesłuchania małoletniego wiadka, za  ostatnia nowelizacja weszła w ycie 27 stycznia 
2014 r., rozszerzaj c katalog przestępstw, w spawie których w postępowaniu dopuszczalne jest przeprowadzenie takiego 
dowodu o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece5.  

 Kontradyktoryjno ć, w my l której proces jest prowadzony w formie sporu przed bezstronnym arbitrem 
wymaga aktywizacji stron postępowania. W kontradyktoryjnym modelu postępowania ograniczona zostaje rola 
sędziego, który jest przecie  głównym przesłuchuj cym nieletniego. Pozostały kr g podmiotów (m.in. prokurator, 
obrońca i pełnomocnik pokrzywdzonego) mo e jedynie wzi ć udział w takim posiedzeniu.6 Ich udział musi jednak 
mie cić się we wła ciwej formule. Z uwagi na wyj tkowy charakter takiego wiadka, przesłuchanie odbywa się przy 
wykorzystaniu szczególnych procedur, częstokroć nieprzystaj cych do urzeczywistniania zasady walki w procesie 
karnym7. Zdaniem S du Najwy szegoŚ „Normy (okre lone w art. 185a § 1 i art. 185b § 1 k.p.k.) s  o charakterze 
gwarancyjnym zabezpieczaj cym nie interesy procesowe oskar onego (podejrzanego), ale przede wszystkim 
małoletnich wiadków (…)”, co niew tpliwie zarysowuje praktykę skupiaj c  się na realizacji praw dziecka, nie za  
stron postępowania. Nale y ponadto przytoczyć inne stanowisko S du Najwy szego, który w wyroku z 12 stycznia 1987 
r. stwierdził niedopuszczalno ć stosowania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich podczas 
przesłuchania nieletniego wiadka w procesie karnym8. 

Zgodnie z art. 185b §1 k.p.k. w zw. z art. 185a §1 i 2 k.p.k., przesłuchanie małoletniego wiadka przeprowadza s d 
na posiedzeniu. Z takiej regulacji wywnioskować nale y, e sędzia jest w zasadzie jedynym podmiotem odbieraj cym 
zeznania małoletniego wiadka. W perspektywie psychologii kryminalistycznej ma to szczególne znaczenie z tej racji, 
e sędzia powinien być wyposa ony w wiedzę psychopedagogiczn , umo liwiaj c  skuteczne przesłuchanie, przy 

                                                 
1
 M. Cieślak, Polska p o edu a ka a. Podsta o e założe ia teo et z e, Warszawa 1984, s. 254. 

2
 “. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 276-278.  
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Ibidem, s. 275.  
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 A. Gaberle, Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk , s. . 

5
 W. Grzeszczyk, Kodeks postępo a ia ka ego. Ko e ta z, Warszawa 2014, s. 238. 
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 R. “tefański, Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012, s. 22-25. 
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 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo a ie ka e, Warszawa 2014, s. 111. 
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równoczesnym zabezpieczeniu przed piętnem, jakie mo e odcisn ć na niedojrzałej psychice małoletniego niewła ciwe 
podej cie osoby przesłuchuj cej9. Nie s  to umiejętno ci powszechne w ród organów cigania i reprezentantów stron, w 
zwi zku z czym niemo liwe byłoby dopuszczenie przesłuchania przez osoby do tego nieprzygotowane. W takim 
układzie dziecko stałoby się ofiar  sporu między stronami postępowania, co pozostawiłoby z pewno ci  lad w jego 
psychice. Źlatego te  doktryna postuluje obecno ć biegłego psychologa bior cego udział w przesłuchaniu10. Ponadto 
nale y zwrócić szczególn  uwagę na fakt, i  wszelkie błędy mog  powodować urazy i niewła ciwy stosunek do organów 
cigania, co w konsekwencji rzutować będzie na całe obywatelskie ycie11. Tak więc, dzieci, które uczestnicz  w 

procesie w roli wiadków nale y traktować z godno ci , troskliwo ci  i delikatno ci 12.  
 W sposób szczególny ochronę małoletniego dostrzec mo na w szeregu procedur towarzysz cych wła ciwemu 

przesłuchaniu. Przede wszystkim do takich nale y dopuszczalno ć tylko w sytuacji, gdy zeznania wiadka mog  mieć 
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W tym miejscu nale y sprecyzować, e art. 185b §1 in fine nie zezwala na 
korzystanie z ogólnej regulacji w zakresie uzyskiwania dowodów osobowych, ale w drodze wykładni, w kontek cie 
funkcji ochronnej, nale y przyj ć, e w sytuacji, gdy małoletni nie ma do przekazania niczego, co mo e mieć istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, nie przesłuchuje się go w ogóle13. Rezygnuje się tak e z odebrania od 
małoletniego przyrzeczenia oraz z pouczenia o obowi zku mówienia prawdy i niezatajania prawdy. Małoletni wymaga 
ponadto uwzględnienia wszystkich jego potrzeb psychicznych i fizycznych dla zapewnienia mu wewnętrznego 
komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Często sprowadza się to do sprawnego toku prowadzenia przesłuchania i reakcji na 
bie ce potrzeby dziecka, wynikaj ce ze zmęczenia czy jego potrzeb fizjologicznych. 

Zgodnie z art. 185d i wła ciwym rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci, małoletniego przesłuchiwać nale y 
w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu w siedzibie s du, a nawet, je eli to konieczne - poza jego 
siedzib 14. Tzw. „niebieski pokój” powinien przypominać warunki domowe, zapewniaj c wygodne miejsca do siedzenia, 
a jednocze nie nie rozpraszaj c uwagi dziecka15. wiadek nie ma tak e styczno ci z postępowaniem na rozprawie, co 
wynika z obowi zku odtworzenia sporz dzonego podczas posiedzenia zapisu obrazu i d więku oraz odczytania 
protokołu przesłuchania na co expressis verbis wskazuje art. 147 §2a k.p.k. W tym aspekcie zapadło orzeczenie S du 
Najwy szego, które doskonale precyzuje charakter tej czynno ciŚ „W adnej mierze ustawodawca nie uzale nił jednak 
prawidłowo ci przeprowadzenia czynno ci przesłuchania takiego pokrzywdzonego od zarejestrowania 
audiowizualnego. Utrwalenia przebiegu takiej czynno ci mo na w ogóle zaniechać, gdy uniemo liwiaj  to względy 
techniczne”16. Wszystkie powy sze postulaty nie mogłyby być skutecznie realizowane w warunkach 
uniemo liwiaj cych zachowanie intymno ci, a odbywaj ce się w obecno ci stron, podejmuj cych kolejne czynno ci 
procesowe.  

Kontradyktoryjno ć zakłada tak e konieczno ć rzeczywistego partycypowania oskar onego w procesie, realizacji 
jego praw i obowi zków. Jednak e, ze względu na dobro małoletniego, nie do pomy lenia wydaje się spotkanie 
prawdopodobnego sprawcy przestępstwa z małoletnim, w którym wci  ywe mog  być do wiadczenia wydarzeń, 
których był wiadkiem17. Osoba ta mo e wywoływać u dziecka strach, skrępowanie, a w konsekwencji wpływać na 
tre ć zeznań i nieposłuszeństwo dziecka. Niew tpliwie s d, podejmuj cy decyzję o nieuczestnictwie oskar onego w 
przesłuchaniu dziecka, chroni dobro dziecka, uniemo liwiaj c uczestnictwo w czynno ciach procesowych stronom 
postępowania.  

Art. 185b k.p.k. reguluj cy przesłuchanie małoletniego wiadka odsyła do warunków przesłuchania okre lonych w 
art. 185a reguluj cy przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego. Prowadzi to do wniosku, e ustawodawca zastrzega, 
względn  mo liwo ć jednokrotnego przesłuchania małoletniego wiadka. Ta regulacja jest zdecydowanie bardziej 
kontrowersyjna z uwagi na uniemo liwienie swobodnego korzystania ze ródła dowodowego przez strony, co w 
konsekwencji mo e być uznane za uszczuplenie kontradyktoryjno ci w procesie. Problematyka ta, jest szeroko 
komentowana z uwagi na zakończenie paragrafu 1 wspomnianej regulacji, która otwiera mo liwo ć do ponownego 
przesłuchania, gdy „wyjd  na jaw istotne okoliczno ci, których wyja nienie wymaga ponownego przesłuchania, lub 

da tego oskar ony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego”. W ród warunków 
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dopuszczaj cych przeprowadzenie ustawa nie przewiduje przeprowadzenie adnych badań nad psychik  dziecko, co 
zostało trafnie zostało wyra one w wyroku S du Najwy szego z 1 lutego 2008 r.Ś „Ponowne przesłuchanie 
pokrzywdzonego dziecka w trybie okre lonym w art. 185a § 1 in fine k.p.k. nie jest uzale nione od opinii psychologa co 
do mo liwo ci uzyskania od dziecka okre lonych informacji oraz wpływu takiego przesłuchania na jego psychikę. Samo 
zgłoszenie dania przez oskar onego lub jego obrońcę, tak e bez podania powodów takiego wniosku, zobowi zuje s d 
do ponownego przesłuchania dziecka, je eli tylko spełniony jest warunek okre lony w tym przepisie”18. Jak widać 
kodeks nie daje s dom mo liwo ci oceny słuszno ci kolejnego wniosku, jak to ma miejsce przy zło eniu pierwszego. 
Je li więc tylko zostaj  spełnione wskazane warunki to oskar ony jest dysponentem wniosku (mo e go tak e w ka dej 
chwili skutecznie cofn ć), a tym samym czynno ci dowodowej. W powy szym orzeczeniu S d wskazał na nadanie 
prymatu zasadzie prawdy i realizacji prawa do obrony, ale niew tpliwie wskazana regulacja choć w pewnym stopniu 
zapewnia oskar onemu wła ciwe przeprowadzenie dowodu bez ingerencji s du zobligowanego do formalnego (choć 
jednak ocennego z uwagi na obecno ć pojęć nieokre lonych) stwierdzenia przesłanek z art. 185a, a nie na etapie 
podejmowania decyzji o konieczno ci jej przeprowadzenia. Ta metodologia znajduje tak e odzwierciedlenie w wyroku 
S du Najwy szego z dnia 16 marca 2011 r.19. 

Zgodnie z art. 171 §3 k.p.k., zarówno pokrzywdzony, jak i wiadek, który nie ukończył lat 15, powinien być 
przesłuchiwany w obecno ci przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba e dobro postępowania stoi 
temu na przeszkodzie. Ostatnia czę ć przepisu stanowi swoiste zabezpieczenie dobra dziecka. Zaznaczyć bowiem 
trzeba, e s  do pomy lenia sytuacje, w których obecno ć dorosłych mo e mieć negatywny wpływ na realizację roli 
procesowej dziecka. Jedynie dla przykładu wymienić mo na gro enie dziecku, wywieranie presji, a tak e realizację 
spornych interesów mał onków20. Owa regulacja wskazuje na d enie ustawodawcy do kontroli podmiotów 
dopuszczonych do udziału w przesłuchaniu. Maj c to na względzie, realizacja zasady kontradyktoryjno ci mo e być co 
najmniej utrudniona, a w wielu przypadkach zupełnie wypaczona. Z faktu ochrony małoletniego wiadka wynika 
równie , w miarę mo liwo ci i je li nie koliduje to z dobrem postępowania, zapewnienie mu podczas konfrontacji 
obecno ci przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, co wynika z art. 171 §3 k.p.k.21. 

Małoletniemu wiadkowi, tak jak ka demu innemu, przysługuj  okre lone prawa, o których realizację nale y 
zabiegać z uwagi na to, e małoletni, mimo i  był w stanie zrozumieć tre ć pouczeń, mo e nie być w stanie zastosować 
ich w konkretnej sytuacji z uwagi na brak yciowego do wiadczenia. W zwi zku z realizacj  praw stron w 
kontradyktoryjnym modelu procesu karnego, ryzykownym byłoby odbieranie zeznań pod nieobecno ć krewnych 
oskar onych. Skutkować bowiem by to mogło zdaniem takiej relacji, która doprowadziłaby do ich skazania, równolegle 
naruszaj c prawo wiadka z art. 182 k.p.k. W tym wypadku postulować nale ałoby ograniczenie uzyskiwania takich 
dowodów, a tak e zalecenie ka dorazowego badania poziomu intelektualnego dziecka w kontek cie realnego 
korzystania przez nie ze swoich praw22. 

Na niekorzy ć mo e działać czas, jaki upłyn ł od momentu zdarzenia. Prawa stron do uczestnictwa w 
czynno ciach procesowych nie mog  parali ować skutecznego odbierania zeznań, które powinno nast pić pomiędzy 
trzecim a ósmym dniem od popełnienia czynu zabronionego23. Czas ten umo liwia jednocze nie uporz dkowanie 
materiału w pamięci dziecka oraz zapobie enie zapominaniu przez nie okoliczno ci zdarzenia. 

Z zasady sporno ci wynika energiczny i dosadny sposób formułowania pytań zadawanych wiadkom. Doktryna 
kryminalistyki wypracowała natomiast zupełnie inne metody odbierania zeznań od nieletniego i ich precyzowania. 
Pytania takie powinny przybrać odpowiedni kształt i formę24. Winny być zadawane wyra nie, wolno, z odpowiedni  
modulacj  i wła ciwym tonem głosu. Niedopuszczalne s  pytania podchwytliwe, obra aj ce, niedostosowane do 
poziomu intelektualnego nieletniego. Błędem jest tak e częste powtarzanie tego samego pytania, co doprowadzić mo e 
do wywołania u dziecka obawy, i  nie jest ono w stanie sprostać oczekiwaniom przesłuchuj cego, tak e pytań 
wymagaj cych odpowiedzi „tak” lub „nie”25. Bezwarto ciowe będ  odpowiedzi na pytania zawieraj ce sugestię 
przesłuchuj cego, innych wiadków, a tak e precyzuj ce wieloznaczno ć sytuacji niezrozumiałej dla nieletniego26. 
Zamiast tego, przesłuchanie powinno przybrać formę rozmowy przerywanej powszechnymi pytaniami i urozmaiconej 
sporz dzaniem rysunku przez dziecko, który mo e stanowić pó niejszy dowód, a tak e być podstaw  do systematyzacji 

                                                 
18

 Wyr. SN z 1.02.2008 r., V KK 231/07, OSNKW 2008, Nr 4, poz. 27. 
19

 Wyr. SN z 16.03.2011., III KK 278/10, OSNKW 2011, Nr 8, poz. 69. 
20

 V. Kwiatkowska – Darul, P zesłu ha ie ałolet iego ś iadka  polski  p o esie ka , To uń , s.  – 187.  
21

 P. Hof ański ed. , Kodeks postępo a ia ka ego. Ko e ta z do a t kułó  -296,Tom I., Warszawa 2011, s. 932. 
22

 M. Kulicki (red.), K i alist ka. W a e zagad ie ia teo ii i p akt ki śled zo – sądo ej., To uń , s. . 
23

 T. Hanausek (red.), K i alist ka. )agad ie ia a e. Dla stude tó  działu p a a, Kraków 1971, s. 79. 
24

 J. Kasprzak (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2006, s. 253. 
25

 A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, Gdańsk , s. -244. 
26

 Ibidem, s. 227. 
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zeznania. Nieracjonalnym byłoby przypuszczenie, e strony postępowania byłyby w stanie zadawać pytania w 
po dany przez kryminalistyków sposób. 

  Wszelkie wyj tkowe regulacje s  w tym wypadku uzasadnione z uwagi na specyficzne uwarunkowania 
małoletniego, mog ce obni yć jako ć jego zeznań, doktryna kryminalistyki wyró niaŚ „niedostateczny krytycyzm, 
egocentryzm, nadmiern  sugestywno ć, wybujał  i yw  wyobra nię oraz niestało ć uwagi, mniejsz  odporno ć na stres 
zwi zany z sytuacj  przesłuchania i skłonno ci do konfabulacji”, a tak e brak ogólnego do wiadczenia yciowego27. 
Pozytywn  za  stron  przesłuchiwania małoletniego w charakterze wiadka, determinuj c  ów praktykę, jest za  na 
ogółŚ „brak trwałych postaw, uprzedzeń i nastawień zniekształcaj cych zapamiętany materiał, łatwo ć wykrycia 
manipulacji i wpływu innych osób na nieletniego, (…) większa otwarto ć i szczero ć wypowiedzi”28. 

Konieczne jest wypracowanie metod skutecznego przesłuchania dziecka tak e ze względu na umo liwienie mu 
ochrony swoich praw, a tak e zapewnienie mu poczucia spełnienia i „opró nienia” wspomnień. Brak wiedzy w tym 
zakresie powodować mo e, tak jak ma to miejsce teraz w przypadku dzieci upo ledzonych, negatywne konsekwencje 
dla zapewnienia sprawiedliwo ci w procesie karnym, ale tak e dla samych nieletnich. Tylko nieliczny ustawodawca 
(Hiszpania, Meksyk) rezygnuj  z przesłuchania jako wiadka dziecka29. 

Z cał  moc  nale y podkre lić, e dowód z zeznań małoletniego wiadka nie ma mniejszej warto ci od innych 
osobowych ródeł dowodowych, je eli tylko zeznania zostan  odebrane we wła ciwy sposób. Mimo licznych zmian w 
sposobie uzyskiwania dowodu z zeznań wiadków, które charakteryzuj  się oddaniem przesłuchiwanych do dyspozycji 
stron „sporu”, przesłuchanie małoletniego zasadnie winno zostać utrzymane, jako instytucja o specyficznym 
charakterze, a ów dowód nie powinien stać się przedmiotem zbyt swobodnego działania stron postępowania. Z cał  
pewno ci , małoletni powinien być w jak największym stopniu odizolowany od walki oskar onego i oskar yciela o ich 
własne interesy, tak bardzo charakterystycznej dla modelu sporno ci. 

 
*** 

In connection with the new penal procedure planned to come into force on 1st of July 2015 it is important to pre-
sent some facts about hearing of juvenile witness. This is a special type of an evidence because of the existence of a few 
articles regulating juvenile witness' status and providing legal protection. Authors decided to discuss some significant 
issues such as: entities taking part in legal activities with minor, the way of hearing this kind of witness, the necessity of 
using the only one possibility of receiving testimony and rules of hearing derived from the criminology and psychology. 
To support reasoning, judgments and expert's posts are invoked. Authors agree that this procedural activities should not 
be changed in direction with a new model of adversarial procedure. Taking into consideration all of the circumstances 
listed aspects are fully justified 

                                                 
27

 M. Ciosek, Ps hologia sądo a i pe ite ja a, Warszawa 2001, s. 119. 
28

 A. “około ska, Ps hologi z e p o le  zez ań ałolet i h ś iadkó  [w:] J.M. Stanik (red.), ) p o le at ki p a  iegłego sądo ego ps hologa, 

Katowice 1981. 
29

 B. Hoł st, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 1114-1120.  
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Wprowadzenie 
Oględziny s  czynno ci  nie tylko procesow  ale równie  kryminalistyczn , maj c  istotne znaczenie, poniewa  

dostarczaj  istotnych i bezpo rednich informacji o przestępstwie, a często tak e o sprawcy.1 Kodeks postępowania 
karnego w art. 207 § 1 wyró nia trzy rodzaje oględzinŚ miejsca, osób, rzeczy a tak e, w art. 209 reguluje oględziny i 
otwarcie zwłok. W doktrynie dominuje pogl d, e s  one oględzinami specyficznej rzeczy czyli martwego ciała 
człowieka.2 Wnioskowanie z oględzin, a więc kryminalistyczna analiza ladów oraz informacji z oględzin powinna być 
dokonywana przy wykorzystaniu mo liwo ci dowodowych, które wynikaj  z norm procesowych.3Oględziny i otwarcie 
zwłok s  czynno ci  procesow , mog  być dokonane po wszczęciu ledztwa – w ramach postępowania 
przygotowawczego b d  jako czynno ć w niezbędnym zakresie na podstawie art. 308 § 1 k.p.k. Mog  te  być dokonane 
w postępowaniu s dowym.4  

 
Przesłanki i cel oględzin 
W my l art. 209 § 1 k.p.k je eli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania mierci przeprowadza się 

oględziny i otwarcie zwłok. A zatem je eli zachodzi podejrzenie, e w zej ciu miertelnym mogły mieć udział osoby 
trzecie, zarz dzenie oględzin i otwarcia zwłok jest obligatoryjne. Przedmiotem oględzin s  zwłoki- ciało nie yj cego 
człowieka. Zwłokami – zgodnie z § 2 Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 
postępowania ze zwłokami i szcz tkami ludzkimi s  ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych oraz pojedyncze 
czę ci zwłok, resztki ludzkiego ciała po dokonaniu rozkładu jak te  ciało zwęglone.5 

Celem oględzin i otwarcia zwłok jest ustalenie przyczyny zgonu, rodzaju mierci oraz objawów wskazuj cych czy 
w danym przypadku zachodzi przestępstwo, samobójstwo czy nieszczę liwy wypadek.6 Zej cie miertelne mo e być 
wynikiem działania umy lnego, np. zabójstwa ( art.148 k.k), jak i nieumy lnego np. wypadek komunikacyjny (art.177 
§2 k.k), albo być wynikiem nieszczę liwego wypadku czy te  samobójstwem.7 Oględziny zewnętrzne zwłok zarz dza 
s d w postępowaniu jurysdykcyjnym lub prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w wypadkach 
niecierpi cych zwłoki tak e policja zawiadamiaj c niezwłocznie s d lub prokuratora.  

Natomiast otwarcie zwłok zarz dza s d lub prokurator.8 Żormaln  podstaw  wykonania sekcji s dowo-lekarskiej 
jest pisemne „ Postanowienie o zarz dzeniu oględzin zewnętrznych zwłok i ich otwarciu” podpisane przez prokuratora.9 
Zgodnie z art. 195 k.p.k ka dy lekarz, jako osoba o której wiadomo, e ma odpowiedni  wiedzę w dziedzinie medycyny, 
mo e zostać powołany przez prokuratora do przeprowadzenia s dowo-lekarskiej sekcji zwłok ludzkich.10 

W literaturze wskazuje się równie  przypadki kiedy mimo braku cech przestępstwa, powinny zostać 
przeprowadzone oględziny i otwarcie zwłok, zarz dzone przez prokuratora s  toŚ *zgony osób młodych do 50 roku 
ycia, *brak wiedzy na temat zdrowia osoby zmarłej szczególnie o powa nych chorobach czy schorzeniach, 

*wiadomo ci o podejrzanych wydarzeniach lub osobach, które miały miejsce w rodowisku denata krótko przed jego 
mierci , *odkrycia ciała w miejscach odludnych mało ruchliwych ,*w przypadku odkrycia zwłok w mieszkaniach w 

których panuje du y nieład lub przesadny porz dek, *rodz ce w tpliwo ci zachowania osób najbli szych denata lub 
zgłaszaj cych odkrycie.11 

 
Przebieg oględzin i otwarcia zwłok na podstawie okre lonego przypadku 

                                                 
1R. A. “tefański, Oględzi  i ot a ie z łok jako z ość p o eso a, „P oku atu a i p a o  ,  , s. . 
2A. Ga e le, Leks ko  polskiej p o edu  ka ej, Gdańsk , s. . 
3
Z. Biernaczyk, Wnioskowanie z oględzi , P o le  K i alist ki , nr 101 , s. 11. 

4K. Witko ska, P o eso e, k i alist z e i sądo o-leka skie aspekt  oględzi  z łok, „P oku atu a i p a o  ,  , s. . 
5Rozpo ządze ie Mi ist a )d o ia z  g ud ia ., Dz. U. ,  , poz. 1783, ze zm. 
6T. Ma i ko ski, Med a sądo a dla p a ikó , t. I, “z z t o , s. . 
7R. A. “tefański, Oględzi  i ot a ie z łok jako z ość p o eso a, „P oku atu a i p a o  ,  , s. -31. 
8
 ibidem 

99B. ” iątek, “ądo o-lekarska sekcja z łok- ealiza ja ogó  p o edu al h i e to z h, „A hi u  ed  sądo ej i k i ologii  , 
tom 55, nr 1, s. 56-57. 
10

 ibidem 
11

M. Gabriel-Węglo ski, Regula i  p oku atu . Ko e ta z do § -220 i § 245-260- Regula i  e ęt z ego u zędo a ia powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury , Wolters Kluwer 2009, s.53-56. 
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Przypadek zgonu Jana K samobójstwo czy zabójstwo? 
Zwłoki zostały odnalezione w mieszkaniu ofiary przez funkcjonariuszy Policji w pozycji wisz cej na karniszu w 

pokoju dziennym. Na zwłokach ujawniono liczne otarcia naskórka w okolicach r k, ranę tłuczon  głowy, oraz 
utrwalone plamy opadowe na plecach. Ze względu na samotny tryb ycia zmarłego oraz częste libacje alkoholowe nie 
mo na było wykluczyć udziału osób trzecich w spowodowaniu mierci. 

Na miejscu znalezienia zwłok zespół oględzinowy składaj cy się z prokuratora, technika kryminalistycznego, 
fotografa i lekarza biegłego w miarę mo no ci z zakresu medycyny s dowej dokonuje tzw. wstępnych oględzin zwłok 
Jana K., w ostro ny sposób aby nie nast piło zatarcie ladów. Oględziny miejsca zdarzenia, s  czynno ci  
niepowtarzaln , jej odtworzenie w toku dalszego postępowania karnego w sposób zgodny ze stanem faktycznym i ich 
przebiegiem jest niemo liwe.12 Wa ne jest zabezpieczenie wszystkich ladów zarówno na miejscu zdarzenia jak i na 
ciele denata. Lekarz uczestnicz cy w oględzinach opisuje dokładnie obra enia, a tak e zmiany po miertne, zwłaszcza 
plamy opadowe, stę enia po miertne oraz ciepłotę ciała gdy  jest to nieodzowne przy okre leniu przybli onego czasu 
zgonu.13 Plamy opadowe s  w pełni wykształcone od 30 minut do 2 godzin od momentu mierci . Plamy po około 10-12 
godzinach trac  mo liwo ć przemieszczania się (zostaj  utrwalone). Natomiast stę enie po miertne po około 1-3 
godzinach po mierci stę eniem po miertnym zostaj  objęte mię nie mimiczne twarzy a tak e drobne mię nie palców i 
r k. W pozostałych partiach mię ni stę enie rozwija się w ci gu 6-12 godzin i do tego czasu po przełamaniu (siłowym 
zgięciu kończyny w której wytworzyło się ju  stę enie po miertne) ponownie się rozwija, ale z mniejsz  sił . Stę enie 
po miertne ustępuje wraz z rozwijaj cymi się procesami gnilnymi zazwyczaj 3 doby po mierci. Spadek temperatury 
ciała zwi zany jest z ustaniem procesów przemiany materii. Ciało stygnie zazwyczaj 0,5-1 C na godzinę. Temperatura 
otoczenia, grubo ć tkanki tłuszczowej to czynniki, które maj  wpływ na ochładzanie się temperatury ciała.14 

Cało ci  czynno ci kieruje prokurator, wydaje on polecenia jakie czynno ci nale y wykonać aby zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia, a tak e ujawnione na miejscu zdarzenia wszystkie niezbędne lady. Ogólnym celem oględzin miejsca 
zdarzenia jest obiektywna rekonstrukcja zdarzeń . Czynno ci jakie wykonuje zespół oględzinowy toŚ ujawnienie i 
zabezpieczenie ladów, wykonanie szkicu ogólnego, wykonanie fotografii miejsca zdarzenia i zwłok. Lekarz 
uczestnicz cy w oględzinach opisuje obra enia, uszkodzenia odzie y a tak e zmiany po miertne.15 Prokurator, 
sporz dza zarówno protokół oględzin miejsca zdarzenia, ąprotokół zewnętrznych oględzin zwłoką, a lekarskie czynno ci 
i spostrze enia dyktuje do protokołu lekarz.16  

Prokurator, kieruj cy zwłoki na sekcję okre la w postanowieniu o powołaniu biegłego, zakres badań i sam zakres 
sekcji. Zakres sekcji oznacza czynno ci jakie wykona medyk s dowy, mog  one ograniczać się do oględzin 
zewnętrznych zwłok, pobrania tkanek do badań histopatologicznych, otwarcia jamy czaszkowej czyli czę ciowej sekcji 
jednak budzi to wiele sprzeciwów, poniewa  brak pełnej sekcji mo e skutkować, e opinia biegłego będzie niepełna. 
Prokurator mo e równie  w postanowieniu zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań takich jakŚ ustalenie grupy 
krwi, pobranie krwi i moczu do badania na obecno ć alkoholu, zabezpieczenie narz dów wewnętrznych do badań 
toksykologicznych.17 Medyk s dowy przeprowadzaj cy oględziny i otwarcie zwłok udziela odpowiedzi prokuratorowi 
na jego pytania, które mog  dotyczyć okre lenia czasu zgonu, zwi zku przyczynowego istniej cego między 
stwierdzonymi uszkodzeniami a zgonem, , rodzaju u ytego narzędzia, czasu i kolejno ci powstawania obra eń ciała 
stanu upojenia alkoholowego, obecno ci narkotyków w krwi itp.18 

Szczegółowe oględziny zwłok Jana K wykona się w zakładzie medycyny s dowej i dokonuje ich biegły z udziałem 
prokuratora (lub s du, w zale no ci od tego który organ procesowy zlecił czynno ć). Przed przyst pieniem do sekcji 
s dowo-lekarskiej obducent powinien zaznajomić się z wynikami postępowania, w szczególno ci dowiedzieć się, w 
jakich okoliczno ciach nast piła mierć i gdzie znaleziono zwłoki, a tak e zapoznać się z tre ci  protokołu oględzin 
zwłok dokonanych na miejscu ich znalezienia, a tak e dokonać oględzin odzie y. Przy sekcji s dowo-lekarskiej s  
bardzo wa ne szczegółowe oględziny odzie y denata, bowiem s  nie tylko ladem, ale tak e no nikiem ladów. Odzie  
dostarcza ponadto wa nych wskazówek dla ustalenia to samo ci nieznanych zwłok. Podczas oględzin w zakładzie 
medycyny s dowej technik kryminalistyczny mo e pobrać odciski palców Jana K, wymazy z jamy luzowej, 
wyskrobiny spod paznokci, oraz wymazy z odbytnicy do dalszych badań np. ŹNA.19 

                                                 
12B. Hoł st, K i alist ka, W da i t o PWN, Wa sza a , s. . 
13Apl. p ose uto  Teo, P z kłado e z oś i a iejs u z alezie ia z łok, dostęp: . . , http:// w.kryminalistyka.fr.pl/praktyka_ogledziny.php 
14“. Raszeja, W. Nasiło ski, J. Ma kie i z, Med a sądo a, Wa sza a , s. -27. 
15T. Ma i ko ski, Med a sądo a dla p a ikó , “z z t o , s. . 
16Apl. p ose uto  Teo, P z kłado e z oś i a iejs u z alezie ia z łok, dostęp: . . , http:// .k i alist ka.f .pl/p akt ka_ogledzi .php 
17B. ” iątek, “ądo o-leka ska sek ja z łok- ealiza ja ogó  p o edu al h i e to z h, „A hi u  ed  sądo ej i „ , tom 55, nr 1, 

s. 56-57. 
18Apl. p ose uto  Teo, P z kłado e z oś i a iejs u z alezie ia z łok, dostęp: . . , http:// .k i alist ka.f .pl/praktyka_ogledziny.php 
19T. Ma i ko ski, Med a sądo a dla p a ikó , “z z t o , s. -162. 
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Oględziny zwłok składaj  się z dwóch czę ciŚ oględziny wewnętrzne – sekcja, otwarcie zwłok i oględziny 

zewnętrzne - inspekcja. Zgodnie z § 15 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci i Ministra Spraw Wewnętrznych z 
dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin s dowo-lekarskich zwłok ludzkich Oględziny zewnętrzne maj  ustalić 
następuj ce cechy i wła ciwo ci zwłokŚ  

ogólne wła ciwo ci ciała, tj.Ś płeć, wiek, wzrost, budowę ciała, stan od ywieniaś znamiona mierci 
szczegółowe wła ciwo ci ciała dotycz ceŚ głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, kończyn, odbytu  
zmiany chorobowe powłok skórnych (sinica, obrzęki, zmiany barwnikowe, zapalne, nowotworowe) 
zmiany pourazowe powłok skórnych (blizny, tatua e)śobra enia.  
Znalezione obra enia. nale y dokładnie opisać i oznaczyć co do ich umiejscowienia (wedle ustalonych punktów 

anatomicznych ciała), kierunku kształtu, długo ci i szeroko ci, co do jako ci brzegów i dna ran, wreszcie co do 
obecno ci zmian, wiadcz cych o powstawaniu obra eń za ycia (podbiegnięcia krwawe). Źo opisu wskazane jest 
doł czenie fotografii lub schematu obra eń.20 

Oględziny wewnętrzne czyli sekcja zwłok zgodnie z § 16 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci i Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin s dowo-lekarskich zwłok ludzkich polega na 
zbadaniu głównych trzech jam ciała, t. j, jamy czaszki, klatki piersiowej i brzucha oraz szyi. W adnym przypadku nie 
wolno wył czyć z oględzin którejkolwiek z wy ej wymienionych jam głównych ciała. Otwieranie tych czę ci zwłok 
powinno się zwykle odbywać w porz dku wy ej wymienionym. Wszelkie narz dy wewnętrzne nale y wyjmować i 
badać w takim porz dku, aby wyjęcie jednego nie powodowało uszkodzenia innych narz dów, podlegaj cych pó niej 
badaniu. Ka dy narz d jest mierzony, warzony i fotografowany. Biegły bada ka dy narz d wewn trz organizmu, który 
dostarcza dodatkowych informacji o przyczynie mierci.21 

Po wykonaniu oględzin i sekcji zwłok Jana K nale y przyj ć, i  nast piło zabójstwo, wiadcz  o tym utrwalone 
plamy opadowe na plecach, a tak e rana tłuczona głowy, która spowodowała wylew krwi do mózgu i była bezpo redni  
przyczyn  mierci . W wypadku mierci przez powieszenie, u tzw. „wisielców” występuj  rękawiczkowe i skarpetkowe 
plamy opadowe, a tak e podbiegnięcia krwawe w okolicach bruzdy wisielczej wiadcz ce o tym i  mierć nast piła w 
wyniku powieszenia, u Jana K znajdowały się one na plecach natomiast przy bru dzie wisielczej brak było podbiegnięć 
krwawych. A zatem nale y przyj ć z du  doz  prawdopodobieństwa, i  w danym przypadku mamy do czynienia z 
upozorowanym samobójstwem. 

Przebieg oględzin utrwala się w formie protokółu oględzin zwłok, który składa się z trzech czę ci ze wstępu, czę ci 
opisowej oraz czę ci końcowej. Zgodnie z § 25 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci i Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin s dowo-lekarskich zwłok ludzkich we wstępie nale y 
podać czas i miejsce badania, na czyje zarz dzenie i z jakiego powodu zostaje ono podjęte, imiona, nazwiska i 
stanowisko osób bior cych w nim udział, i imię, nazwisko, płeć. Wiek i zawód osoby zmarłej. Czę ć opisowa protokółu 
zawiera opis całego toku oględzin ze szczegółowym opisem dostrze onych zmian. Ka dy ustęp czę ci opisowej 
protokółu, po więcony jest jednej jamie ciała, powinien być oznaczony wielk  liter  lub liczb  rzymsk  za  ka dy 
narz d mał  liter  w porz dku alfabetycznym lub cyframi arabskimi w takim porz dku jak został naniesiony na schemat 
obra eń, który stanowi zał cznik do protokółu. Czę ć końcowa podsumowuje rezultaty oględzin oraz wykaz 
zabezpieczonych rzeczowych rodków dowodowych oraz sporz dzon  dokumentację fotograficzn  techników. Po 
ukończeniu oględzin zwłok i zło eniu podpisów pod protokółem jest obowi zkiem biegłego lekarza wyprowadzić na 
podstawie wyników oględzin wnioski zawieraj ce odpowiedzi na pytania postawione przez prokuratora, a maj ce na 
celu wyja nić przyczynę zgonu, oraz okoliczno ci, w jakich on nast pił. Protokół nie mo e być zast piony ani notatk , 
ani sprawozdaniem.22 Wnioski te umieszcza się w opinii zał czonej do protokółu. Wskazane jest rozpocz ć opinię 
krótkim wyliczeniem najwa niejszych wyników oględzin zewnętrznych i wewnętrznych. W poszczególnych 
wywodach za  trzeba podać rozpoznania, wyra nie odró niaj c niepodlegaj ce w tpliwo ci od tych, które się wydaje z 
pewnym stopniem prawdopodobieństwa.23 

 
Podsumowanie 
Konkluduj c, nale y stwierdzić, e czynno ć procesowa jak  jest otwarcie zwłok jest tak  sam  czynno ci  z 

punktu widzenia procesowego i uzyskiwania rodków dowodowych dla celów postępowania, jak np. przesłuchanie 
wiadka, czy przeprowadzenie eksperymentu itd. Z tre ci art. 209 k.p.k wynika, e najwa niejszym wymogiem 

proceduralnym jest obecno ć przy sekcji s dowo-lekarskiej prokuratora, dlatego powinien zawsze w niej uczestniczyć, 
który przeprowadza tę czynno ć w sensie procesowym. Tylko prokurator mo e poinformować obducenta o 

                                                 
20Rozpo ządze ie Mi ist a “p a iedli oś i i Mi ist a “p a  We ęt z h z d ia  lip a  ., Dz. U. R. P. N  . poz.  z. .  
21

ibidem 
22“. Raszeja, W. Nasiło ski, J. Ma kie i z, Med a sądo a, Wa sza a , s. -523 
23Rozpo ządze ie Mi ist a “p a iedli oś i i Mi ist a “p a  We ęt z h z d ia  lip a  ., Dz. U. R. P. N  . poz.  z. .  
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okoliczno ciach mierci denata, i tylko on mo e w razie konieczno ci, zdecydować np. o poszerzeniu zakresu badań 
dodatkowych.24 Natomiast biegły medyk s dowy wykonuje tę czynno ć tylko w sensie materialnym i jako taki nie mo e 
zastępować organu procesowego podczas tej czynno ci.25 Prokurator powinien być obecny podczas otwarcia zwłok. Jest 
to czynno ć procesowa, której podmiotem jest organ procesowy – w tym wypadku prokurator. Natomiast celem tej 
czynno ci jest uzyskanie rodków dowodowych. Pomimo tego, e organ procesowy nie dysponuje z odpowiedni  
wiedz  specjalistyczn  z zakresu medycyny s dowej, to jest podmiotem, który czuwa aby czynno ć ta była 
przeprowadzona w sposób poprawny procesowo.26 . Czynno ć ta bez udziału prokuratora nie powinna być w ogóle 
przeprowadzana, poniewa  tak wykonana uwłacza przepisom procedury karnej, która wyra a się wprost i  dokonuje jej 
prokurator. Niezgodna z przepisami procedury karnej jest tak e praktyka sporz dzania przez lekarza protokołu 
sekcyjnego oraz niefigurowanie w nim prokuratora. Protokół jest wiec główn  form  utrwalania tych czynno ci 
procesowych.27 Oględziny i otwarcie zwłok mo na równie  utrwalić za pomoc  fotografii, stenogramu, czy te  kamery 
video, zazwyczaj dokonuj  tego technicy kryminalistyczni. 

 
*** 

 
The paper presents the issues of the procedural step consisting in post mortem and opening of a corpse. According 

to law a medicolegal autopsy can in practice medy expert. The competence medy expert allow for the assessment for 
from the medicolegal point of view. Strict cooperation between the physican and the prosecutor must guarantee the 
carrying out of all formal and medical procedures. Moreover, it discusses the legal regulation relating to it. A discussion 
of these acts in law will be based on a case study related to death of John K. Post mortem and opening of a corpse are 
the procedural step because its subject is a judicial body. A person who is responsible for preparatory proceedings ought 
to conduct the procedural step in a proper way to execute the purposes of penal proceedings. 

                                                 
24B. ” iątek, “ądo o-leka ska sek ja z łok…, s. 56-57. 
25R. Ku ek, Oględzi  jako z ość p o eso a, „P oku atu a i p a o  ,  , s. -133 
26

K. Witkowska, Procesowe, k i alist z e i sądo o-leka skie aspekt  oględzi  z łok, „P oku atu a i p a o  ,  , s. -174. 
27R. Ku ek, Oględzi  jako z ość p o eso a, „P oku atu a i p a o  ,  , s. -143. 
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Źoktryna prawa pracy wyró nia zasadniczo trzy funkcje prawa pracy. Obok funkcji organizacyjnej i 

wychowawczej wymienia funkcję ochronn , która ma na celu m.in. ochronę pracownika jako słabszej ekonomicznie 
strony stosunku pracy. W fazie realizacji stosunku pracy urzeczywistnienie tej funkcji jest szczególnie widoczne w 
ochronie grup szczególnego ryzyka1. O ile często słyszy się o sytuacji, w której uprzywilejowane w pracy s  kobiety czy 
niepełnosprawni, mało mówi się o przywilejach młodocianych w zakresie nawi zywania oraz rozwi zywania stosunku 
pracy. Warto zastanowić się te  czy mimo wielu odmienno ci w zakresie zatrudniania młodocianych pracodawca 
powinien traktować takich pracowników zgodnie z ogólnymi zasadami obowi zuj cymi w danym zakładzie pracy. 
Wła nie dlatego celem niniejszego opracowania jest przybli enie czytelnikowi sytuacji młodocianych w zatrudnieniu. 
Rozwa ania na ten temat zostan  przeprowadzone w oparciu o obowi zuj ce przepisy prawa polskiego oraz literaturę 
przedmiotu. Ponadto dla zobrazowania wy ej wymienionej problematyki u yteczne będzie odniesienie się do 
orzecznictwa S du Najwy szego. 

Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 kodeksu pracy2 (dalejŚ k.p.) pracownikiem mo e być osoba, która ukończyła 18 lat. 
Jednak przepis ten zezwala na zatrudnianie osób, które nie ukończyły jeszcze tego wieku na warunkach okre lonych w 
dziale dziewi tym. Mowa tu wła nie o młodocianych3. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która 
ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18 (art. 190 § 1 k.p.). Warto jednocze nie podkre lić, i  na mocy ustawy z dnia 19 
marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw4 obni eniu ulegnie dolna 
granica wieku młodocianych. Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z dniem 1 wrze nia 2018 r. stanie się 
dopuszczalne nawi zywanie stosunku pracy z osobami, które ukończyły 15 lat. Nale y zatem zastanowić się nad 
zgodno ci  tak wyra onej regulacji z Konstytucj , która w sposób wyra ny w art. 65 ust. 3 proklamuje zakaz stałego 
zatrudniania dzieci do lat 16. Kieruj c się hierarchi  aktów prawnych w polskim systemie prawa nale ałoby 
opowiedzieć się za niedopuszczalno ci  wprowadzenia przepisu sprzecznego z ustaw  najwy szej rangi, b d  
konieczno ci  zmiany przepisów konstytucyjnych. 

Podstawy prawne i zasady zatrudniania młodocianych zawarte s  w przepisach działu dziewi tego kodeksu pracy 
(art. 190 – 206 k.p.), a tak e w przepisach wykonawczych, w ród których nale y wymienić Ś 

- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i 
ich wynagradzania (Źz.U. 1996 nr 60 poz. 278 z pó n. zm.) 

- rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i 
warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Źz.U. 2004 nr 200, poz. 2047 z pó n. zm.) 

- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których 
wyj tkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemaj cych 16 lat, 
które ukończyły gimnazjum oraz osób niemaj cych 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Źz.U. 2002 nr 214, poz. 
1808 z pó n. zm.) 

Polskie przepisy w omawianym zakresie dostosowane zostały do postanowień dyrektywy Rady 94/33/WE z dnia 
22 czerwca 1994r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Źz. Urz. Wź L 216 z 20.08.1994, s. 12 z pó n. zm.).  

Zatrudnienie młodocianego mo liwe jest, je eli spełnione zostan  4 warunki wskazane w kodeksie pracyŚ ukończył 
on 16. rok ycia (art. 190 k.p.), ukończył gimnazjum (art. 191 § 1 pkt 1 k.p.), zatrudniony będzie w celu przygotowania 
zawodowego (art. 191 § 2 k.p.) lub przy wykonywaniu lekkich prac (art.2001 § 1 k.p.) oraz przy pracy niezagra aj cej 
jego zdrowiu, co potwierdzone jest przez wiadectwo lekarskie (art. 191 § 1 pkt 2 k.p.). Wyj tkowo, w warunkach 
okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej5, dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, 
którzy nie ukończyli gimnazjum oraz osób niemaj cych 16 lat, które ukończyły gimnazjum. Za Jabłońskim mo na 

                                                 
1
 G upa i sz zegól ego z ka  zak esie p a a p a  są .i . ko iet , iepeł osp a i, p a o i  łodo ia i, p a o i   ieku 

p zede e tal , p a o i e  ok esie iąż  z  też p a o i  ho ują  dzie i. 
2
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998r. nr 21 poz. 94 ze zm.). 

3
 Zob. D. Dörre-No ak, )at ud ia ie i o h o a łodo ia h i dzie i, [ :] P a o p a  i u ezpie zeń społe z h, ed. K. W. Ba a , Wa sza a 013, s. 

466. 
4
 Usta a z d ia  a a  . o z ia ie usta  o s ste ie oś iat  o az o z ia ie iektó h i h ustaw (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458 ze zm.). 

5
 Rozpo ządze ie Mi ist a P a  i Polit ki “połe z ej z dnia 5 grudnia 2002 r.  sp a ie p z padkó ,  któ h jątko o jest dopusz zal e zat ud ia ie 

łodo ia h, któ z  ie ukoń z li gi azju , osó  ie ają h  lat, któ e ukoń z ł  gi azju , o az osó  ie ają h  lat, któ e ie ukoń z ł  
gimnazjum (Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1808). 
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przyj ć, e zatrudnienie młodocianego, który nie ukończył gimnazjum, mo e nast pić na wniosek jego przedstawiciela 
ustawowego, wył cznie w celu przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy, w sytuacji, gdy Ś 

a) nie podlega on obowi zkowi szkolnemu lub uzyskał zwolnienie kuratora o wiaty od spełnienia tego obowi zku 
b) je eli ukończył 16 lat, podlega obowi zkowi szkolnemu i uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum na 

spełnianie obowi zku szkolnego poza szkoł  albo uzyskał skierowanie dyrektora gimnazjum do klasy przysposabiaj cej 
do pracy zawodowej6. Młodociany, który chce być zatrudniony w wy ej wymienionych wypadkach, obowi zany jest 
przedstawić orzeczenia lekarza7, które stwierdzać będzie brak przeciwwskazań do podjęcia ci le okre lonej pracy. 

Ponadto, jak uwa a Jabłoński, przyuczenie do wykonywania okre lonej pracy mo e odbywać się u pracodawcy lub 
w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. Po przyuczeniu, z młodocianym mo e być zawarta umowa o pracę, chocia  nie 
ukończył on gimnazjum – je eli nie podlega obowi zkowi szkolnemu8. W tym miejscu warto równie  wskazać na fakt, 
i  nie traktuje się jako bezwzględnie niewa nych umów zawieranych z pracownikami młodocianymi wbrew przepisom, 
które okre laj  zasady ich zatrudniania. Umowy te podlegaj  rozwi zaniu bez wypowiedzenia z równoczesn  zapłat  
odszkodowania w wysoko ci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia9. 

Młodociany mo e być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich, przy 
czym jest to mo liwe w dwóch formach Ś zatrudnienia poł czonego z nauk  zawodu lub zatrudnienia powi zanego z 
przyuczeniem do wykonywania okre lonej pracy. Źługo ć realizacji obu form nauki poprzez pracę okre la 
rozporz dzenie Rady Ministrów z 1996r.10. Zgodnie z nim nauka zawodu trwa do 36 miesięcy, za  przyuczenie do 
wykonywania okre lonej pracy mo e trwać od 3 do 6 miesięcy. W obu tych przypadkach zatrudnienia pracodawca ma 
obowi zek zawarcia z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego11. 

Zgodnie z przepisem art. 29 § 2 w zw. z art. 194 k.p., forma umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
jest form  pisemn . Zgodzić się trzeba ze stwierdzeniem Żlorka, i  „niezachowanie tej formy nie powoduje niewa no ci 
umowy ani utrudnień dowodowych przewidzianych w art. 74 k.c.12, gdy  nie jest to forma do celów dowodowych w 
rozumieniu tego przepisu”13. Stwierdzić więc mo na, e umowa zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany jest równie  
skuteczna. Je eli jednak umowa w celu przygotowania zawodowego nie została zawarta na pi mie, pracodawca 
powinien, najpó niej w dniu rozpoczęcia pracy przez młodocianego, potwierdzić mu na pi mie ustalenia co do stron, 
rodzaju umowy i jej warunków14. Przepis art. 194 k.p. wskazuje, e do zawierania i rozwi zywania z młodocianymi 
umów o pracę w celu przygotowania zawodowego maj  zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotycz ce umów o pracę 
na czas nieokre lony ze zmianami przewidzianymi w przepisach art. 195 i 196 k.p. Okre laj  one jakie postanowienia 
powinna zawierać umowa o pracę zawierana z młodocianym, a ponadto wskazuj  zamknięty katalog przyczyn 
rozwi zania takiej umowy za wypowiedzeniem15. Poza tym, zgodnie z orzecznictwem S du Najwy szego, „umowa o 
pracę zawarta przez pracownika młodocianego nie ró ni się od typowej umowy o pracę, a w adnym razie nie stawia 
pracownika młodocianego w słabszej pozycji ni  pracowników pozostałych”16. 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego co do zasady jest umow  zawieran  na czas nieokre lony. 
Stosunek pracy nie podlega rozwi zaniu po ukończeniu przez młodocianego przygotowania zawodowego, lecz 
przekształca się w zwykły stosunek pracy zawarty na czas nieokre lony17. Warto wskazać jednak, i  w rozporz dzeniu 
Rady Ministrów z 1996r.18 przewidziany jest wyj tek od tej zasady. Zgodnie z § 9 niniejszego rozporz dzenia, 
pracodawca, który zatrudnia w celu przygotowania zawodowego większ  liczbę młodocianych, ni  wynika to z jego 
potrzeb, mo e zawierać z młodocianymi umowy o pracę na czas okre lony. Czas ten nie mo e być krótszy ni  
przewidziany w planie nauczania dla danego zawodu. Zgodnie z § 3a wy ej wymienionego rozporz dzenia19, 
pracodawca ma obowi zek zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zawarciu umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego z młodocianym. Tre ć umowy o pracę zawieranej z młodocianymi powinna zawieraćŚ 
rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania okre lonej pracy), czas trwania i 

                                                 
6
 )o . H. Ja łoński, Kodeks p a  z ko e ta ze , “kie ie i e , s. . 

7Leka z sta iają  takie o ze ze ie usi ć up a io  do p zep o adza ia adań p ofilakt z h p a o ikó . 
8
 )o . H. Ja łoński, Kodeks p a  z ko e ta ze , “kie ie i e , s. . 

9
 Zob. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 254. 

10
 Rozpo ządze ie Rad  Mi ist ó  z d ia  aja .  sp a ie p z goto a ia za odo ego łodo ia h i i h ag adza ia Dz.U.   , poz. 

 z póź . z . . 
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 )o . A. Roz i ki, E. “t oj a, )at ud ia ie łodo ia h  elu p z goto a ia za odo ego, „“łuż a P a o i za  ,  , s. 5. 
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 L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 256. 
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 Por. D. Dörre-No ak, )at ud ia ie i o h o a łodo ia h i dzie i, [ :] P a o p a  i u ezpie zeń społe z ch, red. K. W. Baran, Warszawa 2013, s. 

467-468. 
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 Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 lipca 2001r. , I PKN 522/00, M. Praw. 2003, nr 14, s. 656. 
17

 H. Ja łoński, Kodeks p a  z ko e ta ze , “kie ie i e , s. . 
18

 Zob. przypis 10. 
19

 Zob. przypis 10. 
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miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcenia teoretycznego (okre lenie typu szkoły, do jakiej 
młodociany ma uczęszczać) oraz wysoko ć wynagrodzenia20. Warto jednak zauwa yć, e zgodnie z uchwał  7 sędziów 
S du Najwy szego z 1988r., zobowi zanie młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego do 
przepracowania oznaczonego okresu po ukończeniu tego przygotowania i do zwrotu zakładowi pracy kosztów 
przygotowania zawodowego w razie rozwi zania umowy przed upływem tego okresu jest niewa ne, mimo i  znajduje 
się w umowie okre laj cej stosunek pracy21. 

 Rozwi zanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego bez wypowiedzenia lub za porozumieniem 
stron odbywa się na zasadach ogólnych obowi zuj cych pracowników. Odstępstwa przewidziane w przepisach prawa 
pracy dotycz  sytuacji, kiedy to do rozwi zania umowy z młodocianym dochodzi w drodze wypowiedzenia. 
„Młodociany pracownik mo e rozwi zać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia bez konieczno ci wskazywania przyczyny swojego o wiadczenia woli”22. Natomiast, jak uwa a S. żoła -
Olszak, co do zasady „pracodawca nie mo e rozwi zać za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej z młodocianym w 
celu przygotowania zawodowego”23. Przepis art. 196 k.p. przewiduje wyj tki od tej zasady zakre laj c zamknięty katalog 
przyczyn rozwi zania takiej umowy za wypowiedzeniem pracodawcy. Zalicza się do nich : 

- niewypełnianie przez młodocianego obowi zków wynikaj cych z umowy o pracę lub obowi zku dokształcania 
się, mimo stosowania wobec niego rodków wychowawczych, 

- ogłoszenie upadło ci lub likwidacji pracodawcy, 
- reorganizację zakładu pracy uniemo liwiaj c  kontynuowanie przygotowania zawodowego, 
- stwierdzenie nieprzydatno ci młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. 
Źodać nale y, i  dla skuteczno ci wypowiedzenia konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia wynikaj ce z 

przepisu art. 36 k.p., a tak e przeprowadzenie konsultacji zwi zkowej (art. 38 k.p.). Warto tak e w tym miejscu 
zaznaczyć, e zgodnie z przepisem art. 201 § 2 k.p., pracodawca obowi zany jest niezwłocznie rozwi zać umowę z 
jednoczesn  zapłat  odszkodowania w wysoko ci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, w przypadku orzeczenia 
przez lekarza, e dana praca zagra a zdrowiu młodocianego, a pracodawca nie ma mo liwo ci zmiany rodzaju pracy. 
Ponadto, przepis art. 22 § 3 k.p. wskazuje, e przedstawiciel ustawowy młodocianego mo e rozwi zać stosunek pracy za 
zezwoleniem s du opiekuńczego, gdy stosunek ten sprzeciwia się dobru młodocianego. Prawidłowo ć rozwi zania 
umowy o pracę z młodocianym podlega kontroli s dowej, co oznacza, e młodocianemu przysługuje prawo odwołania 
się od wypowiedzenia do s du pracy24. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, e zgodnie z wyrokiem S du Najwy szego z 
2001r., „odpowiedzialno ć pracodawcy za niezawinione niezrealizowanie przygotowania zawodowego pracownika nie 
mo e rozci gać się na zdarzenia przyszłe i niepewne, jakimi s  mo liwo ci otrzymania zatrudnienia w wyuczonym 
zawodzie i za statystycznie rednim wynagrodzeniem, i nie mo e wywodzić się z przepisów art. 354 i 471 k.c.25 w 
zwi zku z art. 300 k.p., gdy pracodawca w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego ograniczył się do 
zobowi zania przeprowadzenia szkolenia zawodowego.”26. 

 Zatrudnianie młodocianych ma na celu umo liwienie im nabywania kwalifikacji zawodowych przy 
jednoczesnym uzupełnianiu wykształcenia ogólnego lub zawodowego. Temu drugiemu słu y obowi zek dokształcania 
się młodocianego do ukończenia 18 lat, je eli wcze niej nie uzyskał kwalifikacji zawodowych przez naukę w szkole27. 
Zgodnie z przepisem art. 197 k.p. młodociany musi dokształcać się w szkole podstawowej i gimnazjum, je li nie 
ukończył takiej szkoły oraz w szkole ponadgimnazjalnej (np. zasadnicza szkoła zawodowa) lub w formach 
pozaszkolnych.  

Przepis art. 198 k.p. wskazuje, e na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w zwi zku z 
dokształcaniem się pracodawca obowi zany jest udzielić pracownikowi młodocianemu zwolnienia od pracy. Poniewa  
zgodnie z przepisem art. 202 § 3 k.p., do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikaj cym z 
obowi zkowego programu zajęć szkolnych, to bez względu na to czy odbywa się ona w godzinach pracy, nale y przyj ć, 
e zwolnienie od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w zwi zku z dokształcaniem 

się jest czasem, za który młodociany pracownik zachowuje wynagrodzenie za pracę28. 

                                                 
20

 Art. 195 k.p. 
21

 )o . U h ała składu  sędzió  “ądu Naj ższego z  g ud ia ., zasada p a a, III P)P /  O“IPKA ,  , poz. . 
22

 Państ o a I spek ja P a , P a o ik łodo ia  [o li e], „)a i  podej iesz p a ę , s. , dostęp: . . , 
http://www.zsbbrzeg.wodip.opole.pl/joomla/files/ksztalceniepraktycznezsz/prac_mlodociany.pdf. 
23

 “. Gołaś-Olszak, )at ud ia ie p a o ikó  łodo ia h, [ :] Me itu  P a o P a  , ed. K. Jaśko ski, Wa sza a , N . . 
24

 )o . H. Ja łoński, Kodeks p a  z ko e ta ze , “kie ie i e , s. . 
25

 Zob. przypis 12. 
26

 W ok “ądu Naj ższego z d ia  lutego ., I PKN / . 
27

 Zob. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 259. 
28

 Zob. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks Pracy. Komentarz., Warszawa 2013, s. 843. 
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Warto w tym miejscu wskazać na przepis art. 199 k.p., z którego wynika mo liwo ć przedłu enia obowi zku 
dokształcania się. Młodociany nie posiadaj cy przygotowania zawodowego przed upływem 18 roku ycia, zobowi zany 
jest do dokształcania się, a  do uzyskania tego przygotowania. Odbycie przygotowania zawodowego przed upływem 18 
roku ycia nie zwalania młodocianego od obowi zku kontynuowania nauki w szkole. Ukończenie szkoły zawodowej w 
trakcie odbywania przygotowania zawodowego nie zwalania młodocianego od obowi zku dokończenia nauki zawodu 
lub przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy w zakładzie pracy. Zwolnieni od nauki mog  być młodociani, którzy 
uzyskali kwalifikacje zawodowe poprzez naukę w szkole. Oni te  mog  być zwolnieni z obowi zku odbywania 
przygotowania zawodowego w zakładzie pracy29. 

Pracodawca mo e zatrudnić młodocianego nie tylko na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, ale tak e na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Nie wprowadzono szczególnych 
wymogów co do tre ci i formy tej umowy o pracę, nale y zatem wnioskować, i  ma tu zastosowanie art. 29 k.p. Umowa 
taka powinna być zatem sporz dzona na pi mie i okre lać w szczególno ci rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, 
termin rozpoczęcia i wysoko ć wynagrodzenia. Nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 195 k.p., który 
zawiera szczególne wymogi co do tre ci umowy o pracę, poniewa  dotycz  one umów o pracę w celu przygotowania 
zawodowego30. Ponadto, jak uwa a A. Paszek, w umowach o pracę powinien być okre lony równie  ich rodzaj. Przepis 
art. 2001 § 1 k.p. nie wskazuje rodzaju umowy, na podstawie której mo na zatrudnić młodocianego przy wykonywaniu 
lekkich prac. Nale y zatem przyj ć, e nie ma w tym zakresie ograniczeń i mo e to być umowa na czas nieokre lony lub 
okre lony. Brak jest równie  szczegółowych regulacji dotycz cych rozwi zywania umowy zawartej z młodocianym w 
celu innym ni  przygotowanie zawodowe, zatem maj  tutaj zastosowanie przepisy dotycz ce rozwi zywania zwykłych 
umów o pracę, a więc tryb rozwi zywania będzie uzale niony od woli stron i rodzaju umowy. Nie będzie miał 
zastosowania katalog przyczyn uzasadniaj cy rozwi zanie umowy za wypowiedzeniem, zawarty w art. 196 k.p., 
poniewa  dotyczy on tylko umów zawartych w celu przygotowania zawodowego31. Aby mo liwe było zatrudnienie 
młodocianego na podstawie tego rodzaju umowy, zgodnie z art. 2001 § 2 k.p., praca lekka nie mo e powodować 
zagro enia dla ycia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a tak e nie mo e mu utrudniać wypełniania 
obowi zku szkolnego. Wy ej cytowany przepis art. 2001 k.p. w § 3 i 4 wskazuje, i  wykaz lekkich prac okre la 
pracodawca (w regulaminie pracy, a je eli nie ma obowi zku jego wydania – w osobnym akcie) po uzyskaniu zgody 
lekarza wykonuj cego zadania słu by medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez wła ciwego inspektora 
pracy. Ponadto, zgodnie z § 5 niniejszego przepisu, zatrudniaj cy młodocianych jest te  obowi zany zapoznać ich z 
wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem pracy. Zasady ustalania wymiaru i rozkładu czasu pracy okre la szczegółowo 
przepis art. 2002 k.p.32. 

 Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie. Zgodnie z § 19 rozporz dzenia Rady 
Ministrów z 1996r.33, jest ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi : 

- w 1-szym roku nauki – nie mniej ni  4 % 
- w 2-gim roku nauki – nie mniej ni  5 % 
- w 3-cim roku nauki – nie mniej ni  6 % 
Wynagrodzenie w tej wysoko ci przysługuje od pierwszego dnia następnego miesi ca po ogłoszeniu przez Prezesa 

żłównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”34. 
 Kodeks pracy zawiera szereg przepisów ochronnych – realizowana jest w ten sposób funkcja ochronna prawa 

pracy w stosunku do młodocianych. Szczególnej ochronie zdrowia podlegaj  wszyscy młodociani, niezale nie od tego, 
czy zostali zatrudnieni na podstawie umów w celu przygotowania zawodowego, czy innych umów o pracę. Ochronie 
tej słu  bezpo rednio następuj ce rodki Ś 

- zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych okre lonych w rozporz dzeniu wykonawczym35, 

                                                 
29

 )o . H. Ja łoński, Kodeks p a  z ko e ta ze , “kie ie i e , s. -298. 
30

 )o . A. Paszek, )asad  zat ud ia ia p a o ikó  łodo ia h, „Polit ka “połe z a  ,  , s. . 
31

 Ta że. 
32

 Art. 200
2
 k.p. skazuje, że p a oda a ustala ia  i ozkład zasu p a  łodo ia ego zat ud io ego p z  lekkiej p a , u zględ iają  t god io ą 

li z ę godzi  auki ikają ą z p og a u au za ia, a także z ozkładu zajęć szkol h łodo ia ego. T god io  ia  zasu p a  łodocianego w 

ok esie od a ia zajęć szkol h ie oże p zek a zać  godzi , a  d iu u zest i ze ia  zaję ia h szkol h ia  zasu p a  łodo ia ego ie 
oże p zek a zać  godzi . 

W ok esie fe ii szkol h ia  te  ie oże p zek a zać  godzi  a do ę i  godzi   t god iu. Do o  ia  zasu p a  łodo ia ego  ieku 
do  lat ie oże jed ak p zek a zać  godzi . Po adto, p zed a iąza ie  stosu ku p a  p a oda a a o o iązek uz ska ia od łodo ia ego 
oś iad ze ia o zat ud ie iu al o o iepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. 
33

 Zob. przypis 10. 
34

 )o . B. )a ieglińska, U ezpie ze ia społe z e p a o ikó  łodo ia h, „“łuż a P a o i za  ,  , s. . 
35

 W kaz p a  z o io h łodo ia  ok eśla zał.   do ozpo ządze ia Rad  Mi ist ó  z d ia  sie p ia .  sp a ie kazu prac 

z o io h łodo ia  i a u kó  i h zat ud ia ia p z  iektó h z t h p a  Dz.U.    poz.  z póź . z .) 
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- wstępne badania lekarskie, którym podlegaj  młodociani przed podjęciem zatrudnienia w celu stwierdzenia czy 

praca nie wywrze szkodliwego wpływu na ich zdrowie (art. 201 § 1 k.p.), 
- okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmuj ce młodocianych pozostaj cych ju  w zatrudnieniu (art. 201 § 1 

k.p.). 
Pracodawca nie mo e w adnym wypadku zatrudnić młodocianego przy pracach objętych wykazem prac 

wzbronionych młodocianym oraz przy pracach uznanych podczas badania wstępnego za szkodliwe dla zdrowia danego 
młodocianego36. 

Ochronie zdrowia pracowników młodocianych słu  po rednio Ś 
- zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych (art. 203 §1 k.p.), 
- zakaz zatrudniania w porze nocnej między godz. 22.00 a 6.00 rano, z tym e przerwa w pracy obejmuj ca tę porę 

powinna wynosić co najmniej 14 godzin (art. 203 § 11 k.p.), 
- prawo młodocianego do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ka dym tygodniu, który to 

odpoczynek powinien obejmować niedzielę (art. 203 §3 k.p.), 
- skrócony czas pracy (art. 202 § 2 k.p.), 
- zwiększony urlop wypoczynkowy (art. 205 k.p.). 
 Zatrudnianie młodocianych niesie za sob  wiele szczególnych obowi zków, o wypełnieniu których musi 

pamiętać ka dy pracodawca. Przepisy nie przewiduj  rozró nienia celu, w jakim pracodawca zatrudnia młodocianego. 
Czy to zatrudnia się go w celu przygotowania zawodowego czy do wykonywania lekkich prac, katalog obowi zków jest 
taki sam i zawiera : 

- obowi zek zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zawarciu umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego z młodocianym (§ 3a rozporz dzenia Rady Ministrów z 1996r.37), 

- zapewnienie młodocianym pracownikom odpowiedniej opieki i pomocy niezbędnej do ich przystosowania się do 
wła ciwego wykonywania pracy (art. 192 k.p.), np. poprzez przydzielenie opiekunów, którzy powinni nadzorować 
prawidłowo ć wykonywanej pracy, ale tak e informować o uprawnieniach pracowniczych, 

- prowadzenie ewidencji pracowników młodocianych (art. 193 k.p.), 
- udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
- skierowanie pracownika przed przyjęciem go do pracy na wstępne badania lekarskie oraz badanie okresowe i 

kontrolne w trakcie zatrudnienia (art.201 § 1 k.p.), 
- informowanie młodego pracownika o ryzyku zawodowym, które wi e się z wykonywana prac  oraz o zasadach 

ochrony przed zagro eniami (art. 201 §3 k.p.), 
- wprowadzenie 30-minutowej przerwy w pracy (wliczanej do czasu pracy), je eli dobowy wymiar czasu pracy 

młodocianego jest dłu szy ni  4,5 godziny (art. 202 § 31 k.p.), 
- udzielanie pracownikowi młodocianemu nieprzerwanego odpoczynku od pracy, który powinien trwać co 

najmniej 48 godzin i powinien obejmować niedzielę (art.203 § 3 k.p.), 
- zwolnienie pracownika młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych 

w zwi zku z dokształcaniem się (art. 198 k.p.), 
- zapoznanie młodocianego pracownika z wykazem prac lekkich, je eli pracodawca zatrudnia go na podstawie 

umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (art. 2001 § 5 k.p.). 
Warto równie  wskazać, e zgodnie z uchwał  S du Najwy szego „zakres obowi zków zakładu pracy objętych 

umow  o prace w celu przygotowania zawodowego wyznaczaj  tak e plany i programy praktycznej nauki zawodu 
ustalane przez wła ciwe organy. Roszczenia wynikaj ce z naruszenia tych obowi zków s  roszczeniami z zakresu prawa 
pracy w rozumieniu art. 476 § 1 k.p.c.38”39. 

 Je li chodzi o obowi zki młodocianego pracownika to jest to przede wszystkim obowi zek dokształcania się do 
ukończenia 18 lat okre lony w art. 197 k.p., o którym była mowa wy ej. Ponadto zatrudniony młodociany powinien 
d yć do jak najlepszych wyników w nauce zawodu, przestrzegać czasu i organizacji pracy oraz przyst pić do 
stosownego egzaminu kończ cego naukę zawodu lub przyuczenie. 

 „Pracodawca zatrudniaj cy pracowników młodocianych nie ponosi z tytułu szkolenia pracowników (uczniów) 
tak wysokich bezpo rednich kosztów pracy, jak w przypadku zatrudniania osób posiadaj cych ju  odpowiednie 
kwalifikacje. Nie uzyskuje on równie  takich nakładów pracy ze strony młodocianych jak ze strony w pełni 
wykwalifikowanych pracowników”40. Z tego powodu pracodawcy zatrudniaj cemu młodocianych pracowników 

                                                 
36

 Zob. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 258. 
37

 Zob. przypis 10. 
38

 Usta a z d ia  listopada . kodeks postępo a ia il ego Dz.U.    poz.  z póź . z . . 
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 U h ała “ądu Naj ższego z d ia  ześ ia . , I P)P /  O“P 992, nr 10, poz. 224) 
40

 “. Gołaś-Olszak, )at ud ia ie p a o ikó  łodo ia h, [ :] Me itu  P a o P a  , ed. K. Jaśko ski, Wa sza a , N . . 
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przysługuj  pewne korzy ci. Przepisy daj  mu mo liwo ć dofinansowania kosztów szkolenia młodocianych, które w 
cało ci pokrywane s  bud etu państwa, a tak e ubiegania się o zwrot czę ci kosztów, ponoszonych na wynagrodzenia i 
składki ubezpieczeniowe41. Pracodawca, który zatrudnia młodocianych pracowników w celu przygotowania 
zawodowego, mo e ubiegać się o dofinansowanie kosztów ich szkolenia, je eli posiada on kwalifikacje wymagane do 
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych42, a ponadto młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy i zdał egzamin43. Natomiast je li chodzi o prawo pracodawcy do 
refundacji, jej warunki okre lało rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania 
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom44. Zostało ono jednak uchylone z dniem 31 grudnia 2013r., a 
realizacja umów podpisanych po tym czasie nast pi nie pó niej ni  do 31 lipca 2016r.45. Od 1 lipca 2014r. obowi zuje 
rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej46, które szczegółowo okre la procedurę ubiegania się o zwrot 
kosztów ponoszonych przez pracodawców na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe młodocianych pracowników. 

Kończ c niniejsze opracowanie warto wskazać, e jedn  z podstawowych funkcji współczesnego prawa pracy jest 
funkcja ochronna. Prawidłow  jej realizację gwarantuj  między innymi przepisy dotycz ce pracowników 
młodocianych. Poza ogólnymi obowi zkami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z tymi przepisami na 
pracodawcy spoczywa obowi zek zapewnienia pracownikom młodocianym opieki i pomocy niezbędnej dla ich 
przystosowania się do wła ciwego wykonywania pracy. Powinno ć tę nale y traktować jako element funkcji 
wychowawczej sprawowanej przez pracodawcę wobec młodych pracowników. 

Warto równie  zastanowić się w tym miejscu jak traktować umowę w celu przygotowania zawodowego zawieran  
z młodocianymi. Na pracodawcy ci y szereg odmiennych obowi zków zwi zanych z zatrudnianiem młodocianych, 
których nie ma on w sytuacji zatrudnienia pracowników w pełni wykwalifikowanych. Źodatkowo, młodociani nale  
do grup szczególnego ryzyka, a co się z tym wi e – podlegaj  wzmo onej ochronie w zakresie nawi zania, trwania i 
rozwi zania stosunku pracy. Ponadto, zarówno młodociany jak i pracodawca musz  spełnić konkretne warunki, aby 
mogło doj ć między nimi do nawi zania stosunku pracy. W końcu, gdy chodzi o tre ć umowy – zawiera ona 
odmienno ci, ale wyczerpuje katalog podstawowych elementów umowy z art. 29 k.p. Kieruj c się wy ej wskazanymi 
ró nicami, jakimi nacechowany jest stosunek pracy zawierany z młodocianym, nale y traktować umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego jako szczególny rodzaj umowy o pracę. Źlatego te  warto w przyszło ci zastanowić się nad 
zmian  przepisu art. 25 k.p., który wskazuje, e umowę o pracę zawiera się na czas nieokre lony, okre lony lub na czas 
wykonania okre lonej pracy. W przepisie tego artykułu powinien zostać zawarty zapis o szczególnym rodzaju umowy o 
pracę, jakim jest umowa zawierana z pracownikiem młodocianym, a wszystko po to, aby rozwiać w tpliwo ci co do 
rodzaju i charakteru tej umowy. 

Podsumowuj c, sytuacja osób młodocianych na rynku pracy charakteryzuje się szeregiem odmienno ci i 
szczególnych rozwi zań maj cych z jednej strony na celu objęcie szczególn  ochron  zdrowia pracownika 
młodocianego ze względu na nieukształtowane jeszcze w pełni wła ciwo ci psychofizyczne, z drugiej za  zapewnienie 
odpowiednich warunków do nauki i zdobywania praktycznych kwalifikacji zawodowych. 
 

*** 

 
The purpose of the study is to present issue connected with employment of juveniles. First of all, the aspect con-

cept of juvenile will be defined. Beyond this, author shows conditions, which must be done if employer want to recruit 
youthful employees. Moreover, contract of employment for vocational training will be described. On the next part of 
study, employment of juveniles of light work will be analyzed and the issue of health care of youthful employees. The 
study will analyze the obligations associated with the employment of young workers, as well. Then, attention will also 
be paid to the benefits for the employer recruiting juveniles. To sum up, author will present conclusions of their own
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Uzyskanie wiadczeń socjalnych mo e być jednym z powodów nawi zywania stosunku pracy, przez osoby 

znajduj ce się w ró nych sytuacjach yciowych. Pod szczególn  ochron  znajduj  się kobiety spodziewaj ce się dziecka. 
Przysługuje im wiele udogodnień, będ c w ci y kobieta, korzysta ze wiadczeń w wymiarze 100% podstawy wymiaru1. 
wiadczeniem konkretnie ukierunkowanym na potrzeby kobiety, która wła nie urodziła dziecko jest zasiłek 

macierzyński, okre lony w ustawie o wiadczeniach pienię nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa.  

Zasiłek macierzyński ma za zadanie zapewnienie rodków utrzymania, w miejsce utraconych dochodów, w 
zwi zku z urodzeniem się dziecka oraz potrzeb  jego pielęgnacji przez pierwszy okres ycia, co najczę ciej skutkuje 
powstrzymaniem się od pracy2. Warunkiem, od którego nale y zacz ć rozwa ania, o przysługiwaniu zasiłku 
macierzyńskiego, jest fakt podlegania ubezpieczeniu chorobowemu lub przebywanie na urlopie wychowawczym3.  

Poruszaj c kwestię zatrudniania kobiet spodziewaj cych się dziecka, nale y zwrócić uwagę na 
prawdopodobieństwo pozorno ci takiej umowy, na które wskazywać mo e zawieranie umów o pracę na krótki czas 
przed urodzeniem dziecka, czyli zdarzeniem, które uprawnia kobietę do tego wiadczenia społecznego. Jest to działanie, 
kwalifikowane często przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako próba wyłudzania wiadczeń z ubezpieczenia 
społecznego. Z tego względu, niejednokrotnie, s dy wypowiadały się w tej kwestii, będ c zmuszone do oceniania 
ewentualnej pozorno ci wspomnianego zatrudnienia. Jednak warto pamiętać, i  nie ma podstaw, aby formułować 
generalny wniosek, i  umowa o pracę zawarta przez kobietę cię arn  zmierza do obej cia prawa4. 

Jedn  z najwa niejszych przesłanek przy ocenie zatrudnienia, bran  pod uwagę przez s dy przy jego analizie, jest 
to, czy doszło do podjęcia i wykonywania pracy w charakterze pracownika i to czy pracodawca przyjmował 
wiadczenie pracy. Niemo liwym jest przyjęcie pozorno ci zatrudnienia, je eli dana osoba faktycznie podjęła 

zatrudnienie i wykonywała swoje zajęcia, zgodnie z tym, jak okre la to kodeks pracy. S dy analizuj c tę przesłankę 
bior  pod uwagę czy pracodawca rzeczywi cie miał zapotrzebowanie na zatrudnienie kolejnego pracownika czy nawet 
utworzenie dla niego nowego miejsca pracy, więc czy zaanga owanie nowego pracownika było ekonomicznie 
uzasadnione. Źowodami w tego typu sprawach, mog  być zeznania pozostałych pracowników, którzy mog  potwierdzić 
na przykład to, e dana pracownica rzeczywi cie, codziennie w ci le okre lonych godzinach i miejscu wiadczyła pracę 
na rzecz pracodawcy w granicach powierzonych obowi zków i stanowiska5. Sprawdzany jest te  fakt, czy po przej ciu 
pracownicy na urlop macierzyński wykonywane przez ni  obowi zki zostały przekazane innemu pracownikowi b d  
kilku pracownikom, czy mo e te  została zatrudniona osoba na zastępstwo. Istotn  kwesti  jest równie , to czy 
pracodawca miał fundusze na to, aby zatrudnić dodatkow  osobę. W tym przypadku w momencie, gdy np. spółka 
wygenerowała w danym roku straty, a została zatrudniona tylko pracownica, która w krótkim czasie zaczęła korzystać 
ze wiadczenia społecznego, jakim jest zasiłek macierzyński, mo na zacz ć podejrzewać pozorno ć jej zatrudnienia6. 
Warto te  zauwa yć, ze wykonywanie sporadycznych czynno ci na rzecz pracodawcy, niezwi zanych z umow , z 
której wynikałby stosunek pracy, nie mo e być uznane, jako wiadczenie umówionej pracy7. 

Kolejn  przesłank , jak  oceniaj  s dy przy analizie pozorno ci zatrudnienia jest wysoko ć wynagrodzenia, będ ca 
podstaw  wymiaru składek na ubezpieczenie, a co za tym idzie, uzale niaj ca wysoko ć wypłacanego zasiłku 
macierzyńskiego. W sytuacji, gdy kwestionowana jest cało ć umowy o pracę, w pierwszej kolejno ci s dy oceniaj  
faktyczne wykonywanie pracy, następnie przechodz c do oceny wysoko ci wynagrodzenia. 

 Nale y tu zauwa yć, e w prawie pracy obowi zuje zasada swobodnego kształtowania postanowień umownych, 
do których niew tpliwie zalicza się kształtowanie pracowniczych uprawnień placowych. Przyjmuje się, e 
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wynagrodzenie za pracę powinno być ustalane w sposób odpowiadaj cy rodzajowi wykonywanej pracy oraz 
kwalifikacjom, jakie s  wymagane przy jej wykonywaniu, musi równie  uwzględniać ilo ć i jako ć wiadczonej pracy8. 
S dy poddaj c analizie tę przesłankę oceniaj  zyski pracodawcy, porównuj c je do wysoko ci wynagrodzenia, jakie 
wypłacał pracownicy przed korzystaniem przez ni  z zasiłku. Wysoko ć wynagrodzenia danej osoby porównywana jest 
równie  z wysoko ci  wynagrodzenia osób zatrudnianych, na takich samych b d  podobnych stanowiskach, u tego 
samego pracodawcy9. Warto zauwa yć, i  w skład miesięcznego wynagrodzenia wliczane s  równie  premie 
uzyskiwane przez pracowników, a co za tym idzie, przy otrzymaniu premii zwiększa się podstawa wymiaru składki na 
ubezpieczenie w danym miesi cu. Ma to znaczenie w sytuacjach, gdzie kobieta, zatrudnia się tylko w celu uzyskania 
ubezpieczenia społecznego, zdaj c sobie sprawę, e na przełomie niecałych dwóch miesięcy, będzie potrzebowała 
skorzystać ze wiadczeń socjalnych. Judykatura przedstawia skrajne przypadki, w których cię arne, nowe pracownice, 
zostały zatrudniane z wynagrodzeniem 760 zł brutto, po czym po pierwszym, pełnym przepracowanym miesi cu 
dostawały ponad 2 tysi ce złotych premii, kiedy wysoko ć premii pozostałych, pracuj cych dłu ej, osób wynosiła ok 
300 zł, a w połowie drugiego miesi ca zaczęły korzystać z zasiłku chorobowego z powodu komplikacji zwi zanych z 
ci , a następnie z zasieku macierzyńskiego. W takich sytuacjach s dy bardzo skrupulatnie oceniaj , czy zachodz  
okoliczno ci wiadcz ce o szczególnych osi gnięciach danej pracownicy i uzasadniaj ce przyznanie jej tak wysokiej 
premii10. 

Kwestionowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych faktu zawarcia umowy, jak i jej wa no ci dla 
stwierdzenia istnienia tytułu ubezpieczenia społecznego, jest praktyk  ugruntowan  wieloletnim do wiadczeniem tej 
państwowej instytucji. Zachodzi jednak w tpliwo ć czy ZUS posiada kompetencje w zakresie weryfikowania 
postanowień umowy o pracę odnosz cych się do okre lania wynagrodzenia za pracę, czyli zadeklarowanej podstawy 
wymiaru składek11. W tej kwestii zdania s  rozbie ne, niektórzy twierdz , i  ZUS posiada kompetencje do cało ciowej 
kontroli nad wysoko ci  wynagrodzenia. Oponenci, uwa aj , e je eli chodzi o zakłady sfery publicznej to zarówno 
ZUS jak i s d s  uprawnione do oceny ekwiwalentno ci wynagrodzenia względem wykonywanej pracy, chroni c 
interesy podatników, zaznaczaj c, i  prywatni przedsiębiorcy, maj  prawo ustalać wysoko ć wynagrodzenia według 
własnego uznania, uwzględniaj c przepisy o płacy minimalnej oraz swoje mo liwo ci finansowe, a ZUS powinien być, 
co do zasady, administratorem funduszy ubezpieczenia społecznego12. Wartym uwagi jest twierdzenie, i  je eli 
wysoko ć wynagrodzenia została uznana za zbyt wysok  b d  sprzeczn  z zasadami współ ycia społecznego, nie ma 
podstaw do przyjmowania, e cała umowa o pracę była sprzeczna z zasadami współ ycia społecznego. 

Podsumowuj c nale y pamiętać, o swobodzie zawierania umów, dzięki której motywy, jakimi kieruj  się strony 
zawieraj c umowę o pracę nie mog  być traktowane, jako obej cie prawa. Samo podjęcie zatrudnienia przez kobietę w 
ci y, motywowane uzyskaniem wiadczeń z ubezpieczenia społecznego nie wiadczy o zamiarze obej cia prawa i 
wyłudzenia wiadczeń z ubezpieczenia społecznego. Przeciwnie jest to zachowanie rozs dne i uzasadnione zarówno z 
osobistego, jak i społecznego punktu widzenia13. W przypadku zgłoszenia osoby, co do której stwierdzono, i  nie była 
pracownikiem, o nieobjęciu ubezpieczeniem społecznym, decyduje faktyczne niepozostawanie w stosunku pracy, w 
rozumieniu kodeksu pracy, a nie niewa no ć umowy o pracę. Uzyskanie ochrony gwarantowanej pracowniczym 
ubezpieczeniem społecznym, bez względu na przyczynę, jest legalnym celem zawierania umów o pracę, co więcej, 
mo e być głównym motywem wyboru zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zamiast wykonywania pracy na innych 
podstawach prawnych14. Tym bardziej, d enie przez kobietę cię arn , do uzyskania ochrony, któr  gwarantuje 
ubezpieczenie pracownicze, nie mo e być traktowane, jako zmierzaj ce do dokonania czynno ci sprzecznej z prawem, 
je eli zawarta umowa prowadzi do rzeczywistej realizacji zatrudnienia spełniaj cego cechy stosunku pracy15. Między 
innymi, dlatego kobietom cię arnym przysługuje ochrona przed odmow  zatrudnienia z powodu ci y, a odmowa 
nawi zania stosunku pracy, podyktowana tak  przyczyn , jest traktowana, jako dyskryminacja ze względu na płeć16. 
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*** 

 
The employment of pregnant women is often associated with intention to obtain a social benefit. This issue is very 

problematic. Most of the contentious of cases connects, with scrupulous the control of the of the employment relation-
ship by the courts. In detail checked is the real exercise of work and the need the employer on a particular job. The 
courts also draw attention to the issue of height of established remuneration, as a basis for calculation of insurance pre-
miums.
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Wolno ć, równo ć i braterstwo to hasło, które przy wiecało społeczeństwu w okresie Wielkiej Rewolucji 
Żrancuskiej. Z punktu widzenia historycznego jest niezwykle wa neŚ było mottem uciskanego ludu oraz stanowi 
symbol narodowy Żrancji. Jednak e, sięgaj c głębiej nale y dostrzec w nim zwiastun przyszłego dzieła jakim był Kodeks 
Napoleona. Ideologiczna podbudowa programu skodyfikowania prawa prywatnego zyskała w tym okresie niezwykł  
popularno ć w kręgach społeczeństwa. Na podstawie wywieranej przez lud presji, Konstytuanta ju  w pocz tkach 
Rewolucji zapowiedziała uchwalenie kodeksu cywilnego.   

Kodeks Napoleona swoje główne zało enia czerpał z Źeklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, w 
której to zapisane były podstawowe prawa naturalne jednostkiŚ wolno ć osobista, równo ć wobec prawa i 
nieskrępowana własno ć. Z tej wła nie przyczyny stał się na wiecie symbolem rewolucji i rzeczywistych zmian.
 Historycy za główn  przyczynę buntu społeczeństwa francuskiego upatruj  niezwykle popularn  w 
ówczesnych czasach formę rz dów, jak  była monarchia absolutna. W systemie absolutystycznym król skupiał w swojej 
ręce władzę ustawodawcz , wykonawcz  i s downicz . Wiek XVII doprowadził do powstania klasycznej formy tych 
rz dów we Żrancji. Przyczyniły się do tego rz dy Ludwika XIV, autora słów ąpaństwo to jaą. Richelieu oraz 
Mazarin stworzyli bowiem dla monarchy aparat władzy, dzięki któremu posiadał on władzę całkowit . Francja w swojej 
bogatej historii zawsze uchodziła za jedno z najpotę niejszych i najludniejszych państw. Pod względem społeczno-
prawnym była państwem stanowym. Rozró niano trzy stanyŚ kler (stan I), szlachtę (stan II) i cał  resztę ludzi wolnych 
(stan III, który liczył 96% społeczeństwa). Punktem przełomowym był okres panowania Ludwika XV, który nale ał do 
jednych z najgorszych w historii. wiadomo ć, e Żrancja była le rz dzona, upowszechniła się w społeczeństwie. Król 
był obojętny, niechętny i budził pogardę w ród poddanych. Baron de Besenval, obecny przy agonii władcy, opisuj c 
sytuacje na dworze wspominaŚ „Nie słyszałem, by kto  co  mówił, ale łatwo było zauwa yć na wszystkich twarzach 
zadowolenie”1. Osoba nowego monarchy od zawsze była przedmiotem zainteresowania poddanych, jednak e na 
następcę Ludwika XV czekano bardziej ni  zazwyczaj. Arystokracja liczyła na nowe przywileje, bur uazja pragnęła 
reform propagowanych przez filozofów oraz stan trzeci domagaj cy się sprawiedliwego prawa. W zamian otrzymali 
nieudolnego młodocianego króla, pozbawionego własnego zdania i rzadko słuchaj cego dobrych rad doradców. Osob , 
która miała rzeczywisty wpływ na decyzję monarchy była jego ona Maria Antonina, zwolenniczka zabaw i bogactwa. 
Skompromitowana w oczach społeczeństwa jako kobieta rozwi zła i niewierna o mieszała króla. Ta kompromitacja była 
pierwsz  z bezpo rednich przyczyn rewolucji2. Na kolejne przeło yły się kryzys finansowy państwa, pogłębiaj ca się 
niechęć do monarchii, ci gły wzrost podatków, a ponadto nieurodzaj z 1788 roku doprowadził w ostateczno ci do 
Wielkiej Rebelii3.   

Zaczęto wówczas poszukiwać nowych rozwi zań i odej cia od „starego porz dku” w szczególno ci w 
sprawowaniu władzy i stanowieniu prawa. Now  podstaw  państwa miała być sprawiedliwo ć i równo ć społeczna. 
Wyrazem tego było uchwalenie Źeklaracji Praw Człowieka i Obywatela, która miała ogromny wpływ na pó niejsze 
losy kodeksu cywilnego.  

Za „ojca” kodeksu uznaje się Napoleona I Bonaparte absolwenta francuskich szkół wojskowych, od 1785 
zawodowego oficera artylerii. Przywódcę, stratega i reformatora, który błyskawicznie wspinał się po szczeblach kariery 
zawodowej. Wykorzystuj c nieudolno ć rz dz cego krajem Źyrektoriatu, w listopadzie 1799 roku doprowadził do 
przewrotu wojskowego w wyniku, którego sam otrzymał zaszczytn  funkcję Pierwszego Konsula. Pó niejszym 
ukoronowaniem tego etapu reform państwowych było przygotowanie nowoczesnych kodyfikacji i uchwała senatu 
mianuj ca go cesarzem Żrancuzów. Po licznych kampaniach wojskowych, którymi dowodził, ostatecznie poniósł klęskę 
w 1815 roku w bitwie pod Waterloo, w tym roku abdykował 4. To wła nie jego epoka przyniosła przełom nad pracami 
kodyfikacyjnymi, poniewa  uznawał je za sprawy najwy szej rangi. Napoleonowi Bonapartemu zale ało równie  na 
ujednoliceniu i zrównowa eniu klas społecznych, poczynaj c od rodziny, podstawowej komórki państwa. Sytuacja we 
Żrancji była o tyle trudna, i  prawa i obowi zki jednostek były bardzo odmienne. Przyczyn  takiego stanu były 
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zró nicowane ródeł prawa - w pewnych regionach państwa obowi zywało prawo pisane, a w innych zwyczajowe5. 
Zarz dzeniem z 30 sierpnia 1800 roku Napoleon powołał do ycia czteroosobow  komisję do analizy dotychczasowych 
prac kodyfikacyjnych i opracowania nowego tekstu. Nale eli do niej François Denis Tronchet, Jean-Étienne-Marie Por-
talis, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu i Jacques de Maleville. Stworzyli oni dzieło o podwójnym charakterze, z 
jednej strony przemawiali za wolno ci  osobist , równo ci  wobec prawa i zniesieniu feudalizmu. Jednak kodeks nie do 
końca był skierowany do całego społeczeństwa, zredagowany został z punktu widzenia bur uazjiŚ regulował kwestię 
własno ci prywatnej, wzmocnieniem autorytet mę a i ojca jednak nic nie mówi o warstwach nieposiadaj cych6.   

Wszyscy członkowie komisji wywodzili się z rodzin prawniczych, zwi zani byli z praktyk  s dow  oraz 
prezentowali umiarkowane pogl dy polityczne. Komisja stworzyła gotowy projekt w 4 miesi ce, odbyły się 102 
posiedzenia dotycz ce jego zatwierdzenia z czego na 57 przewodniczył Napoleon7. Ostatecznie kodeks został ogłoszony 
ustaw  z 21 marca 1804 r., ł czył 36 ustaw uchwalonych w latach 1803-1804. Ustaw  z 3 wrze nia 1807 r. nadano mu 
tytuł „kodeks Napoleona”, choć nie był on jedynym kodeksem wydanym we Żrancji w okresie panowania tego cesarza. 
Umieszczaj c w nazwie kodeksu swoje imię, Napoleon dał szczególny wyraz silnego powi zania aktu ze swoj  osob . 
Był on jego pomysłem, w którego regulacji uczestniczył i na którego kształt wywierał wpływ. W okresie napoleońskim 
zostały skodyfikowane równie  inne gałęzie prawaŚ prawo handlowe, prawo karne, procedura cywilna i postepowanie 
karne8.  Zasięg kodeksu nie ograniczał się tylko do Żrancji, ale tak e rozci gał na tereny podporz dkowane. Było to 
marzenie cesarza, który chciał aby jego regulacja stała się podstaw  europejskiego prawa cywilnego9. W wyniku 
traktatów z 1807 roku w Tyl y nad Niemnem zawartego przez Napoleona z carem Aleksandrem I i królem pruskim 
Fryderykiem Wilhelmem III, z czę ci ziem zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Był to wynik wygranej 
wojny z lat 1806-1807 przez wojska francuskie i oddziały polskie. Księstwo Warszawskie było kompromisem zawartym 
pomiędzy Napoleonem i Aleksandrem. Aleksander nie chciał nowego zale nego od Żrancji państwa, poniewa  mogło to 
stanowić zagro enie dla Rosji, z kolei w interesie Napoleona nie le ało, by zamieszkałe przez Polaków państwo mogło 
d yć do samodzielno ci. Hasła Wielkiej Rewolucji Żrancuskiej o popieraniu ruchów wyzwoleńczych ju  przestały być 
elementem propagandowym, jednak Bonaparte musiał dać nadzieję Polakom, i  przy jego boku odzyskaj  kiedy  
niepodległo ć10. Źnia 22 lipca 1807 weszła w ycie Konstytucję Księstwa Warszawskiego nadana przez Cesarza, 
wzorowana była prawie francuskim. Wprowadzała ona równo ć wszystkich obywateli wobec prawa, znosiła 
poddaństwo, ale utrzymywała czę ciowo polityczne uprzywilejowania szlachty. Artykuł 69 stanowił, eŚ „Kodeks 
Napoleona będzie prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego” . Był to ten sam kodeks cywilny Żrancuzów, który 
został ogłoszony ustaw  z 21 marca 1804 roku11. Konstytucja nadana i gwarantowana przez Napoleona oraz kodeks 
cywilny przyniosły wyzwolonej czę ci ziem polskich nowy, bur uazyjny model państwa i społeczeństwa. Zlikwidowały 
poddaństwo i przywi zania chłopa do ziemi. Wprowadzona została bur uazyjna zasada wolno ci i równo ci prawnej 
wszystkich ludzi, a zarazem gwarantowała istniej c  nierówno ć maj tkow  i nierówno ć praw politycznych. 
Nowoczesne prawa zapewniały lepsze mo liwo ci działania mieszczaństwu i inteligencji. Oprócz Kodeksu Napoleona w 
Księstwie Warszawskim obowi zywały tak e dwa inne, a mianowicieŚ od 1808 kodeks postępowania cywilnego, a od 
1809r. – kodeks handlowych12. Kodeks cywilny składał się pierwotnie z 2281 artykułów, podzielonych na tytuł 
wstępny „O ogłaszaniu, skutkach i stosowaniu praw w ogólno ci” oraz na trzy księgi Ś „O osobach”, „O maj tkach i 
ró nych odmianach własno ci” i „O ró nych sposobach nabywania własno ci” (art. 711-2281). Księga pierwsza 
obejmowała przepisy o nabywaniu i utracie praw cywilnych, o aktach stanu cywilnego, prawo mał eńskie osobowe, 
przepisy o władzy ojcowskiej, adopcji, opiece i kurateli. W księdze drugiej pojawiły się przepisy o własno ci, 
u ytkowaniu i słu ebno ciach. Natomiast księga trzecia najbardziej obszerna zajmowała się przepisami o spadkach, 
darowiznach i testamentach, prawo mał eńskie maj tkowe i prawo zobowi zań. Podział nawi zywał do trójpodziału 
Instytucji justyniańskich. Było to usankcjonowanie trzech sfer wolno ciŚ wolno ci osoby, wolnej własno ci prywatnej i 
swobody obrotu prawnego13.   

Nale y zwrócić uwagę na brak regulacji dotycz cych osób prawnych z wyj tkiem tych zawartych w przepisach 
szczególnych. Wpłynęła na to silna wię  z Źeklaracj  Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku opieraj ca się na 
prawnonaturalnych zało eniach równo ci wszystkich wobec prawa. Kodeks cywilny jasno okre lał, i  „ka dy Żrancuz 

                                                 
5
 G. Bordonove, Napoleon Bonaparte, Warszawa 2010, s. 154. 

6
 G. Levebvre, Ch. H. Pouthas, M. Baumont, op. cit., s. 140. 

7
 G. Bordonove, op. cit., s. 155. 

8
 A. Mą z ński: Wstęp, [w]: Kodeks Napoleo a, Kodeks C il  K ólest a Polskiego, Kodeks )o o iązań i i e p zepis  o o iązują e  oje ództ a h 

centralnych, Warszawa 2008, s. 8. 
9
 Ibidem, s. 9 

10
 M. Handelsman, Napoleon a Polska, Warszawa 1912, s. 1-3. 

11
 K. Karolczak,: Księst o Wa sza skie, [w]: Wielka Historia Polski 1696-1830, Kraków 2002, s. 226-230. 

12
 J. Skowronek, Sprawa Polska, [ :] Eu opa i ” iat  epo e apoleońskiej, pod ed. Mo iki “e ko skiej-Gluck, Warszawa 1977, s. 360. 

13
 K. Sójka-)ielińska, Kodeks Napoleo a histo ia a spół zes ość, Warszawa 2009, s. 79-80. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Julien_Jean_Bigot_de_Pr%C3%A9ameneu


83 | S t r o n a                                 K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

u ywać będzie praw cywilnych” w dodatku normę tę rozci gnięto na cudzoziemców. Zniesiono jednocze nie 
ograniczania z okresu rewolucji i pozwolono korzystać im z praw w tym samym zakresie co obywatelom francuskim. 
Jednostka nabywała zdolno ć prawn  z chwil  narodzenia albo poczęcia, je eli przemawiał za tym interes dziecka. 
Specyficzn , warunkow  zdolno ć prawn  posiadało dziecko poczęte, które mogło być podmiotem praw i obowi zków, 
pod warunkiem, e w chwili nabycia prawa było ju  poczęte i urodziło się ywe Utrata podmiotowo ci następowała 
wraz ze mierci  naturaln  albo cywiln . Ta druga polegała na usunięciu ze społeczeństwa osoby skazanej na pewne 
kary i powodowała utratę wszelkich praw osobistych, które jej przysługiwały14. Równo ć społeczna jedno z trzech 
podstawowych haseł rewolucji nie w pełni znalazło odzwierciedlenie w nowej kodyfikacji. Pojawiły się bowiem 
ograniczenia w szczególno ci dotycz ce kobiet zamę nych i dzieci pozamał eńskich. Kobiety podlegały władzy 
mał onka i były niezdolne do podejmowania samodzielnie czynno ci prawnych. Rozwody dopuszczalne były tylko w 
trzech przypadkach Ś cudzołóstwa, „z powodu gwałtów, srogo ci i obelg cię kich” oraz skazania współmał onka na karę 
hańbi c . Kwestie zarz du maj tkiem wspólnym wraz z maj tkiem posagowym ony spoczywały na mę u. ona mogła 
rozporz dzać pozostałym maj tkiem wył cznie za zgod  mał onka. Zastosowano podział dzieci pozamał eńskich na 
dwie kategorieŚ dzieci naturalne i dzieci ze zwi zków cudzoło nych i kazirodczych. Źzieci nie lubne „zwykłe” mogły 
zostać uprawnione przez o wiadczanie rodziców, co dawało im prawa dzieci zrodzonych z mał eństwa. Źziecko 
nie lubne „nieuznane” mogło dochodzić swego urodzenia w drodze procesu, jednak e z wielkimi ograniczeniami. 
Niedopuszczalne było dochodzenia ojcostwa, a dochodzenie macierzyństwa uzale nione było od wiadków i dowodu na 
pi mie. Kodeks bardzo surow  regulację przewidywał względem dzieci ze zwi zków cudzoło nych i kazirodczych. Nie 
mogły one same dochodzić pochodzenia, ani zostać dobrowolnie uznane. Źlatego nie posiadały praw spadkowych, a 
jedynie uprawnienia alimentacyjne. Przepisy dotycz ce nie lubnych dzieci miały za zadanie odstraszać od wszelakich 
zwi zków pozamał eńskich, które godziły w trwało ć rodziny. Żundamentem jej trwało ci był ojciec, któremu 
powierzono pełnię władzy ojcowskiej. Pomagały mu w tym szczególne instrumenty, które pozwalały na przymus 
wobec dzieci np. zamknięcie potomka na okre lony czas w miejscu odosobnienia15. Kodeks w swoich zało eniach 
odszedł całkowicie od zwi zku instytucji mał eństwa z Ko ciołem, zaczęto j  okre lać jako umowę cywiln . Zasada ta 
była powodem niezwykłej opozycji duchowieństwa przeciw całej kodyfikacji. Wiek uprawniaj cy do zwarcia 
mał eństwa wynosił dla mę czyzn 18 lat, a dla kobiet 15 oraz wymagane stało się bezwzględne pozwolenie rodziców 
albo opiekunów. Twórcy kodeksu wrócili w tym zakresie do dawnego prawa francuskiego.  Nowo ci  była instytucja 
przysposobienia, uregulowana w formie kontraktu jedynie między osobami dorosłymi. Przysposobienie miało charakter 
zwi zku maj tkowego. Przysposabiaj cym mogła być osoba co najmniej 50 letnia, nieposiadaj ca dzieci ani wstępnych 
prawnych i co najmniej 15 lat starsza od przysposobionego. Natomiast przysposobionym musiał być pełnoletni, który w 
przeszło ci był na utrzymaniu przez minimum 6 lat przysposabiaj cego lub uratował mu ycie. Taka osoba nie 
wchodziła do rodziny, a jedynie dziedziczyła spadek. Prawo to było niezwykle rozpowszechnione poniewa  słu yło 
ominięciu zakazu poszukiwania ojca i legitymacji dzieci nie lubnych. Kodeks obejmował swoim zakresem równie  
opiek  nad młodocianymi, powstawała ona ju  w chwili mierci jednego z rodziców. Pozostaj cy przy yciu 
współmał onek posiadał władzę rodzicielsk , ale jednocze nie stawał się opiekunem. W sytuacji mierci obojga 
rodziców opiekunem zostawała osoba wyznaczona przez ojca i matkę16.W kodeksie podzielono prawa rzeczowe na dwie 
kategorieŚ prawa rzeczowe główne oraz zale ne - słu ce zabezpieczeniu nieruchomo ci. Księga II regulowała głównie 
pierwsz  grupę praw. W drugiej grupie miejsce znalazło jedynie u ytkowanie i słu ebno ć. Natomiast w Księdze III 
zostały uregulowane przywileje, zastaw i hipoteka. W kodeksie nie znajdujemy definicji rzeczy. Natomiast uregulowano 
instytucję maj tku. Zastosowany został klasyczny podział na dobra ruchome i nieruchome, obejmował on przedmioty i 
prawa. Hasło rewolucyjne nienaruszalno ci własno ci prywatnej uznane zostało za główny filar nowego porz dku 
społecznego i prawnego. Radykalnie została zerwana konstrukcja podziału uprawnień, od tej pory uprawnienia 
wła cicieli zwierzchnich gruntów zostały potraktowane jako wierzytelno ci, a płac cy rentę stawali się z chwil  
zawarcia umowy ich wła cicielami. W ród sposobów nabycia własno ci kodeks wyró niał Ś zobowi zanie, darowiznę i 
zamianę17.  

Prawo spadkowe uregulowane zostało w Księdze III, wyró niało dwie formy dziedziczeniaŚ ustawow  i 
testamentow . Otworzenie spadku wskutek przez mierci naturalnej albo cywilnej. Zdolno ć do dziedziczenia posiadał 
dziedzic oraz dziecko poczęte, ale nienarodzone za ycia spadkodawcy.  Testament mo na było sporz dzić w 
czterech formach testamentuŚ własnoręcznie w formie akt publicznego, aktu notarialnego oraz testamentu mistycznego. 
Mogła go spisać osoba zdrowa na umy le, małoletni nie posiadaj cy 16 lat mógł rozporz dzać tylko do połowy tym co 
posiadał. W kodeksie pojawiła się instytucja niegodno ci wył czaj ca od dziedziczenia osobyŚ skazane, które dopu ciły 
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się zabójstwa lub jego usiłowaniaś fałszywego oskar enia zmarłego o czyn poci gaj cy za sob  karę główn  i osoby, które 
miały informacje o zabójstwie spadkodawcy i nie poinformowały władz. Źziedziczenie ustawowe miało zastosowanie w 
przypadku braku testamentu i ujmowane było jako wykaz domniemanej woli. Źziedzicami w pierwszej kolejno ci były 
dzieci lub ich zstępni. Następnie do spadku dochodziło rodzeństwo spadkodawcy i jego zstępni. Przy ich braku, spadek 
dzielono na dwie czę ciŚ jedna dla rodziny z linii ojca, a druga matki. Krewnych uwzględniano do dwunastego stopnia, 
w przypadku ich braku, roszczeń mógł dochodzić dopiero mał onek. Nabycie spadku następowało z mocy samego 
prawa, była to tak zwana instytucja sezyny. Podział spadku między spadkobierców dokonywał się w sposób realny, 
przez podział w naturze. Najwa niejsza zasada tego rozdziału stwierdzała, e nie mo na nikogo zmuszać do trwania w 
niepodzielno ci. Jedynym wyj tkiem była czasowa umowa na okres 5 lat, zawieszaj ca podział spadku. Kodeks nie 
odró niał rozporz dzeń zawieraj cych ustanowienie dziedzica, od zapisów. Przeprowadzał za to rozró nienie 
rozporz dzań testamentowych na zapisy ogólne, zapisy pod tytułem i zapisy szczególne18. Księga III kodeksu zawierała 
przepisy dotycz ce w większo ci ogólnej teorii umów. Warto zwrócić uwagę, e kodeks odró niał umowy od 
kontraktów. Te drugie rozumiał jako szczególnego rodzaju umowy, polegaj ce na zobowi zaniu się do czego  - ródło 
zobowi zań. Zasada Swobody umów obok nietykalno ci własno ci prywatnej była podstaw  systemu prawa cywilnego. 
Umowa była wa na, je eli nie występowały negatywne przesłanki zaczerpnięte z prawa rzymskiego zaliczano do nich : 
bł d, gwałt czy podstęp. Kodeks wyró nił pewn  grupę osób fizycznych, która nie mogła nawi zać umów były to osobyŚ 
młodociane, ubezwłasnowolnione, mę atki w przypadkach przewidzianych w ustawie i inne osoby. Tre ć umowy 
musiała być zgodna z klauzul  generaln , a więc nie mogła naruszać porz dku publicznego i dobrych obyczajów. 
Umowa mogła zostać zerwana w sytuacji pokrzywdzenia tylko przy sprzeda y nieruchomo ci, poniewa  to one miały 
największ  warto ć. Pokrzywdzony musiał zostać oszukany w cenie o przeszło 7/12 warto ci. Roszczenie to ulegało 
przedawnieniu po 2 latach i było zasadne w sprawach spadkowych, gdy spadkobierca wykazał utratę nale nych 
korzy ci o ponad 1/4 oraz przy przyjęciu spadku zmniejszonego o więcej ni  połowę przez wykorzystanie testamentu, 
nieznanego w chwili przyjęcia.   

Przedmiotem zobowi zań mogły być tylko rzeczy będ ce w obiegu i oznaczone przynajmniej co do gatunku, 
natomiast co do rzeczy przyszłych – nie mogły to być umowy o przyszły spadek lub zrzeczenia się spadków 
nieotwartych. Kodeks wyró niał cztery przesłanki istotne dla wa no ci umowyŚ zezwolenie zobowi zuj cego, zdolno ci 
do zawierania umów, okre lony przedmiot oraz „przyczynę godziw  zobowi zania”. Za przyczynę niegodziw  
rozumiano sprzeczno ć z prawem, dobrymi obyczajami i porz dkiem publicznym. żłównie chodziło o umowy zawarte 
z małoletnim, w których ponosił szkodę. Z podobnych przyczyn nie dopuszczalna była spółka, w której cało ć zysku 
zagarniał jeden ze wspólników. W wyj tkowych wypadkach kodeks wymagał zachowania szczególnej formy zawarcia 
umowy, jakim było sporz dzenie aktu notarialnego. Był on wymagany m.in. w umowie przed lubnej, darowi nie i 
hipotece. Inn  szczególn  form  uregulowan  w kodeksie było sporz dzenie aktu przez osobę urzędow  (testament) lub 
w okre lonym miejscu (zrzeczenie się spadku). Kodeks opierał się na rzymskich umowach nazwanych, takich jak 
sprzeda , zamiana, najem, spółka czy po yczka. Charakterystyczn  cech  było niemal całkowite pominięcie regulacji 
umów o pracę.  Wyró niono za to dwa rodzaje najmuŚ rzeczy i pracy, a w ród nich najem zwykły, dzier awę, najem 
robót lub usług. Najem pracy rozumiany był jako umowa, przez któr  jedna ze stron zobowi zywała się czynić co  dla 
drugiej za umówion  między nimi cenę. Jako ródło zobowi zań wymieniano umowę, z ąjakby-umowęą, delikt, z 
"jakby-deliktą i ustawę19.  

Kodeksy obowi zuj ce w okresie Księstwa Warszawskiego pozostały w mocy po utworzeniu w 1815 roku 
Królestwa Polskiego. Niektóre normy Kodeksu Napoleona zostały dostosowane do warunków polskich. Najpierw 26 
kwietnia 1818 r. uchwalono prawo o ustaleniu własno ci dóbr nieruchomych, przywilejach i hipotekach. Następnie 
siedem lat pó niej dokonano dalszych zmian czego wynikiem było uchwalenie 1 marca 1825 roku Kodeksu Cywilnego 
Królestwa Polskiego, a następnie 13 czerwca 1825 roku – prawa o przywilejach i hipotekach20. Kodeks Cywilny przyjęty 
we Francji za Napoleona Bonaparte obowi zuje do dzi , choć był przedmiotem niejednej poprawki, które 
odzwierciedlały zmiany zachodz ce w społeczeństwie na przestrzeni dziesięcioleci. Niezmienne pozostały przepisy 
ogólne i wiele norm prawa handlowego. Kodeks Cywilny jest do dzi  uznawany za fundamentalny dokument, który 
wyznaczył kanon prawa stanowionego w nowo ytnej Europie i na wiecie.  

Naukowcy od wielu lat po więcaj  się badaniom postaci Napoleona zasadniczo skupiaj c się na osi gnięciach 
wojskowych i politycznych, które były podstaw  jego wielko ci. Warto jednak zainteresować się jego pó niejsz  rol  
jako prawodawca i organizator państwa.   
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Kodeks cywilny Żrancuzów, nale y zaliczyć do największych sukcesów Napoleona, poniewa  stanowił on 
zwieńczenie jego epoki. Okres o wiecenia nazywany jest przez prawników „wiekiem kodyfikacji”, w której nale y 
upatrywać ogromn  rolę wspominanego dzieła. Stanowił on inspiracje dla licznych krajów europejskichŚ Holandii, 
Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Luksemburga, Ilirii. Był to pierwszy akt prawny, który zerwał radykalnie z 
partykularyzmem prawnym, uchylaj c wszystkie dotychczasowe prawa z dziedziny prawa cywilnego, reguluj c je w 
nowoczesnym kodeksie. Rewolucji Żrancuskiej przypisuje się wiele zmian na tle społecznym, bez w tpienia Kodeks 
Napoleona będ cy jej skutkiem dokonał rewolucji porz dku prawnego.  

Napoleon stwierdził Ś „Moja sława nie polega na tym, e wygrałem 40 bitew. Waterloo wymazało wspomnienie 
tych zwycięstw, ale nie wyma e tego co yć wiecznie będzie – mojego kodeksu cywilnego”. 

 
*** 

 
Napoléon Bonaparte was a French military and political leader who rose to prominence during the French Revolu-

tion and its associated wars. His lasting legal achievement, the Napoleonic Code, has been adopted in various forms by a 
quarter of the world's legal systems. Napoleon set to reform the French legal system in accordance with the ideas of the 
French Revolution, because the old feudal and royal laws seemed confusing and contradictory to the people. The Code, 
with its stress on clearly written and accessible law, was a major step in replacing the previous patchwork of feudal 
laws. It was the first modern legal code to be adopted with a pan-European scope, and it strongly influenced the law of 
many of the countries formed during and after the Napoleonic Wars. 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolutionary_Wars
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 Jednym z podstawowych zadań procesu karnego jest dotarcie do prawdy materialnej. Zasada ta została 

okre lona w art. 2 § 2 Kodeksu postępowania karnego i stanowi, i  prawdziwe ustalenia faktyczne powinny stanowić 
postawę wszelkich rozstrzygnięć s du. Wynika z niej danie skierowane do organów procesowych, aby w toku swojej 
działalno ci nie zaprzestawały poszukiwania prawdy na pewnych fikcjach czy półprawdach, które przewa nie pojawiaj  
się przy dochodzeniu do sedna sprawy, ale eby podstawę decyzji przez nie wydawanych stanowił rzeczywisty stan 
rzeczy1. Jest ona uznawana za jedn  z kluczowych zasad występuj cych w systemie procesu karnego, która rzutuje na 
cał  konstrukcję polskiego procesu karnego2. Warto pamiętać, e odnosi się ona jedynie do ustaleń faktycznych, co 
prowadzi do niedopuszczenia do porozumienia się stron, które chciałyby wymusić orzeczenie niezgodne z 
rzeczywisto ci 3.  

 Zasada prawdy materialnej jest bardzo mocno powi zana z inicjatyw  dowodow  s du przeprowadzan  z 
urzędu. Obowi zkiem s du jest takie kształtowanie podstawy faktycznej podejmowanej decyzji, aby odpowiadała ona 
rzeczywistym wydarzeniom w danej sprawie. Szczególnie przejawia się to w sytuacji, gdy zachodzi w tpliwo ć w 
przedmiocie dowodów przedstawionych przez oskar onego na swoj  obronę przeciwstawionych dowodom 
przedstawionym przez oskar yciela – w takim wypadku obowi zkiem s du jest wyja nienie powstałych w tpliwo ci4. 

 Aktualny, a więc jeszcze przed Nowelizacj  2015, przepis art. 167 Kodeksu postępowania karnego brzmiŚ 
„Źowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu okre lonego w art. 416, albo z urzędu”. W artykule jest mowa o 
cię arze dowodu, zwanym inaczej cię arem dowodzenia, który daje stronom postępowania pewne uprawnienie do 
udowodnienia faktów ze względu na ich własny interes. Chodzi tu o mo liwo ć wykazania ze swojej strony faktów 
maj cych istotne znaczenie dla sprawy, a zaniedbanie tej mo liwo ci wi e się jedynie z zaistnieniem 
niebezpieczeństwa niedopilnowania własnych interesów procesowych5, co mo e poci gn ć za sob  gorsz  pozycję 
procesow  strony w postępowaniu. W polskiej nauce karnej cię ar dowodu dzieli się na cię ar o charakterze formalnym 
lub materialnym. Nie istnieje jedna spójna definicja okre laj ca te dwa pojęcia. Cię ar dowodu o charakterze 
materialnym opisywany jest zazwyczaj jako wynikaj cy z niekorzystnych skutków procesowych, które mog  dotkn ć 
stronę procesu, a dotyczyć będ  nieudanej próby przeprowadzenia dowodu b d  błędu co do samego dowodu. 
Zdecydowana większo ć stanowisk doktryny opowiada się za nieobarczaniem oskar onego negatywnymi skutkami 
procesowymi zwi zanymi z przeprowadzaniem dowodów. Cię ar taki powinien spa ć na oskar yciela6. Przez formalny 
cię ar dowodu mo na rozumieć sytuację polegaj c  na dowodzeniu faktów, zarówno tych korzystnych jak i 
niekorzystnych dla oskar onego, który w du ej mierze spoczywa na oskar ycielu i na s dzie7. Niektórzy przedstawiciele 
doktryny uwa aj , e obowi zek dowodzenia faktów spoczywa tak e na obrońcy oskar onego8. Inicjatywa dowodowa 
s du uznawana jest za cię ar dowodu w znaczeniu formalnym, inaczej prakseologicznym.  

 Wyrazem zasady kontradyktoryjno ci jest dowodzenie na wniosek, a dowodzenie z urzędu ma słu yć temu, 
eby rola s du nie była bierna w kontra cie do poczynań innych uczestników postępowania, lecz aby s d, dla 

wyja nienia wszystkich istotnych okoliczno ci sprawy, zobowi zany był do przeprowadzenia dowodów z urzędu. Z 
przytaczanego przepisu nale y interpretować obowi zek dotycz cy wszystkich organów procesowych, a mianowicie 
obowi zek przeprowadzenia wszelkich dostępnych dowodów, które mog  posłu yć do wyja nienia wa nych 
okoliczno ci sprawy, a szczególnie do ustalenia prawdziwych faktów9.  

 W obecnym stanie prawnym przeprowadzenie dowodu z urzędu jest upowa nieniem s du. W niektórych 
jednak przypadkach S d ma obowi zek przeprowadzenia okre lonego dowodu w postępowaniu karnym. Trzeba 
pamiętać, i  s d nie jest zwi zany czynno ciami stron i nie musi polegać jedynie na przeprowadzonych przez nich 
dowodach w celu ustalenia prawdziwych faktów zdarzenia stanowi cych podstawę orzeczenia. Równie  w 

                                                 
1
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo a ie ka e., Warszawa 2014, s. 81. 

2
 B. Bieńko ska [ :], W kład p a a ka ego p o eso ego, red. P. K usz ński, Biał stok , s. . 

3
 Ibidem, s. 85. 

4
 A. Gaberle, Do od   sądo  p o esie ka . Teo ia i p akt ka., Warszawa 2010 r., s. 39. 

5
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 142. 

6
 “. ”li iński, Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1947, s. 592-594. 

7
 M. Lip z ńska, A. Ko dik, ). Kegel, ). ” ida-Łagie ska, Polski proces karny, Warszawa - W o ła  , s. . 

8
 “. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002, s. 249. 

9
 P. Hof ański, Kodeks postępo a ia ka ego. Ko e ta z do a t kułó   – 296., Warszawa 2007, s. 741- 742. 
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orzecznictwie podkre lane jest, e je eli ograniczenie dowodzenia do wniosków stron mogłoby prowadzić do 
niesprawiedliwo ci wyroku, w takich przypadkach s d powinien działać z urzędu10. Jest to szczególnie istotne, gdy 
istnieje mo liwo ć przeprowadzenia dowodu bezpo rednio przed s dem. Zado ćuczyni to zasadzie bezpo rednio ci 
procesu karnego, która zawiera w sobie dyrektywę maksymalnego zbli enia osoby sędziego do ka dego ustalanego 
faktu, a więc przede wszystkim postuluje korzystanie z dowodów pierwotnych, tzn. takich, które pochodz  
bezpo rednio z pierwszego ródła11. W doktrynie podnoszone jest, i  korzystanie z dowodów pierwotnych jest wręcz 
obowi zkiem s du szczególnie, gdy przepisy prawa i okoliczno ci sprawy nie uzasadniaj  jakiegokolwiek odstępstwa od 
wspomnianej zasady12. Jednak e pamiętać nale y, e nie jest rol  s du wyręczanie stron procesowych w zakresie 
inicjatywy dowodowej. Nale y zauwa yć, i  w obecnym stanie prawnym mo e dochodzić do sytuacji, gdy s d będzie 
wprowadzał do postępowania dowód niezale nie, a czasami nawet wbrew woli stron czy quasi – stron tocz cego się 
postępowania karnego13. Jednak e nale y zaznaczyć, e s d nie ma obowi zku, aby przeprowadzać dowód na niekorzy ć 
oskar onego w sytuacji, gdy dowody zebrane i przedstawione przez oskar yciela publicznego nie s  wystarczaj ce do 
przypisania danej osobie odpowiedzialno ci karnej, poniewa  przeczy to zasadzie domniemania niewinno ci14. Na 
marginesie warto wskazać, i  istnieje mo liwo ć dokonania ustaleń faktycznych na podstawie jedynie jednego dowodu 
– ocena tego dowodu musi być rzeczowa i logiczna, uzasadniaj ca orzeczenie s du15. Obecne uregulowanie prawne 
pozwala s dowi na przeprowadzenie dowodu, który uznał on za niezbędny dla dotarcia do prawdy materialnej, nawet 
w sytuacji, gdy strona zło yła wniosek o rezygnację przeprowadzenia tego konkretnego dowodu16. 

 Organ procesowy jest obowi zany przeprowadzić z urzędu dopuszczalny, dostępny i daj cy się przeprowadzić 
dowód niezbędny do wyja nienia okoliczno ci sprawy17. W wyj tkowych sytuacjach, przewidzianych w ustawie, s d 
posiadać będzie obligatoryjn  inicjatywę dowodow , czyli pewne dowody w konkretnych okoliczno ciach będ  musiały 
zostać przeprowadzone przez zobowi zany do tego organ. Za przykład takich dowodów mo na podać dowód z karty 
karnej co do uprzedniej karalno ci czy dowód z opinii biegłych psychiatrów w sytuacji zaistnienia w tpliwo ci co do 
poczytalno ci oskar onego18. Obowi zek przeprowadzenia dowodu z urzędu przejawia się szczególnie w sprawach 
zawiłych, w których ka dy nowy dowód mo e przynie ć dodatkowy element przybli aj cy wyja nienie rzeczywistego 
przebiegu zdarzeń19, a tak e w tych sprawach, w których występuje konieczno ć sprawdzenia obrony oskar onego, w 
szczególno ci gdy podaje on okoliczno ci mog ce wiadczyć o jego niewinno ci, a tak e gdy nie przyznaje się do winy20.  

 Zaznaczyć trzeba, e przeprowadzanie dowodów z urzędu nie zaprzecza zasadzie kontradyktoryjno ci. Model 
postępowania karnego, który opiera się na tej zasadzie, polega na takim prowadzeniu procesu karnego, w którym 
równouprawnione strony będ  miały mo liwo ć prowadzenia sporu przed bezstronnym sędzi 21. Strony, dysponuj ce 
okre lonym zakresem uprawnień, mog  walczyć o swoje prawa i interesy, przez co wpływać będ  na sposób 
prowadzenia sprawy22. Dyrektywa odzwierciedlona w tej zasadzie wskazuje, i  głównymi działaj cymi w procesie 
powinny być strony postępowania. Obecnie, jeszcze przed wprowadzeniem Nowelizacji 2015, o kontradyktoryjno ci 
mo emy mówić w największym zakresie w postępowaniu s dowym (czy to w I instancji czy w postępowaniu 
odwoławczym), za to postępowanie przygotowawcze w większej mierze nastawione jest na zasadę tzw. ledcz , czyli 
podporz dkowanie czynno ci głównie (aczkolwiek z wyj tkami) dyrektywie inkwizycyjno ci. Po zmianach 
wchodz cych w ycie w lipcu 2015 roku zasada kontradyktoryjno ci ma ulec rozszerzeniu i stać się podstaw  procesu 
karnego. W samym uzasadnieniu projektu Nowelizacji 2015 jako szczególne osi gnięcie przedstawiane jest takie 
przemodelowanie postępowania jurysdykcyjnego, jak i przygotowawczego, które będzie zmierzać do większego 
respektowania zasady kontradyktoryjno ci. Projektodawca uzasadnia to faktem, i  zasada ta, zwana inaczej zasad  
skargowo ci, mo e najlepiej słu yć do wyja nienia prawdy materialnej, a tak e całkowitego poszanowania praw osób 
bior cych udział w postępowaniu i generalnego osi gnięcia celów, do którego powinno zmierzać ka de postępowanie 
karne23. 

                                                 
10

 Posta o ie ie “ądu Apela j ego  K ako ie z d ia  k iet ia  ., II AKa / , K)“ , z. , poz. . 
11

 B. Bieńko ska [ :], op. cit., red. P. K usz ński, s.  -89. 
12

 A. Gaberle, op. cit., s. 76. 
13

 T. H. Grzegorczyk [w:], Kodeks postępo a ia ka ego. To  I. A t kuł   – 467. Komentarz., red. T. H. Grzegorczyk, LEX 2014, s. 562 – 569. 
14

 W ok “ądu Apela j ego  Kato i a h z d ia  a a  ., II AKa 33/07, Prok. i Pr.- kł. ,  , poz. , LEX  . 
15

 Wyrok “ądu Apela j ego  K ako ie z d ia 28 maja 2010 r., II AKa 71/10, KZS 2006, z. 6, poz. 39. 
16

 W ok “ądu Naj ższego z d ia  paździe ika  ., R  / , O“NKW ,  , poz. 24. 
17

 M. Klejnowska [w:], Postępo a ie do odo e  ś ietle o eliza ji kodeksu postępo a ia ka ego, ed. A. La h, To uń , s.  – 45. 
18

 Ibidem, s. 17. 
19

 W ok “ądu Naj ższego z d ia  k iet ia  ., R  / , Le isNe is  . 
20

 W ok “ądu Naj ższego z d ia  lip a  ., II KR / , Le isNe is  . 
21

 B. Bieńko ska [ :], op. cit., ed. P. K usz ński s. . 
22

 T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 112. 
23

 Uzasad ie ie p ojektu usta  o z ia ie usta  Kodeks postępo a ia karnego i niektórych innych ustaw Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, s. 5. 
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 W zwi zku z rozszerzeniem działania zasady kontradyktoryjno ci, znacznie zmienia się art. 167 Kodeku 

postępowania karnego i zyskuje taki oto kształtŚ 
„§ 1. W postępowaniu przed s dem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody przeprowadzane s  przez 

strony po ich dopuszczeniu przez prezesa s du, przewodnicz cego lub s d. W razie niestawiennictwa strony, na której 
wniosek dowód został dopuszczony, a tak e w wyj tkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okoliczno ciami, 
dowód przeprowadza s d w granicach tezy dowodowej. W wyj tkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 
okoliczno ciami, s d mo e dopu cić i przeprowadzić dowód z urzędu. 

§ 2. W innym postępowaniu przed s dem ni  wymienione w § 1 oraz w postępowaniu przygotowawczym dowody 
przeprowadzane s  przez organ procesowy prowadz cy postępowanie. Nie wył cza to prawa do zgłoszenia wniosku 
dowodowego przez stronę.”. 

 Powy sza zmiana zasadniczo wpłynie na postępowanie karne. Postępowanie dowodowe zostało poddane 
daleko id cym zmianom, a mianowicie dowody przeprowadzane s  przez strony po ich dopuszczeniu przez prezesa 
s du, przewodnicz cego lub s d, ale w postępowaniu, które zostało wszczęte z inicjatywy stron. Następnie ustalone 
zostało, co się dzieje w przypadku niestawiennictwa strony wnioskuj cej o przeprowadzenie dowodu, a tak e 
unormowane na nowo zostało przeprowadzenie dowodu z urzędu. W § 2 przytaczanego przepisu mowa o obowi zku 
przeprowadzania dowodów przez organ prowadz cy postępowanie przygotowawcze. 

 Skupmy się na postępowaniu dowodowym przeprowadzanym przez s d z urzędu, które zostało opisane w art. 
167 § 1 zdaniu trzecim Kodeksu postępowania karnego. Uprawnienie s du do przeprowadzenia dowodów z własnej 
inicjatywy zostało jasno okre lone jako czynno ć fakultatywna. W uzasadnieniu projektu zmian w kodeksie został 
poruszony problem roli sędziego w odniesieniu do omawianej zmiany. Stwierdzone zostało, i  s d jedynie w 
wyj tkowych przypadkach będzie mógł wyręczyć stronę. Wyj tkowo oznacza wtedy, gdy uzna on, e przejęcie 
inicjatywy dowodowej jest szczególnie uzasadnione, tak jak wprost wyra ono w przepisie, i jest szansa, e przyczyni się 
do lepszego osi gnięcia celów procesu. Jednak e oznaczać to będzie, i  s d będzie musiał sam przeprowadzić taki dowód 
w konsekwencji przyznania mu inicjatywy dowodowej w tym kształcie. Projektodawca postanowił od razu odnie ć się 
do ewentualnych zarzutów dotycz cych projektu. Wyja nił, e pomimo pojawiaj cej się przy pierwszym zapoznaniu się 
z projektem w tpliwo ci, i  s d będzie musiał orzekać w sytuacji braku przekonania co do tego, czy obraz zdarzeń 
ujawniaj cy się na tle tych dowodów, odpowiada prawdzie, to obawy te nie s  zasadne. Komisja Kodyfikacyjna wyszła z 
zało enia, e przede wszystkim w pełni kontradyktoryjne przeprowadzanie dowodów przed bezstronnym s dem będzie 
stwarzało najlepsze warunki wyja nienia prawdy. Co za tym idzie, oprócz wymagania od stron podjęcia wysiłku 
zmierzaj cego do przekonania s du o swoich racjach, s d będzie miał inne uprawnienia umo liwiaj ce doj cie do 
prawdy materialnej. Celowym zabiegiem prawodawczym, zastosowanym z zmienionym art. 167 Kodeku postępowania 
karnego, jest pozostawienie w przepisie „furtki” w postaci mo liwo ci przeprowadzenia przez s d (w wyj tkowych i 
szczególnie uzasadnionych przypadkach) dowodu z urzędu. Z uzasadnienia projektu wynika, i  „furtka” ta została 
uznana za niezbędn  z uwagi na fakt, e nie zawsze da się przewidzieć i opisać na drodze legislacyjnej poziom 
merytoryczny uczestników postępowania karnego. Nie zawsze da się równie  oczekiwać od nich zupełnego 
zaanga owania w spór, a tak e d enia do wykazania obiektywnej, a nie subiektywnej, prawdy co do okoliczno ci 
zdarzenia24. 

 Interesuj ce wydaje się okre lenie inicjatywy dowodowej s du z urzędu „furtk ”, która dla dobra postępowania 
karnego musi pozostać wpisana w tre ci ustawy. Niektórzy mogliby uznać, e tym samym otwarcie zadeklarowano brak 
wiary w zdolno ci stron procesowych do przeprowadzenia postępowania dowodowego, a szczególnie wyja nienia 
okoliczno ci sprawy25. 

 Zasadnicze pytanie, jakie pojawia się w zwi zku z wchodz c  1 lipca 2015 roku w ycie nowelizacj  art. 167 
Kodeksu postępowania karnego, odnosi się do sposobów interpretacji sformułowania „w wyj tkowych wypadkach, 
uzasadnionych szczególnymi okoliczno ciami”. Je eli sięgn ć do słownika PWN to „wyj tek” interpretować mo na jako 
„odstępstwo od obowi zuj cego prawa, przyjętego zwyczaju, przepisów”, za „stan wyj tkowy” będziemy uwa ać 
„sytuacje prawn , wynikaj c  z wewnętrznego zagro enia bezpieczeństwa państwa, polegaj ca na ograniczeniu praw i 
wolno ci obywatelskich”. Natomiast słowo „uzasadniony” oznacza „oparty na obiektywnych racjach, podstawach”, a 
„szczególny” jawi się jako „niezwykły, wyj tkowy”26. Patrz c na powy sze interpretacje doj ć mo na do wniosku, i  nie 
taki cel chciał osi gn ć prawodawca u ytym w art. 167 Kodeksu postępowania karnego sformułowaniem.  

 Pochylaj c się nad przytoczonym powy ej sformułowaniem nale y zauwa yć, e ustawodawca wprowadził w 
tym zwrocie niejako dwie przesłanki, a mianowicie wyj tkowe wypadki oraz szczególne okoliczno ci. Nie musz  być 

                                                 
24

 Ibidem, s. 10 – 16. 
25

 A. Lach , Postępo a ie do odo e  ś ietle o eliza ji kodeksu postępo a ia ka ego, To uń , s. . 
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 http://sjp.p .pl/, dostęp: 25.02.2015 r. 
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one spełnione ł cznie, lecz raczej powinni my zauwa yć, e ta wyj tkowo ć wypadku ma wywodzić się ze szczególnych 
okoliczno ci. Nie wiadomo tylko czy maj  to być bardziej szczególne okoliczno ci czynu (np. gro ca kara) czy te  
mo e szczególne okoliczno ci o charakterze bardziej procesowym (np. nieporadno ć oskar onego w procesie)27. 
Racjonalne wydawałoby się zało enie, e chodzi zarówno o pierwsz  jak i drug  z opisanych sytuacji. 

 Po wej ciu w ycie nowelizacji istniej  dwie mo liwo ci dopuszczania dowodów z urzęduŚ 
dopuszczenie dowodów obligatoryjnych, czyli takich, przy których s d tak naprawdę nie będzie miał dowolno ci 

w zakresie ich przeprowadzenia – konkretne przepisy Kodeksu postępowania karnego będ  wymagały ich 
przeprowadzenia (np. dane o karalno ci), 

dopuszczenie innych dowodów okre lonych poprzez spełnienie kilku przesłanek, a mianowicie przeprowadzenie 
ich powinno być poprzedzone głębsz  analiz , czy zachodzi wyj tkowy wypadek uzasadniony szczególnymi 
okoliczno ciami i w tym przypadku s d będzie miał pewn  swobodę decydowania o dopuszczeniu28. 

 Zauwa yć nale y, e ustawodawca nie wymienia w art. 167 Kodeksu postępowania karnego dowodów 
obowi zkowych i nie tworzy dla nich odrębnego re imu dopuszczenia. Jasno wynika z intencji projektodawcy, któr  
mo emy odnale ć w uzasadnieniu do projektu zmian, e dopuszczenie dowodów z urzędu ma być oceniane przed 
wszystkim w kategoriach wyj tkowego wypadku. Niemo liwe, a wręcz niecelowe jest wskazywanie zamkniętego 
katalogu dowodów mo liwych do przeprowadzenia przez s d z urzędu29. S d powinien ka dorazowo badać konieczno ć 
przeprowadzenia okre lonego dowodu w postępowaniu. Jako okoliczno ć powołania dowodu z urzędu mo na wskazać 
sytuację, gdy s d dochodzi do przekonania, e nie mo e wydać słusznego rozstrzygnięcia opieraj c się wył cznie na 
rodkach dowodowych przedstawionych przez strony procesowe czy w wypadkach, gdy wymaga tego konieczno ć 

nale ytego rozstrzygnięcia sprawy. 
 Maj c na uwadze powy ej zgromadzone refleksje warto zastanowić się na zakresem sformułowania „wyj tkowe 

wypadki”. Wyj tkowe wypadki to na przykład takie, gdy s d kieruj c się wymogiem poznania prawdy dostrze e 
rozbie no ci w depozycjach ródeł dowodowych czy dostrze e nieporadno ć strony w przeprowadzaniu dowodów30. 
Równie  mo e chodzić o tak  sytuację, gdy s d, dostrzegaj c jak istotny jest dowód wnoszony przez stronę, dostrzega 
potrzebę przeprowadzenia go w okre lone sposób, np. poprzez konfrontację wiadków, a nie sam  czynno ć 
przesłuchania31. Mo na wysnuć wniosek, e zaistnienie tej ostatniej przesłanki powinno być oceniane bardziej 
liberalnie w przypadku dopuszczania dowodów na korzy ć oskar onego. Ma to uzasadnienie w dysproporcji wiedzy i 
rodków pomiędzy oskar ycielem publicznym a oskar onym, a zatem odpowiada okoliczno ciom wspomnianym w art. 

167 Kodeksu postępowania karnego. Jednak e nie mo na negować istnienia potrzeby, aby s d działał tak e w sytuacji 
pasywnej postawy oskar yciela32 szczególnie, gdyby miało to wpłyn ć na ustalenie okoliczno ci faktycznych 
potrzebnych do ustalenia prawdy materialnej. Podsumowuj c, s d nie powinien przeprowadzać dowodów wył cznie na 
korzy ć jednej strony, a przeprowadzenie dowodu z urzędu powinno być umotywowane indywidualnymi 
okoliczno ciami tocz cej się sprawy. Mo na się domy lić, e dowód z urzędu powinien zostać dopuszczony i 
przeprowadzony przez s d w kilku sytuacjach. Mianowicie „wyj tkowe wypadki uzasadnione szczególnymi 
okoliczno ciami” powinny zostać rozpoznane, gdy nieprzeprowadzenie dowodu będzie skutkowało nieprawdziwymi 
ustaleniami faktycznymi, a nawet nieprawdziwymi istotnymi ustaleniami faktycznymi czy ra c  niesprawiedliwo ci  
wydanego orzeczenia33. Nie jest powiedziane, e takie okoliczno ci musz  wyst pić w razie nieprzeprowadzenia 
dowodu, aczkolwiek s dy pocz tkowo mog  stan ć przed niemałym wyzwaniem, aby nie dopu cić do przytoczonych 
sytuacji. 

 Jakie zatem istniej  szanse interpretacji omawianego przepisu? Oto dwie mo liwo ci, które ukazuj  się przy 
pierwszym spojrzeniu na zmienion  normę prawn Ś 

Zdanie trzecie przepisu art. 167 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest prób  zachowania dawnego kształtu 
inicjatywy dowodowej s du. Oznacza to, e s d, kiedykolwiek uzna to za potrzebne i stosowne, będzie mógł 
przeprowadzić dowód z urzędu. Mo e się okazać, e wystarczy w uzasadnieniu napisać, i  zaistniały wymagane 
wyj tkowe wypadki. Przy takiej interpretacji wyra nie widać subiektywizm oceny zaistniałej przesłanki. 

Mo liwe te , e s dy, nie wiedz c jeszcze, gdzie dokładnie przebiega granica wyznaczaj ca mo liwo ć 
zastosowania przed nich inicjatywy dowodowej z urzędu, będ  starały się unikn ć inicjowania, oprócz przypadków 
wyra nie wskazanych w ustawie, czyli tzw. dowodów obowi zkowo przeprowadzanych z urzędu. 

                                                 
27

 A. Lach, op. cit., s. 103. 
28

 Ibidem, s. 105. 
29

 Ibidem, s. 104. 
30

 Ibidem, s. 111. 
31

 T. H. Grzegorczyk [w:], op. cit., red. T. H. Grzegorczyk, s. 562 – 569. 
32

 Ibidem, s. 111. 
33

 Ibidem, s.109. 
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 Powy sze, mo na wręcz powiedzieć – skrajne, mo liwo ci interpretowania normy zawartej w art. 167 § 1 

zdaniu trzecim Kodeksu postępowania karnego pokazuj , e w niniejszym przypadku wyra nie brakuje pomocy przy 
interpretacji tego przepisu, chocia by zawartej z uzasadnieniu do projektu. Nie zostały doprecyzowane takie 
sformułowania jak np.Ś „wyj tkowe wypadki” czy „szczególne okoliczno ci”, które wydaj  się stanowić sedno inicjatywy 
dowodowej s du z urzędu po 1 lipca 2015 roku. Rozwi zany zostaje problem zarzucania w apelacji nieprzeprowadzenia 
przez s d dowodu, którego co prawda strony nie zgłaszały, lecz s d powinien przeprowadzić z urzędu, a tak e eliminuje 
to czasochłonne poszukiwania przez s d dowodów, które powinny być zebrane w postępowaniu przygotowawczym. Z 
drugiej strony powstaje du y problem w okre leniu konkretnej roli jak  ma posiadać s d w postępowaniu dowodowym, 
poniewa  jego kompetencje w tym zakresie nie zostały okre lone przez ustawodawcę w sposób nie budz cy 
w tpliwo ci. Praktyka po Nowelizacji 2015 w zakresie inicjatywy dowodowej z urzędu mo e ukształtować się w 
ró norodny sposób. Wydaje się, e du  rolę będzie tu odgrywało orzecznictwo, które stanie przed nie lada wyzwaniem 
stworzenia jednolitej linii interpretacyjnej. Jednak e po głębszym przyjrzeniu się omawianej normie, zdecydowanie 
bardziej przemy lane wydaje się pozostawienie przez ustawę pewnych niejasno ci – będ cych wyrazem luzu 
decyzyjnego, ni  niepozostawienie adnych. Źzięki temu Nowelizacja 2015 pozostawia sędziom swobodę w 
dostosowaniu się do nieuchronnych zmian, a tak e mo liwo ć niwelowania ewentualnych błędów. Opisywan  zmianę 
w przepisach kodeksu postępowania karnego nale y oceniać z du  ostro no ci , poniewa  jedynie praktyka będzie 
mogła wskazać czy była to zmiana na lepsze. 
 

*** 

 

The aim of the article is to consider whether the change in art. 167 § 1 of the Criminal Procedure Act, especially to 
the third sentence, that states that in exceptional cases justified by special circumstances the court may admit and take 
evidence on its own initiative, may be evaluated as a positive change. In particular the phrase "exceptional cases, justi-
fied by the special circumstances" will be analyzed. The explanatory memorandum to the draft of amendment to Crimi-
nal Procedure Act holds that the main aim of the change is to establish role of the judge in relation to evidence and set 
introducing evidence by the court as an exception rather than a rule. However the memorandum does not explain the 
problem thoroughly raising doubt. The burden of proof in criminal process is largely transferred to the parties of the 
proceedings but the court still retains certain powers in that regard. This fact will be a challenge to the practice due to 
the unclear delineation of court’s power. 
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  Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, której wej cie w ycie zaplanowane zostało na dzień 1 lipca 2015 

roku wprowadzi niew tpliwie spor  rewolucję w postępowaniu dowodowym jak i w całej procedurze karnej. Zmiany 
wprowadzone do przepisów tej e ustawy wiadcz  m.in. o skierowaniu się ustawodawcy w kierunku pogłębiania zasady 
kontradyktoryjno ci w polskim procesie karnym, co powoduje, e proces karny zbli ony będzie do procedury cywilnej. 
Zmiany te wprowadzaj  m. in. mo liwo ć wykorzystania w czasie postępowania s dowego wszelkich prywatnych 
dokumentów powstałych poza postępowaniem karnym, równie  powstałych dla celów tego  postępowania. Jest to 
niebywały przełom, je li chodzi o postępowanie dowodowe, z racji tego, e dotychczas istniało pewne ograniczenie co 
do wykorzystania takich dokumentów prywatnych w procesie karnym. Mianowicie w obecnym stanie prawnym mog  
być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego 
celów, w szczególno ci o wiadczenia, publikacje, listy oraz notatki 1. Znaczenie tego przepisu jest o tyle istotne, e 
stanowi o ocenie wiarygodno ci pewnych dowodów. S d obecnie nie dopuszcza prywatnych opinii, ani dokumentów, 
które powstały w celach dowodowych w ramach prowadzonego postępowania karnego. Jednak je li zajdzie sytuacja, 
gdzie istnieje jedyny dokument zawieraj cy istotn  dla wyniku postępowania tre ć, ale jest zarazem dokumentem 
prywatnym, to czy nie powstaje w tpliwo ć co do zasadno ci odrzucenia mimo wszystko takiego dokumentu zgodnie z 
brzmieniem art. 393 § 3 kpk? Kolejne w tpliwo ci mog  powstać w sytuacji, gdy stronom w procesie brakuje dowodów, 
wystarczaj cych na poparcie swojej linii obrony, b d  pewne zaistniej  pewne szczególne okoliczno ci, które wymagaj  
wiadomo ci specjalnych, jakie posiada jedynie nieliczna grupa osób, niebęd cych biegłymi s dowymi zgodnie z 
przepisami k.p.k 

Zagadnieniem podstawowym jest zatem w tym miejscu rozstrzygnięcie kwestii spornej dotycz cej znaczenia tzw. 
opinii prywatnej na tle opinii wydawanej przez biegłego na podstawie przepisów k.p.k. Jako punkt rozwa ań wzi ć 
nale y pod uwagę, e owa zmiana dotycz ca umo liwienia stronom w procesie karnym wykorzystania i 
przeprowadzenia dowodu z opinii prywatnej ma na celu poszerzenie zakresu mo liwo ci przedstawiania dowodów i 
przeprowadzania ich w ramach inicjatywy dowodowej stron. Zatem istot  wskazanego uregulowania jest zwiększenie 
stronom w procesie dowodzenia mozliwo ci doj cia do prawdy materialnej oraz urzeczywistnienie zasady 
kontradyktoryjno ci proceduty karnej. Jednak owa zmiana proceduralna, z której wynika wskazany postulat 
zwiększenia i ułatwienia stronom mo liwo ci dowodzenia i d enia do osi gnięcia prawdy materialnej, ma swoich 
zwolenników jak i przeciwników. Obawy jakie powstaj  w zwi zku z praktycznym aspektem nowelizowanego art. 393 
§ 3 k.p.k. skutkuj  tym, e nale y głęboko zastanowić się nad słuszno ci  i celowo ci  tej e zmiany oraz jej wpływu na 
przebieg procesu dowodzenia a tak e na tok całej rozprawy. Podobnie nale y zastanowić się przy okazji omówienia tego 
zagadnienia nad istot  jak e wa nej zasady dz cej procesem karym, czyli zasad  swobodnej oceny dowodów. Zasada 
ta bowiem umo liwia organowi s dowemu na rostrzyganie o końcowym wyniku sprawy wedle własnych ocen 
przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz na podstawie zgromadzonego zasobu wiedzy i do wiadczenia. 
Wynika z tego, e s d nie jest zwi zany w rozstrzyganiu i posiada pewien „luz” w podejmowaniu decyzji, opieraj c się 
oczywi cie na wiadomo ciach oraz dowodach wynikaj cych zgromadzonych w toku procesu. Zatem w przypadku 
rozstrzygania o mocy dowodowej tzw. opinii prywatnej, s d samodzielnie ocenia przydatno ć takiego dowodu dla 
sprawy i w tym zakresie wypowie się w końcowym wyroku. W tpliwo ci jakie nasuwaj  się przy omawianym 
zagadnieniu wymagaj  wyja nienia podstawowych kwestii samego zakresu pojęcia dowodu prywatnego i jego znaczenia 
w procesie karnym, zatem nale y przej ć do wyja nienia tych zagadnień. 

 
Pojęcie dowodu prywatnego 
 Mówi c o dowodzie prywatnym nie mo na wskazać jednej powszechnie przyjętej definicji, gdy  kodeks 

postępowania karnego nie wskazuje takiej. Jednak mo na przyj ć, e pod tym pojęciem znajduje się pewien rodek 
dowodowy, który pochodzi od podmiotu prywatnego. Pojęcie takiego dowodu prywatnego zostało okre lone ci lej 

                                                 
A t.  §  Kodeksu postępo a ia ka ego Dz. U. z  . poz. . 
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przez A. Bojańczyka, jako „ka dy rodek dowodowy zgromadzony, wyszukany, zebrany, utrwalony, stworzony, 
zamówiony lub zabezpieczony przez podmiot prywatny (rozumiany jako podmiot, który nie jest organem prowadz cym 
postępowanie karne i to niezale nie od tego, czy, tak jak w przypadku oskar yciela publicznego, na wcze niejszym 
etapie postępowania ten podmiot był organem prowadz cym postępowanie, a pó niej stał się tylko stron ) dla celów 
postępowania karnego, niezale nie do tego, czy w czasie, kiedy dany dowód został zebrany, toczyło się postępowanie 
karne co do czynu, którego dotyczy dowód”2. Omawiaj c pojęcie dowodu prywatnego nale y wskazać na najczę ciej 
poruszane przy tej tematyce zagadnienie opinii prywatnej. Za opinię prywatn  uznaje się wynik pracy rzeczoznawcy, 
który swoj  ekspertyzę wykonuje na zlecenie stron procesowych, a dokładniej oskar onego lub jego obrońcy3. Jednak 
zlecenie sporz dzenia takiej opinii mo e równie  pochodzić od ka dej innej osoby, będ cej uczestnikiem procesu 
karnego a niebęd cej oskar ycielem publicznym .Istotn  ró nic  pomiędzy tak  opini  prywatn  a opini  sporz dzon  
według regulacji kodeksowych, jest to e opinia prywatna nie spełnia wymogów zawartych w kpk, przez co nie stanowi 
ona opinii w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego. 

 
Opinia prywatna na tle przepisów kpk 
Jako główn  ró nicę nale y wskazać podmiot zlecaj cy wykonanie opinii. Przy opinii prywatnej zlecaj cym jest 

podmiot prywatny, nie organ procesowy. Zatem opinia prywatna odbiega w swoim kształcie od opinii biegłego 
uregulowanej zgodnie z przepisami kpk. Sporz dzenie opinii musi zostać dokonane przez specjalistę, biegłego, który 
wyznaczony został przez s d. Zgodnie bowiem z art. 195 k.p.k. biegłym mo e być ka dy, o kim wiadomo, e posiada 
odpowiedni , po dan  przez organ procesowy wiedzę z danej dziedziny. Jednak do całkowitego uznania okre lonego 
dokumentu za opinię, nie wystarcza sam fakt, i  został on sporz dzony przez osobę wpisan  na listę biegłych s dowych. 
Równie  okre lanie danego opracowania mianem opinii, czy te  podpisanie tego dokumentu przez biegłego s dowego 
lub powszechnie uznawany autorytet z danej specjalno ci nie ma znaczenia. Wył cznie powołanie biegłego w 
przewidzianej przepisami k.p.k. formie daje podstawy do przyjęcia, i  sporz dzona ekspertyza jest dowodem w sprawie. 
Nale y zaznaczyć te , e w przypadku opinii prywatnej nie mo e być ona wykorzystana pó niej, je li doszłoby do 
wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego odnosz cego się do sporz dzonego ju  dokumentu. 
Wskazuje na to orzeczenia S du Najwy szego z dnia 4 stycznia 2005 rokuŚ „Skoro tzw. opinia prywatna (nazywana te  
pozaprocesow ) nie została sporz dzona przez uczestnika postępowania i nie była czynno ci  procesow , nie podlega 
konwalidacji. Sanacja mo e obj ć tylko czynno ć, wprawdzie ułomn , ale procesow . Nie mo na nadać takiej czynno ci 
faktycznej, jak  jest tzw. opinia prywatna, przymiotu czynno ci procesowej”4. Skoro więc opinia prywatna nie stanowi 
opinii w znaczeniu przepisów kpk, to nie mo e ona stanowić ani dowodu ani czynno ci procesowej w postępowaniu 
karnym. Je li natomiast uznamy, e twierdzenia zawarte w sporz dzonej ekspertyzie prywatnej stanowi  dowód 
swobodny, to być mo e doprowadz  one do przyjęcia pewnych okoliczno ci za prawdziwe i przydatne dla 
postępowania dowodowego. Nale y zatem przyznać rację i słuszno ć pogl du profesora Romualda Kmiecika, który 
zaznacza, i  ekspertyza prywatna nie mo e stanowić tzw. „dowodu cisłego” w sprawie, natomiast nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby uznać j  za „dowód swobodny” Powołuj c się na pogl dy profesora Mariana Cie laka, Romuald 
Kmiecik stwierdza ponadto, e przesadnym formalizmem byłoby odrzucenie mo liwo ci skorzystania z dowodu w 
postaci opinii prywatnej w sytuacjach, kiedy ustawa wymaga jedynie uprawdopodobnienia pewnych okoliczno ci5. 
Nowe brzmienie art. 393 § 3 k.p.k. wksazuje bowiem, eŚ „Mog  być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty 
prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym (…)6.” Tak więc, ustawodawca dopuszcza mo liwo ć wprodzadzenia 
do postępowania dowodowego dokumentów powstałych dla celów postępowania karnego. W tpliwo ci co do 
wiarygodno ci takich opinii prywatnych jak i wszelkich dowodów prywatnych pozostaj  wci  nierozstrzygnięte. 
Uzasadnia to konieczno ć zachowania du ej rozwagi przy rozstrzyganiu s du o mo liwo ci dopuszczenia takiego 
dowodu do postępowania karnego z racji na warto ć dowodowa  takiego dowodu prywatnego. 

 Pewnego rodzaju przeszkod  dla s du jest tutaj brak przesłanek do rozstrzygania o dopuszczalno ci dowodów 
prywatnych. Wskazanie w art. 393 § 3 kpk, zakresu dokumentów jakie mog  zostać odcztane nie wyczerpuje cało ci 
zagadnienia dowodu prywatnego. Nie mo na uznać tego ograniczenia za zakaz dowodowy, gdy  niesłuszne byłoby 
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wyprowadzanie tutaj jedynie domniemania takiego zakazu ze wskazanego przepisu. Je eli nie ma w samej ustawie o 
procedurze karnej wyra nego zakazu obejmuj cego swoim zakresem dany dowód, to oznacza to, e mo na taki dowód 
przeprowadzić w procesie karnym. Wynika z tego jednoznacznie, e zakaz taki musi wynikać wyra nie z przepisu 
ustawy. Nale y zatem odpowiedzieć na pytanie czym jest opinia prywatna dla procesu karnego? Jak  pełni rolę w 
procesie ? W ocenie S du Najwy szego opinia prywatna mo e być jedynie informacj  o dowodzie przedstawion  
s dowi7. S d nie powinien zatem odrzucać całkowicie przedstawionego dowodu prywatnego, ale nie mo e równie  
uznać go za dowód cisły w postępowaniu. Powinien się odnie ć do wskazanego stanowiska strony, zamieszczaj c to w 
orzeczeniu, nawet w przypadku nie uznania tego stanowiska. 

  Jak wynika więc z powy szych rozwa ań, pomimo tego, e opinia prywatna nie mo e stanowić dowodu w 
postępowaniu karnym, to niew tpliwe jest, e mo e to przyczynić się do zrealizowania istoty zasady prawdy 
materialnej i uzyskania odpowiedzi na pytania powstaj ce w trakcie procesu karnego. Tak  rolę przypisuje się 
wykorzystaniu w procesie karnym prywatnej ekspertyzy. Jednak wci  nale y podchodzić do tego zagadnienia z 
ostro no ci  z racji na szczególne rodzaje zagro eń płyn cych z dopuszczenia dowodu prywatnego do postępowania 
dowodowego. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego zmierza w kierunku zwiększeniu kontradyktoryjno ci. 
Jednak wi e się to równie  z pewnym ryzykiem w postaci wyodrębnienia granic dowodzenia. Po wej ciu w ycie 
nowych uregulowań prawnych, to na stronach postępowania będzie ci ył obowi zek dotarcia do prawdy materialnej, 
co mo e wi zać się z problemami w przedstawieniu istotnych i warto ciowych dla postępowania przed s dem 
dowodów. Nowe oblicze procesu karnego oceni ju  sama praktyka a przez to otrzymamy odpowied  na pytanie czy 
kierunek nowelizacji jest faktycznie słuszny. 

 
Zasada swobodnej oceny dowodów 
Celem istotnym dla ka dego procesu karnego jest przede wszystkim dotarcie do prawdy materialnej, zgodnie z 

zasadami rzetelnego procesu karnego, a tak e w taki sposób, aby podstaw  wszelkich ustaleń i końcowego wyniku 
sprawy były prawdziwe ustalenia faktyczne. Końcowe rozstrzygniecie sprawy ma być wynikiem zastosowania się 
organów procesowych do przepisów procedury karnej, które maj  zmierzać do wykrycia przestępcy oraz poci gnięcia 
go do odpowiedzialno ci za popełniony czyn zabroniony. Istotna jest równie  kontrola dokonywanych przez organy 
procesowe działań w ramach prowadzenia postępowania karnego. Samo za  postępowanie dowodowe, powinno 
odbywać się bez zarzutów, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie to nie dokonano wszelkiej staranno ci, aby dotrzeć do 
prawdy materialnej oraz rozstrzygn ć sprawę. 

 Polski proces karny rz dzi się zasadami, które stanowi  o swoistej swobodzie w rozstrzyganiu o dowodach, 
opartej jednak na pewnych przepisach zawartych w ustawie. Mówi c o tej swobodzie mam na my li przede wszystkim 
jedn  z głównych zasad procedury karnej, jak  jest zasada swobodnej oceny dowodów, zawarta w art. 7 kpk8. Zasada ta 
jest jedn  z naczelnych zasad procesowych, w my l której sędzia nie jest zwi zany adnymi ustawowymi regułami 
formalnymi dotycz cymi tego jak ma ocenić dowody. Jego tok rozumowania i interpretacji opiera się na do wiadczeniu 
yciowym oraz wiedzy, a tak e na specyfice okre lonego indywidualnego przypadku. Zasada swobodnej oceny 

dowodów oznacza wolno ć wewnętrznego przekonania organu procesowego w kwestii oceny dowodów i wyci gania z 
nich racjonalnych wniosków, a tym samym wolno ć od schematycznych skrępowań w tym zakresie9. Ponadto nale y 
zaznaczyć i  organy dokonuj ce jakiejkolwiek oceny dowodów w postępowaniu przygotowawczym, nie maj  wpływu 
na ocenę dokonan  przez s d na etapie s dowym procesu karnego. Polski ustawodawca nie daje adnych wskazówek 
dotycz cych tego, które dowody nale y uznać za bardziej a które za mniej wiarygodne. Źopiero sędzia mo e 
zadecydować o prawdziwo ci b d  nieprawdziwo ci jednych z nich, po dokonaniu ich oceny zgodnie z tre ci  zasady z 
art. 7 kpk. Jednak zaznaczyć trzeba, e zasada ta nie stanowi o całkowitej swobodzie sędziego w kwestii orzekania o 
wyniku procesu karnego. Ograniczenie stanowi  bowiem uregulowania prawne zawarte w Konstytucji RP, a tak e 
pewne wskazania i postulaty wyprowadzone przez orzecznictwo polskie jak i europejskie. O tym co stanowi 
przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów mo na dowiedzieć się m. in. z postanowienia S du Najwy szego z 
2014 roku, gdzie to S d Najwy szy stwierdza, e „O przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów mo na mówić 
wtedy, gdy ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego zawiera oczywiste błędy natury faktycznej (np. 
niedostrze enie istotnych dowodów czy okoliczno ci) b d  logicznej (niezrozumienie implikacji wynikaj cych z tre ci 
dowodów)10.” Zatem mo na stwierdzić, e wiedza sędziego oraz jego do wiadczenie zgromadzone w czasie wieloletniej 
nieraz praktyki, pozwala na dokonanie wła ciwej i rzetelnej oceny dowodów w procesie karnym. 
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 Sędzia w trakcie procesu dowodzenia, bierze pod uwagę wszelkie dopuszczalne przez prawo wnioski 
dowodowe, które mog  przyczynić się do realizacji celów postępowania karnego. Kwesti  istotn  jest tutaj to, e 
dowody powinny zostać przeprowadzone bezpo rednio przed s dem, co umo liwia osobiste zetknięcie się ze ródłem i 
rodkiem dowodowym. W trakcie postępowania sadowego nie powinno się ograniczać tylko do materiałów zebranych 

w czasie postępowania przygotowawczego. Podstawę stanowić maj  dowody przeprowadzone na rozprawie, a materiał 
zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym ma słu yć weryfikacji o wiadczeń zło onych w postępowaniu przed 
s dem, gdy dochodzi do wyra nych sprzeczno ci między tymi o wiadczeniami. Jednak nale y wskazać, e o 
wiarygodno ci dowodu nie stanowi tutaj moment jego przeprowadzenia, czy to w postępowaniu przygotowawczym czy 
s dowym. Ostateczn  decyzję podejmuje s d, po wyczerpuj cym i przekonuj cym uzasadnieniu swojego stanowiska. 
Pomimo tego, e cechy osobowe, zachowanie oraz postawa wiadka maj  du e znaczenie przy ocenie jego zeznań, to 
nie powinno się oceniać dowodu z zeznań wiadka tylko według ogólnego wra enia jakie wiadek wywarł na organie 
procesowym, podczas bezpo redniego przesłuchania go. Istotne s  równie  spostrze enia i uwagi poczynione przez 
takiego wiadka, które nale y weryfikować z uwzględnieniem pozostałych czynników, w tym dotycz cych jego 
charakteru, postawy oraz okoliczno ci faktycznych towarzysz cych danej sprawie. 

 W nawi zaniu do znaczenia zasady swobodnej oceny dowodów dla procedury karnej, jest to niew tpliwie 
jedna z podstawowych zasad rz dz cych procesem. Mimo wyra nego poszerzenia w nowelizacji z 27 wrze nia 2013 
roku zasady kontradyktoryjno ci i przerzucenia inicjatywy dowodowej na strony postępowania ostatecznie to s d ma 
moc decyduj c  co do końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Źlatego te , w obliczu nadchodz cych zmian procedury 
karnej, zwłaszcza w zwi zku ze zmian  dotycz c  wprowadzenia dowodu prywatnego do procesu, zasada swobodnej 
oceny dowodów będzie pełniła równie wa n  rolę jak dotychczas. Sędzia w rozstrzyganiu o wyniku sprawy, mimo 
swojej nieco arbitralnej roli w nowym procesie, wci  będzie opierał się na własnym do wiadczeniu, wiedzy a tak e 
tym co stanowi istotę zasady z art. 7 kpk. 

 
 Szanse i zagro enia wynikaj ce ze zmian art 393 § 3 kpk. 
 Te rozwa ania prowadz  do wysnucia pewnych wniosków. Mianowicie w nawi zaniu do wykorzystania jako 

dowodu opinii prywatnej b d  innego dokumentu prywatnego, nale y wskazać, e w nowym stanie prawnym będzie to 
ju  mo liwe bez ograniczenia zawartego dotychczas w art. 393 § 3 kpk. Źojdzie bowiem do takiej sytuacji, gdzie legalne 
będzie dopuszczenie dowodu powstałego dla celów postępowania i specjalnie na jego potrzeby. To z kolei wi e się z 
pewnymi skutkami dla postępowania dowodowego jak i dla końcowego wyniku procesu karnego. Nale y podkre lić i  
dokonuj cy się postęp techniczny sprawia, e w procesie coraz czę ciej zachodzi potrzeba rozstrzygania o zagadnieniach 
z zakresu wiedzy specjalistycznej. W zwi zku z tym faktem ro nie rola biegłych, którzy w oparciu o posiadan  
szczegółow  wiedzę z zakresu danej dyscypliny sporz dzaj  coraz czę ciej niezbędne dla postępowania opinie. Zatem 
naturalnym jest równie  to, e ro nie tak e zainteresowanie ekspertyzami sporz dzanymi przez podmioty prywatne. 
Zwiększa się obecnie zapotrzebowanie na informacje w zakresie mo liwo ci identyfikacyjnych poszczególnych dziedzin 
kryminalistyki. Negatywnym skutkiem tego zjawiska jest wzrastaj ca liczba tzw. prywatnych opinii nie zawsze 
zgodnych ze stanem współczesnej wiedzy lub w pełni obiektywnych. 

 Źopuszczalno ć dowodowa opinii prywatnych sporz dzona na zlecenie prywatnej osoby ci gle budzi 
kontrowersje. Nowe brzmienie omawianego art. 393 § 3 kpk, ma charakter nieco rewolucyjny. Otó  o ile obecnie 
mo liwe jest dopuszczenie prywatnych dokumentów do postępowania dowodowego, to odbywa się to jednak z 
pewnymi ograniczeniami, które powoduj , e brak jest pewno ci co do ich wykorzystania i uwzględnienia przez s d w 
dalszym toku sprawy. Zmiana, która wejdzie w ycie 1 lipca 2015 roku, daje mo liwo ć wykorzystania takiej prywatnej 
ekspertyzy, bez ograniczeń wynikaj cych z obecnego stanu prawnego przed nowelizacj  k.p.k. Natomiast istotnym 
argumentem, przemawiaj cym za dopuszczeniem do procesu prywatnej opinii jest według T. Tomaszyckiego „szansa 
pełniejszego dotarcia do prawdy materialnej”11. Przekazanie stronom inicjatywy dowodowej ma skłonić je do większego 
zaanga owania się w przebieg rozprawy, a to prowadzić ma do tego, e strony będ  zmuszone do poszukiwania 
wszelkich dowodów, które mog  być przydatne dla korzystnego dla danej strony rozstrzygnięcia. Zachowanie biernego 
stosunku w sprawie, spowoduje raczej negatywne skutki, dla strony, która zaniecha podjęcia jakichkolwiek działań w 
ramach inicjatywy dowodowej w procesie. Źoprowadzi to równie  do tego, e obrona będzie musiała wykazać się 
większym wysiłkiem w poszukiwaniu dodatkowych ródeł wiedzy. To z kolei ocenić nale y pozytywnie, z racji tego, e 
wzro nie zaanga owanie obrońców w przygotowanie się do sprawy. 

 Pomimo wielu niekwestionowanych zalet wykorzystania opinii prywatnych, nie nale y zapominać o 
potencjalnych zagro eniach z tym zwi zanych. Nale y podchodzić z du  ostro no ci  do przedstawianych przez 
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strony prywatnych ekspertyz, które mog  być sporz dzone w przez eksperta prywatnego, wcze niej dobrze opłaconego. 
Taka opinia, niekoniecznie i nie zawsze będzie opini  zgodn  z obiektywnym stanem faktycznym, ale mo e być 
opracowana, na korzy ć strony j  zlecaj cej. W zale no ci od tego jak du e będzie wynagrodzenie dla prywatnego 
specjalisty sporz dzaj cego opinię na zlecenie, opinia ta będzie mniej obiektywna i zgodna z prawd , ale za to 
korzystniejsza dla strony j  zlecaj c . Ponadto nale y dodać i  opinie sporz dzane na wniosek s du w trakcie 
postępowania, s  opłacane z bud etu Skarbu Państwa. Zatem dla eksperta który przyjmuje od strony procesowej 
przygotowanie opinii, korzystne będzie sporz dzenie jej wedle yczenia „klienta”, je li ten hojnie go pó niej za to 
wynagrodzi. Niebezpieczeństwo powstania braku bezstronno ci biegłego, powstaje równie  z innych powodów. Mo e 
to być np. solidaryzowanie się przez biegłego z pogl dami obyczajowymi lub politycznymi strony, zaanga owanie 
uczuciowe i darzenie strony sympati . Biegły prywatny z racji tego, i  nie jest formalnie pełnoprawnym biegłym w 
sprawie mo e mieć ograniczony dostęp do akt, a posiadane przez niego informacje mog  być niepełne. Powodem 
wydawania błędnych opinii prywatnych mo e być zatem równie  brak pełnych informacji, który skutkuje tym, e tak 
powstałe opinie nie s  kompletne i w pełni prawidłowe. 

 Te oraz inne zagro enia płyn ce z korzystania z pomocy ekspertów w celu sporz dzania opinii prywatnych, a 
zwłaszcza po nowelizacji, mog  prowadzić do niechcianych skutków. źfektem wprowadzonych zmian mo e być wzrost 
popytu na informacje zdobywane ró nymi drogami, często nieetycznymi metodami tylko w celu wykorzystania tych 
informacji w postępowaniu dowodowym. 

Warto zatem zastanowić się nad tym, w jaki sposób mo na unikn ć takich wła nie negatywnych skutków 
mog cych pojawić się po wej ciu w ycie i zastosowaniu omawianych zmian. Mo na poczynić w tej kwestii rozwa ania 
nad sposobami i rodkami kontroli samego procesu przeprowadzania takich opinii prywatnych jak i ich 
wykorzystywania w procesie dowodzenia. Te rozwa ania choć stanowi  zaledwie domysły i przypuszczenia co do 
przyszłych skutków wprowadzanych zmian, to jednak stanowić mog  podstawę do refleksji nad celem i ostatecznym 
efektem tego, co zostało ju  zmienione. 

 W nawi zaniu do znaczenia zasady swobodnej oceny dowodów dla procedury karnej, jest to niew tpliwie 
jedna z podstawowych zasad rz dz cych procesem. Mimo wyra nego poszerzenia w nowelizacji z 27 wrze nia 2013 
roku zasady kontradyktoryjno ci i przerzucenia inicjatywy dowodowej na strony postępowania ostatecznie to s d ma 
uprawnienie do decydowania o końcowym wyniku sprawy. Źlatego te , w obliczu nadchodz cych zmian procedury 
karnej, zwłaszcza w zwi zku ze zmian  dotycz c  wprowadzenia dowodu prywatnego do procesu, zasada swobodnej 
oceny dowodów będzie pełniła równie wa n  rolę jak dotychczas. Sędzia w rozstrzyganiu o wyniku sprawy, mimo 
swojej nieco arbitralnej roli w nowym procesie, wci  będzie opierał się na własnym do wiadczeniu, wiedzy a tak e 
tym co stanowi istotę zasady z art. 7 kpk. Wniosek jaki nasuwa się jeszcze w zwi zku z powy szymi rozwa aniami 
stanowi, e rola sędziego w procesie karnym zmieni się w pewnym stopniu na pewno. Jednak pozycja sędziego jako 
prowadz cego proces, nie ulegnie zmianie w kwestii swobodnego oceniania dowodów oraz rozstrzygania w kwestii 
ter ci wyroku, co daje te  podstawę do zachowania pewno ci przestrzegania zasad panuj cych w procesie karnym. 

 
*** 

 
 In connection with changes of rules of criminal procedure about possibility of using and allowing evidence 

comes from private opinion, it is necessary to think about meaning of this kind of evidence. Exactly, procedure of 
checking such evidence does not go on rules of criminal practises code. Subject who deputes to make private opinion is 
private person, not court. Important aspect is that private expert has limited access to court records of action, therefore 
his opinion may be incomplete and may not be truthful. In view of that party want to win process, it will be going to 
cause that opinion includes only positive information, even it would not be true. Relations between orderer and private 
expert may be depending on financial, emotional or other dependence which will surely affect on body and sound of 
opinion. Therefore it is worth to think how to avoid such negative reasonances which may emerge after taking effect 
and using talked-about changes. However, final decision to allow private evidence is and will be court's decision. Trial 
judge. when evaluates evidences during court process, makes decisions basing on his own experiences, knowledge and 
in harmony with his conscience. Rule of free evauation of evidences is in so far important, that implements some dis-
cretion for court in making choice and making decisions. 



97 | S t r o n a                                 K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 
 
Przez lata wokół terminu „hipnoza1” pojawiło się wiele nie cisło ci, co spowodowało, e powy sza metoda zaczęła 

być uto samiana z parapsychologi , okultyzmem, zjawiskami paranormalnymi, magi , czy po prostu zaczęła być 
traktowana jako oszustwo. Wiele osób twierdzi, e osoba zahipnotyzowana traci kontrolę nad swoim ciałem i za 
pomoc  drugiej osoby mo e być kierowana. Takie twierdzenie nie odpowiada jednak w aden sposób badaniom 
przeprowadzonym z u yciem hipnozy. Trzeba na pocz tku wyja nić przynajmniej niektóre mity, które narosły wobec 
tej metody. Jak słusznie zauwa a J. Wójcikiewicz, prawie ka dy z fenomenów hipnozy mo na wytłumaczyć w 
standardowych kategoriach psychologicznych. Hipnozę nale ałoby okre lić jako autohipnozę, gdy  nikt nie mo e 
zostać zahipnotyzowany wbrew swojej woli. Nikomu nie udało się jeszcze wykazać, aby mo liwe było skłonienie osoby 
zahipnotyzowanej do zrobienia czego , co byłoby niezgodne z jej zasadami etycznymi (np. do popełnienia przestępstwa, 
czy innego zachowania niezgodnego z własnymi przekonaniami)2. Wszelkie próby pokierowania takimi działaniami 
kończ  się automatyczn  dehipnotyzacj , co stanowi swoisty mechanizm obronny człowieka. Osoba poddana hipnozie 
zachowuje kontrolę nad swoim zachowaniem, a więc stan ten nie polega na całkowitym wył czeniu wiadomo ci, ale 
jedynie powoduje sztuczn  zmianę stanu tej wiadomo ci3. Oznacza to, e osoba w stanie hipnozy nie ujawni adnych 
sekretów lub tajemnic, dlatego hipnoza nie mo e być metod  za pomoc  której dochodziłoby do weryfikacji zeznań, 
albo wyja nień. Trzeba stwierdzić, e metoda ta nie stanowi swoistego „serum prawdy”. Osoba będ ca pod wpływem 
indukcji hipnotycznej jest w stanie kłamać, nie wykona polecenia sprzecznego z jej moralno ci  czy osobowo ci , jak 
równie  nie jest mo liwe zmuszenie jej w jakikolwiek sposób do mówienia prawdy4. Oznacza to, e niedopuszczalna 
jest opinia, w której biegły stwierdzałby wiarygodno ć wypowiedzi osoby poddanej technikom indukcji hipnotycznej. 
Nale y tak e zwrócić uwagę, e ze stosowaniem hipnozy przez wymiar sprawiedliwo ci wi e się niebezpieczeństwo w 
postaci tego, e osoba wszelkie informacje, które przypomniała sobie w hipnozie jest skłonna traktować jako co  
bardziej wiarygodnego, ani eli to co przypomniała sobie bez zastosowania tej metody. Mo e równie  dochodzić do 
sytuacji, w których osoba mo e fantazjować, gdy  jej wewnętrzny krytycyzm zostaje zmniejszony i wtedy mo e w taki 
sposób uzupełniać swoje „luki” pamięciowe. Słusznie to uj ł J. AleksandrowiczŚ „Informacje uzyskane przy pomocy 
procedur hipnotycznych nie mog  być dowodem, gdy  odró nienie przypomnienia od fantazji jest praktycznie 
niemo liwe. Trudno jednak zaprzeczyć, e tre ci przypomnienia dzięki tym procedurom mog  okazać się pomocne w 
pokierowaniu biegiem ledztwa.” Stan hipnozy zwiększa podatno ć osoby poddanej indukcji na sugestie, zatem badanie 
pamięci t  metod  mo e prowadzić do wpłynięcia na pamiętane tre ci w ten sposób, e sugerowane s  uwagi czy 
komentarze osoby przeprowadzaj cej badanie5.  

Status naukowy hipnozy jako metody badawczej, jest równie wysoki, jak wiele nowych, funkcjonuj cych ju  w 
powszechnej praktyce kryminalistycznej metod w postaci, chocia by osmologii. W nauce stan hipnozy okre la się jako 
„zespół naturalnych, psychofizjologicznych reakcji mo liwych do uzyskania poprzez odpowiednie oddziaływanie 
psychologiczne”. Powszechnie wykorzystuje się hipnozę podczas odblokowywania amnezji pourazowych wywołanych 
traumatycznymi wydarzeniami powstałymi w wyniku popełnionego przestępstwa. Źosyć często hipermnezja 
hipnotyczna6 dotyczy tak e zdarzeń krótko i przelotnie spostrzeganych przez dan  osobę, których nie jest w stanie 
sobie przypomnieć, jak równie  tych wywołanych szokiem emocjonalnym. Na mo liwo ć wykorzystania hipnozy jako 
metody słu cej do odblokowywania pamięci wskazywano ju  od pocz tku XX w. Najbardziej znane badania w tych 
kwestiach prowadziliŚ M. Prince, J.M. Stalnaker, ź.ź. Riddle, a tak e J. Źywan i K. Bowers7. 

  Przydatno ć stanu hipnotycznego w pracy z osobowymi ródłami dowodowymi polega na zwiększeniu 
koncentracji uwagi oraz wyeliminowaniu bod ców, co podwy sza zdolno ć do przypominania sobie pewnych 
szczegółów zdarzenia. Jednak e zauwa yć trzeba, e mo liwo ć głębokiej penetracji ukrytych ladów pamięciowych 

                                                 
1
 Te i  „hip oza  został p o adzo  do lite atu  auko ej p zez szko kiego leka za Ja sa B aida -1860). 

2
 J. Wójcikiewicz, Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Kraków 1989, s. 8-11. 

3
 T. Hanausek, K i alist ka. )a s kładu, K akó  , s. 2. 

4
 H. J. Eysenck, Sens i nonsens w psychologii, Warszawa 1971, s. 39. 

5
 J. Suta, J. Wójcikiewicz, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999, s. 29. 

6
 Hipe ezja hip ot z a, z li pop a a opa ięt a ia. 

7
 J. “uta, J. Wój ikie i z, Hip oza …, op. cit., s. 32-33. 
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mo liwa jest tylko w 25% przypadków8. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami A. Augustynek wysuwa wniosek, e 
hipnoza wpływa na procesy pamięciowe w dwojaki sposób. Po pierwsze, aktywizuje selektywnie okre lone zespoły 
ladów pamięciowych przy równoczesnym zahamowaniu pozostałych. Po drugie, w czasie trwania stanu hipnotycznego 

u osoby dochodzi do lepszej koncentracji uwagi, pomijaniu bod ców zakłócaj cych oraz braku my li niezwi zanych z 
zadaniem. Mo na porównać stan hipnozy do wprowadzenia człowieka w pewien stan relaksacyjny9.  

Hipnoza w ujęciu polskiego kodeksu postępowania karnego budzi wiele kontrowersji. Zgodnie z art. 171 par. 5 pkt 
2 niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy albo rodków chemicznych lub technicznych wpływaj cych na procesy 
psychiczne osoby przesłuchiwanej, albo maj cych na celu kontrolę nie wiadomych reakcji jej organizmu w zwi zku z 
przesłuchaniem. Zakazy okre lone w tym przepisie skierowane s  do organu przeprowadzaj cego przesłuchanie, a 
praktyczne znaczenie tych czynno ci ogranicza się do postępowania przygotowawczego, gdy  trudno sobie wyobrazić 
przesłuchiwanie za pomoc  hipnozy na sali s dowej przez sędziego. Niedopuszczalne s  takie czynno ci, których prawo 
karne procesowe b d  to wyra nie zakazuje, b d  nie stwarza uprawnień do ich dokonania10. W powy szym artykule 
nie ma nic o posługiwaniu się hipnoz  poza przesłuchaniem, tak e nale y wnioskować, e nie ma przeszkód, aby 
indukcj  hipnotyczn  mógł posłu yć się biegły. Zakaz ten nie odnosi się do ekspertyzy, a jedynie do przesłuchania. 
Bezpodstawne byłoby uto samianie zakazu posługiwania się hipnoz  podczas przesłuchania z zakazem stosowania jej 
poza przesłuchaniem. Wydaje się, e inna wykładnia tego stanu rzeczy doprowadziłaby do nadinterpretacji przepisu. 
Jak słusznie zauwa a S. Walto , kodeks nie zabrania posługiwania się hipnoz  przez biegłego celem odblokowania 
pamięci osoby, która będzie zeznawać lub wyja niać11. Istnieje jednak czę ć prawników, którzy uwa aj , e jest to 
bezwzględny zakaz stosowania hipnozy dla celów procesowych np. T. żrzegorczyk, b d  Z. Sobolewski12. 

Nale y równie  zauwa yć, e w literaturze wskazuje się na nietrafno ć sformułowania „w zwi zku” i postuluje się, 
a eby zostało ono zast pione wyra eniem „podczas”. Zaproponowana zmiana legislacyjna spowodowałby rozwi zanie 
kwestii dopuszczalno ci dowodu z zeznań lub wyja nień osoby, której za pomoc  leczenia hipnoz  została odblokowana 
pamięć. Przesłuchanie takie jest dopuszczalne zgodnie z ugruntowan  lini  orzecznicz , jednak powy sze zmiany 
spowodowałby „rozwianie” wszelkich niejednoznaczno ci w tym względzie. S d Najwy szy wypowiedział się w 
sprawie hipnozy wydaj c wyrok 12 marca 1987r.13 w tzw. sprawie ostrołęckiej, w którym stwierdzaŚ „Hipnoza, jako 
metoda odblokowania pamięci pokrzywdzonego jest metod  now , ale przesłuchanie pokrzywdzonego nie odbyło się 
bynajmniej w transie hipnotycznym, lecz po odblokowaniu jego pamięci drog  leczenia hipnoz ”. Podsumowuj c, s d w 
powy szym wyroku zaakceptował hipnozę, jako metodę, któr  mo na wykorzystać w postępowaniu karnym i orzekł 
jednocze nie, e zeznania wiadka poddanego technikom hipnotycznym nie dyskwalifikuj  go jako ródła 
dowodowego. Orzeczenie zostało skomentowane przez Z.Źoda, który stwierdził, e S d Najwy szy zanegował 
dopuszczalno ć przesłuchania wiadka w „transie hipnotycznym”, a jednocze nie trafnie orzekł, e jest dopuszczalne 
przesłuchanie pokrzywdzonego, „po odblokowaniu jego pamięci drog  leczenia hipnoz ”14. 

Je eli natomiast intencj  ustawodawcy było zakazanie stosowania hipnozy nale ałoby to stwierdzić, chocia by 
przez sformułowanieŚ „niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy dla celów procesowych”15.  

Polski ustawodawca nie wprowadził, adnych kryteriów przeprowadzania hipnozy. Przyjmuje się, e aby 
informacje miały warto ć dowodow  musz  zostać spełnione odpowiednie warunki, takie jak16: 

- wszelkie czynno ci zwi zane z hipnoz  mog  wykonywać jedynie niezale ni eksperci o udokumentowanych w 
tym zakresie kwalifikacjach. Istotne znaczenie przy hipnozie wiedzy psychologicznej i psychopatologicznej powoduje, 
e najbardziej predestynowani do jej stosowania s  psychiatrzy i psycholodzy kliniczni. Same umiejętno ci 

praktycznego posługiwania się metod  nie stanowi  odpowiedniej kompetencji, poniewa  nawet przy najlepszej woli i 
rzetelno ci hipnotyzer–amator nie ma wystarczaj cej wiedzy o tym, kiedy posługuj c się hipnoz  mo e pomóc, a kiedy 
narazić badanego na niebezpieczeństwo – operacji tych dokonuje się na ludzkim mózgu, organie najbardziej wra liwym 
na skutki błędnego z nim obchodzenia i nie do końca cały czas zbadanego17. Nale y tutaj wystrzegać się praktyki 

                                                 
8
 A. Kotowski, Hipnoza a gwarancje praw jednostki – u agi de lege lata i de lege fe e da [ :] Votu  sepa atu . “tude i o e  spół zes ego p a a 

ka ego, Poz ań , s. . 
9
 A. August ek, Hip oza  k i alist e, „“łuż a MO  ,  –4, s. 289. 

10
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo a ie ka e, Wa sza a , s. . 

11
 “. Waltoś, Proces karny: zarys systemu, Warszawa 2005, s. 368. 

12
 K. P uszkie i z, P a e p o le  stoso a ia hip oz   p o esie ka  i k i alist e o az jej efekt ość [ ]: P a o-kryminalistyka-poli ja. Księga 

pa iątko a ofia o a a P ofeso o i B o isła o i Młodziejo skie u, “z z t o , s. . 
13

 Wyrok SN z 12 marca 1987r., I KR 43/87, niepubl. 
14

 ). Doda, Glosa do oku “N z  III , I KR / , „Państ o i p a o   , s. . 
15

 A. August ek, Hip oza  p a  iegłego ps hologa, „P oku atu a i p a o  ,  , s. . 
16

 A. Augustynek, Prawno-etyczne aspekt  stoso a ia hip oz  [o li e], dostęp: . . ., http:// .ps hologia. et.pl/a t kul.php?le el=  
17

 A. Woj ieszak, Hip oza k i al a [o li e], dostęp: . . , http:// .eduka jap a i za.pl /aktual os i/a/ pokaz/ /aktualnosc/art/hipnoza-

kryminalna.html 
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amerykańskiej, która pozwala uzyskać kwalifikacje do przeprowadzenie hipnozy przez funkcjonariuszy policji, po 
ukończeniu kursu, który trwa zazwyczaj 48h i nie pozwala na pełne zapoznanie się z t  metod ś  

- osoba badana powinna zostać zapoznana z celem i sposobem, a tak e niebezpieczeństwami przeprowadzania 
hipnozy. Trzeba równie  osobę, która chce się poddać hipnozie, poddać badaniom pod k tem zdrowia psychicznego 
oraz stwierdzenia czy nie występuje ograniczenie poczytalno ci. Nale y osobę badan  zapytać o stan jej wiedzy na 
temat tej metody i w razie jaki  rozbie no ci trzeba jej wszelkie w tpliwo ci wyja nićś 

- wymagana jest bezwarunkowa i całkowicie dobrowolnie wyra ona zgoda osoby badanej. Niedopuszczalne jest 
wywieranie nacisku na podejrzanego, aby poddał się hipnozie, chocia by poprzez stwierdzenie, e odmowa udziału 
będzie obci aj ca. Osoba, która ma podlegać badaniu ma prawo do odmowy, ze względu na to, e mo e to być 
spowodowane np. lękiem przed takim badaniem. Ponadto zdrowie takiej osoby nie mo e nie ć przeciwwskazań do 
zastosowania hipnozy, takich jak chocia byŚ bardzo niskie ci nienie krwi, niewydolno ć kr eniowo – oddechowa, b d  
jakiekolwiek schorzenia napadowe; 

- przebieg hipnozy musi być zarejestrowany w cało ci w taki sposób, aby mo na było następnie odtworzyć jej 
przebieg w postaci obrazu wraz z foni ś 

- w czasie hipnozy obecny mo e być tylko hipnotyzer oraz osoba poddana indukcji hipnotycznej. Pomieszczenie, 
w którym zostaje przeprowadzona hipnoza powinno być w miarę d więkoszczelne, by szumy z zewn trz nie 
rozpraszały uwagiś  

- celowe jest ograniczenie do minimum wiedzy hipnotyzera o prowadzonym postępowaniu, aby nie były 
sugerowane jakiekolwiek fakty zwi zane ze spraw . 

Trzeba zwrócić uwagę, e odwoływanie do tej metody ma charakter pomocniczy. Źo indukcji hipnotycznej nale y 
się odwoływać jedynie w sytuacjach, kiedy wyczerpane zostały wszystkie inne mo liwo ci dowodowe i przy 
zastrze eniu, e z punktu widzenia postępowania nast piło pełne wykorzystanie ródła osobowego. Prawdziwo ć 
zło onych po hipnozie zeznań lub wyja nień powinna być weryfikowana operacyjnie lub dowodowo18. W opinii biegły 
nie mo e stwierdzić wiarygodno ci wypowiedzi, a jedynie wolno mu stwierdzić, jakie informacje udało się pozyskać w 
wyniku odblokowania pamięci. Uzyskany w ten sposób dowód podlega ocenie, jak ka dy inny zgodnie z zasad  
swobodnej oceny dowodów.  

Hipnoza w Polsce stosowana jest bardzo rzadko, zwykle o przestępstwa pospoliteŚ zabójstwa, zgwałcenia, czy 
rozboje. Stosowana jest głównie wobec wiadków. Według A.Augustynka na 80 badań przeprowadzonych przez niego 
w latach 1984 – 1998, w 65. przypadkach badani byli wiadkowie. Badanie wiadków prowadzi się przewa nie w celu 
rozpoznania sprawcy, przy którym bardzo często uczestniczy rysownik opracowuj cy portret pamięciowy przestępcy. 
Źrug  grupę ze względu na ilo ć przeprowadzonych badań stanowi  ofiary, u których wyst pił silny szok emocjonalny. 
Przykładowo osoby, które stały się ofiarami gwałtu bardzo często nie s  w stanie sobie przypomnieć jakikolwiek cech 
wygl du napastnika. Niedobory w funkcjonowaniu pamięci i utrata wspomnień z upływem czasu mog  być wynikiem 
wyparcia podstawowego. Mechanizmy, które okre lane s  jako wyparcie, czy represja s  to mechanizmy obronne 
psychiczne człowieka. Przykre (wywołuj ce lęk albo poczucie winy) my li i uczucia, impulsy i wspomnienia s  
niedopuszczane do wiadomo ci lub z niej usuwane. Wyparte tre ci pozostaj  aktywne na poziomie nie wiadomym19. 
Aby przezwycię yć amnezję i odblokować lady pamięciowe musimy narazić ofiarę na emocje zwi zane z 
traumatycznym wydarzeniem, tak e w tej sytuacji s  niezwykle wa ne kompetencje osoby dokonuj cej hipnozy. W 
zale no ci od psychiki danej osoby reakcje te mog  być bardzo ró ne, często trudne do opanowania, jak równie  
szkodliwe. Natomiast metoda jest stosowana wobec podejrzanych i oskar onych do ć rzadko. Zdarzaj  się jednak 
sytuacje, gdy podejrzany nie jest w stanie sobie przypomnieć czego  co mogłoby się przyczynić do udowodnienia jego 
braku winy. W tak wyj tkowych sprawach, na jednoznaczn  pro bę podejrzanego, b d  oskar onego przeprowadza się 
hipnozę.  

Hipnozę stosuje się np. w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Izraelu, Szwecji, Słowenii, Belgi, Holandii, Litwie, 
Ukrainie czy w Republice Rosyjskiej. W Nowym Jorku stworzono specjaln  jednostkę – Investigation Hypnosis Unit – 
która wyja nia za pomoc  zeznań naocznych wiadków przestępstw i ofiar takie okoliczno ci, których zwykle podczas 
przesłuchania nie udaje się ustalić, poczynaj c na numerach rejestracyjnych samochodów, na wygl dzie sprawców 
kończ c20. W Kalifornii po zdarzeniach w Chowchill21 Źepartament Bezpieczeństwa Publicznego zmobilizował się do 
przeprowadzenia dogłębnych badań nad hipnoz . W wyniku podjętych działań udało się wypracować specjalistyczny 

                                                 
18

 E. Guza, O e a ia god oś i zez ań ś iadka  p o esie ka , p o le at ka k i alist z a, Ka kó  , s. -386.  
19

 A. Memon, A. Vrij, R. Bull, P a o i ps hologia. Wia god ość zez ań i ate iału do odo ego, Gdańsk , s. . 
20

 V.J. Geberth, Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures and Forensic Technoques, Boca Raton 1996, s. 645 – 650. 
21

 25 lipca 1976 – T ze h p zestęp ó  po ało auto us z  u z ia i i kie o ą. “p a ę udało się oz iązać, dzięki te h iko  hip ot z , którym 

podda o kie o ę. Po u ie z e za po o ą te h ik i duk ji udało u się p z po ieć u e  ejest a j e sa o hodó , jaki i po uszali się sp a . 
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program oraz wyszkolono specjalistów, co wkrótce dało rezultaty. W ci gu dekady udało się przeprowadzić 1187 
przesłuchań hipnotycznych, co spowodowało rozwi zanie ponad stu przestępstw22. 

Podsumowuj c, stwierdzić nale y, e w obecnie obowi zuj cych przepisach prawa wykorzystanie technik indukcji 
hipnotycznej podczas przesłuchania jest zabronione. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby biegły posłu ył się t  metod . 
Postulowanie szerszego wykorzystania hipnozy przez polski wymiar sprawiedliwo ci ma swoje naukowe uzasadnienie. 
Nie jest to mo e cudowny rodek na wszystkie problemy, gdy  wskazuje się na 20% skuteczno ć jego stosowanie, ale w 
wielu przypadkach mo e to być jedyny rodek zapewniaj cy pozytywne zakończenie sprawy. Tak te  zdarzyło się w 
wielu sprawach zakwalifikowanych jako tzw. beznadziejne. 

Podkre lić nale y, e badania za pomoc  indukcji hipnotycznej powinny być weryfikowane poprzez dodatkowy 
materiał dowodowy. Źowód z hipnozy nie mo e być samoistny. Nie stanowi, tak e swoistego „serum prawdy”, a biegły 
nie mo e orzekać o wiarygodno ci zeznań, czy wyja nień danej osoby. Zatem bardzo wa ne jest u wiadomienie 
organów wymiaru sprawiedliwo ci, e zahipnotyzowany zachowuje kontrolę nad swoim działaniem i nie jest lepo 
posłuszny hipnotyzerowi. 

W polskich realiach trzeba te  zwrócić uwagę na wypracowanie lepszej współpracy na linii wymiar 
sprawiedliwo ci – biegły. A. Augustynek próbował zweryfikować skuteczno ć indukcji hipnotycznej. Jednak e w du ej 
czę ci przypadków nie dostał adnej odpowiedzi. Wiadomo, e trudno rozdzielić jest co jest efektem hipnozy, a co 
pracy ledczego, jednak nale ałoby weryfikować przydatno ć danej metody poprzez uzyskiwanie od organów wymiaru 
sprawiedliwo ci odpowiedzi, czy uwzględniali hipnozę przy opracowywaniu kierunków postępowania lub czy 
posłu yła ona sędziemu do wydaniu wyroku.  

Ponadto wymaga się od ustawodawcy doprecyzowania przepisów odnosz cych się do technik indukcji 
hipnotycznej, jak równie  do uregulowania wymogów, które pozwalałby na zwiększenie wiarygodno ci metody. 
Natomiast jednym z najpilniejszych zadań jakie stoj  w omawianym aspekcie przed polsk  Policj  jest przygotowanie 
kompetentnych kadr, rekrutuj cych się spo ród psychologów klinicznych i lekarzy. Nie powinni my się w tych 
aspektach wzorować na wzorcach amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych wystarczy 48h kurs, aby policjant został 
hipnotyzerem. Jest to za mało, gdy  musimy pamiętać, e mamy do czynienia z tak niezbadan  materi , jak  jest umysł 
ludzki i zamiast pomóc, to mo emy zaszkodzić. 
 

*** 
 

 
The author of the paper characterises the use of hypnosis as evidence in a Polish criminal action. He describes legal 

problems which are produced by this method and tries to show in which way the procedure of hypnosis should be set-
tled. The author also presents positive and negative aspects of the use of hypnotic induction techniques. He studies the 
usefulness of the method as evidence used by justice. He insists on creating the consistent and objective criteria for 
doing hypnosis in aim of increasing the value of evidence. Moreover, the author describes basic conditions that should 
be met during the use of hypnosis. In addition, he debunks all the myths associated with hypnosis and describes so 
strongly rooted in modern societies stereotypes about it. 
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 Wywiad hipnotyczny w pracy policji, red. Grzegorz Ojcewicz, Szczytno 2011, s. 33 – 34. 
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W dzisiejszych czasach co raz czę ciej w prasie i mediach słyszy się o łamaniu praw pracowników, a osobom 

czerpi cym profity z tego rodzaju praktyki - uczynki te w wielu przypadkach uchodz  bezkarnie. Problemy takie jak 
ignorowanie norm czasu pracy w wielkich korporacjach, zatrudnianie obcokrajowców w rolnictwie bez jakichkolwiek 
prawnych uregulowań, czy nierejestrowane zatrudnianie tysięcy pracowników rocznie przy niebezpiecznych pracach 
budowlanych bez jakichkolwiek wiadczeń, często poł czone z nieterminowym wypłacaniem wynagrodzenia, s  w 
obecnych czasach na porz dku dziennym. W zwi zku z powy szym karanie sprawców czynów, wyrz dzaj cych 
pracownikom krzywdę lub istotne szkody w maj tku, zdaje się być nie tylko usprawiedliwione ale potrzebne i w pełni 
uzasadnione. 

Zgodnie z Kodeksem Pracy za pracownika uwa ana jest osoba fizyczna, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę1. Przez nawi zania stosunku pracy pracownik 
zobowi zuje się do wykonywania pracy okre lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem2. Nie 
jest to jednak jedyny obowi zek pracodawcy wynikaj cy z Kodeksu Pracy. Pozostałe, o znacznie szerszym zakresie, 
zostały sformułowane w formie katalogu otwartego w art. 94 Kodeksu Pracy, z którego wynika między innymi i  
pracodawca jest obowi zany w szczególno ci zaznajamiać pracowników podejmuj cych pracę z zakresem ich 
obowi zków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami; 
organizować pracę w sposób zapewniaj cy zmniejszenie uci liwo ci pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w 
ustalonym z góry tempieś przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególno ci ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawno ć, rasę, religię, narodowo ć, przekonania polityczne, przynale no ć zwi zkow , pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualn , a tak e ze względu na zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony albo w 
pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych3. 

ródłem praw pracownika jako strony stosunku pracy jest ka dy akt o charakterze normatywnym, który w 
okre lonych sytuacjach pozwala dać pracownikowi od pracodawcy okre lonego zachowania. Akty te, zawieraj c 
normy prawne dotycz ce przedmiotu prawa pracy wynikaj  z podporz dkowanego stosunku pracy, oznaczaj cego 
dobrowolne, osobiste i odpłatne wiadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Podstawowym prawom pracowniczym mo na 
przypisać dwa rodzaje podstawowych ródeł prawnych, mianowicie ustawy oraz umowy o znaczeniu sensu largo. Sens 
powy szego podziału reguluj  na pewno funkcje, jakie przez nie przemawiaj .  

Ustawa jest aktem prawnym o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, bezpo rednio kształtuj cym prawa i 
obowi zki stron stosunków pracy4. Żunkcj  ustawy jest ochrona pracowników jako słabszej strony stosunku pracy, a 
jednym z instrumentów temu słu cych jest wyposa enie pracownika przez ustawodawcę w szereg przysługuj cych 
jemu praw, regulowanych ustawowo5. Źo ustaw sensu largo zalicza się prócz najbardziej oczywistych tj. kodeksu pracy i 
innych ustaw okre laj cych prawa i obowi zki pracowników, co wynika bezpo rednio z art. 9 § 1 K.P., tak e 
Konstytucję, ratyfikowane umowy międzynarodowe których Rzeczpospolita jest stron , a tak e akty prawa 
europejskiego reguluj ce prawa i obowi zki stron stosunku pracy. 

Umowa jak wiadomo jest rezultatem zgodnej woli stron, której podstawow  funkcj , na gruncie prawa pracy, jest 
indywidualizacja warunków zatrudnienia i umo liwienie ich dostosowywania do zmieniaj cych się warunków 
gospodarczych6, a ponad wszystko jest podstaw  nawi zania stosunku pracy. Szczególne znaczenie w tym kontek cie 
pełni art. 18 K.P., który okre la między innymi granice zasady swobody umów w odniesieniu do stosunku pracy. 
Zauwa yć nale y i  pracownik, nie jest stron  uprzywilejowan  w umowie stosunku pracy, a celem prawa pracy jest 
jedynie - a mo e i a  - zapobie enie wykorzystywaniu przez pracodawców ich silniejszej pozycji ekonomicznej, z czym 

                                                 
1
 Art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (zwany dalej skrótowo: KP) (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141).  

2
 Art. 22 § 1 KP. 

3
 Art. 94 KP. 

4
 L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2009, LEX/El., s. 2-3. 

5
 Ibidem.  

6
 Ibidem. 
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na pewno trzeba byłoby się liczyć, gdyby stosunki zatrudnienia były oparte wył cznie na cywilistycznej zasadzie 
swobody umów7. 

Źo umów sensu largo okre laj cych prawa pracowników zaliczyć nale y oprócz umowy o pracę tak e inne, 
zawierane między pracownikiem a pracodawc  np.Ś umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialno ci 
materialnej, umowy między pracodawcami a zwi zkami zawodowymi, a tak e szereg innych umów w ramach stosunku 
pracy zarówno nazwanych jak i nienazwanych pomiędzy pracownikiem a pracodawc , je eli nie s  sprzeczne z 
zasadami prawa pracy8.  

Klasyfikacja odpowiedzialno ci pracodawcy mo e zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu ró nych kryteriów. 
W pi miennictwie wskazuje się, i  ochrona uprawnień pracowników odbywa się za po rednictwem sankcji karnych, 
okre lanych ł cznie jako odpowiedzialno ć karna sensu largo, w której skład wchodzi odpowiedzialno ć za wykroczenia 
i odpowiedzialno ć karna sensu stricto, czyli art. 218 § 1a Kodeksu Karnego9, ponadto sankcji administracyjnych 
objawiaj cych się przez np. mo liwo ć wydania nakazu płatniczego przez inspektora pracy, sankcji cywilnych jakimi 
jest odszkodowanie, oraz sankcji wypracowanych przez prawo pracy o których stanowi np. art. 282 § 1 K.P10.  

Skoro stosunek pracy jest stosunkiem prawnym typu zobowi zaniowego, to odpowiedzialno ć cywilna pracodawcy 
za naruszenie praw pracownika nie powinna wydawać się nikomu niczym nadzwyczajnym. Naruszenie praw 
przysługuj cych pracownikom mo e wynikać z czynu niedozwolonego – czyli czynu ex delicto, jak i nienale ytego 
wykonania przez pracodawcę zobowi zania – ex contracto. Zauwa yć nale y, i  je eli do naruszenia praw 
pracowniczych dochodzi do w zwi zku ze wiadczeniem pracy, a nie jedynie przy okazji wiadczenia pracy w ramach 
stosunku pracy, zawsze odpowiedzialno ć tę ponosi pracodawca11. Podstawow  zasad  ochrony cywilnej jest 
zabezpieczenie interesów maj tkowych poszkodowanych, dlatego dominuj ce znaczenie ma funkcja kompensacyjna, 
polegaj ca na konieczno ci naprawienia wyrz dzonej szkody12. O ile w prawie karnym przedmiotem zainteresowania 
jest odpowied  na pytanie co powinien był my leć sprawca przestępstwa, o tyle w prawie cywilnym chodzi o 
sprecyzowanie, co sprawca szkody powinien był zrobić13. 

Typowym i charakterystycznym rodzajem odpowiedzialno ci w prawie pracy jest odpowiedzialno ć porz dkowa14, 
której istot  jest stosowanie przez pracodawcę sankcji typu represyjnego, czyli kar za nieprzestrzeganie ustalonej 
organizacji pracy, przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy czy przepisów przeciwpo arowych. Odpowiedzialno ć 
porz dkowa pracownika ma charakter normatywny i wprost wynika z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy. Przepisy te s  
semiimpreratywne, co oznacza, e pracodawca nie mo e rozszerzyć ani zawęzić podstaw odpowiedzialno ci pracownika 
czy katalogu stosowanych kar15. Zauwa yć nale y, i  stosowanie przez pracodawcę odpowiedzialno ci porz dkowej 
podlega kontroli s dowej, a stosowanie innych kar, ni  te uregulowane w art. 108 Kodeksu Pracy stanowi wykroczenie 
na podstawie art. 281 p. 4 K.P. i podlega karze grzywny od 1000 do 30000 zł.  

Odpowiedzialno ć karn  ponosz  osoby fizyczne, którym mo na przypisać winę, a czyn zabroniony, którego się 
dopu ciły jest społecznie szkodliwy w stopniu więcej ni  znikomy. Zasadę t  wywnioskować mo na z interpretacji art. 
1 Kodeksu Karnego, stanowi cego kto i kiedy podlega odpowiedzialno ci karnej. Źo tego rodzaju odpowiedzialno ci w 
kontek cie ochrony praw pracownika bardzo zbli ona jest odpowiedzialno ć za wykroczenia, aczkolwiek w tym 
wypadku ustawodawca nie uzale nia odpowiedzialno ci sprawcy od osi gnięcia przez czyn zabroniony stopnia 
społecznej szkodliwo ci w stopniu wy szym ni  znikomy16. Jednak e zgodnie z literalnym brzmieniem art. 42 ust. 1 
Konstytucji RP, oba te rodzaje odpowiedzialno ci zalicza się do odpowiedzialno ci karnej sensu largo17. 

Subsydiarny charakter prawa karnego pozwala na stosowanie go w patologicznych sytuacjach prawa pracy, gdzie 
jego zadaniem jest wzmacnianie rodków prawnych przewidzianych w prawie cywilnym, administracyjnym czy prawie 
wykroczeń. W sytuacji gdy za naruszenie praw pracownika pracodawca mo e ponosić ró nego rodzaju konsekwencje 
prawne, regulowane przepisami ró nych gałęzi prawa, mamy do czynienia z tzw. zbiegiem odpowiedzialno ci18. 
Zauwa yć nale y, e w przypadkach zbiegu odpowiedzialno ci, chodzi o sytuację prawn  jednego podmiotu, który 

                                                 
7
 ). Gó al, O zasadzie up z ilejo a ia p a o ika [ :] Wol ość i sp a iedli ość  zat ud ie iu. Księga pa iątko a poś ię o a Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej P ofeso o i Le ho i Ka z ńskie u, ed. M. “e e ński i J. “teli a, Gdańsk – Sopot 2012, s 125.  
8
 L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2009, LEX/El., s. 9-10. 

9
 A. ” iątko ski, “a k je  p a ie p a  [ :] P o le  odpo iedzial oś i karnej. Księga ku z i p ofeso a Kazi ie za Bu hał , ed.: ). Ć iąkalski, M. 

“ze z k, A. Waltoś, A. )oll, K akó  ,s. , . 
10

 “. Ko alski, O h o a p a  p a o ika  kodeksie ka . )agad ie ia teo et z e i p akt z e, To uń , s. -63.  
11

 S. Kowalski, O h o a p a  p a o ika  kodeksie ka . )agad ie ia teo et z e i p akt z e, To uń , s. . 
12

 Ibidem. 
13

 ). Jęd zeje ski, Wi a i ezp a ość  p a ie il  i ka , Ius No u  ,  . 
14

 S. Kowalski, Ochrona praw pracownika w kodeksie kar . )agad ie ia teo et z e i p akt z e, To uń , s. . 
15

 ). “al a, P a o p a  i u ezpie zeń społe z h, Wa sza a , 
16

 “. Ko alski, O h o a p a  p a o ika  kodeksie ka . )agad ie ia teo et z e i p akt z e, To uń , s. . 
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 Ibidem. 
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ponie ć ma t  odpowiedzialno ć. O ile odpowiedzialno ć cywiln  za naruszenie praw pracownika ponosi pracodawca, 
którym mo e być jednostka organizacyjna czyli np. spółka z ograniczon  odpowiedzialno ci , o tyle odpowiedzialno ć 
karn  mo e ponosić tylko osoba fizyczna. W podanym wy ej przykładzie nie zachodzi więc zbieg podstaw 
odpowiedzialno ci. Spółka ponosi odpowiedzialno ć cywiln  i np. płaci odsetki i odszkodowanie, a odpowiedzialno ć 
karn  za np. zło liwe naruszanie praw pracownika – prezes spółki, który faktycznie takich czynów się podejmował. 
Odpowiedzialno ć cywilnoprawna pracodawcy istnieje równolegle do wszystkich innych rodzajów odpowiedzialno ci i 
jest od nich niezale na. Wyj tek stanowi orzekanie w postępowaniu karnym o rodkach kompensacyjnych19. Zbieg 
odpowiedzialno ci karnej za przestępstwo i odpowiedzialno ci za wykroczenie został uregulowany zasad , zgodnie z 
któr  w przypadku, gdy czyn będ cy wykroczeniem, wyczerpuje znamiona przestępstwa, orzeka się karę za 
przestępstwo i wykroczenie, z tym, e je eli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub rodek karny tego 
samego rodzaju, wykonuje się surowsz  karę lub rodek karny20. Zagadnieniem szczególnej wagi jest zbieg 
odpowiedzialno ci karnej z odpowiedzialno ci  administracyjn . Sankcje prawa administracyjnego nie pełni  sankcji 
represyjnych, lub spełniaj  je w niewielkim stopniu21. Wydawać by się mogło, e mo liwe jest więc wyci ganie 
względem sprawcy naruszenia zarówno odpowiedzialno ci administracyjnej jak i karnej. Problem tego zbiegu nie został 
jeszcze rozstrzygnięty adn  norm  o charakterze ogólnym, co pozwala s dzić, e z woli ustawodawcy jest on 
dopuszczalny, a osobie ponosz cej odpowiedzialno ć zostanie wymierzona dolegliwo ć zarówno na podstawie 
przepisów prawa administracyjnego jak i karnego. W istocie jednak dochodzi do podwójnego karania za to samo 
przestępstwo i tym samym do naruszenia zasady ne bis in indem22. 

Pojęcie prawa karnego pracy nie jest pojęciem normatywnym23. W nauce prawa pracy, powy szego zwrotu u ywa 
się na okre lenie zespołu norm prawnych przewiduj cych kary za czyny zabronione społecznie szkodliwe i zawinione 
naruszaj ce prawa pracowników, maj ce swe ródło w prawie pracy24. W zwi zku powy szym, na prawo karne pracy 
składaj  się normy okre laj ce przestępstwa i wykroczenia zwi zane z naruszeniem praw pracownika w ramach 
stosunku pracy, zwi zane zarówno z naruszeniem indywidualnych jak i zbiorowych praw pracowników. W zakresie 
prawa karnego pracy – normy prawa pracy wpływaj  na prawo karne w ten sposób, e kształtuj  ustawowe znamiona 
czynów zabronionych, co w szczególny sposób objawia się np. w typach przestępstw naruszenia praw pracownika, 
zawartych w art. 218 § 1a Kodeksu Karnego25. Natomiast zasady odpowiedzialno ci i zasady karania prawo karne pracy 
czerpie z czę ci ogólnej kodeksu karnego tudzie  kodeksu wykroczeń i w tym zakresie normy prawa pracy w adne 
sposób nie mog  wpływać na prawo karne. Przepisy prawa karnego pracy, które powinny być tworzone i stosowane 
zgodnie z zasadami prawa karnego materialnego maj  gwarantować osobie, która w imieniu pracodawcy podejmuje 
ryzyko i bierze na siebie jego obowi zki, e będzie w stanie rozpoznać, kiedy jej zachowanie mo e podlegać represji ze 
strony prawa, a kiedy nie26. 

Przestępstwo naruszenia praw pracownika, jak ka de przestępstwo stanowi czyn zabroniony, czyli czyn, który 
mo e być popełniony tylko przez człowieka. Zauwa yć nale y, e pracodawc  mo e być nie tylko osoba fizyczna ale 
tak e jednostka organizacyjna, je li zatrudnia pracowników. W zwi zku z powy szym zamienne stosowanie pojęćŚ 
„sprawca przestępstwa naruszenia praw pracownika” oraz „pracodawca” w wietle art. 1 § 1 KK jest niedopuszczalne.  

Rozdział XXVIII Kodeksu Karnego zatytułowany „przestępstwa przeciwko prawom wykonuj cym pracę 
zarobkow ” zawiera cztery artykuły, z których ka dy typizuje przestępstwo, którego przedmiotem ochrony jest lub 
mo e być prawo pracownika. Ustawodawca, w art. 218 k.k. jako jednym, w sposób cało ciowy zapewnił prawom 
pracownika ochronę. Źlatego wła nie art. 218 k.k. poczytywany jest jako kodeksowe przestępstwo naruszenia praw 
pracownika27. § 1a stanowi o przestępstwie uporczywego lub zło liwego naruszania praw pracownika i został dodany 
nowel  z dnia 30 maja 2012 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. stwierdzaj cego 
niezgodno ć §1 z Konstytucj  obowi zuj cego wcze niej §1 ta sama osoba mogła ponie ć odpowiedzialno ć za 
przestępstwo i dodatkow  opłatę np. na podstawie decyzji ZUS w sprawie np. niepłacenia składek. W § 2 stypizowane 
zostało przestępstwo odmowy przywrócenia do pracy pracownika o którego przywróceniu orzekł organ do tego 
wła ciwy, natomiast § 3 okre la przestępstwo niewykonania orzeczenia zasadzaj cego wynagrodzenie za pracę lub inne 
wiadczenia ze stosunku pracy i wprowadzony został do Kodeksu Karnego w ramach wprowadzani do systemu prawa 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 S. Kowalski, Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Toruń , s. . 
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 Por.: W. Radecki, Granice ingerencji prawa karnego w stosunki pracy, Prokuratura i Prawo,  
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nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznaczyć nale y i  ka dy z przepisów art. 218 k.k. jednoznacznie i 
samodzielnie okre la karę gro c  za popełnienie danego przestępstwa. Najwy sz  karę mo liw  do wymierzenia za 
naruszenie praw pracownika ustawodawca przewidział w § 3 art. 218 k.k. tj. karę 3 lat pozbawienia wolno ci. Wartym 
zauwa enia jest równie  fakt, e w odniesieniu do ka dego z czynów stypizowanych w art. 218 k.k. kary przewidziane 
s  na zasadzie alternatywy rozł cznej tj. kary grzywny, ograniczenia wolno ci i pozbawienia wolno ci28. W kolejnych 
artykułach rozdziału XXVIII Kodeksu Karnego przedstawiono jeszcze trzy inne przestępstwa, mianowicie wynikaj ce z 
art. 219 niezgłoszenie danych dotycz cych ubezpieczenia społecznego pracownika, nara enie pracownika na 
bezpo rednie niebezpieczeństwo utraty ycia lub cię kiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia 
obowi zków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, co wynika z art. 220, a tak e przestępstwo, polegaj c na 
niedopełnieniu obowi zków zwi zanych z wypadkiem przy pracy lub chorob  zawodow , o czym stanowi art. 221.  

Katalog praw pracownika, podlegaj cych ochronie karnoprawnej nie jest katalogiem zamkniętym. Przepisy art. 
218 KK. chroni  prawa pracownika wynikaj ce z konkretnego stosunku pracy, a tak e prawa do ponownego 
zatrudnienia w zwi zku z przywróceniem do pracy, co uregulowane jest w § 2ś czy prawo do higienicznych i 
bezpiecznych warunków pracy, unormowane w art. 220 KK..  

Pracownikowi jako stronie stosunku pracy przysługuj  względem pracodawcy okre lone uprawnienia wynikaj ce z 
tre ci czynno ci prawnej, co oznacza e ochronie podlegaj  prawa o charakterze materialnym, czyli takie uprawienia, 
które pozwalaj  pracownikowi dać od pracodawcy okre lonego zachowania się np. prawo do wypłaty wynagrodzenia 
za pracę za dany miesi c, której termin ju  min ł.  

Ustawowy wymiar kary wymierzanej za przestępstwo naruszenia praw pracownika, które mo e dotykać zarówno 
praw maj tkowych jak i niemaj tkowych, pozwala doprowadzić do ukarania sprawcy zgodnie z dolegliwo ci  
przestępstwa, popełnionego przeciw pracownikowi29. Pamiętać nale y, i  w większo ci przypadków sprawcy 
przestępstw przeciwko prawom pracownika z reguły nie nale  do gro nych dla społeczeństwa osobników, a s  raczej 
osobami z problemami natury finansowej. Oprócz rodzaju kar równie  ich rozpięto ć ma istotny wpływ na zakres 
penalizacji. Zastosowanie maja tutaj reguły czę ci ogólnej kodeksu karnego w następstwie których nale y okre lić 
rozpięto ć kar grzywny czy ograniczenia wolno ci. żrzywna wynosi od 10 do 540 stawek dziennych, przy ich wielko ci 
w granicach od 10 do 2000 zł, a kara ograniczenia wolno ci wynosi od 1 do 12 miesięcy, w czasie których skazany 
wiadczy nieodpłatn  pracę na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, lub ma 

potr cone od 10 – 25 % wynagrodzenia za pracę na cele społeczne wskazane przez s d. 
W przypadku rodków karnych stosowanych względem sprawców przestępstwa naruszenia praw pracownika, 

ustawodawca równie  nie przewidział specjalnych form, innych ni  te, które występuj  w Kodeksie Karnym,. Tymi, 
niew tpliwie mog cymi znale ć zastosowanie s  zakaz zajmowania okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego 
zawodu, lub prowadzenia okre lonej działalno ci gospodarczejś obowi zek naprawienia szkody lub zado ćuczynienie za 
doznan  krzywdęś nawi zkaś podanie wyroku do publicznej wiadomo ci, a tak e wiadczenie pienię ne, w przypadku 
odst pienia od wymierzenia kary30. Problem stanowi stosowanie rodka karnego jakim jest zakaz zajmowania 
okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego zawodu, lub prowadzenia okre lonej działalno ci gospodarczej. 
Mimo, i  s  to rodki podobnego rodzaju wymienione w art. 39 p. 2 KK - zachodz  w nich istotne ró nice, wi ce się z 
charakterem aktywno ci człowieka31. Orzeczenie zakazu zajmowania okre lonego stanowiska lub wykonywania 
okre lonego zawodu jest mo liwe, je eli sprawca popełnił jedn  z dwóch przesłanek, tj.Ś nadu ył przy pełnieniu 
przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu, albo okazało się, e dalsze zajmowanie stanowiska lub 
wykonywanie zawodu przez sprawcę zagra a istotnym dobrom chronionym prawem32, czyli np. prawom pracownika 
wynikaj cym ze stosunku pracy.  

Warunkiem orzeczenia zakazu prowadzenia działalno ci gospodarczej jest natomiast jednoczesne, kumulatywne 
popełnienie przestępstwa w zwi zku z prowadzon  działalno ci  oraz ustalenie, e dalsze prowadzenie działalno ci 
przez sprawcę zagra a istotnym dobrom chronionym prawem33. 

S d, orzekaj c w przedmiocie odpowiedzialno ci karnej sprawcy przestępstwa naruszenia praw pracownika, mo e, 
gdy zostan  spełnione odpowiednie przesłanki, zastosować odpowiednie rodki probacyjne tj. mo e warunkowo 
umorzyć postępowanie karne lub warunkowo zawiesić wykonanie kary34. Przesłankami tego ostatniego rodka, 
wynikaj cymi z orzecznictwa s  wymierzenie sprawcy karyŚ nie przekraczaj cej dwóch lat pozbawienia wolno ciś 
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 S. Kowalski, O h o a p a  p a o ika  kodeksie ka . )agad ie ia teo et z e i p akt z e, To uń , s.  
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ograniczenia wolno ciś grzywnyś oraz kumulatywnie osi gnięcie – w prze wiadczeniu s du – celów kary poprzez 
zaniechanie orzeczenia kary bezwzględnej, z jednoczesnym zastosowaniem kary względnej35.  

Warunkowe umorzenie postępowania jest mo liwe, poniewa  zagro enie kar  w adnym typie przestępstwa jakim 
jest naruszenie praw pracownika, nie przekracza 3 lat pozbawienia wolno ci. Jednak aby miały to miejsce, niezbędne s  
do tego przesłanki okre lone w art. 66 § 1 KK., których interpretacji dokonuje s d36. Zastosowanie warunkowego 
umorzenia postępowania karego wi e się z mo liwo ci  ograniczenia wolno ci sprawcy czy oddanie go pod dozór. W 
odniesieniu do osób łami cych prawa pracownika trudno przypuszczać, i  zasadnym będzie oddanie pracodawcy pod 
dozór kuratora. Jednak e ja najbardziej uzasadnione w takich przypadkach jest nało enie przez s d na pracodawcę 
pewnych obowi zków jak np. informowanie s du o przebiegu okresu próby czy przeproszenia pokrzywdzonego, lub 
orzeczenie wiadczenia pienię nego, nawi zki czy obowi zku naprawienia szkody37. 

Kodeksowe przestępstwo naruszenia praw pracownika zawarte jest się w doktrynalnie wyodrębnionej dziedzinie 
prawa karnego jak  jest prawo karne pracy38. Źyspozycje zawarte w rozdziale XXVIII Kodeksu Karnego zostały 
okre lone w sposób, w który penalizacji podlegać mog  naruszenia nawet tych praw pracownika, wynikaj cych czy to z 
umowy o prace czy zakładowych ródeł prawa pracy, co niew tpliwie czyni zakres mo liwo ci ich stosowania nader 
szerokim39. Mimo szerokiego wachlarza uprawnień, na podstawie literatury oraz orzecznictwa stwierdzić nale y, e 
przepisy wynikaj ce z prawa karnego stosowane w sytuacjach z zakresu prawa pracy poczytywać mo na jedynie jako 
pewnego rodzaju uzupełnienie czy ewentualne umocnienie sankcji wynikaj cych z prawa administracyjnego czy 
cywilnego. Postępowanie takie, w moim przekonaniu, wynika tylko i wył cznie z mniej rygorystycznej interpretacji 
przepisów dokonywanych przez S dy oraz w większo ci przypadków chęci wymierzenia sankcji łagodniejszych, ni  te 
przewidziane w Kodeksie Karnym, poniewa  jak wspomniane zostało ju  wcze niej – pracodawca nie jest powszechnie 
uwa any za kryminalistę, mimo i  jego działania co raz czę ciej staj  się celowe i co raz bardziej wiadome.  

 
 
 

*** 

 
Nowadays more and more often in the press and the media you can hear about violations of worker's rights, and 

about employers that are becoming beneficial from this practices, as well their behavior in many cases is unpunished. 
Problems such as ignoring working time norm in large corporations, employment of foreigners in agriculture without 
any benefits and legal regulations or undeclared work of thousands of employees every year at dangerous construction 
sites without any benefits, often combined with not paying the wages on time, now are every-day reality. Therefore, 
the punishment of perpetrators of these kind of actions, harmful to the employees and damaging to their financial situa-
tion seems to be necessary and fully justified. This article will present in a pragmatic way how the Polish Penal Code 
protects the rights of workers and what penalties await employers for violating labor laws. 
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Odpowiedzialno ć dyscyplinarna i odpowiedzialno ć porz dkowa to dwa, na pozór to same rodzaje 

odpowiedzialno ci, jakimi obarczony został pracownik w polskim systemie prawnym. Wydawać by się mogło i  
ustawodawca, umieszczaj c te dwa rodzaje odpowiedzialno ci w niektórych rozdziałach ustaw praktycznie obok siebie, 
celowo i wiadomie wskazuje na ich zbli ony charakter. Nic bardziej mylnego. Celem poni szego referatu jest ukazanie 
znacz cych ró nic występuj cych pomiędzy odpowiedzialno ci  dyscyplinarn  a odpowiedzialno ci  porz dkow , 
ewentualnych podobieństw oraz sytuacji kiedy, w jakim czasie i za jakie przewinienia dany rodzaj odpowiedzialno ci 
ma swoje zastosowanie.  

Odpowiedzialno ć dyscyplinarna jest instytucj  dotycz c  osób pozostaj cych w zró nicowanych co do charakteru 
stosunkach prawnych. Realizowan  przez organy powołane do kontrolowania lub nadzorowania wykonywania 
okre lonych zawodów lub sprawowania okre lonych funkcji 1. Charakteryzuje się zaufaniem publicznym, które jest 
niezbędne do prawidłowego wykonywania okre lonych zawodów lub funkcji. Występuje zarówno w pracownicznych, 
jak i niepracowniczych formach zatrudnienia. Ogół podmiotów podlegaj cych re imowi odpowiedzialno ci 
dyscyplinarnej mo na podzielić na kilka grup 2.Źo pierwszej grupy osób podlegaj cych odpowiedzialno ci 
dyscyplinarnej zaliczaj  się między innymi – nauczyciele, wychowawcy, mianowani urzędnicy państwowi, 
prokuratorzy lub referendarze s dowi. Kolejn  grup  s  podmioty pozostaj ce w niepracowniczych stosunkach 
prawnych, typu administarcyjnoprawnego, czyli między innymi osoby odbywaj ce słu bę w obronie cywilnej, 
policjanci czy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Adwokaci, radcowie prawni, notariusze, 
komornicy czyli ogólnie mówi c osoby wykonuj ce zawód prawniczy zaliczaj  się do trzeciej grupy osób, jak  s  
członkowie samorz dów zawodowych. Odpowiedzialno ci dyscyplinarnej podlegaj  równie  takie grupy osób jak 
posłowie i senatorowie na podstawie artykułu 6 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 3. Z powy szego 
podziału wynika, e odpowiedzialno ć dyscyplinarna nie ma jednolitego charakteru 4. Jednak mo na stwierdzić, e ma 
ona charakter ustawowy. Ustawa nie tylko j  przewiduje, ale okre la te  w odniesieniu do poszczególnych grup osób 
podstawowe jej wyznaczniki : zakres podmiotowy – kto jej podlega, zakres przedmiotowy – czyli czyny za jakie się j  
ponosi, organy orzekaj ce rodki tej odpowiedzialno ci, w szczególno ci kary oraz rodzaje tych rodków5. Nale y 
zauwa yć, e zakres podmiotowy odpowiedzialno ci dyscyplinarnej na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty i s  nimi 
osoby fizyczne. Jednak wystepuj  dwa wyj tki. Pierwszy przewiduje ustawa o wy cigach konnych6, zgodnie z ni  jedn  
z kategorii podmiotów podlegaj cych uregulowanej w niej odpowiedzialno ci jest wła ciciel konia wy cigowego. 
Przepis artykułu 2 pkt 6 wskazane ustawy stanowi o nazwisku i imieniu wła cicela lub jego nazwie, z czego wynika, e 
wła cicelem mo e być zarówno jednostka organizacyjna. Źrugi odnosi się do opowiedzialno ci dyscyplinarnej w sporcie 
na podstawie ustawy o sporcie7. Ustawodawca nie okre lił dokładnie, i  kary dysycyplinarne mog  być stosowane tylko 
i wył cznie co do osób fizycznych, więc dopuszczalne jest nakładanie takich kar na przykład na kluby sportowe8. 

Jak ju  wcze niej wspomniałam istnieje kilka grup osób, które podlegaja odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i 
wywodzi się to ró norodnych form zatrudnienia jakie proponuje nam „dzisiejszy rynek”. Zaczynaj c od 
niepracowniczych form o charakterze cywilnoprawnym a kończ c na zatrudnieniu typu pracowniczego. Jako ródła 
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej mo na wskazać, odpowiedzialno c dyscyplinarn  sensu largo oraz sensu proprio9. 
Pierwsza z nich zwi zana jest ze stosunkami pracowniczego podporz dkowania i wymierzana przez pracodawcę, przede 
wszystkim za naruszenia przepisów porz dkowych obowi zuj cych pracownika co do zasady ze względu na zawart  
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 P.“ku z ński, G a i e odpo iedzial oś i d s pli a ej [ :] Odpo iedzial ość d s pli a a, ed. P. “ku z ński, P. )a adzki, Wa sza a , s. . 
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 E. “tasze ska, Odpo iedzial ość p a o i za, ed. ). Gó al, Wa sza a , s. . 
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między nimi umowę, czyli tak zwana odpowiedzialno ć pracownicza10. Ka dy stosunek prawny charakteryzuje się tym, 
e strony zobowi zane s  do realizacji wiadczenia w ramach okre lonych reguł, przepisanych Kodeksem Prawa 

Pracy11. Niedotrzymanie przez strony wi cej umowy mo e doprowadzić do negatywnych skutków prawnych, takich 
jak dolegliwo ci w sferze finansowej jak i emocjonalnej podmiotu, który niewła ciwie realizuje swoje obowi zki. 
Natomiast odpowiedzialno ć dyscyplinarna typu sesnu proprio, czyli w cisłym tego słowa znaczeniu, jest realizowana 
przez organy powołane do kontrolowania12 i egzekwowana przez okre lone organy, które wymierzaj  sprawiedliwo ć 
poza strukturami s downictwa powszechnego. Jest to stosunek ustrojoprawny istniej cy między okre lonym 
podmiotem wykonuj cym zadania publiczne, a jego członkiem.  

 Odpowiedzialno ć pracownicza regulowana jest przepisami kp i rozumiana jest jako niewykonanie lub 
nienale yte wykonanie obowi zków pracownika13. Kp wyró nia trzy rodzaje odpowiedzialno ci Ś odpowiedzialno ć 
porz dkow , materialn  oraz wyra aj c  się w rozwi zaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 
Najbardziej zwi zana z odpowiedzialno ci  dyscyplinarn  wydaje się być odpowiedzialno ć porz dkowa. Co zauwa yć 
mo na chocia by poprzez wymienienie ich razem przez ustawodawcę w tytułach ustaw. Przykładem mo e być rozdział 
ustawy o pracownikach urzędów państwowych14, który brzmi ”odpowiedzialno ć porz dkowa i dyscyplinarna”. 
Odpowiedzialno ć porz dkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych 
jak i materialnych z powodu naruszenia ci cych na nim obowi zków pracowniczych wobec pracodawcy. 
Ustawodawca wyró nił dwie przesłanki, które musz  zostać spełnione, aby w danym przypadku mo liwe było 
poci gnięcie pracownika do odpowiedzialno ci porz dkowej. Po pierwsze, musi dojsć do naruszenia obowi zków 
pracowniczych , wskazanych w przepisach kp, regulaminie pracy, układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. S d 
Najwy szy stwierdził w w wyroku z dnia 27 lipca 1990 r., I PRN 26/90, Rzeczposp. PiP 2011/27/7, e ątylko 
niewykonanie przez pracownika polecenia słu bowego dotycz cego pracy kwalifikuje się jako naruszenie ustalonego 
porz dku, o którym mówi art. 108 k.p. I to mo e stanowić podstawę do wymierzenia pracownikowi kary 
regulaminowej15.ą Po drugie, naruszenie obowi zków musi być zawionione. Zatem za drug  przesłankę 
odpowiedzialno ci porz dkowej nale y uznać winę pracownika, zarówno umy ln  jak i nieumy ln .  

Porównuj c obie odpowiedzialno ci, zacz ć nale y od faktu, e wynikaj  one z ustawy z tym, e w przypadku 
odpowiedzialno ci porz dkowej jej podstaw  jest jedna ustawa, czyli kp który dotyczy wszystkich podmiotów jej 
podlegaj cych i tworz cy jeden model opowiedzialno ci16. Natomiast podstaw odpowiedzialno ci dyscyplinarnej 
mo emy szukać w wielu ustawach i w zasadzie co do ka dej grupy, która jej podlega unormowana jest odrębna ustawa. 
W przypadku odpowiedzialno ci porz dkowej, między pracownikiem a pracodawc  występuje stosunek nadrzędno ci. 
Mamy do czynienia z podporz dkowaniem i silniejsz  pozycj  ekonomiczn  pracodawcy na którego rzecz wiadczona 
jest praca17. Odmiennie kształtuje się sytuacja odpowiedzialno ci sensu propri, w szczególno ci tej wymierzanej w 
ramach samorz dów zawodowych, osoby orzekaj ce s  zazwyczaj przedstawicielami tego samego zawodu i co do zasady 
posiadaj  równy status. Przepisy prawne słu  zniwelowaniu tej równo ci i poddaniu osób wykonuj cych dany zawód 
władzy oragnów dyscyplinarnych18. Warto te  zauwa yć, e odpowiedzialno ć porz dkowa nie ma charakteru 
obligatoryjnego, w odró nieniu od dyscyplinarnej. Ustawodawca w odniesieniu do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej 
u ywa okre leń kategorycznych typu ”ponosz  odpowiedzialno ć dyscyplinarn  czy odpowiadaj  odpowiedzialno ci 
dyscyplinarnej” podczas gdy na przykład w artykule 108 paragraf 1 i 2 mówi tylko, e pracodawca za okre lone 
naruszenia ”mo e stosować” karę porz dkow 19.Warto szukać ró nic w celach obu omawianych odpowiedzialno ciach. 
Odpowiedzialno ć dyscyplinarna słu y zapewnieniu przestrzegania szczególnych reguł zachowania przyjętych w danej, 
prawnie okre lonej grupie społecznej20. Po drugie odpowiedzialno ć dyscyplinarna ma słu yć ochronie presti u oragnu 
czy korporacji, do której nale  osoby podlegaj ce tej odpowiedzialno ci, czy te  zapewnieniu jako ci wykonywanej 
przez nich funkcji społecznej. Natomiast odpowiedzialno ć porz dkowa charakteryzuje się w szczególno ci ochron  
prawidłowego przebiegu procesu pracy, zapewnienie przestrzegania obowi zków pracowniczych21.”Zabezpiecza ona 
tak e prawidłowo ć procesu pracy, zwracaj c uwagę na interes publiczny, chroni c dodatkowo szczególne cenne 
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społecznie dobra usytuowane poza stosunkiem pracy22. Powy sze wskazuje, i  odpowiedzialno ci s  odmienne co do 
swoich zało eń i celów jakim maj  słu yć, jednak odpowiedzialno ć dyscyplinarna nie wyklucza poci gnięcia do 
odpowiedzialno ci porz dkowej. Co ciekawe, H.Kelsen twierdzi i  nie ma adnej ró nicy między odpowiedzialno ci  
dyscyplinarn  a odpowiedzialno ci  porz dkow , w obu tych przypadkach zostało naruszone prawo, a sankcja stanowi 
pewn  niekorzy ć. Z pewno ci  mo na się z tym zgodzić natomiast zasadnicz  ró nic  jak  osobi cie zauwa am, jest 
fakt i  odpowiedzialno ć porz dkowa wyró nia się łagodniejszymi skutkami i realizację w uproszczonej procedurze. Co 
więcej odpowiedzialno ć porz dkowa co do zasady nie będzie negatywnie skutkowała na stosunek prawny, który ł czy 
pracownika z osob , na rzecz której wykonuje pracę. ”Ponosi się j  zazwyczaj za ”przewinienia mniejszej wagi”, a 
jedynymi rodkami s  kara upomnienia, nagany oraz kary pienię ne. Natomiast co odpowiedzialno ci dyscyplinarnej 
ustawodawca okre lił, du o surowsze i bardzie rozubudowane rodki. Źo tych kary mo emy zaliczyć między innymi – 
nagany kwalifikowane – i tu wyró nić mo na nagany z ostrze eniem, z pozbawieniem mo liwo ci awansowania, 
przeniesieniem na ni sze stanowisko czy te  wydalenie z pracy i pozbawienie prawa wykonywania zawodu23. Na 
podstawie wy ej wymienionych katalogów kar, uznać mo na i  odpowiedzialno ć porz dkowa nie pozbawia 
pracownika wprost adnych uprawnień wynikaj cych ze stosunku pracy. Warto zwrócić uwagę równie  na 
odmienno ć odpowiedzialno ci pod względem osób czy organów uprawnionych do poci gania do odpowiedzialno ci 
czy to porz dkowej czy dyscyplinarnej. W przypadku tej pierwszej będzie to tylko i wył cznie przeło ony, pracodawca 
z którym ł czy nas stosunek pracy. Odmiennie jest w przypadku odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, gdzie stosowanie 
kar dyscyplinarnych stanowi zawsze wyraz władztwa publicznego, państwowego i nawet gdy orzeka je osoba 
reprezentuj ca pracodawcę, dokonuje tego nie tylko w jego imieniu, ale te  w imieniu państwa jako podmiotu 
ostatecznie odpowiedzialnego za prawidłow  realizację zadań publicznych24.  

Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na funkcję obu tych odpowiedzialno ci, jakie maj  spełniać w polskim 
prawie. Według mnie jest to wspólna ich cecha, w której bardzo cię ko znale ć odmienno ci, a je eli ju  s  to bardziej 
w aspekcie doktrynalnym. Odpowiedzialno ć dyscyplinarna oraz porz dkowa spełniać powinny funckję represyjn , 
czyli powinny okre lać wymiar kary za dokonane przestępstwa a co za tym idzie ”prowadzić do ukrania osoby 
obwinionej25. Ponadto spełniać powinny funkcję stablizacyjn , w której zaufanie publiczne jakie wi e się z 
wykonywaniem okre lonych funkcji powinno być nienaruszalne. Co więcej funkcja ochronna jest nieodł cznym 
elementem obu odpowiedzialno ci, gdy  prawo ma za zadanie chronić te warto ci, które s  ogólnie przyjęte i wa ne ze 
społecznego punktu widzenia. Żunkcja prewencyjna w obu przypadkach ma za zadanie przeciwdziałaniu popełnianiu 
przestępstw. Katalog kar zarówno w przypadku odpowiedzialno ci dyscyplinarnej jak i porz dkowej jest moim zdaniem 
adekwatny do rozmiaru popełnionych czynów i stosunkowo dolegliwy. Co więcej szukaj c podopieństw obu 
odpowiedzialno ci, zwrócić uwagę nale y na fakt, e instytucję odpowiedzialno ć dyscyplinarn  poszczególnych 
pracowników ł czy to, e podleg ce jej podmioty maj  status pracowniczy, który uzyskuj  na podstawie mianowania, a 
niekiedy tak e i umowy o pracę, ale własnie ta szczególna publicznoprawna forma jest racj  ich wyodrębnienia. 
Radosław żiętkowski w ksi ce ”Odpowiedzialno ć dyscyplinarna” słusznie zauwa ył, e obie wy ej wymienione 
odpowiedzialno ci nie maj  charakteru powszechnego i podlegaj  im osoby wył cznie okre lonych kategorii, ale s  to 
ró ne kategorie, których zakres tylko czę ciowo się pokrywa. Odpowiedzialno ć porz dkowa kierowana jest do 
pracowników wszelkich zakładów pracy, natomiast dyscyplinarn  zwi zane s  tylko niektórzy pracownicy, zwłaszcza 
ci le oznaczone kategorie pracowników zakładów pracy, które wymieniłam na pocz tku referatu. Wa nym jest, i  nie 

odnosi się ona co do cało ci pracowników danego zakładu tylko na przykład mo e to być wył cznie pracownik 
mianowany, co wynika st d, e odpowiedzialno ć dyscyplinarna wi e się nie tyle z przynale no ci  do załogi zakładu 
pracy, ile z przynale no ci  do pewnej grupy zawodowej26. 

  
Reasumuj c, moim zdaniem odpowiedzialno ć porz dkowa oraz dyscyplinarna, wykazuj  podobieństwa w 

pewnych aspektach, jednak nale y przyj ć, e s  to dwa odmienne typy odpowiedzialno ci oparte na dwóch ró nych 
stosunkach i ró ni ce się szczególnie pod względem ilo ciowym i jako ciowym. Według mnie odpowiedzialno ć 
dyscyplinarna słu y ochronie dóbr wy szych i cenniejszych ni  sam porz dek pracy, który charakteryzuje 
odpowiedzialno ć porz dkow . Co więcej wi e się z bardziej rozbudowanym katalogiem kar, z większ  dolegliwosci  
skutkow  w odniesieniu do sytuacji emocjonalnej, społecznej czy ekonomicznej, co mo e prowadzić do stwierdzenia, e 
odpowiedzialno ć porz dkowa jest szczególnym jej rodzajem. W przypadku odpowiedzialno ci porz dkowej mamy do 
czynienia tylko i wył cznie ujemnymi konsekwencjami za niewykonanie lub nienale yte wykonanie obowi zków 

                                                 
22

 A.Ukujeska, Odpo iedzial ość d s pli a a, Wa szsa a , s.  i  
23

 R.Giętko ski, Odpo iedzial ość d s pli a a, Gdańsk , s. . 
24

 P.“ku z ński, G a i e odpo iedzial oś i d s pli a ej [ :] Odpo iedzial ość d s pli a a, ed. P. “ku z ński, P. )a adzki, Warszawa 2008, s.10. 
25

 ibidem 
26

 ibidem 
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pracowniczych w sferze nie wychodz c  poza zakład pracy. W specyfikę odpowiedzialno ci dyscyplinarnej wpisana jest 
s dowa kontrola prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, której z racji wyłaczno ci stosowania kar wyłacznie przez 
pracodawcę w przypadku odpowiedzialno ci porz dkowej brak. Wa nym jest równie , e w przypadku 
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej akcent poło ony jest przede wszystkim na przestrzeganie szczególnych zasad etyki, 
godno ci i sumienno ci zawodowej. 
 

*** 

 
Disciplinary responsibilty and responsibility ordinal are seemingly identical types of liabilities, which were en-

cumbered on worker in the Polish legal system. It would seems that the legislator putting these two types of liability in 
certain chapters set practically next to each other, deliberately and consciously points their similarities. Nothing could 
be further from the truth. The purpose of this paper is to show significant differences between disciplinary responsibil-
ity and responsibility ordinal, possible similarities and the situations when and for what offenses each of responsibility 
has its use. 
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Problematyka dostępu społeczeństwa do broni palnej od lat budzi kontrowersje. Wynika to przede wszystkim z 
zagro enia, jakie jej posiadanie mo e stanowić. Aktualnie dysponowanie legaln  broni  paln  przez społeczeństwo jest 
dopuszczalne za pozwoleniem uprawnionych rzeczowo organów państwa. Współczesne kultury prawa charakteryzuj  
się zró nicowan  regulacji prawa do broni, co stanowi cel badawczy artykułu. Zacznijmy, jednak od uwarunkowań 
filozoficznych, które le  u podstaw aktów normatywnych. Podstaw  jest filozofia liberalizmu. To wła nie z niej 
wynika przekonanie, e wolno ć jest nadrzędn  warto ci  i ma charakter indywidualny. Liberalizm ukształtował się 
przeciwko absolutyzmowi i instytucjom feudalnym. Liberałowie okre lili wolno ć jako brak ingerencji ze strony rz du i 
innych osób1. Źlatego tak wa nym argumentem stała się broń palna słu ca do obrony przed jak kolwiek form  
zamachu na wolno ć jednostki i tyrani  władzy. 

 Pocz tki tego prawa sięgaj  brytyjskiego Bill of Rights z 1689 roku. Akt dawał mo liwo ć większego udziału 
społeczeństwa w yciu politycznym. Postulował równie  wprowadzenie wolno ci słowa oraz debat. Władza królewska 
została poddana kontroli Parlamentu. Nie bez powodu ten akt przedstawia wysok  wagę dla zrozumienia łatwo ci 
dostępu do broni. Stany Zjednoczone Ameryki tworz c swoj  konstytucję wzorowały się na Źeklaracji Praw z 1689 
roku. To wła nie stamt d zaczerpnięto my l przewodni  o wolno ci i prawach obywateli. Poprawka dotycz ca broni, 
która weszła w ycie 15 grudnia 1791 roku, była bezpo rednim wynikiem konieczno ci obrony praw i wolno ci. Broń 
mogła zagwarantować siłę w starciu z naje d c  francuskim lub angielskim, ale tak e obronę przed tyrani  władzy. 
Bezpo redni przełom datuje się na rok 1801. To wtedy utworzyło się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii. Stare prawo przestało istnieć – zaczęto zmierzać w stronę coraz większego bezpieczeństwa obywateli poprzez 
ich ochronę a nie wzmacnianie ich prawa do obrony. W Stanach Zjednoczonych obywatele pamiętali o nadanym im 
prawie do broni. Uznaj c je za najwa niejsze z praw zapomnieli, e ,,im więcej dany kraj produkuje broni, tym mniej 
bezpieczny się staje” - Albert Einstein2. Dlatego tak trudno obecnie o sensowne nowelizacje w prawie amerykańskim, 
które mogłyby zapewnić odosobnienie społeczeństwa od broni palnej. 

 Zupełnie innym rozwi zaniem posłu yły się Niemcy. Przez historyczne uwarunkowania tamtych terenów i 
postaci pokroju Fryderyka I Wilhelma twórcy słynnego ,,pruskiego drylu” czy jego syna Żryderyka II Wielkiego. Z 
wieku XIX nasuwa się postać ,, elaznego kanclerza” Otto von Bismarcka czy niemieckiego Żührera - Adolfa Hitlera. W 
czasach wojen i agresywnej polityki nie było mowy o jakichkolwiek reglamentacjach broni palnej, dopiero po wojnie 
regulacja uległa zmianie. Źowodem na doskonało ć niemieckiej ustawy jest jej czę ciowa recepcja przy tworzeniu 
regulacji prawnych w krajach takich jak Polska czy Czechy. 

 W Stanach Zjednoczonych prawo do posiadania i noszenia broni zostało ustanowione na mocy Źrugiej 
Poprawki do Konstytucji w ramach United States Bill of Rights, która weszła w ycie 15 grudnia 1791 r. Za autora 
poprawek uznaje się Jamesa Madisona – jednego z ojców Konstytucji USA. Jej tekst w oryginale brzmiŚ„A well regulated 
Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be 
infringed”, co w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznaczaŚ „Źobrze zorganizowana milicja jest konieczna dla 
bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo obywateli do posiadania i noszenia broni nie mo e być łamane”. Poprawka 
nawi zywała do angielskiej Deklaracji praw z 1689 roku, która gwarantowała obywatelom prawo do noszenia broni. 
Przepis został zawarty w punkcie siódmym ustawyŚ „ protestanccy poddani mog  posiadać broń dla swojej obrony 
zgodnie z ich statusem i zgodnie z prawem”3. Nie mo na więc zaprzeczyć, e większo ć ojców zało ycieli Stanów 
Zjednoczonych była zwolennikami systemu common law i uwa ała prawo do broni za prawo indywidualne. Dlatego 
ten przepis zawarto w Konstytucji USA, a potwierdzeniem tego s  słowa Thomasa JeffersonaŚ „Najmocniejszym 
powodem, by utrzymać prawo do posiadania i noszenia broni przez ludzi jest to, e stanowi ono dla nich ostateczny 

                                                 
1 K. Ha e ska, Po pie sze, p zeż ć studia z filozofii li e aliz u, K akó  , s. . 
2 Al e t Ei stei , http://ti u l. o /ooku , . . . 
3 Bill of Rights,  lutego , http://li .sej .go .pl/tek /t t/ko st/ ta ia- _ .pdf, . . . 
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rodek do obrony przed tyrani  rz du4.” Prawo federalne wprowadza ograniczenia dotycz ce posiadania i noszenia 
broni. Nie pozwala równie  na nabycie broni przez osoby, które nie spełniaj  podstawowych kryteriów. 

Prawo federalne formułuje zakazy odnosz ce się do nabywców indywidualnychŚ 
1. Osób, które nie ukończyły 21 lat. 
2. Sprzeda y broni, je li sprzeda  albo posiadanie broni przez dan  osobę byłyby naruszeniem prawa 

powszechnego obowi zuj cego w stanie, w którym dokonywana jest transakcja. 
3. Sprzeda y lub dostarczania broni osobom, które nie maj  miejsca zamieszkania, z którym zwi zana jest 

transakcja, w stanie w którym działalno ć prowadzi osoba sprzedaj ca lub dostarczaj ca broń. Zakaz nie dotyczy 
transakcji dokonywanej zgodnie z prawem obydwu stanów (stanu miejsca zamieszkania czy siedziby zarówno jednej, 
jak i drugiej strony transakcji). 

4. Przewo enia albo posiadania broni maszynowej. 
5. Sprzeda y broni osobomŚ 
oskar onym albo skazanym za popełnienie przestępstwa zagro onego kar  pozbawienia wolno ci powy ej 1 roku, 
uchylaj cym się od wymiaru sprawiedliwo ci, 
uzale nionym od narkotyków, 
o ograniczonej zdolno ci rozeznania i kierowania swym postępowaniem, 
poddanym leczeniu w zakładzie psychiatrycznym, 
przebywaj cym nielegalnie na terenie USA, 
pozbawionym dyscyplinarnie funkcji wojskowych, 
które zrzekły się obywatelstwa5.  
 Prawo federalne zakazuje produkcji, importu, sprzeda y, spedycji, dostarczania, posiadania, przewo enia, 

otrzymywania broni, która po usunięciu rękoje ci, ło yska, magazynku nie jest wykrywalna przez urz dzenia słu ce do 
wykrywania metalu, albo gdy jeden z głównych elementów, poddany prze wietleniu promieniami rentgena nie 
wytwarza obrazu oddaj cego kształt badanego elementu. Zakazy te nie dotycz  broni objętej certyfikatem Ministra 
Obrony, Dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, Administratora Federalnej Administracji Lotniczej oraz broni 
produkowanej wył cznie celem sprzeda y agencjom wojskowym i wywiadowczym Stanów Zjednoczonych6. 

 Tre ć Źrugiej Poprawki jest przedmiotem pogłębionej analizy od wielu lat. Najwięcej opracowań, 
po więconych zagadnieniu, powstało w ci gu ostatnich dekad. Ojcowie zało yciele Stanów Zjednoczonych chcieli 
uzbrojenia całego państwa, dlatego nie mamy okre lonej ustawowej definicji broni palnej. W pierwotnym zało eniu 
chodziło o broń wojskow  mog c  posłu yć do obrony wolno ci, ale równie  przed angielskimi ołnierzami, którzy 
mogli zmusić kolonistów do jej zło enia7. Według dostępnych danych szacunkowych Amerykanie posiadaj  w domach 
ponad 200 mln sztuk ró nego rodzaju broni palnej8. Jak wynika ze statystyk amerykańskiej agencji rz dowej ŻBI, liczba 
przestępstw z u yciem broni w ród Amerykanów zmalała w ci gu ostatnich dwudziestu lat. Z ostatniego raportu 
wynika, e w roku 2012 dokonano 12 765 zabójstw z czego 8855 dokonano z broni palnej co przekłada się na wynik 
69% zabójstw dokonanych tylko z broni palnej9. 

 Wielka Brytania jako przedstawiciel państw systemu common law cechuje się licznymi precedensami 
przeciwstawianymi prawu stanowionemu. Jednak dostęp do broni palnej został uregulowany niezwykle precyzyjnie. 
Cytuj c brytyjskie powiedzenieŚ ,,Źom twoj  twierdz ”, mo emy odnie ć wra enie, e Brytyjczycy posiadaj  dostęp do 
broni palnej w podobnie uregulowany sposób jak Amerykanie. Po zapoznaniu się z ustawodawstwem brytyjskim w tej 
kwestii nasuwaj  się zupełnie inne wnioski. 

 Podstawowym unormowaniem dotycz cym posiadania broni palnej w Zjednoczonym Królestwie jest ustawa o 
broni palnej z roku 1968 (Żirearms Act). Była ona wielokrotnie nowelizowana. Najobszerniejsze poprawki wprowadziła 
nowelizacja z 1988 i 1997 roku. Źzięki nim ustawa reguluje wszelkie kwestie dostępu, posiadania oraz obrotu broni  i 
amunicj  tak e w odniesieniu do prywatnych posiadaczy. Okre la tak e katalog broni zakazanych10. Poza Firearms Act 
znajdujemy równie  bardziej szczegółowe kwestie, które s  regulowane w ustawodawstwie lokalnym Szkocji i Irlandii 
Północnej. Jednak e , ta kwestia nie wyczerpuje problemu w sposób wystarczaj cy. 

 Zawarta w artykule pierwszym norma generalna ogranicza co do zasady prawo do posiadania broni wymagaj c 
odpowiedniego pozwolenia oraz cisłego przestrzegania zasad wynikaj cych z aktu normatywnego. O ile ustawa z 1968 
roku zawiera daleko id ce ograniczenia prawa obywatela do noszenia i u ywania broni to nowelizacje z lat 

                                                 
4 Tho as Jeffe so , http://ti u l. o / hfj , . . . 
5 Gu  Co t ol A t of  Title  U ited “tate Code Chapte   § , http://ti u l. o /oz t s , . . . 
6 Do ota Olej i zak, P a o do posiada ia i osze ia o i  “ta a h )jed o zo h, http:// iu ose.sej .go .pl/tekst /i- .ht , . . . 
7 H. B oga  , Histo ia “ta ó  )jed o zo h A e ki , W o ła  , s. - . 
8 “ta  Uz oje ia A e ki, http://ti u l. o /kk te , . . . 
9 C i e i  the U ited “tates, http://ti u l. o / gdt , . . . 
10 J. Kasp zak, W. B z ński, Nielegal e posiada ie o i i a u i ji, Biał stok , s. . 

http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-514.htm
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osiemdziesi tych pod aj  w kierunku całkowitego zakazu posiadania broni palnej11. Organem wydaj cym pozwolenia 
(certificate) na u ywanie, posiadanie, naprawianie i obrót broni  jest wła ciwy miejscowo komendant policji (chief 
officer). Wzór wniosku o wydanie pozwolenia okre la w drodze zarz dzenie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych12. Ustawa okre la kategorie osób, których prawo do posiadania broni podlega ograniczeniom lub które 
s  go pozbawione z mocy prawa. Kryteriami decyduj cymi o tym jest wiek i karalno ć. Posiadanie jakiejkolwiek broni i 
amunicji zakazane jest osobom poni ej 14 roku ycia, osoby poni ej 17 roku ycia nie mog  kupować ani wypo yczać 
adnej amunicji ani broni palnej. Noszenie broni bez opieki osoby maj cej ukończone co najmniej 21 lat jest zakazane 

młodzie y poni ej 15 roku ycia. Całkowity zakaz posiadania broni obejmuje osoby skazane na kary pozbawienia 
wolno ci lub pobytu w zakładzie poprawczym na okres trzech lat lub dłu szy. Komendant policji wydaje pozwolenia, 
je li uzna, e ubiegaj cy się jest osob , której mo na powierzyć broń paln  i nie podlega ustawowym ograniczeniom w 
tym zakresie, ma słuszny powód do posiadania broni i nie będzie w adnych okoliczno ciach stwarzała zagro enia dla 
porz dku publicznego. Komendant policji mo e udzielić tak e pozwolenia na posiadanie broni z katalogu broni 
zakazanych, je li ubiegaj cy się przedstawi odpowiednie upowa nienie (authority) Rady Obrony (Źefence Council). 
Pozwolenie okre la szczegółowo rodzaj broni i warunki, jakich przestrzegać musi jej posiadacz. Wydawane jest na okres 
trzech lat, za  po ich upływie mo e zostać odnowione na tych samych zasadach, jak przy wydawaniu po raz pierwszy. 
Mo e ono tak e zostać odwołane przez komendanta policji przed upływem trzyletniego terminu, je li uzna on, e 
posiadacz nie mo e dłu ej posiadać broni z racji zaburzeń psychicznych lub innych np. e posiadanie przez niego broni 
mo e stanowić zagro enie dla bezpieczeństwa publicznego lub jest on osob  objęt  ustawowymi ograniczeniami prawa 
do posiadania broni 13. Nowelizacja z 1997 roku nakazuje władzom utworzenie centralnego rejestru osób, które starały 
się o pozwolenie na broń, osób posiadaj cych pozwolenia oraz tych, którym wa no ć pozwoleń została przedłu ona14. 
Ustawa przewiduje tak e mo liwo ć udzielenia tymczasowego zezwolenia na posiadanie broni (police permit) oraz 
zezwolenia okresowego cudzoziemcowi odwiedzaj cemu Zjednoczone Królestwo ( visitors permit). 

 W Wielkiej Brytanii posiadanie broni wi e się z szeregiem restrykcji i w zwi zku z tym nie jest bardzo 
powszechne. W ostatnich latach pod wpływem kilku gło nych przestępstw z u yciem broni – opinia publiczna 
wymusiła na władzach państwowych wprowadzenie jeszcze ostrzejszych ograniczeń. Najbrutalniejszym atakiem była 
masakra w Źunblane, w której mierć poniosło 17 osób. Około godziny 9.30 czterdziestotrzyletni Thomas Hamilton 
wtargn ł do szkoły podstawowej. Następnie otworzył ogień do dzieci i ich nauczycielek ćwicz cych na sali 
gimnastycznej. Po strzelaninie popełnił samobójstwo. To wydarzenie skłoniło do wydania nowelizacji Żirearms Act 
wymierzonej przeciwko broni sportowej. Wynikiem tego jest praktycznie całkowity zakaz posiadania broni palnej15. 

 Przedstawiaj c sytuację Wielkiej Brytanii nie sposób nie wspomnieć o problemie Irlandzkiej Armii 
Republikańskiej. W roku 1971 zgin ł pierwszy brytyjski ołnierz z ich r k. Broń była dostarczana terrorystom głównie 
przez Irlandczyków mieszkaj cych w USA oraz libijskich dostawców. Oficjalny koniec walki zbrojnej IRA ogłosiła 28 
lipca 2005 roku16. Teoretycznie więc a  do tego czasu Brytyjczycy mogli spodziewać się ataku. Nie wpłynęło to jednak 
na ułatwienie dostępu do broni, która mogłaby przyczynić się do eskalacji konfliktu. Żunkcjonariusze policji nie byli 
dozbrajani z tego powodu. Obecnie jedynymi uzbrojonymi w pełni jednostkami s  te chroni ce lotniska, instalacje 
nuklearne, rodzinę królewsk  oraz CO19 czyli specjalna formacja Zarz du Operacji Centralnych17. To kolejny dowód 
na konsekwentno ć legislatorów.  

Całkiem inaczej przedstawiała się sprawa u naszych zachodnich s siadów, aktualny akt reguluj cy prawo dostępu 
do broni palnej posiada o wiele bogatsz  i problematyczn  historię. Pocz tek wiatowego kryzysu gospodarczego w 
1929 roku nadzwyczaj podgrzał atmosferę polityczn  w Niemczech. Kryzys wytworzył atmosferę rozpaczy i skłaniał 
ludzi do desperackich rozwi zań. W kraju zrobiło się niebezpiecznie, gdy  na ulicach cierały się ze sob  grupy 
przestępców. Było coraz więcej bójek, napadów i skrytobójstw na tle politycznym. Przemoc rodziła przemoc, przy czym 
przywódcy wszystkich ugrupowań pozowali na obrońców prawa i porz dku, nawet gdy usprawiedliwiali zabójstwa 
popełnione przez swoich ludzi18. Kryzys ekonomiczny i słaba kondycja państwa, w którym przestępczo ć osi gnęła 
bardzo wysoki wska nik było bezpo redni  przyczyn  zmian. W 1933 roku dzięki poparciu sfer konserwatywnych, 
większo ci generalicji i czołowych przedstawicieli przemysłu i finansjery, kanclerzem Niemiec zostaje Adolf Hitler. 
Zaraz po doj ciu do władzy ogłosił się führerem oraz wprowadził w ycie plan czteroletni, który miał na celu 
przywrócenie powszechniej słu by wojskowej oraz rozbudowę armii. W trakcie trwania planu czteroletniego 

                                                 
11 M. No ako ski, P a o osó  p at h do posiada ia o i  usta oda st ie t jski , iu ose.sej .go .pl/tekst /i- .ht , . . . 
12 Fi ea s A t , http:// .legislatio .go .uk/ukpga/ / /se tio / , . . . 
13 Fi ea s A t , http:// .legislatio .go .uk/ukpga/ / /se tio / , . . . 
14 Fi ea s A e d e t  A t , http://ti u l. o / f g , . . . 
15 “. Ede , Fi ea  Ce tifi ates i  E gla d a d Wales /  ,,Ho e Offi e “tatisti al Biuleti  / ,  Ma h  s. . 
16 B. O'B ie , IRA, Wa sza a , s. - . 
17 P. Do o iak, Bez o a poli ja ?, http:// .elo d . o.uk/ e s , pis, , . . . 
18 M. Bu leigh, T ze ia Rzesza No a histo ia, K akó  , s. . 
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/27/section/1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/27/section/1
http://www.elondyn.co.uk/newsy,wpis,15839
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postanowiono zbudować równie  autostrady, które podczas trwania planowanej wojny pozwoliłyby na szybkie 
przemieszczanie się pojazdów opancerzonych oraz produkcje uzbrojenia19. O ile posiadane zapasy broni Niemiec 
wystarczyły do podbicia Polski, Źanii, Norwegii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Żrancji, Jugosławii, żrecji i większo ci 
terytorium ZSRR poło onego w źuropie o tyle pó niejszy rozmiar walk szczególnie na froncie wschodnim wymagał 
olbrzymich dostaw broni i zapasów. Niemcy, co najmniej do połowy roku 1941 wierzyli, e t  wojnę uda im się wygrać. 
Pó niej nale ało podj ć wysiłki nie aby j  wygrać tylko aby zapobiec pora ce. W momencie wybuchu wojny niewielu 
Niemców pozostawało bez pracy. W rezultacie Wehrmacht mógł w czasie wojny otrzymać więcej broni ni  wynosiła jej 
wcze niejsza produkcja tylko dzięki zwiększeniu produktywno ci. Liczba pracowników do wrze nia 1944 roku wzrosła 
do 11 milionów. Pomimo to produkcja ci gle rosła. Przykładowo ilo ć amunicji w 1941 roku wzrosła o 75% w stosunku 
do roku 1939. Niemcy w tamtym okresie nale ały do państw posiadaj cych, jedne z największych arsenałów 
uzbrojenia20. 

Po kapitulacji sił zbrojnych w 1945 roku obowi zywał wydany przez władzę zakaz posiadania przez ludno ć 
niemieck  wszelkiej broni. Liberalizacja przepisów w tej dziedzinie na obszarze zachodnich stref okupacyjnych 
rozpoczęła się po przyjęciu ustawy zasadniczej z 23 maja 1949r. i utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec. W 1952 
przywrócono moc prawn  ustawie o broni z 18 marca 1938 roku „Reichswaffengesetz”. Przez wiele lat nie było jednak 
jasne, w jakim zakresie kompetencje ustawodawcze dotycz ce broni przysługuj  federacji, a w jakim krajom 
zwi zkowym, poniewa  konstytucja nie rozstrzygała tego jednoznacznie. Źopiero w 1972 roku nowelizacja ustawy 
zasadniczej uzupełniła w artykule 74 katalog ustawodawstwa konkurencyjnego nadaj c je landom w sytuacjach gdy nie 
obejmuje ich federacja. Ustawa ta po wprowadzeniu wielu zmian została zast piona aktualnie obowi zuj cym Ustawie o 
broni z 11 pa dziernika 2002r. „Waffengesetz”21. Ustawa reguluje wykonywanie czynno ci z broni  i amunicj  z 
uwzględnieniem interesów bezpieczeństwa i porz dku publicznego. Przez broń rozumie się broń strzeleck  22 oraz 
„przedmioty równowa ne”. Źo broni strzeleckiej zalicza się w szczególno ci broń paln , w której pocisk napędzany jest 
w lufie lub z niej wyrzucany w wyniku działania materiału miotaj cego23. Dokumentem po wiadczaj cym 
odpowiednie uprawnienia posiadacza pozwolenia na broń jest legitymacja posiadania broni oraz, w przypadku 
pozwolenia na noszenie broni, upowa nienie na broń. Niezbędnymi warunkami uzyskania pozwolenia na broń s  Ś 

1. Ukończone 18 lat. 
2. Wiarygodno ć osobista. 
3. Wykazanie się odpowiedni  wiedz  i umiejętno ciamiś 
4.Uzasadniony powód w momencie otrzymywania upowa nienia na broń lub pozwolenia na strzelanie. 
 Mo na odmówić wydania pozwolenia na nabycie, posiadanie, noszenie i strzelanie, je li wnioskodawca nie 

mieszka na terenie Niemiec, posiada przeszło ć kryminaln  lub gdy wi e się to z zagro eniem24. Za wykonanie ustawy 
o broni i amunicji odpowiadaj  władze landów, zgodnie z przepisem 83 ustawy zasadniczej Ś „rz dy landów lub 
wyznaczone przez nie urzędy mog  w drodze rozporz dzeń wyznaczyć organy wła ciwe do wykonywania niniejszej 
ustawy, o ile nie s  nimi organy federalne”25. Niemcy nie posiadali do 2013 roku centralnego rejestru broni, liczba 
jednostek zarejestrowanych w 2001 r. była szacowana na 7,2 mln, liczba pozwoleń na 2,3 mln, wg innego ródła liczba 
jednostek w 2006 r. szacowana była na 10 mln, a liczba jednostek, które powinny być zgodnie z prawem 
zarejestrowane, a nie były, na 20 mln. Mo na spekulować, e nielegalne posiadanie wynika z historycznych 
do wiadczeń i kształtowania się prawa o broni w warunkach jednoczesnej stygmatyzacji Niemiec odpowiedzialno ci za 
wojnę i zbrodnie re imu26.  

 Cywilizacja jest bardzo podzielona w kwestii zró nicowanej regulacji dostępu do broni palnej przez obywateli. 
Zwolennicy jako przykład wskazuj  Stany Zjednoczone jak państwo bezpieczne i wolne, gdzie obywatel mo e bronić 
swego mienia. Przeciwnicy widz  w broni palnej du e niebezpieczeństwo, które trzeba zauwa yćŚ mało precyzyjna 
regulacja prawna i szeroki kr g odbiorców prowadzi do nadu yć, czyli zagro enia. W Stanach Zjednoczonych 
zastosowano rozwi zanie liberalne, uznaj ce, i  posiadanie broni jest niejako prawem obywatela. Jednak trzeba 
pamiętać, e z takiego zało enia wychodzono w XVIII wieku, kiedy uchwalano konstytucje, a był to okres walk 
kolonistów o wolno ć z Anglikami oraz ochrona przed dyktatur . W XIX i XX wieku w okresie równie  niezwykle 

                                                 
19 M. Bu leigh, T ze ia Rzesza No a histo ia, K akó  , s. . 
20 Gospoda ka oje a, http:// .t ze ia zesza.i fo/gospoda ka- oje a- .ht , . . . 
21 M. M óz, P a o do o i  Pols e i Eu opie, Wa sza a , s. . 
22 W ozu ie iu usta  o ią pal ą jest każda p ze oś a oń lufo a, któ a iota, jest p zez a zo a do iota ia lu  oże ć p z stoso a a do 

iota ia jed ego lu  iększej li z  po iskó  lu  su sta ji  iku działa ia ate iału iotają ego. 
23 Waffe gesetz [WaffG] [Weapo s A t], O t. , , ,http://ti u l. o /k t pf . . . 
24 Waffe gesetz [WaffG] [Weapo s A t], O t. , , http://ti u l. o /k t pf, . . . 
25 Waffe gesetz [WaffG] [Weapo s A t], O t. , , http://ti u l. o /k t pf, . . . 
26 M. M óz, Posiada ie o i st zele kiej p zez oso  fiz z e: p a o, polit ka, p akt ka, Biu o a aliz sej o h,  a a , 
http://ti u l. o / dt d, . . . 
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burzliwych wojen, problem nie był tak widoczny. W czasach współczesnych sytuacja zmieniła się diametralnie. 
Aktualnie władze staraj  się zakazać na pocz tek dostępu do broni szturmowej. W 2013 roku Źemokraci zło yli nawet 
projekt ustawy – jednak e wywołało to fale krytyki i niezadowolenia społeczeństwa, przeciwników nie brakowało w 
samej partii. Według sonda u Pew Research Center zdecydowana większo ć, ponad 80 proc. Amerykanów, popiera np. 
surowsze kontrole nabywców broni palnej czy zakaz nabywania broni przez osoby chore psychiczne27. Wnioskować 
mo na, i  20 proc. nie widzi w tym problemu – co na realia europejskie byłoby niedopuszczalne. Pozbawienie 
Amerykanów prawa do posiadania broni nie będzie łatwe, bo lobby zwolenników uzbrojonego społeczeństwa, za 
którym stoj  koncerny zbrojeniowe jest bardzo potę ne. Konstruktorzy amerykańskiej konstytucji rozumieli, e ka da 
władza ma tendencje do ustanowienia tyranii. Uwa ali oni, e uzbrojone społeczeństwo jest gwarantem, e takie 
usiłowania zostan  zduszone w zarodku28. Wielka Brytania stosuj ca porz dek prawny systemu common law 
wprowadza skrajn  restrykcję na tle innych państw europejskich. Źoktryna zwraca jednak uwagę, e jest to restrykcja 
bardzo egalitarnaś je li jaki  rodzaj broni jest zakazany to jest on zakazany bez wyj tku, je li przyjęto jakie  
przedmiotowe kryteria wydawania pozwoleń to te  stosuje się je jednakowo wobec wszystkich. Sami Brytyjczycy s  
skłonni twierdzić, e państwo próbuje zapewnić im bezpieczeństwo poprzez ich izolację od niebezpiecznych 
przedmiotów a nie dbaj c o ich bezpieczeństwo społeczne. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, która z tych regulacji 
jest najlepsza, jednak Niemcy pod tym względem wyró niaj  się na tle innych państw. Pozwolenie mo e być wydawane 
ze względu na szczególnie uzasadniony powód. Występuje logiczna weryfikacja klasyfikacji osobistych (karany – 
niekarany, zdrowy - chory, potrafi posługiwać się broni  - nie potrafi). Warto przypomnieć, e zgodnie z raportem 
Komisji źuropejskiej dotycz cym implementacji dyrektywy, wskazanym w rozdziale Prawo Unii źuropejskiejŚ Niemcy 
s  państwem w którym istnieje broń zakazana albo broń dostępna za pozwoleniem29. 

Podsumowuj c Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy w sposób zró nicowany reguluj  dostęp do broni 
palnej. Indywidualny wpływ na opisywan  problematykę państwa zawdzięczaj  historii, kulturze i postawie 
społeczeństwa. żłównym celem badawczym pracy było zestawienie ró nych systemów prawnych wyró niaj cych się 
na tle międzynarodowym.  

Próba stwierdzenia, która z regulacji jest nowoczesna i za razem kompletna stanowi bardzo trudne zadanie. 
Rozumieć przez to nale y państwo, które nie wył cza dostępu do broni palnej obywatelom a jednocze nie zawę a kr g 
potencjalnych odbiorców o osoby niepo dane. W Polsce procedura ubiegania się o pozwolenie jest bardzo podobnaŚ 
najpierw badania, następnie z dowodem wpłaty ustawowo ustalonej kwoty udajemy się na komendę. Składaj c podanie 
nale y udowodnić, e ma się powód, aby posiadać broń. Co za tym idzie np. je li jest to broń my liwska, to nale y 
zał czyć odpowiednie dokumenty wiadcz ce o byciu my liwym, je li sportowa to sportowcem itd. Nale y stwierdzić i  
polskie przepisy normuj ce mo liwo ć uzyskania pozwolenia na broń nale  do bardziej restrykcyjnych ni  niemieckie. 
Wyra nie bardziej liberalna jest tak e unijna dyrektywa o broni i amunicji. Równie  praktyka organów policji w 
zakresie wydawania pozwoleń sprawia, i  w rodowiskach osób u ywaj cych broni palnej dominuje pogl d o niezwykle 
trudnym dostępie do legalnego posiadania broni w Polsce oraz o bardzo skomplikowanych procedurach uzyskiwania 
zezwolenia. W ostatnich latach jednak coraz czę ciej odnotowuje się głosy i apele ze strony rozmaitych rodowisk o 
dokonanie pewnej liberalizacji ustawy o broni i amunicji ułatwiaj cej dostęp do broni w Polsce. Dlatego, na 
wyró nienie zasługuje niemiecka regulacja, która została wykonana z największ  precyzj . Proces prowadz cy do 
uzyskania pozwolenia zostaje przeprowadzany w sposób nienaganny. Dowodem tego jest zminimalizowanie ryzyka 
przyznania broni palnej osobie nieupowa nionej poprzez poł czenie weryfikacji zdrowia psychicznego, niekaralno ci i 
umiejętno ci strzeleckich wraz ze szczególnym powodem który musi być udowodniony przed wła ciwym rzeczowo 
organem. Warto dostrzec, i  niemiecka regulacja była wzorem dla innych państw europejskich. 

 Nale y dostrzec, i  zagro enie nie le y w przedmiocie, czyli samej broni palnej a w u ytkownikach którzy w 
niewła ciwy sposób z niej korzystaj  Ś „Nie ma gorszego poł czenia ni  broń, głupota i strach. Wszystkiego najgorszego 
mo na się wówczas spodziewać”30. 

 
*** 

 
 

The purpose of this study was to investigate the regulations concerning access to firearms in different legal system. The 
article depicts problems regarding access to firearms and appraisement connected with permission to own weapons. 

                                                 
27 )akaz o i  U“A, http://ti u l. o /oh e , . . . 
28 Władze U“A uszą z aleźć sposó  a oz oje ie o o ateli ?, http://ti u l. o / d et  , . . . 
29 Broń pal a a ezpie zeństwo wew ętrz e UE: o hro a o ywateli i zakłó a ie ielegal ego ha dlu, http://ti u l. o /op k, . . . 
30 R sza d Kapuś iński, http://ti u l. o / h , . . . 
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Scientific article describes assessment criteria and solutions that are applied to prevent unauthorized weapon posession. 
Authors' examined the regulations of the common law and German law system and concluded that the latter is more 
efficient in the field. The attempts to change law in this field does not produce a satisfactory result. The study aim was 
to reveal the rising in criminal activity in the United States and its link to easy access to firearms. Moreover, to explicit-
ly point out the lack of effect this changes have had, which is a contrast to constitutionally guaranteed freedom of 
Americans. The paper is a summary of work in the field of comparative law and an attept to find the best solution under 
its principles. 
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 Prawo do prywatno ci jest głównie rozpatrywane jako prawo przysługuj ce jednostce. W Polskim systemie 

prawnym jest ono zagwarantowane w art. 47 Konstytucji, który stanowi, e ka dy ma prawo do ochrony prawnej ycia 
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim yciu osobistym1. O prawie do 
prywatno ci mowa jest te  w licznych przepisach prawa cywilnego. Prywatno ć wynika z wszystkim nam znanego 
dobra osobistego jakim jest godno ć człowieka, która traktowana jest jako główne, niezbywalne i wszystkim 
przysługuj ce prawo. W moim referacie postaram się przedstawić sytuacje pracowników, podczas których ich prawo do 
prywatno ci mo e być naruszane oraz zwrócę uwagę na problem ochrony owego prawa. Prywatno ć pełni wa n  rolę 
w yciu ka dego z nas. Jest ona gwarantem poczucia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Prywatno ć jest jedn  z przesłanek utrzymania systemu demokratycznego, który umo liwia rozwi zywanie konfliktów 
w sposób pokojowy i zapewnia wszystkim równo ć2. Ochrona prywatno ci pracowników została skodyfikowana w 
wyniku nowelizacji kodeksu pracy w 1996 r. w artykule 11 1 K.P. Artykuł ten zobowi zuje pracodawcę do 
poszanowania godno ci i innych dóbr osobistych pracownika. 
 Na przestrzeni lat dostrzegamy, e prywatno ć w relacjach między pracownikiem a pracodawc  odgrywa coraz 
większ  rolę. Zaczęto rozumieć, e koniecznie jest uwzględnianie potrzeb pracownika. Obecnie, kładziony jest nacisk 
na jeden z wielu celów prawa pracy, jakim jest branie pod uwagę zdania oraz interesu nie tylko pracodawcy, ale w du ej 
mierze pracownika. Mo liwo ć korzystania do pewnego stopnia z prywatno ci wpływa równie  na lepszy stan umysłu 
pracownika, w efekcie czego zwiększa się bezpieczeństwo i higiena wykonywanej pracy. Nie mo na pomin ć faktu, e 
posiadanie przez pracownika prywatno ci w pracy wpływa na zwiększenie poczucia poszanowania pracownika przez 
pracodawcę.  
 Prawo do prywatno ci pracowników jest zagwarantowane w wielu aktach prawa międzynarodowego. Między 
innymi w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowej Organizacji Pracy czy 
standardach Rady Europy3. Wracaj c do ustawodawstwa polskiego, zgodnie z art. 111 k.p. pracodawca jest obowi zany 
szanować godno ć i inne dobra osobiste pracownika. Owa zasada została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 
w oparciu o zasady zawarte w konwencjach MOP. Konwencje te przywi zuj  znaczn  wagę do poszanowania godno ci 
i innych dóbr osobistych pracownika. Do dóbr osobistych, o których wspomina art. 111 K.P., nale y zaliczyć równie  
prawo do prywatno ci. Zakwalifikowanie art. 111 K.P. do podstawowych zasad prawa pracy uczyniło ochronę 
prywatno ci pracownika elementem podstawowej tre ci stosunku pracy i jednym z podstawowych obowi zków 
pracodawcy4.  
Jak zauwa a T. Liszcz, w relacjach między pracownikiem a pracodawc  wa ne jest rozgraniczenie spraw prywatnych od 
spraw, które wynikaj  z ł cz cego ich stosunku pracy. Prywatno ć jest co do zasady obszarem, w który pracodawca nie 
mo e ingerować. Tyczy się to miejsca i czasu wykonywania pracy jak i czasu wolnego od pracy. Jest więc to ta czę ć 
ycia czy te  aktywno ci pracownika, która pozostaje niedostępna dla pracodawcy i nie posiada on adnych uprawnień 

kontrolnych czy kierowniczych. Podsumowuj c, wy ej sformułowane rozumienie prywatno ci, mo na powiedzieć, e 
prawo pracownika do prywatno ci to obszar autonomii pracownika w relacjach z pracodawc  i obowi zek pracodawcy 
poszanowania i nienaruszania tej autonomii. 

Nie nale y jednak zapominać, e uprawnienia kontrolne pracodawcy s  jednak niezbędne do utrzymania 
odpowiedniego poziomu i jako ci pracy zgodnego z przepisami. Całkowity brak uprawnień ze strony pracodawcy 
skutkowałby jakikolwiek stopień zale no ci bezcelowym. Nale y zgodzić się z Z. żóralem który twierdzi, e zakres 
kontroli jest ograniczony zarówno celem stosunku pracy oraz regułami obowi zuj cego porz dku prawnego, w tym 
norm dotycz cych ochrony prywatno ci pracownika. Trafnym jest więc stwierdzenie , e prawo do kontrolowania 
pracownika nie mo e być postrzegane jako władztwo nad pracownikiem lub nadmierna ingerencja w sferę 
prywatno ci5. Warto zwrócić uwagę, e to wła nie podczas wykonywania przez pracodawcę uprawnień kontrolnych 
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najczę ciej pojawi się zagadnienie prywatno ci pracownika i ochrony wynikaj cej z tego prawa. Wynika to z faktu, e 
wykonywanie obowi zków pracowniczych często poł czone jest z elementami sfery prywatnej pracownika.  

Przedstawię obszary , na gruncie których najczę ciej mamy do czynienia z problematyk  poszanowania prawa do 
prywatno ci pracownika.  

Pierwszym z elementów składaj cych się na prawo do prywatno ci jest tak zwana autonomia informacyjna. Z 
ochron  danych osobowych mamy do czynienia nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy lecz ju  w momencie 
ubiegania się o zatrudnienie. Wspomniana autonomia zakłada, e na ka dej jednostce ci y obowi zek ujawniania 
informacji jej dotycz cych tylko w takim zakresie, w jakim został on zastrze ony w przepisach prawa. Na gruncie 
Kodeksu Pracy artykuł 22 1 okre la zakres informacji, jakich pracodawca mo e dać od pracownika, czy od osoby 
staraj cej się o uzyskanie pracy. Uzupełnieniem w tej kwestii jest równie  rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika6.  Celem art. 22 1 K.P. jest 
zapobieganie nadu ywania przez pracodawcę zbierania zbędnych do pracy informacji o pracowniku. Informacje ujęte w 
art. 221 K.P. mo na podzielić na cztery sferyŚ identyfikacji personalnej, pracy, tajemnicy osobistej i tajemnicy prywatnej. 
Źo sfery identyfikacji personalnej nale y zaliczyć imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania oraz numer 
PźSźL. Źo sfery pracy nale y zaliczyć wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Inne dane osobowe 
pracownika s  to elementy sfery tajemnicy osobistej. W przypadku pozostałych informacji pracodawca nie został 
upowa niony do ich dania uznaj c je za chronione przed ujawnieniem. Niew tpliwie wa nym elementem w ochronie 
prawa do prywatno ci pracownika jest ustawa o ochronie danych osobowych. Konieczno ć jej przestrzegania przez 
pracodawców skutkuje wpływem tego aktu na stosunki między nim, a zatrudnianymi osobami. Ustawa o ochronie 
danych osobowych dokładnie wyznacza granice ochrony ycia prywatnego pracowników. Wskazuje przesłanki, które 
umo liwiaj  przetwarzanie danych osobowych pracownika. Podsumowuj c pracodawca nie ma adnej swobody w 
dysponowaniu prywatnymi informacjami o pracownikach. Zachowania niezgodne z wy ej omówion  ustaw , czy art. 
221 k.p. s  niew tpliwie naruszeniem prawa pracownika do prywatno ci7.  

Kolejnym uprawnieniem pracodawcy, które mo e ingerować w sferę prywatno ci pracownika jak i jeszcze osoby 
niezatrudnionej jest uprawnienie pracodawcy do zaci gnięcia informacji o karalno ci pracownika lub osoby staraj cej 
się o pracę. Ustaw  z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym nadano pracodawcom prawo do informacji o 
osobach, których danymi dysponuje wy ej wymieniony rejestr. Pracodawca ma dostęp do takich danych w celu 
zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralno ci, korzystania z pełni praw 
publicznych, a tak e ustalenia uprawnienia do zajmowania okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego zawodu 
lub prowadzenia okre lonej działalno ci gospodarczej. Pracodawca ma prawo zasięgnięcia informacji o osobie, któr  
chce zatrudnić jak i równie  o zatrudnionym, którego chce przenie ć na stanowisko wymagaj ce niekaralno ci. Nale y 
jednak pamiętać, e nie jest to prawo nieograniczone. Pracodawca mo e jedynie sprawdzić czy pracownik lub 
ubiegaj cy się o pracę nie był sprawc  przestępstwa umy lnego. Nale y pamiętać, e prawo do prywatno ci, jakie 
przysługuje pracownikowi, nie pozwala na dowolne korzystanie z informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze 
Karnym. Podczas pozyskiwania takich informacji pracodawca powinien przedstawić swój interes prawny w uzyskaniu 
danych o karalno ci. Aby interes pracodawcy w pozyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego był uzasadniony 
nale y wykazać zwi zek między popełnionym przestępstwem a stanowiskiem (rodzajem pracy), o które ubiega się 
kandydat8. W tej kwestii istniej  ró ne opinie. S  tacy, którzy twierdz  i  pracodawca ma prawo dać informacji o 
karalno ci nawet gdy nie jest to przewidziane w normach prawnych i gdy pracownik nie wyra a zgody na pozyskanie 
takich danych. Moim zdaniem ten pogl d nie ma swojego uzasadnienia i niew tpliwie ingeruje w sferę prywatno ci 
pracowników oraz osób ubiegaj cych się o dane stanowisko, czy dan  pracę. Bardzo kontrowersyjn  spraw  jest 
uzyskiwanie przez pracodawcę informacji dotycz cej religii i wyznania pracowników. Jak wiemy, artykuł 53 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, e ka demu zapewnia się wolno ć sumienia i religii9. Pracownik ma 
prawo do zachowania w tajemnicy swojego wyznania. Co do zasady danie takich informacji przez pracodawcę będzie 
naruszeniem podstawowych praw pracownika do prywatno ci. Wyj tkiem od tej zasady s  reguły zawarte w art. 183b§4 
K.P. Zgodnie z tym artykułem ko cioły i inne zwi zki wyznaniowe , organizacje których etyka opiera się na religii, 
wyznaniu lub wiatopogl dzie maj  prawo dostępu do informacji o religii i wyznaniu je eli zadania wykonywane przez 
pracownika maj  charakter zwi zany z religi , wyznaniem, wiatopogl dem. Stawianie okre lonych wymagań w takich 
wypadkach nie jest nierównym traktowaniem w zatrudnieniu i wiedza pracodawcy dotycz ca religii czy wyznania jest 
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usprawiedliwiona10.  Pracodawca mo e tak e legalnie uzyskać informację o przekonaniach religijnych pracownika 
zgodnie z §5 rozporz dzenia Ministra źdukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, który przewiduje, e przedszkole lub szkoła 
zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, wył cznie na podstawie imiennego pisemnego 
skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez wła ciwego biskupa diecezjalnego w przypadku 
Ko cioła katolickiego albo wła ciwe władze zwierzchnie ko ciołów i zwi zków wyznaniowych w przypadku 
pozostałych ko ciołów oraz innych zwi zków wyznaniowych. 
Podsumowuj c to zagadnienie, uzyskanie informacji o wyznaniu czy religii pracownika nie będzie nieuzasadnion  i 
bezprawn  ingerencj  w jego sferę prywatno ci w przypadkach gdy owe informacje i pogl dy pracownika stanowi  
podstawę zatrudnienia na danym stanowisku.  

Warto jest te  wspomnieć o prawie do prywatno ci przez pryzmat kontroli osobistej pracownika w miejscu pracy.  
Stosowanie tej formy kontroli mo e powodować zagro enie dla prywatno ci, godno ci i innych dóbr osobistych 
pracownika. Sposób jej realizacji ingeruje bowiem bezpo rednio w sferę intymno ci danej osoby. W doktrynie rozró nia 
się dwie sytuacje gdy dokonanie przeszukania pracownika jest dopuszczalne. Pierwsza ma miejsce gdy istniej  
uzasadnione przesłanki do podejrzenia pracownika o to, e wynosi on mienie zakładu pracy. Pracodawcy w takich 
przypadkach powołuj  się na swój własny interes. Źrug  form  kontroli jest tak zwana kontrola prewencyjna. Znajduje 
ona swoj  podstawę w obowi zuj cych przepisach. Polecenie pracodawcy do poddania się kontroli osobistej jest zgodne 
z prawem, jednak nie powinno naruszać godno ci osobistej pracowników11. Dokonanie i przeprowadzenie takiej 
kontroli bywa kłopotliwe i wywołuje wiele kontrowersji zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników. W tej 
sprawie warto jest przytoczyć orzeczenie S du Najwy szego, który zaj ł stanowisko w tej sprawie. Wyrokiem z dnia 13 
kwietnia 1972 roku S d Najwy szy stwierdził Ś „Stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub 
ustalonych zwyczajów przeszukiwania członków załogi w celu zapobiegania wynoszenia mienia zakładów pracy jest 
zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników ( art. 23 i 24 k.c.) wówczas, gdy pracownicy zostali 
uprzedzeni o mo no ci stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia społecznego i gdy kontrola ta jest 
wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi w sposób nie pozostaj cy w sprzeczno ci ze swym 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współ ycia społecznegoą. W tym wyroku S d Najwy szy 
wskazuje trzy przesłanki legalno ci kontroli jakimi powinni kierować się pracodawcy aby nie doprowadzić do 
nadu yć12. Podsumowuj c, brak jest jakichkolwiek uregulowań w sprawie kontroli osobistej pracownika przez 
pracodawcę. Niestety brak takiej regulacji nie sprzyja pracownikom. Uwa am, e niezbędne jest uregulowanie prawne 
podstaw do przeprowadzania kontroli osobistej pracowników, zasad takiej kontroli i sposobu informowania pracownika 
o mo liwo ci przeprowadzenia kontroli.  

Kolejnym w tkiem, który chcę pokrótce omówić jest kontrola trze wo ci pracownika. Jako nieliczna znajduje ona 
swoje uregulowanie w przepisach prawa. Podstawy prawne kontroli trze wo ci pracownika zawarte s  w ustawie z dnia 
26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w wydanym na jej 
podstawie rozporz dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu 
dokonywania badań na zawarto ć alkoholu w organizmie. Uprawnienie kontrolne pracodawcy w tym zakresie powinno 
być znane wszystkim pracownikom i nie budzi adnych kontrowersji. Najczę ciej owa kontrola jest skutkiem 
podejrzenia pracownika o naruszenie podstawowych obowi zków pracowniczych w tym przypadku obowi zku 
pozostawania w trze wo ci. Nale y zgodzić się z tez  wyroku s du z dnia 15 pa dziernika 1999 r., e „Uzasadnione 
okoliczno ciami polecenie udania się na komisariat policji w celu zbadania stanu trze wo ci pracownika nie narusza 
jego godno cią oraz jego dalszymi wywodami, i  „O naruszeniu godno ci i dóbr osobistych mo na by mówić wówczas, 
gdyby adne okoliczno ci obiektywnie nie uzasadniały tego rodzaju podejrzeńą13.Omawiana forma kontroli ma 
szczególne znaczenie dla bezpiecznej i zgodnej z zasadami higieny pracy. Nietrze wi pracownicy s  zagro eniem dla 
innych pracowników, dla osób trzecich ale przede wszystkim dla samych siebie. Jak wynika z artykułu 207 §1 K.P. do 
obowi zków pracodawcy nale y ochrona ycia i zdrowia pracowników, a ta forma kontroli ma to zdecydowanie na 
celu14. Niestety proces przeprowadzania kontroli niesie ryzyko zagro enia dóbr osobistych pracownika, szczególnie jego 
godno ci i bardzo istotnego dla ka dego człowieka prawa do prywatno ci. Procedura badania trze wo ci została 
dokładnie uregulowana w rozporz dzeniu w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawarto ć alkoholu w 
organizmie. Badanie trze wo ci pracownika mo e odbyć się w trzech formachŚ badania wydychanego powietrza, 
badania krwi oraz badania moczu. Źwie ostatnie czynno ci mog  być przeprowadzone wył cznie przez lekarza, badanie 
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wydychanego powietrza mog  na terenie zakładu pracy dokonać pracodawcy lub osoby przez niego upowa nione. W 
celu poszanowania prawa do prywatno ci i godno ci pracowników pracodawca obowi zany jest postępować zgodnie z 
procedurami, inaczej nara ony będzie na zarzut ingerencji w sferę prywatn  pracowników15. Uwa am, e dzięki 
obecnym regulacjom zarówno pracownicy jak i pracodawcy powinni mieć wiedzę jak ustosunkować się do kontroli 
trze wo ci pracownika. Regulacje, w których s  dokładnie przedstawione procedury przeprowadzania kontroli 
powoduj  i  w tej sferze jest coraz mniej naruszeń ze stron pracodawców.   

 
 W zwi zku z komputeryzacj  i licznymi urz dzeniami elektronicznymi w miejscach pracy nie sposób jest 
zapomnieć o ró nych formach kontroli elektronicznej pracowników. W moich krótkich rozwa aniach skupie się na 
monitoringu za po rednictwem kamer u ytkowych. Monitoring jest pojęciem prawnym i w doktrynie przyjęto i  s  to 
czynno ci przedsięwzięte w celu gromadzenia informacji o pracownikach poprzez poddanie ich obserwacji, czy to 
bezpo redniej, czy to z u yciem urz dzeń elektronicznych. Jest to pojęcie bardzo szerokie. Według definicji przyjętej 
przez Międzynarodow  Organizacj  Pracy monitoring obejmuje wykorzystanie takich urz dzeń, jak komputery, 
kamery, sprzęt wideo, aparaty d więkowe, telefony i inne rodki komunikacji, oraz stosowanie ró nych metod ustalania 
to samo ci i poło enia oraz innych form nadzoru16. Istnieje wiele powodów, dla których pracodawcy decyduj  się 
monitorować działania swoich pracowników. Przede wszystkim jest to wykrywanie i zapobieganie kradzie om czy 
oszustwom na terenie zakładu pracy. Monitoring ułatwia pracodawcom rozwi zywanie sporów w sprawach o 
molestowanie, czy dyskryminowanie. Bez w tpienia jest to rodek, który mobilizuje pracowników do pracy i tym 
samym zwiększa efektywno ć ich pracy. Żorma kontroli jak  jest monitoring w zakładach i miejscach pracy ma 
niew tpliwy wpływ na sferę prywatno ci pracownika, do której ma on prawo równie  w trakcie wiadczenia pracy. W 
doktrynie wymieniane s  warunki, jakie powinny zaistnieć aby zastosowanie monitoringu było dopuszczalne i zgodne z 
poszanowaniem prawa do prywatno ci wszystkich osób objętych t  form  kontroli. Warto je znać, w celu ochrony 
swoich praw. Po pierwsze monitoring powinien być zgodny z prawem. Zakazane jest stosowanie np. nielegalnego 
podsłuchu. żromadzone dane osobowe podczas monitorowania, powinny być strze one zgodnie z ustaw  o ochronie 
danych osobowych. Kolejnym warunkiem jest to, i  stosowanie monitoringu powinno mieć wyra n  i uzasadnion  
przyczynę. Wa ne jest równie  poinformowanie pracowników o przeprowadzaniu takiej formy kontroli. Pracodawca 
powinien okre lić reguły monitoringu z uwzględnieniem sfery prywatnej, w ramach której dokonywane s  czynno ci 
bezpo rednio niezwi zane z prac . Podczas monitorowania pracodawca powinien stosować metody, które jak najmniej 
naruszaj  prywatn  sferę pracowników. Wracaj c do monitoringu za pomoc  kamer u ytkowych, w polskim systemie 
prawnym brak jest szczegółowych regulacji odnosz cych się do kontroli pracowników przy pomocy kamer. Badaj c 
legalno ć monitorowania pracowników w wy ej wymieniony sposób, legalno ć kontroli nale y rozpatrywać tylko przez 
pryzmat wspomnianych ju  przeze mnie warunków wymienianych w doktrynie. Prawo do prywatno ci prawnika nie 
zostaje naruszane przez samo kontrolowanie go za pomoc  monitoringu kamer u ytkowych. żdy pracodawca informuje 
swoich pracowników o takiej formie kontroli i stosuje się do wytycznych jej zgodno ci z prawem, monitoring mo e 
słu yć zarówno pracodawcom jak i pracownikom17. W tym przypadku z powodu braku jasnych uregulowań w 
przepisach często dochodzi do naruszeń ze stron pracodawców, którzy nie stosuj  się do wytycznych i wkraczaj  w 
sferę prywatn  pracowników.  

Ostatni  kwesti , któr  poruszę w swoim referacie jest zachowane pracownika poza miejscem pracy.  
Wydawać by się mogło i  czas wolny od pracy, a konkretnie to, w jaki sposób go wykorzystujemy w aden sposób nie 
powinno interesować naszego pracodawcy. Wielu z nas wyznaje zasadę i  pracodawca nie mo e kontrolować, ani 
wpływać na nasze zachowanie poza zakładem pracy i w czasie wolnym od niej, a wszelkie takie działania naruszaj  
nasze prawo do prywatno ci. Niestety jest to mylne wyobra enie i przytoczę parę przykładów na poparcie mojej tezy. 
Niew tpliwie ka dy z nas jest wolnym człowiekiem i mo e sam dowolnie dysponować swoim czasem wolnym. Istniej  
jednak sytuacje, w których pracodawca ma prawo kontroli naszego czasu wolnego oraz mo e wymagać od 
pracowników konkretnego zachowania , co w jaki  sposób mo e naruszać nasz  prywatno ci w yciu pozazawodowym.  
Po pierwsze warto jest wiedzieć i  ustawodawca zobowi zał pracowników na konkretnych stanowiskach pracy do 
okre lonych zachowań18. Źo godnego zachowania się w pracy i poza ni  zobowi zani s  urzędnicy państwowi i 
samorz dowi. Nauczyciele zobowi zani s  do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a lekarze do wykazania 
nienagannej postawy etycznej. Źo owych zachowań pracownicy s  zobowi zani równie  podczas swego czasu 
prywatnego, a kontrola pracodawcy na tym tle nie narusza ich dobra osobistego jakim jest prywatno ć. Szczególnej 
postawy poza prac  pracodawcy mog  wymagać od osób, zajmuj cych kierownicze stanowiska, których obserwowanie 
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 M.Kuba, Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy, Warszawa 2014, s. 179-182. 
16

 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, 2007, s. 422. 
17

 M. Kuba, Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy, Warszawa 2014, s. 278. 
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 M. Wuj z k, P a o p a o ika do o h o  p at oś i, Wa sza a , s. .  
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ma wpływ na kreowanie opinii o pracodawcy. Uznawane jest bowiem, e pracownicy zobowi zani s  do dbania o dobro 
zakładu pracy równie  w czasie wolnym od pracy. S d Najwy szy stwierdził bowiem, e wykonywania podstawowych 
obowi zków pracowniczych, do jakich nale y między innymi dbanie o dobro zakładu pracy nie mo na jedynie 
ograniczyć do czasu pracy. . Źotyczy to poza dbaniem o dobro zakładu pracy, obowi zku zachowania tajemnicy 
zwi zanej z wykonywan  prac , obowi zku nieprowadzenia działalno ci konkurencyjnej wobec pracodawcy. Przytoczę 
orzeczenie S du Najwy szego dotycz ce zachowania pracownika poza czasem pracy zwi zanego z przestępstwem. S d 
uznał, e pracodawca mo e na własn  rękę dowiadywać się i badać okoliczno ci zwi zane z postępowaniem pracownika 
w czasie prywatnym w celu ustalenie czy zachowanie posiada znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 52 §1 pkt. 
2 K.P. Niew tpliwie takim działaniem pracodawca wkracza w sferę prywatno ci pracownika, nie łamie jednak prawa i 
nie podejmuje bezprawnego działania zgodnie z art. 24 §1 K.C19. Reasumuj c, pracodawcy nie powinni kontrolować 
swoich pracowników poza miejscem i czasem ich pracy. Ka dy pracownik ma prawo do tworzenia swojej sfery 
prywatnej i poczucia bezpieczeństwa. Od tej zasady istnieje jednak wiele wyj tków, z których ka dy znajduje swoj  
podstawę w art. 100§2 pkt. 4 K.P. tj. dbanie o dobro zakładu pracy jako obowi zek pracownika czy ustawach 
zwi zanych z wykonywaniem konkretnych zawodów20.  

Podsumowuj c, zgodnie z art. 11 1 K.P. obowi zkiem ka dego pracodawcy jest szanowanie dóbr osobistych ka dej 
zatrudnionej przez niego osoby. Prawo do prywatno ci jest bez w tpienia jednym z owych dóbr i podlega ochronie 
prawnej. W zwi zku z modernizacj  i energicznym rozwojem zakładów pracy pracownicy coraz czę ciej s  nara ani na 
ingerencję pracodawców w sferę prywatn , gdy  stosuj  szybsze i skuteczniejsze formy kontroli pracowników.  
Jak ju  wspomniałam w referacie, pracodawcy maj  liczne uprawnienia kontrolne, często wi e się to z ingerencj  w 
sferę prywatno ci pracowników. Nie jest to jednak prawo nieograniczone. Pomimo tego, i  wiele kwestii nie zostało 
uregulowane, informacji o legalno ci kontroli oraz granicy wkraczania w sferę prywatn  szukać mo emy w doktrynie.  
W sprawach kontroli osobistej, czy zachowania pracownika w czasie wolnym od pracy, gdzie nie ma jasno 
sprecyzowanych przepisów kierujemy się licznym orzecznictwem S du Najwy szego. Uprawnienie jakim jest 
prywatno ć odgrywa istotn  rolę w yciu ka dego z nas. Wa ne jest, aby pracownicy czuli się w pracy komfortowo i 
mieli wiadomo ć, e ani pracodawca, ani współpracownicy nie mog  bezpodstawnie ingerować w ich ycie osobiste. 
Obecnie toczonych jest wiele sporów w zwi zku z naruszeniem prawa do prywatno ci pracownika i nieuniknione jest, 
e takie spory będ  się zawi zywały.Moim zdaniem bardzo wa ne jest eby zarówno pracownicy jak i pracodawcy znali 

swoje prawa i wzajemnie się szanowali. Ochronę prywatno ci wspomogłyby te  regulacje, do których pracodawcy mieli 
by obowi zek się stosować.  
 
 

*** 
 

 
 Nowadays we can hear about lawsuits because of violations in labour law. It means that employers as well as 

employees don't know their rights. The purpose of my thesis was to describe right to privacy of employees. I summa-
rised codification of this right in polish legal system. Furthermore I mentioned how important is right to privacy of 
employees for European legal system. As we know privacy is very meaningful for everyone. It is guaranteed in Consti-
tution of Poland and also in Polish Labour Code and no one can break these regulations. The thesis contains seven 
spheres that are mostly connected with privacy in work places. It shows how often we can be exposed to break our 
right to privacy as employees. Another aim of this thesis was to show how employees can protect their right to privacy.
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 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. 
20

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. 
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S downictwo nad szlacht  Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XVI wieku było sprawowane 

przez dzier awców, starostów i wojewodów oraz hospodara, jako najwy szego sędziego, a tak e przez s d 
marszałkowski, asesorski oraz s d rady wielkoksi ęcej (zwany sejmem s dowym1). Pomimo tego wsparcia, jurysdykcja 
wielkiego księcia litewskiego, ze względu na szeroko zakre lon  wła ciwo ć rzeczow , pozostała nieefektywna. 
Wpływała na to zwłaszcza wył czna podległo ć pod jego s d - kniaziów, a tak e Panów Rady oraz innych, 
indywidualnie obdarzonych listami zakrywalnymi, osób2. Konieczno ć ka dorazowego, kosztownego udawania się do 
miejsca pobytu hospodara przez szlachtę s dz c  się z osobami wyjętymi spod powiatowego s downictwa, w poł czeniu 
z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie, utrudniało dochodzenie sprawiedliwo ci i budziło opór, potęgowany 
ponadto faktem stanowienia przez s downictwo ródła przewagi litewskich panów nad szlacht 3. Kierunek zmian 
wyznaczony został po czę ci przez I Statut litewski, który polecił wojewodom, starostom oraz dzier awcom powołać 
dwóch ziemian, wspieraj cych w s dzeniu ich urzędników, to jest namiestników i marszałków4. Tak e wielki ksi ę 
przypominał pó niej o konieczno ci wybrania owych dwóch szlachciców, wskazuj c zarazem na mo liwo ć wniesienia 
odwołania od współtworzonego przez nich s du pierwszej instancji do starosty lub wojewody, „a komuby sia ot panow 
wojewod albo ot starost widelo byti skriwdoju, tot mo et po skazaniu otozwati sia do hospodara jeho milosti, albo do 
panow rad […]”5. Ju  jednak z samego skierowania, podczas obrad sejmu w 1551 roku, pro by do hospodara o 
ustanowienie sędziów i pisarzy, wnioskować mo na o braku realizacji powy szych postanowień I Statutu litewskiego, 
co więcej nie w pełni zadowalaj cych szlachtę, która sama chciała dokonywać ich wyboru6. Istnieje mimo to szereg 
przypadków wprowadzenia w ycie omawianej instytucji. Źla przykładu, ju  w 1530 roku sędziowie szlacheccy 
ustanowieni zostali w powiecie wołkowyskim, a po mierci wpływowego, ale i zarazem przeciwnego nowemu 
porz dkowi Olbrachta żasztołda, tak e w Wilnie (1540), Trokach (1540), Kownie (1543), czy w żrodnie (1544)7. Nadto 
ju  od pocz tku XVI wieku instytucja sędziego i podsędka była znana na Podlasiu, które w owym okresie pełniło rolę 
po rednika między Koron  a Litw , sprzyjaj c szybszej recepcji polskich wzorców8. O znaczeniu tej ziemi dla przemian 
w s downictwie litewskim najlepiej wiadczy skierowana do hospodara pro ba szlachty o ustanowienie s dów 
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 A. Rachuba, Wielkie Księst o Lite skie  s ste ie pa la e ta  Rze z pospolitej, Warszawa 2002, s. ; a także “. Kut ze a, Historya ustroju Polski 
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ozsze zo  został póź iej także a Pa ó  Rad , astęp ie  ogóle a pa ó , z li z a z iejsz h oja ó , a  p akt e prawem nieodpowiednim o ję i 
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3
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1569, Poz ań , s. . 
4
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5
 U h ała i posta o ie ie s soj u al oho ile skoho a deń s iatoho łukasza sp a o a o, leta ożeho a oże ja , [ :] A. T. Dział ński, Zbiór 

p a  lite ski h od oku . do oku . Tudzież ozp a  sej o e o t hże p a a h od oku . do oku 3., Poz ań , s. -451; W. 
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oje ództ o ileńskie XIV-XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2004, s. 14-15. 
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po . też J. Ja osze i z, O az Lit  pod zględe  jej iliza ji od zasó  ajda iejsz h do koń a ieku XVIII, cz. II: Litwa w pierwszych trzech wiekach 

po p z ję iu ia  h ześ ijańskiej, Wilno 1844, s. 51- ; zo . także G. Błasz z k, op. cit., s. 117- ; a także E. Du as-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. 
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obieranych „podle zwyczaju podliaszkoje zemli”9. Jednak jako przełomow  zmianę, jeszcze przed zasadnicz  reform , 
traktować trzeba wprowadzenie w 1555 roku s du ziemskiego w żrodnie, który w składzie dwóch sędziów i pisarza, 
rozstrzygać miał sprawy wszystkich przedstawicieli szlachty10.  

Rozwi zanie problemu przewlekło ci rozs dzanych przez hospodara spraw oraz utrudniaj cego dochodzenia 
sprawiedliwo ci przywileju egzempcji, wymagało przeprowadzenia reformy s downictwa pierwszoinstancyjnego11. 
Chc c jednak unikn ć uchybienia godno ci sprawuj cych je urzędników – pozbawienie dotychczasowych uprawnień 
zast piono przez dobrowolne się ich zrzeczenie12. Aktowi temu, dokonanemu na sejmie bielskim w 1564 roku, jak 
mo na s dzić - faktycznie wymuszonemu przez szlachtę i króla13, bo i pozbawiaj cemu bardzo dochodowych funkcji, 
towarzyszyła rezygnacja z przysługuj cego kniaziom, panom, a tak e urzędnikom, przywileju bycia s dzonym 
wył cznie przez wielkiego księcia14. Jednak poło enie Litwy, jak napisał ź. żudavičius, „między rosyjskim młotem, a 
polskim kowadłem, zmuszało litewskich panów do ustępstw na rzecz szlachty”, a poszerzenie jej praw mogło 
przysporzyć zwolenników unii15. Natomiast rezygnacja z powy szego prawa pozwoliła na wydanie przywileju 
bielskiego, który prawnie zrównał wszystkich obywateli i poddał ich jednolitemu s downictwu w oparciu o II Statut 
litewski16. Ostatecznie akt ten wszedł w ycie na mocy decyzji podjętych na sejmie wileńskim w 1566 roku17. Dla 
wła ciwej realizacji reformy s downictwa niezbędne okazało się tak e wprowadzenie nowego podziału 
administracyjnego. Najistotniejsze było tu utworzenie powiatu, jako podstawowej jednostki administracyjnej, 
politycznej, wojskowej oraz s dowej18, a tak e zwi zanej z tym instytucji sejmiku szlacheckiego, wa nego dla 
powoływania składu s du ziemskiego19. Jego powstanie, wraz z s dem zamkowym (zwanym pó niej grodzkim), 
przewidywał II Statut litewski w swojej pierwszej redakcji, nie wspominał on wszak e o s dach podkomorskich, które 
wprowadził dopiero sejm wileński w 1565 roku20. Tak ukształtowała się nowa, funkcjonuj ca we wszystkich powiatach, 
struktura litewskiego s downictwa składaj ca się z s dów ziemskich, grodzkich i podkomorskich. Reforma powy sza 
została, w poszczególnych powiatach, stosunkowo szybko wdro ona, gdy  przyj ć mo na, e po wej ciu w ycie II 
Statutu litewskiego funkcjonowały one ju  w całym kraju21, choć zdarzały się i przypadki poszukiwania w owym czasie 
sprawiedliwo ci w s dzie hospodara, mimo wła ciwo ci s du ziemskiego22.  

Rudymentarn  rolę w nowym systemie s downiczym pełnił s d ziemski23. Źzięki reorganizacji powiatów mógł on 
jednolicie funkcjonować w ka dym z nich. Tworzyli go sędzia, podsędek i pisarz, wybierani przez sejmik elekcyjny, 
który do hospodarskiej nominacji przedstawiał po czterech kandydatów na ka de z tych stanowisk. Wielki ksi ę miał 
natomiast spo ród owych dwunastu osób wybrać na urz d sędziego, podsędka i pisarza trzy, następnie składały one 
przysięgę o tre ci okre lonej w Statucie24. W rzeczywisto ci nie był to jednak dyskrecjonalny wybór hospodara, którego 
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do h, otli h, ozt op h,  p a ie u iejęt h, odu szla he kiego,  t  po ie ie do ze da o osiadł h, ie i ej tylko wiary powszechnej 

h ześ ijańskiej ; zo . też Statut Wielikogo Kniazstwa Litowskogo 1566 goda, [w:] Wriemiennik Impieratorskago Moskowskago Obszczestwa Istorii i 

Driewnostiej Rossijskich, ks. 23, Moskwa 1855, s. 65; H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, t. 3: “ła e Państ o Wielkie Księst o Litewskie, Warszawa 2008, 

s. , auto  skazuje także a pot ze ę z ajo oś i p zez pisa za jęz ka uskiego, o z  ś iad z  o a za a ta  II Statucie lite ski , pole ają a  
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wielokrotnie ograniczały zalecenia panów rady25. Natomiast o mierci sędziego, pisarza lub podsędka pozostali na 
urzędach mieli poinformować wojewodę (względnie starostę mudzkiego), ów powinien zwołać szlachtę, by powtórzyć 
wy ej opisane czynno ci26. Uproszczon  form  było awansowanie przez sejmik dotychczas sprawuj cych urz d osób, 
przy czym II Statut litewski przewidywał awans pisarza lub podsędka na urz d sędziego, a od 1588 roku mo liwy był 
tak e awans pisarza ziemskiego na urz d podsędka, co pozwalało pomin ć procedurę wyboru czterech kandydatów27. II 
Statut litewski nie dopuszczał mo liwo ci piastowania urzędów sędziego, podsędka oraz pisarza przez osoby duchowne, 
starostów, dzier awców, ciwunów, chor ych, ani nikogo innego kto byłby w takim powiecie urzędnikiem28. O 
podstawowym charakterze s du ziemskiego przes dzał zakres podmiotowy i przedmiotowy przekazanych mu spraw. 
Statut oddał bowiem pod jego jurysdykcję wszystkie sprawy powiatowej szlachty, wył czaj c jedynie te, które wła ciwe 
były dla innych s dów29. S d ziemski odbywać miał trzy roki s dowe, czyli zbierać się trzy razy w roku w zamku lub na 
dworze hospodarskim, gdzie powinien był s dzić przez dwa tygodnie w przypadku du ej liczby spraw, natomiast gdy 
było ich mniej, wówczas do momentu rozs dzenia wszystkich30. Sędzia i podsędek mieli sprawować jurysdykcję 
osobi cie, a w razie absencji zastępował ich, ustanowiony przez nieobecnego, szlachcic dobry, cnotliwy, wiarygodny i 
wierny prawu oraz osiadły w powiecie, w którym s dzono31. II Statut litewski jedynie pisarzowi pozwolił posiadać 
podpiska, jednego, dwóch, a nawet kilku, choć mieli oni pozostawać pod jego wzmo on  uwag 32. Postępowanie 
inicjowało zgłoszenie do s du skargi przez pokrzywdzonego, który następnie, w wydanym mu przez pisarza ziemskiego 
pozwie, przedstawiał swoje zarzuty, co powinien zrobić dokładnie, gdy  do tego, co zostałoby na tym etapie 
postępowania pominięte, druga strona nie musiała się ustosunkowywać33. Strona mogła tak e sama taki pozew napisać i 
gotowy przynie ć do pisarza. Tych, którzy zapisali się na dane roki, pisarz miał odnotować w rejestrze (wzywał ich 
wo ny) i według tego porz dku, miano bezstronnie s dzić34. S dy ziemskie stanowiły forum, na którym szlachta 
umacniała swoj  pozycję, dzięki czemu kształtował się litewski „naród polityczny”35 (na kształt polski), zdolny do 
wywierania wpływu na swoj  sytuację i strze enia swoich interesów.  

II Statut litewski ustanowił tak e s d grodzki. Tworz cym go wojewodom, starostom i dzier awcom polecił on 
powołać, spo ród osiadłej w danym powiecie szlachty, namiestnika, sędziego zamkowego i pisarza36. S d grodzki 
funkcjonował w ka dym powiecie, z tym zastrze eniem, e w głównym powiecie ka dego województwa s downictwo 
grodzkie powierzono wojewodzie, co jednak nie dotyczyło województw utworzonych w roku 156637. Pod jego 
jurysdykcję II Statut litewski oddał sprawy „o najazd gwałtowny na dom szlachecki i o gwałt w mie ciech naszych, o 
po ogę i rozbój po drogach, o zgwałcenie panien i niewiast, o złodziejstwo, o fałsz i o głowę szlacheck ”, co do których 
pozwy powinni wydawać wojewodowie, starostowie lub dzier awcy, a podczas ich nieobecno ci s dzić mieli 
namiestnicy z sędziami zamkowymi, natomiast ujętych na gor cym uczynku s dzono bez pozwu, czyli szybciej38. 
Zakres wła ciwych s dowi grodzkiemu spraw uległ na mocy III Statutu litewskiego rozszerzeniu, obejmuj c dodatkowo 

                                                                                                                                                                         
t  łaś ie jęz ku spo ządzać szelkie list  i poz ; A. Rada a , “a o ząd sej iko   po iata h oje ództ a o og ódzkiego Wielkiego Księst a 
Litewskiego w latach 1565-1632, [w:] P akt ka ż ia pu li z ego  Rze z pospolitej O ojga Na odó   XVI-XVIII ieku: ate iał  XVIII ko fe e ji 
Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-  ześ ia  oku, red. U. Augustyniak, A. Zakrzewski, Warszawa 2010, s. 

, óg ia  h ześ ijańskiej ie oz a zał katoli z u, gd ż z a e są p z padki ka d datu  iekatolikó . 
25

 Zob. A. Radaman, op. cit., s. 86. 
26

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. - ; zo . też “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 64. 
27

 H. Lulewicz, “ąd zie ski asła ski  ś ietle za ho a h ksiąg zie ski h z lat -1632, [w:] Miscellanea Historica – Archivistica, t. 10, Warszawa 

, s. ; a także A. Rada a , op. cit., s. 76, 78, 87-88; oraz D. Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzesko litewskiego w latach 1565-1763, 

Warszawa 2013, s. 118- , auto z  i skazują tego p z kład ; zo . także A. B. )ak zewski, Wielkie Księst o Lite skie XVI - XVIII . …, s. 185; Statut 

Wielkiego Xięst a Lite skiego, Nap zod, za Naiaś ie szego Hospoda a K ola Jego os i ) g u ta III  K ako ie  Roku . D ugi raz w Wilnie, w Roku 

. z pokaza ie  zgod   oż i e “tatuto  Ko o h  W.X.L.. T ze i az, za Naiaś ie szego K.J.M. Wład sła a IV.  Wa sza ie,  Roku , z 
p z da ie  Ko st tu i od Roku . do . Cz a t  az, za Naiaś ie szego K ola Jego Mos i Ja a T ze iego  Wil ie  Roku . ) p z łoże ie  
pod Art kuł  Ko st tu i “e o h od “e u Roku . aż do “e u Roku . O o gu Na odo  służą h, Te tu sa ego i z  ie a uszaią  
Te az zaś piąt  az, za sz zęśli ie pa uią ego Naiaś ie szego K ola Jego Mos i Augusta T ze iego p zed uko a , Wilno 1744, s. 114-115, akt ten stanowi 

– „A gdzie  a “ęst o Podsędka al o Pisa za o ali, al o po zejś iu Podsędka a Posędzt o Pisa za, ted  ku Podsędko i al o Pisa zo i, już i sz h 
Elekto ó  ie pot ze a ędzie p z kładać[…] . 
28

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . też “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. ; po . też I. I. Łappo, )ie skij…, s. 268. 
29

 )o . F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. - , , ; zo . także “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. , , ; po . też A. B. 
Zakrzewski, Wielkie Księst o Lite skie XVI- -XVIII . …, s. 186. 
30

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . też “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 79- ; I. I. Łappo, )ie skij…, s. 280, zdaniem 

auto a posiedze ia sądu t ał  od zes ego a a do ie zo a sądzić ia o także p z  ś ie a h , ie sądzo o jed ak  iedziele i ś ięta. 
31

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . także “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 68. 
32

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . także “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 68. 
33

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . też “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 80-81. 
34

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . także “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 80 
35

 S. Russocki, Uwagi o kulturze politycznej Polski XVI-XVII wieku, [w:] Dzieje kultury politycznej w Polsce, red. J. A. Gierowski, Warszawa 1977, s. 18, autor 

posługuje się taki  poję ie  a ok eśle ie polskiej szla ht . 
36

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. ; zo . też “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. ; po . także I. I. Łappo, G odskij…, s. 63, II 

Statut lite ski agał adto, żeby byli to ludzie dobrzy i zap z sięże i. 
37

 S. Kutrzeba, op. cit., s. 123, 166. 
38

 F. Piekosiński, Statut litewski drugiej redakcyi…, s. - ; zo . także “tatut Wielikogo K iazst a Lito skogo…, s. 75-76. 
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gwałt (czyli najazd) Ko cioła Chrze cijańskiego, czary, truciznę (czyli otrucie), a tak e odpowied  od szlachcica 
szlachcicowi na zdrowie (to jest zapowied  dochodzenia krzywd z broni ), albo ogniem39. II Statut przewidywał 
ponadto mo liwo ć odwołania się od wyroku s du do starosty, wojewody lub dzier awcy, gdyby to nie oni s dzili, a 
je liby s dzić nie chcieli, lub s dz c naruszyliby prawo strony, mogła ona pozwać takiego urzędnika przed s d 
hospodarski40. Sw  jurysdykcję s d grodzki sprawował raz w miesi cu, pocz wszy od jego pierwszego dnia41. 

S d podkomorski miał swego poprzednika w postaci jezdoka, a tak e powołanych do rozstrzygnięcia konkretnej 
sprawy sędziów, których rolę w rozs dzaniu granicznych sporów przewidywał ju  Sudiebnik z 1468 r.42, a pó niej tak e 
I Statut litewski43. Natomiast II Statut litewski postanawiał, i  w ka dym powiecie miał się znajdować, osiadły w nim i 
wybrany przez hospodara, podkomorzy44. Jako urz d ziemski był on nadawany do ywotnio. Jego sprawowanie 
poprzedzało zło enie, okre lonej w Statucie tre ci, przysięgi. Procedura wyboru podkomorzego, wraz z wej ciem w 
ycie III Statutu litewskiego, uległa zmianie sprowadzaj cej się do poprzedzenia aktu hospodarskiej nominacji na to 

stanowisko, dokonanym przez mieszkańców powiatu, wyborem czterech kandydatów dopiero spo ród których mógł 
wielki ksi ę wyłonić najbardziej sobie odpowiadaj c  osobę45. Dla sprawnego rozstrzygania II Statut litewski polecił 
podkomorzemu wybrać jednego albo dwóch komorników, wywodz cych się z osiadłej w powiecie szlachty oraz 
będ cych lud mi godnymi i statecznymi46. Składali oni przy tym przysięgę tej samej tre ci co podkomorzy, oznaczało to, 
i  mógł on zlecić ka demu z nich wykonywanie swoich obowi zków. Rol  podkomorzego było rozstrzyganie sporów 
granicznych odesłanych mu przez s d ziemski, do którego nale ało tego rodzaju sprawę z pocz tku wnie ć47. Po ich 
przekazaniu podkomorzy wydawał pod swoj  pieczęci  pozwy. Następnie udawano się na sporny grunt w celu 
weryfikacji posiadanych dokumentów, istniej cych znaków granicznych (a w przypadku ich braku umo liwiano 
przeprowadzenie dowodu przez stronę powodow ), wysłuchania wiadków, by wskazać spieraj cym się stronom 
wła ciwy przebieg granicy, utrwalaj c go znakami i kopcami granicznymi, a tak e podpisanym przez podkomorzego 
listem48. Powstałe jednak ze spornej sytuacji szkody s dzić miał ju  s d ziemski49. Apelacje i otozwy od s du 
podkomorskiego kierowane miały być do hospodara, wówczas wysyłał on na sporny grunt komisarzy (wraz z 
kasztelanem, a gdyby go nie było - marszałkiem powiatowym), którzy po przedstawieniu sprawy przez podkomorzego 
mogli wcze niejsze rozstrzygnięcie zmienić50.  

Źzięki tak przeprowadzonej reformie s downictwa ubyło s dowi wielkoksi ęcemu krępuj cych jego działanie 
spraw, niemniej jednak ich ograniczenie, w tym przede wszystkim odst pienie od przywileju egzempcji s dowej, mimo 
zawartych w II Statucie zapewnień o mo liwie szybkim rozstrzyganiu sporów51, nie uzdrowiło w pełni sytuacji52. Tym, 
co wci  j  destabilizowało, była przewidziana przez II Statut litewski konieczno ć rozpoznawania przez hospodara 
kierowanych doń odwołań i to zarówno z s dów ziemskich, jak i zamkowych oraz podkomorskich53, bowiem w 
porównaniu z okresem poprzedzaj cym reformę z lat 1564--1566 zanikła instytucja rozpatruj ca odwołania od s dów 
pierwszoinstancyjnych, jeszcze przed hospodarem. Odt d kierowane były one (w postaci istniej cych jeszcze otozwów 
lub wprowadzonej II Statutem apelacji54) bezpo rednio do wielkiego księcia. Co więcej, liczba odwołań, wobec 
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 “tatut Wielkiego Xięst a Lite skiego…, s. ; zo . także H. Wis e , Rze zpospolita…, s. 199. 
40
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niewielkich ograniczeń w ich wnoszeniu, była znaczna, a wymagaj ce rozpatrzenia sprawy kumulowały się w zwi zku 
z zasad  rozpoznawania ich przez wielkiego księcia tylko w trakcie jego pobytu w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Wobec tak nakre lonej sytuacji nie dziwi fakt, e s downictwo hospodarskie, mimo e po czę ci odci one, wci  było 
niewydolne55. Wszystko to dawało asumpt do kolejnej reformy, tym bardziej, e II Statut litewski nie przewidywał ju  
dalszego funkcjonowania s du rady hospodarskiej, który z chwil  wej cia w ycie tego aktu przestał istnieć56. 

 
 
 

*** 

 
Malfunction of the court of Grand Duke of Lithuania in the sixteenth century was caused by the existing privilege 

of ius non responsivum (przywilej egzempcji s dowej), which by excluding the endowed with it people off the ordinary 
judiciary, obstructed justice trials of nobility with them. The solution to these problems was the reform introducing the 
even judiciary system of first instance. Necessary to conduct the reform was the relinquishment of judicial functions by 
officials, who previously held the judiciary functions, and the resignation of the privilege of ius non responsivum. Sys-
tem formed on the model of Polish nobility courts functioned on the basis of the newly created districts (powiaty). 
However, the reform of the years 1564-1566 do not fully healed judiciary system, which was one of the reasons for the 
introduction of the Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania in 1581. 

                                                                                                                                                                         
o zekał  pie szej i sta ji, jako poz a  o da ie oku iezgod ego z p a e , któ ego st ie dze ie oz a zało dla iego ko ie z ość 

ag odze ia st o ie po odo ej po stałej szkod , o jed ak ie z ie iało oku pie szoi sta j ego. 
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 Tak A. B. Zakrzewski, Wielkie Księst o Lite skie XVI - XVIII . …, s. , a także “. Kut ze a, op. cit., s. ; po . też I. Wie z ho ie ka, op. cit., s. 74. 
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 S. Kutrzeba, op. cit., s. 160. 
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RESEARCH METHODS: This study has been conducted using resources of European and Italian law on consumer 

protection and food safety regulation. In the first stage, the research involved abstract analysis of general rules currently 
in place in the Member States, such as Italy. In the second stage, the study involved real legal cases tried in Europe as 
concrete applications of the subject legislation. The investigation of normative measures adopted by the main European 
Authorities in the consumer sector was fundamental to understand the current legal approach to consumer protection. 

 
ABSTRACT 
This article explains the most important legal aspects of food safety and its relevance to the issue of consumer pro-

tection. In these times of the common market and globalization, and with the increase of pressure and conditioning 
methods toward the consumer, ensuring the transparency of trade negotiations has become a problem that cannot be 
avoided anymore. Among the rights commonly accorded to the consumer, as the weaker party in trade contracts are a 
guarantee of complete and clear information, the quality security of goods and services and the main principle of health 
protection. 

Recent cases of food from unsafe countries or made of dangerous and unhealthy substances have challenged this 
system of protection and required a strong legislative action by the EU, imposing the harmonization of rules by Member 
States at a later stage. The źU’s integrated approach to food safety aims to assure a high level of food security, health and 
welfare of animals and plants. The measures taken are considered as a process of control "from farm to table", and at the 
same time a system to ensure effective functioning of the market. Through CE Regulation 178/2002, the European Food 
Safety Authority (EFSA) was created with the purpose of improving the system of scientific and technical assistance, 
regarding the efficiency and process of solving problems. Eventually, the EU Regulation 1169/2011 introduced stricter 
rules of labelling requirements: in order to make the label easily readable and understandable, the obligation to specify 
certain ingredients, such as allergens, was intensified, periodic controls on food were imposed and new forms of liability 
for manufacturers were introduced.  

This article will analyse 3 casesŚ “Mad Cow Źisease”, which occurred in the USA and deals with infected beef mar-
keted across źuropeś “Cospalat Case”, which took place Italy and regards milk contaminated with carcinogens and used 
mostly for production of cheeseś and “Żindus Scandal” about presence of horsemeat instead of beef in frozen foods con-
trary to what it was stated on the label. 

 
1. CONSUMER PROTECTION 
1.1 A GENERAL INTRODUCTION TO CONSUMER LAW 
Consumer law is an area of law that regulates private law relationships between individual consumers and busi-

nesses selling goods and services to them. 
Consumer protection comprises a group of laws and institutions designed to ensure the rights of consumers, fair 

trade, and a free flow of (truthful) information in the marketplace. The laws are designed to prevent businesses that 
engage in fraud or specified unfair practices from gaining an advantage over competitors; they may also provide addi-
tional protection for the weak and those unable to take care of themselves. 

Consumer protection covers a wide range of topics, including - but not necessarily limited to - product liability, 
privacy rights, unfair business practices, fraud, food safety and other consumer/business interactions1. 

According to Art. 3 of the Italian Consumer Code ( D.lgs. 206/2005)2; 

                                                 
1
 I  details the EU legislatu e has egulated p odu e s’ espo si ilit  fo  da age aused  a defe ti e p odu t, u fai  usi ess practices or false 

advertising, distance contracts and contracts concluded away from commercial places, unfair terms of consume s’ o t a t. [)atti P., Manuale di diritto 

civile, Cedam, Padova, 2009. Cfr. Ch. 6, para. 10.4, p. 167] 
2
 It’s i po ta t to spe if  that, fo  taki g i to a ou t the issue of o su e  ights, the Italia  legislato  de ided to eate a separate code for that matter 

rather than include it in the civil code. 
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the consumer is a natural person who acts for purposes that are not related to trade, business or profession; he/she 
is the final user of products and services3, and is distinguished from: 

the professional that is a natural or legal person who acts in the course of his/her business trade or profession4; 
the producer that is a manufacturer of goods or a service provider or an importer of goods or services in the Euro-

pean Union territory or any other natural or legal person who presents himself as producer and who identifies the good 
or service with his/her name, trade mark or other distinguishing sign5. 

The higher competence level of the professionals, better information at their disposal as well as their contractual 
and financial power allows them to impose their rules on the consumer, who (as a result of this disadvantage), needs 
instruments and structures that can protect him/her6. This gap between consumers and producers/professionals has 
increased especially since the 1960s with the development of the “consumer society” characterised by incredible eco-
nomic growth. On the one hand this has meant proliferation of goods and services and improvement in their quality; on 
the other hand, it has led to extensive use of pressure and conditioning methods toward the consumer, such as advertis-
ing, marketing and consumer credit7. 

In response to the increased need for protection felt by consumers, the Italian and European legislatures recog-
nized the necessity to codify consumer laws8. Regarding the Italian rights, the Consumer Code will be taken into con-
sideration, introduced by D.lgs 206/2005. Regarding the European law, the CE Regulation 178/2002 and the latest Regu-
lation 1169/2011 will be adopted. 

1.2 CONSUMER RIGHTS 
The consumer is accorded certain rights as the weaker party to a contract. The Italian legal system recognizes and 

guarantees the rights, and individual and collective interests of consumers and users, and promotes the protection at 
both the national and local level. It identifies as fundamental (according to Art 2.2 of the Consumer Code): 

Protection of health→ Italian Republic recognizes health as one of the basic rights, not just from the individual 
point of view, but also toward the community (according to Art 32 of the Italian Constitution)9. The EU health policy 
aims to ensure that all people living in the EU are guaranteed quality health care. In particular, the purpose is to pre-
vent disease, promote a healthier lifestyle, and protect people from health threats10. 

Safety and quality of goods and products→ one of the main issues in the field of consumer protection is food safe-
ty. As mentioned in the title of this article, this subject will be analysed in detail in the next chapter.  

Right to reliable information and fair advertising→ consumer information should be adapted to the communica-
tion technique used, and should be expressed in a clear and understandable way to ensure consumer awareness. Some-
times information provided to consumers also needs to take account of the way a contract is concluded or the character-
istics of the sector/industry11. 

Consumer education → is designed to promote awareness of consumer rights and interests. All the activities con-
ducted for this purpose, carried out by public or private entities, are intended to clarify the characteristics of goods and 
services, and to make clear costs and benefits related to their purchase12. 

The EU law, especially the new Directive 2011/83, aims to harmonize laws of Member States in the field of con-
sumer protection in order to ensure a fuller protection. 

 
2. FOOD SAFETY  
2.1 MAIN FOOD SAFETY RULES 
The problem of food safety is considered nowadays as a major issue in the field of consumer law. In these times of 

the common market and globalization, the matter of food safety cannot be covered exclusively at the level of the na-
tional legislature only, but rather jointly with the European and international community. 

                                                 
3
 Art. 3.1 (a) – Italia  Co su e  Code: consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 

a tigia ale o p ofessio ale e e tual e te s olta . 
4
 Art. 3.1 (c) 

5
 Art. 3.1 (d) 

6
 Stanzione P.; Musio A., La tutela del consumatore, Giappichelli, Torino, 2009. Cfr. Ch. 1, p. 3. 

7
 As it will be explained in following pages, the right to information, belonging to the consumer, has become the main instrument to face with the 

dynamics of global market and with the strategies of marketing which often push the consumer to assume the role of a passive subject at the stage of 

contracts negotiations. [Stanzione P.; Musio A., La tutela del consumatore, Giappichelli, Torino, 2009. Cfr. Ch. 2, para. 2, p. 41]. 
8
 Zatti P., Manuale di diritto civile, Cedam, Padova, 2009. Cfr. Ch. 6, paar. 10.4, p. 167 

9
 Vettori G., Codice del consumo: commentario, Cedam, Padova, 2007. 

10
 For more information visit the official website of European Commission: c.europa.eu – health programme 

11
 Vettori G., Codice del consumo: commentario, Cedam, Padova, 2007.  

12
 All these principles reflect the guidelines governing EU consumer law and policy that had been expressed from the beginning by relevant preliminary 

programs at the stage of European community. [Weatherill S., EU Consumer Law and Policy, Elgar European Law, 2005. Cfr. Ch. 1, p. 6] 
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The źU’s integrated approach to food safety aims to assure a high level of food security, health, and welfare of an-

imals and plants. The measures implemented have led to a process of control "from farm to table", and at the same time 
a system to ensure the effective functioning of the internal market13. 

The application of this strategy to ensure the movement of safe and healthy food in the single market, is stratified 
into 3 levels:  

Regulations by the Member States that have to ensure effective control and conformity to EU law. The goal is to 
avoid regulatory disparities and significant differences of consumer protection from one state to another14. 

International agreements between EU and non-EU countries and international organizations in the field of food 
safety, health and welfare, animal nutrition and plant health. 

Management of relations with the European Food Safety Authority (EFSA). This agency was created with the CE 
Regulation 178/2002 and its main function is to improve the system of scientific and technical assistance in terms of 
efficiency and problem-solving process. 

2.2 CE REGULATION 178/2002 
The CE Regulation 178/2002 contains the basic principles of food law and improves the rules governing the safety 

of food sold in the internal market by introducing a framework for the monitoring and control of production as well as 
prevention and risk management. 

SAFETY RULES→ to ensure the safety of citizens, it was forbidden to place unsafe food or food that is considered 
dangerous to the health or that is not nutritionally appropriate in the market. In order to determine whether given food 
is harmful or not, the following aspects need to be considered: normal conditions of use, information provided to the 
consumer, the possible effect on immediate or long-term health, the cumulative toxic effects, the special sensitivity of 
some consumers15. 

LIABILITY OF OPERATORS→ The operators enforce food law at all steps in the food chain: during production, 
processing, transportation, distribution and supply of food, and at the same time they are responsible for the traceability 
of products. If a trader believes a food harmful to human or animal health, he/she shall immediately start procedures to 
draw it from the market and inform the competent authorities or directly the consumers, if they have already received 
the products16. 

ANALYSIS OF FOOD RISKS→ The analysis of health risks is carried out in several phases: assessment, manage-
ment and communication to the public. This process takes place in an independent, objective and transparent way, and 
it is based on scientific proof. When the analysis reveals the presence of a risk, the Member States and the Commission 
may apply the ‘precautionary principle’ and adopt interim and appropriate measures17. The precautionary principle 
allows to react quickly in a situation of possible danger to human health: indeed, if the scientific research elements are 
not enough for a full assessment of the risk, States have the permission, for example, to prevent the distribution of 
products that may be dangerous or to withdraw those products from the market18. 

RAPID ALERT SYSTEM→ connects the Member States, the Commission and EFSA and allows exchange of infor-
mation regarding measures aimed to restrict the placing on the market or to withdraw food from the market, or inter-
ventions made by experts to regulate the use of food19. 

EMERGENCY SITUATION→ If food contains a serious risk to human health that cannot be controlled, the Com-
mission shall adopt measures of protection: in case of products from the EU, it can interrupt marketing or use; in case of 
food from third countries, it can interrupt imports20. However, if the Commission does not act after being informed 
about the existence of a serious risk, the Member State that is concerned may take protective measures. But after 10 

                                                 
13

 http://ec.europa.eu/food/index_en.print.htm 
14

 The mechanism of legislative harmonization is fundamental to ensure high standards of consumer protection. [Weatherill S., EU Consumer Law and 

Policy, Elgar European Law, 2005. Cfr. Ch. 3, para. 2] 
15

 Art 13.3 – EC Regulatio  / : In determining whether any food is unsafe, regard shall be had: (a) to the normal conditions of use of the food by 

the consumer and at each stage of production, processing and distribution, and (b) to the information provided to the consumer, including information on 

the label, or other information generally available to the consumer concerning the avoidance of specific adverse health effects from a particular food or 

atego  of foods.  

Art. 13.4 – EC Regulatio  / : In determining whether any food is injurious to health, regard shall be had: (a) not only to the probable immediate 

and/or short-term and/or long-term effects of that food on the health of a person consuming it, but also on subsequent generations; (b) to the probable 

cumulative toxic effects; (c) to the particular health sensitivities of a specific category of consumers where the food is intended for that category of 

consumers.  
16

 See articles 17 (Responsibilities); 18 (Traceability); 19 (Responsibilities for food: food business 

operators). 
17

 Art. 6 (Risk Analysis) – EC Regulation 178/2002 
18

 The use of the precautionary principle is justified by matching 3 conditions: identification of potentially negative effects of food distribution; availability 

of scientific data; uncertainty of scientific results. [Art 7 – EC Regulation 178/2002] 
19

 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/f80501_it.htm 
20

 For more information about exportation and importation of food check the III Section of the EC Regulation 178/2002: General Obligations of Food Trade 
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working days, the Commission shall consult the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, in order to 
extend, amend or repeal the national measures. 

However, if the situation of crisis defines types of risk that are not involved by this Regulation, the Commission, 
the Member State and EFSA shall arrange a crisis management meeting.  

2.3 THE EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY 
The EFSA is an agency of the European Union that provides independent scientific advice and communication on 

existing and emerging risks associated with the food chain, created by European Regulation 178/2002. It was established 
in February 2002 and is based in Parma, Italy. 

EFSA supports the European Commission, the European Parliament and EU member states in taking effective and 
timely risk management decisions that ensure the protection of the health of European consumers and the safety of the 
food and food chain. It also communicates to the public in an open and transparent way on all matters regarding this 
subject21. 

EFSA is an independent European agency that operates separately from other organs. It is formed by 4 bodies: 
Management Board: it sets the budget, approves work programs, and is responsible for ensuring that EFSA co-

operates successfully with partner organizations across the EU and beyond. 
Executive Director: it is EFSA's legal representative and is responsible for day-to-day administration, drafting work 

programs and implementing other decisions that are adopted by the Management Board. 
Advisory Forum: it advises the Executive Director, especially in drafting a proposal for the EFSA's work programs. 

It is composed of representatives of national bodies responsible for risk assessment in the Member States. 
Scientific Committee and its Scientific Panels: they provide scientific opinions and advice, each within their own 

sphere of competence, and are composed of independent scientific experts22. 
EFSA has already issued scientific advice on a wide range of problems related to the risk, for example bovine spon-

giform encephalopathy (BSE), the safety of food additives, food ingredients, allergens, genetically modified organisms 
(GMOs)23. 

 
2.4 RIGHT OF INFORMATION and LABELLING REQUIREMENT 
In order to protect the safety of consumers regarding food, it is essential that consumers know the product they are 

buying, and that they should be properly informed about its characteristics. The main instruments for ensuring this 
right to information about products offered on the market are product labels and advertising24. 

The label is a box containing all the information needed to guide the choice of the consumer. It must not mislead 
the consumer, and the information contained there must be clear and easily understandable to allow the consumer to 
make his/her choice in full knowledge of the facts25. 

The first intervention by the Italian legislature in the meaning of labelling requirements and advertising of food 
occurred in 1992 with D.lgs 109. According to Art. 3 of this regulation and subsequently to CE Directive 13/2000, each 
label is mandated to contain the following information: 

Denomination of sale, name and trademark 
List of ingredients 
Date of minimum durability (best before…) 
Expiration date (must be consumed by such date…) 
Conservation and use 
Origin of the products (made in…) 
In 2003, in Directive 2003/09, the European legislator took an important step towards greater food security, enact-

ing the obligation to indicate on the label presence of potentially allergenic substances. This decision relates to the con-
sideration that even if the label should not be regarded as the only source of information that replaces the role of doc-
tors, it is nevertheless advisable to assist the consumers who suffer from allergies or intolerances as far as possible, 
providing them with a more complete information on the composition of foods26. 

                                                 
21

 Official website: http://www.efsa.europa.eu/it/ 
22

 Macmaolain C., EU Food Law. Protecting consumer and health in a common market, Hart Publishing, Oxford, 2007. Cfr. para. 5.2.2. – Structure of EFSA. 
23

 In these cases EFSA used its own right to issue scientific opinions which, regarding to art. 29 – EU Regulation 178/2002, should come from request of 

Commission on specific matter, from Community legislation in all other cases or from own initiative in the a ge of EF“A’s o pete e. [Ma aolai  C., 
EU Food Law. Protecting consumer and health in a common market, Hart Publishing, Oxford, 2007. Cfr. pp. 191-192] 
24

 www.legaconsumatori.it – Sicurezza Alimentare e Consumatori 
25

 Legislator, introducing food labelling rules, must try to satisfy different consumer interests as protection against unfair marketing which, with the aim of 

maximization of profit, frequently introduce in the market unhealthy ingredients of food, as chemical substance or fat content high levels. [Macmaolain 

C., EU Food Law. Protecting consumer and health in a common market, Hart Publishing, Oxford, 2007. Cfr. para 3.4] 
26

 www.legaconsumatori.it – Sicurezza Alimentare e Consumatori 

http://www.legaconsumatori.it/
http://www.legaconsumatori.it/
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In order to ensure an even higher level of consumer protection, following a long and contentious strong debate be-

tween the Commission, the European Parliament and the Council, Regulation 1169/2011 was approved. The main goal 
of this new legislation is to make labels clearer, more understandable, and more readable. Several studies in this field 
have shown that good readability is an important element to ensure that consumers receive correct information based 
on the principle of good faith, and that misleading product information is one of the main causes of consumer dissatis-
faction with food products27. The key points of the reform are: 

Mandatory information must be marked in a dedicated space to be easily identified. This regards especially infor-
mation about allergic substances, where one should use a type of writing (size, colour, and style) that is clearly distin-
guished from other ingredients. 

The label must indicate the country of origin of pork, sheep or chicken, or whether it is fresh or frozen. In addi-
tion the label shall be marked with the word “defrosted” in the case of food frozen before selling that was subsequently 
defrosted.  

A new duty for the manufacturer to expressly indicate if an ingredient generally used for a product has been re-
placed with another. 

Introduction of mandatory nutrition table, showing the amount of fats, carbohydrates, proteins and sugars. 
Stricter rules on liability: in case of food coming from an EU State, an operator who sets its own brand or trade 

name is responsible and certifies that all the information on the label is true and complete; an importer bears this obli-
gation in the case of food coming from non-EU countries,28.  

The EU Regulation No. 1169/2011 has applied from 13 December 2014. The time between publication and applica-
tion allowed the Member States to introduce all the necessary changes and requirements. 

 
3. CASE LAW 
3.1 MAD COW DISEASE 
The Mad cow disease is an illness also known as bovine spongiform encephalopathy or BSE for short. It is called 

mad cow disease because it affects the nervous system of a cow, causing it to act strangely and lose control of its ability 
to do normal things, such as walking29. An infected cow acts "madly", which sometimes means mentally ill. 

Researchers are not completely sure how cows become infected, but they believe it stems from certain kinds of 
food fed to cows. Some remains of dead cows that had the infection, such as brains and spinal cords, are more likely to 
have the proteins that cause BSE30. 

If a person eats meat from a BSE-infected cow, there is a risk of getting the human form of that disease. It is very 
dangerous because this disease also affects the human brain; nevertheless, the human version is not contagious and not 
so common31. In the USA, there have been only 3 rare cases in which a person has been infected by this disease.  

The first case of BSE was identified in the United Kingdom in 1986 on a farm in Hampshire. The origin of the dis-
ease is connected not so much to the use of forage, but rather to changes in the process of its production. Later on, the 
disease developed also in the USA causing serious cases of this infection. For this reason, the need to solve this danger-
ous problem to human health by means of a regulatory intervention emerged early. The U.S. government created strict 
rules to prevent people from eating infected meat and to assure that beef marketed to consumers is safe from the ‘mad 
cow disease’. 

The structure of this legislative operation can be divided into 3 parts: 
A BAN ON USING brains or spinal cords from cattle to make food products: the tissue that could potentially carry 

BSE in an animal must be removed from cattle prior to processing, and therefore is not allowed into the food supply 
A TESTING SYSTEM in place designed to identify cows that may have the disease 
A RECALL SYSTEM that allows companies to notify consumers and pull products off store shelves if there is a 

problem32. 

                                                 
27

 Repo ti g the ai  goals of the EU Regulatio  / : In order to achieve a high level of health protection for consumers and to guarantee their 

right to information, it should be ensured that o su e s a e app op iatel  i fo ed as ega ds the food the  o su e. Co su e s’ hoi es a  e 
i flue ed , i te  alia, health, e o o i , e i o e tal, so ial a d ethi al o side atio s.  [Preamble – 3] 

This Regulatio  esta lishes the ge e al p i iples, requirements and responsibilities governing food information, and in particular food labelling. It lays 

down the means to guarantee the right of consumers to information and procedures for the provision of food information, taking into account the need to 

p o ide suffi ie t fle i ilit  to espo d to futu e de elop e ts a d e  i fo atio  e ui e e ts.  [Art 1.2] 
28

 See Chapter IV, (Mandatory Food Information), Section 1-2, articles 9-28 – EU Regulation 1169/2011 
29

 Hirsh L. , What’s Mad Co  Disease?, October 2013. 

[http://kidshealth.org/kid/talk/qa/mad_cow_disease.html] 
30

 Macmaolain C., EU Food Law. Protecting consumer and health in a common market, Hart Publishing, Oxford, 2007. Cfr. para. 5.2, pp. 175-179. 
31

 Eurodoc online publications (12 June 2004) – http://scientifico.neurodoc.it/bse/ 
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The BSE crisis led the European Union to ban exports of British beef starting from March 1996; it was reintro-
duced on the market only on 1 May 2006 subsequent to certain EU law changes which guaranteed better food safety.  

Italy was also involved in the issue of ‘mad cow disease’. The first case of BSź was discovered in January 2011. In 
order to cope with that problem, the Italian government introduced a set of rules, in accordance with EU law, based on 
two different types of operation covering the process from farm to distribution: 

SUPźRVISIONŚ the Police for Healthcare (“NAS”) subjects all food of animal origin to inspection carried out by 
the Veterinary Services of the ASL(?), from Central Inspectorate for Fraud Prevention. 

CONTROL: All farms are subject to systematic veterinary checks and animals going to slaughterhouse undergo a 
veterinary examination beforehand. A certified veterinarian carries out a clinical examination of all animals to verify 
their suitability for slaughter, and to exclude the presence of any disease that may be transmitted to humans. The final 
health mark means the success of an inspection. Additional control measures are provided for animals and meat that is 
imported from foreign countries at particular risk of BSE33. 

In October 2005 the Veterinary Committee of the EU lifted the ban on consumption of beef with the bone that 
had been in place since March 2001,: finally the "Fiorentina" came back on the table of the Italians. 

 
3.2 THE COSPALAT MILK CASE (June 2013 – Italy) 
A production company placed in Friuli-Venezia Giulia (an Italian region), called Cospalat, was suspected of having 

introduced milk contaminated by toxic and carcinogenic substances on the market. The leader of this company, Renato 
Zampa, was arrested on charges of criminal association aimed at commercial fraud, adulteration of food and trade of 
substances that are dangerous to health34.  

Investigations carried out by the NAS and confirmed by the public prosecutor’s office show that milk contaminat-
ed by ‘aflatoxins’, carcinogenic fungal species, with negative effects on the development of children, was deliberately 
put on the market35. At least 14 different types of ‘aflatoxin’ are produced in nature: they can colonize and contaminate 
grain before harvest or during storage, and in the worst cases they can cause mutations in its DNA. It is believed that 
the milk in this case has been contaminated by mixing regular milk with contaminated one. This way the milk was 
made suitable to the control analysis by irregular breeders and mostly used for the abusive production of cheese Monta-
sio DOP36. This offense was made posssible by the complicity of laboratory analysts, who changed control reports made 
on contaminated milk to hide the presence of toxins in excess of the allowable limit, and thus make it suitable for com-
mercialization. 

The European Union introduced measures to minimize the presence of ‘aflatoxins’ in different types of food. Max-
imum levels of ‘aflatoxins’ are laid down in Commission Regulation (źC) No 1881/2006. According to this regulation, all 
products exceeding the maximum levels are not allowed to be marketed in the EU. Methods of sampling and analysis 
for the official control of ‘aflatoxins’ are included in Commission Regulation No 401/2006, which ensures the applica-
tion of uniform criteria for control on the same food products by the competent authorities throughout the EU37. The 
European Commission and Member States are presently discussing the scope of legislative harmonization on this issue. 

 
LEGAL PROCESS IN ITALY38: 
The president of Cospalat was called to answer charges of criminal association and adulteration of food given the 

presence of an excess of aflatoxin M1 in the marketed milk. The defence which emerged during the legal proceedings 
can be divided into the following elements: 

System of controls: There are three types of analysis to which the milk was subjected: 
The first control done directly on the premises at the factory 
A mandatory inspection done by the first buyer (who communicates results to the relevenat association twice a 

month)  
Spontaneous and voluntary inspections done by Cospalat due to a protocol at the consortium level 

                                                                                                                                                                         
32

 More over the impact of mad-cow disease focused in 4 areas: human health, beef business and markets, world economy, world trade. [Adams M., Osho 

G., A Comprehensive Evaluation of Mad-Cow Disease: Evidence from Public Administration Perspective, National Science Association, 28 February 2007 - 

http://www.nssa.us/journals/2007-28-2/2007-28-2-01.htm] 
33

 Eurodoc online publications (12 June 2004) – http://scientifico.neurodoc.it/bse/ 
34

 Messaggero Veneto online – Latte tossico: arrestato il Cospalat Fvg, Zampa (20 June 2013)  
35

 For more details about aflatoxins and their negative effects on human health visit the Official Webside of EFSA: 

http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/aflatoxins.htm 
36

 Albè M., Cospalat: latte tossico, contaminato da sostanze cancerogene. Quali misure per contrastarlo?, 21 June 2013. 

[http://www.greenbiz.it/food/pesca-allevamento/7527-cospalat-latte-tossico] 
37

 In details all Member States have the obligation to undertake a constant activity of monitoring of the levels of toxicity from the food on the market and 

reporting to the Commission on the results obtained by these controls. [Art. 9 – Regulation (EC) No 401/2006] 
38

 For further information: De Francisco L., Caso Cospalat, ecco cosa ha detto Zampa al magistrato, Messaggero Veneto online, 25 giugno 2013. 
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The investigation focused on the last type of self-control that imposed higher level of concentration of ‘aflatoxins’ 

in the milk than European legislation (→EU: maximum 50 ≠ Cospalat: maximum 30). The defence explained to the 
judge that due to some concentration of mould in food, it may happen that the critical threshold has been exceeded. 
The main issues is that this situation of excess is not verifiable by an a priori control, but only afterwards through an 
analysis performed at the first entry point into a stock center. 

Unusual cases: According to the information available to the defence, there had been just some isolated incidents 
of aflatoxins reaching or exceeding the limits.  

Tricky wiretapping: All telephone tappings obtained from investigation were made in an irregular way. As a result, 
prosecutors tried to put emphasis on the meaning of the recorded conversations in order to prove the evidence of guilt.  

Montasio DOP(?) issue: The defence explained that Cospalat had never been marketed for the production of Mon-
tasio cheese, because the defendant had not had the permission to do so, and it did not take part in the relevant Consor-
tium. In any case, Coldiretti as well as the consumers’ association took part in the legal proceedings to protect the rights 
of consumers, but also to guarantee the respect and integrity of the “Made in Italy” brand. The legal action aimed at 
protecting the health of consumers and the quality of food, and to ensure that nobody be able to damage the image of 
this famous cheese exported abroad. 

 
3.3 THE FINDUS CASE (February 2013) 
The first case happened in the United Kingdom, when an investigation made on frozen food from Findus discov-

ered the presence of horsemeat instead of cow meat, contrary to what was reported on the label39. Similar findings were 
also made in Germany and Italy where frozen lasagna and meatballs were suspected to contain horsemeat, again contra-
ry to product labels. The scandal revealed the complexity and the problem of fairness in the food production chain in 
Europe. In Britain, and later in other European countries, many products were removed from the market and the gov-
ernments ordered manufactures and sellers to conduct strict controls to verify the exact ingredients of all meat dishes. 

The Findus Company blamed at first the French company called Comigel, which later admitted that it had re-
ceived the suspected meat from another supplier, a Romanian company not subject to the same strict controls40. As the 
European Commissioner for Health and Consumer Protection pointed out the issue here is not health risk, but rather 
fraudulent use of labelling. Cases like Findus damage confidence that citizens have regarding food safety - one of the 
main criteria for consumption choice41. At the same time this irregular use of labels damaged Italian and European 
farms and food industry that strive for quality and transparency.  

Of course, there will always be companies and individuals who put profits above the safety of the consumer, and 
the natural reaction of the European lawmakers has to be to intensify the system of traceability of food products in 
order to eliminate as much fraud as possible. The Findus scandal involved an effective organized criminal activity 
which cannot be justified as an occasional mistake or unusual defect of controls. 

In any case, the Agency for food safety excluded the possibility that there was any dangerous substance for the 
consumers in the products. If the consumer health is safe, the same cannot be said about social norms, because the 
Findus scandal ocurred mostly in the UK, a country in which eating horsemeat is considered strange and unusual42. 

 For the English people, horses are respected, and some of them even treated like pets: therefore, eating horsemeat 
is a taboo. But the scandal of meatballs and lasagna also revealed the use of pork instead of beef, and this may lead to 
religious problems, especially in the Muslim or Jewish consumer market. 

 
4.CONCLUSION 
In these times of the single EU market and even wider globalization processes, the disadvantageous position of the 

consumer, as the weaker party in contracts, has required the implementation of European regulations protecting con-
sumer needs and rights, to be commonly recognized in all Member States. The most recent reforms of the EU consumer 
law are connected with the consumer’s right of information as necessary to ensure stable and fair trade. In the field of 
food trade, duties of information are closely related to the guarantees of food safety and health protection, identified as 
one of the most important rights of EU citizens. Despite all the measures adopted by the European Commission, EFSA 
and other European Institutions responsible for food safety, there have still been some cases of violation of the right to 
health in the Member States. Negative outcomes of unfair commercial practices and/or unsafe food trade require a 
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strong response at the European level in order to improve and guarantee effective control of the food trade by means of 
labelling requirements and transparency of this market. 
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 Wprowadzenie  
 źlementem stymuluj cym ró nego rodzaju zmiany, jakie dokonywały się w koncepcjach organizowania pracy i 

rynku pracy jest szeroko rozumiany postęp technologiczny. Źzięki niemu następuj  globalne zmiany, zwi zane z 
przej ciem od społeczeństwa agrarnego do obecnego społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na zdobyczach 
techniki. Ka da rewolucja, wywołana nowymi technologiami polega na restrukturyzacji gospodarki i wprowadzaniu 
zmian w sposobach jej organizowania, w konsekwencji wywołuje przeobra enia we wszystkich instytucjach ycia 
społecznego. U ródeł przemian, których obecnie jeste my wiadkami, le y przede wszystkim zjednoczenie technologii 
informatycznej, telekomunikacyjnej oraz ekonomii1. 

 W społeczeństwie informacyjnym na szczególn  uwagę zasługuje problem czasu pracy. Praca - jako 
uniwersalny i centralny programator ludzkich działań - ulega istotnym przemianom pod wpływem zastosowania 
nowoczesnych technik. Powstaj  nowe zawody i specjalizacje, zmieniaj  się tre ci wykonywanych zawodów, znikaj  
dotychczas istniej ce. Nowoczesne rozwi zania technologiczne wywołuj  potrzebę innej ni  dotychczas organizacji 
pracy, odmiennych sposobów zarz dzania i kontroli oraz wdra ania nowych form zatrudnienia. Przejawem 
zasadniczych zmian w ramach redefinicji organizacji pracy i zatrudnienia jest telepraca.  

 Powstanie i rozwój telepracy podobnie jak innych nietypowych form zatrudnienia zwi zane s  ze zjawiskami 
takimi jak globalizacja, wzrost konkurencyjno ci, rozwój nowych technologii oraz zapotrzebowanie na bardziej 
elastyczne formy zatrudnienia2. Celem pracy jest analiza zasad stosowania telepracy oraz ich wpływu na warunki pracy 
i prawa telepracownika. Zagadnienie telepracy zbadano tak e w kontek cie szans oraz zagro eń jakie stwarza na rynku 
pracy. 

 Brak jednolitej definicji telepracy utrudnia okre lenie liczby osób wiadcz cych pracę w formie telepracy. 
Szacuje się, jednak e obecnie w państwach członkowskich Unii źuropejskiej pracę w formie zdalnej wiadczy ok. 7% 
ogółu pracowników. Państwem przoduj cym w zakresie stosowania telepracy s  Czechy – z badań statystycznych 
wynika, e a  15% ogółu zatrudnionych wiadczy pracę w formie telepracy przez co najmniej jedn  czwart  czasu 
pracy, przy czym 9% pracowników wykonuje pracę prawie wył cznie w tej formie3. Telepraca cieszy się równie  
du ym zainteresowaniem w krajach skandynawskich, co uwarunkowane jest bardzo szybkim rozwojem nowych 
technik telekomunikacyjnych oraz du  rozpięto ci  geograficzn , np. Źanii (14,%). Równie  w krajach Beneluksu 
telepracownicy stanowi  znacz cy procent siły roboczejŚ Holandii (14%) i Belgia (11%). Natomiast, najni szy odsetek 
telepracowników występuje w Bułgarii (1,6%). W Polsce telepraca jest stosowana w niewielkim zakresie – z danych 
statystycznych wynika, e pracę w tej formie wiadczy ok. 2 -3 % osób. Szacuje się, e na całym wiecie na odległo ć 
pracuje ju  kilkadziesi t milionów osób. Z badań wynika, e 60% pracuj cych, którzy do tej pory nie korzystali z adnej 
formy telepracy, jest gotowych zrobić to w najbli szej przyszło ci4. 

  
Regulacje prawne telepracy 

 Komisja Europejska nie zdołała przygotować dyrektywy w sprawie telepracy, poniewa  uznano, e jest zbyt 
wcze nie na normatywne rozwi zanie tej kwestii. Natomiast podczas społecznych konsultacji z partnerami 
społecznymi, przyjęto porozumienie ramowe w sprawie telepracy z dnia 16 lipca 2002 r.5, które jest najistotniejszym 
aktem prawnym w tym zakresie w Unii Europejskiej. Jednym z celów porozumienia w sprawie telepracy jest realizacja 
zało eń Strategii Lizbońskiej, a w szczególno ci przyczynienie się do stworzenia w źuropie dynamicznej gospodarki 
opartej na wiedzy oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Porozumienie w sprawie telepracy okre la ogólne 
warunki wiadczenia pracy zdalnej w sposób, który uwzględnia potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. W 
dokumencie tym przyjęto definicję telepracy i telepracownika oraz uregulowano szereg kwestii zwi zanych ze 
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specyfik  wiadczenia pracy w tej formie, takich jakŚ zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez 
telepracownika, ochrona jego prywatno ci, bezpieczeństwo i higiena pracy, problematyka odpowiedzialno ci za sprzęt, 
czas pracy, szkolenia oraz zagadnienia zwi zane ze zbiorowym prawem pracy. Podkre lono, e telepracownikom 
powinny przysługiwać takie same prawa jak osobom wykonuj cym pracę w siedzibie pracodawcy. Porozumienie w 
sprawie telepracy zawiera klauzulę, zgodnie z któr  jego postanowienia nie mog  być podstaw  do obni enia poziomu 
ochrony dotychczas przyznanej pracownikom w państwach członkowskich6. Porozumienie w sprawie telepracy zostało 
wprowadzone do porz dków prawnych większo ci państw członkowskich. Do niedawna w polskim kodeksie pracy nie 
było adnych uregulowań prawnych dotycz cych telepracy. Uwzględniaj c potrzebę nowych rozwi zań 24 sierpnia 
2007 r. na mocy nowelizacji dodano do kodeksu pracy7 w dziale II kodeksu pracy rozdziału II b pod tytułem 
„Zatrudnianie pracowników w formie telepracy”. Polski ustawodawca tworz c regulację telepracy wzorował się na 
postanowieniach porozumienia ramowego w sprawie telepracy8.  

 W prawie polskim telepraca jest praca zdefiniowana w art. 675 § 1 k.p., zgodnie z którym telepraca to praca 
wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o wiadczeniu usług drog  elektroniczn . Artykuł 675 § 2 k.p. stanowi, e telepracownik to jest pracownik, 
który wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy z wykorzystaniem 
rodków komunikacji elektronicznej. Wskazać nale y, e termin „telepraca” mo e być stosowany wył cznie do pracy, 

która spełnia wszystkie warunki wskazane w art. 675 § 1 k.p. oraz jest wykonywana w ramach stosunku pracy. Praca, 
która nie zawiera chocia by jednego z wy ej wskazanych elementów nie mo e być w polskim prawie pracy okre lana 
mianem telepracy9.  

 Niektóre państwa definiuj c telepracę ograniczaj  się do pracy zwi zanej z domem. Inne wł czaj  pracę 
wykonywan  w tzw. telecentrach albo innych oddalonych miejscach nie kontrolowanych przez pracodawcę. W Polsce 
z uwagi na miejsce wiadczenia pracy wyró nia się telepracę domow , telepracę wykonywan  w specjalnie do tego 
zorganizowanej jednostce, np. telecentrum oraz pracę niezwi zan  z adnym konkretnym miejscem, zwan  teleprac  
mobiln , któr  charakteryzuje brak stałego miejsca wykonywania pracy oraz realizowanie powierzonych zadań tam, 
gdzie pracownik aktualnie przebywa. Przyjmuje się, e telepraca nomadyczna nie jest w istocie odrębn  form  
zatrudnienia, gdy  wykorzystywanie nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych do kontaktu z 
pracodawc  nie zmienia charakteru wykonywanej pracy10.  

  
Zasady stosowania telepracy 

 Z przepisów kodeksu pracy wynikaj  następuj ce zasady stosowania telepracyŚ zasada dobrowolno ci telepracy 
(art. 677 k.p., art. 679 k.p.), zasada równego traktowania i zasada niedyskryminacji (art. 6715 k.p.), zasada wł czenia 
telepracownika w ycie zakładu pracy (art. 6716 k.p.), zasada ochrony prywatno ci telepracownika (art. 6715 § 3 k.p.), 
zasada ochrony danych pracodawcy (art. 6712 k.p.) oraz zasada wzajemnego porozumienia się telepracownika i 
pracodawcy (art. 6713 k.p.).  

 Najwa niejsz  zasad  stosowania telepracy jest jej dobrowolno ć, która przejawia się w zakazie narzucania 
pracownikowi tej formy wiadczenia pracy. Zasada ta wynika przede wszystkim z art. 677 k.p. i art. 679 k.p. Zgodnie z 
art. 677 k.p., uzgodnienie między stronami umowy o pracę, e praca będzie wykonywana w warunkach okre lonych w 
art. 675 k.p., mo e nast pić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Je eli do uzgodnienia 
dotycz cego wykonywania pracy w formie telepracy dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo 
okre la się warunki wykonywania pracy (art. 675 k.p.). W trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy, 
na okre lone zgodnie z art. 675, mo e nast pić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. 
Stosownie do art. 679 k.p., brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy na telepracę, a tak e 
zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy nie mog  stanowić przyczyny uzasadniaj cej wypowiedzenie przez 
pracodawcę umowy o pracę.  

 Artykuł 6715§1 k.p. stanowi, e telepracownik nie mo e być traktowany mniej korzystnie w zakresie 
nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych ni  inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, 
uwzględniaj c odrębno ci zwi zane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy. Pracownik nie mo e być w 
jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak równie  odmowy podjęcia takiej 
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pracy. Co do dyskryminacji po redniej zastosowanie znajduj  przepisy działu I rozdziału IIa kodeksu pracy. 
Kontratypem dyskryminacji telepracowników s  odrębno ci zwi zane z warunkami wiadczenia pracy w formie 
telepracy, co oznacza, e ró nicowanie sytuacji prawnej telepracowników z uwagi na odrębno ci wykonywania pracy w 
tej formie nie stanowi naruszenia zakazu dyskryminacji. Obowi zkiem pracodawcy jest umo liwienie 
telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywania na terenie zakładu pracy, 
kontaktowania się z innymi pracownikami oraz korzystania z pomieszczeń i urz dzeń pracodawcy, z zakładowych 
obiektów socjalnych i prowadzonej działalno ci socjalnej (art. 6716 k.p.)11. Zało eniem tej zasady jest zapobieganie 
wyobcowaniu telepracownika, co ma szczególne znaczenie w wypadku wiadczenia pracy w domu.  

 W kontek cie art. 67 13 § 1 k.p. podkre lić nale y prawo pracodawcy do kontrolowania wykonywania pracy 
przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy12. Odnosz c się do zasady ochrony prywatno ci telepracownika 
oznacza to, e sfera prywatno ci telepracownika jest najbardziej nara ona na naruszenie w sytuacji, gdy praca 
wiadczona jest w domu telepracownika. Ingerencja pracodawcy w sferę prywatno ci pracownika musi być ci le 

limitowana. Dlatego zgodnie z art. 6714 § 2 pkt 1 k.p. , za uprzedni  zgod  telepracownika, pracodawca ma prawo 
przeprowadzić kontrolę wykonywania pracy w domu telepracownika. Wykonywanie czynno ci kontrolnych nie mo e 
naruszać prywatno ci telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób 
zgodny z ich przeznaczeniem. Natomiast, w wypadku pracy wiadczonej w telecentrum, poziom zagro enia jest 
porównywalny do tego, jaki występuje w tradycyjnym miejscu pracy13.  

 Zgodnie z art. 6712§1 k.p. pracodawca okre la zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz 
przeprowadza w miarę potrzeb instrukta  i szkolenie w tym zakresie14. Zasada ochrony danych pracodawcy dotyczy 
zarówno sytuacji, gdy praca wykonywania jest w telecentrum, jak i w miejscu zamieszkania telepracownika. W 
pierwszym wypadku, dostęp do poufnych informacji mog  mieć inne osoby wiadcz ce pracę w telecentrum oraz jego 
obsługa. W odniesieniu do telepracy domowej, informacje wykorzystywane przez telepracownika zagro one s  przede 
wszystkim przez jego domowników. Zasady ochrony danych wykorzystywanych przez telepracowników powinny 
zostać uregulowane w regulaminie lub porozumieniu w sprawie telepracy, b d  te  w umowie o pracę, na podstawie 
której praca będzie wykonywana w formie telepracy lub w odrębnej umowie, o której mowa w art. 6711 § 2 k.p.  

 Zgodnie z art. 6713 k.p., telepracownik i pracodawca przekazuj  informacje niezbędne do wzajemnego 
porozumiewania się za pomoc  rodków komunikacji elektronicznej albo podobnych rodków indywidualnego 
porozumiewania się na odległo ć. Ustawodawca jako zasadę przyj ł wzajemne porozumiewanie się telepracownika i 
pracodawcy. Przepis ten wprowadza obowi zek współpracy o charakterze technicznym, którego celem jest ułatwienie 
telepracownikowi realizacji powierzonych zadań, a pracodawcy efektywne wykorzystanie wyników jego pracy15.  

  
Pozytywne i negatywne aspekty telepracy 

 Według ostatnich badań przeprowadzonych w ci gu ostatnich trzydziestu lat przez J. Nillesa w odniesieniu do 
większo ci firm, kierowników i telepracowników korzy ci wynikaj ce z telepracy przewa aj  nad zagro eniami. 
Niemniej warto przeanalizować bli ej poszczególne ąza i przeciw" wykorzystaniu tej formy pracy z punktu widzenia 
poszczególnych grup zawodowych. Nie ulega w tpliwo ci, e najbardziej efektywne jest wdro enie telepracy, gdy 
przynosi korzy ci zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy16. 

 Jako podstawow  korzy ć z telepracy wymienia się obni enie kosztów pracy. Często mo e to być równie  
jedyna szansa na zatrudnienie osób, które z ró nych względów nie chc  lub nie mog  opuszczać swojego miejsca 
zamieszkania, np. opiekuj  się starszymi członkami rodziny, wychowuj  dzieci, s  niepełnosprawni. Niew tpliwie zalet  
dla telepracowników jest mo liwo ć pracy w przyjaznym rodowisku, unikanie dojazdów. Z drugiej jednak strony 
minusem mo e być odizolowanie od rodowiska pracy i brak identyfikacji z firm . Pracownik wykonuj cy pracę z dala 
od biura ma swobodę w organizowaniu swojej pracy17. Z pewno ci  wymaga to od niego samodzielno ci w 
podejmowaniu decyzji, dobrej organizacji pracy i samodyscypliny. źfekty jego pracy ocenia się według wyników, a nie 
nakładów pracy.  

 Mo liwo ć pracy w ka dym miejscu i o ka dej porze to jedna z największych korzy ci dla pracowników, 
zwłaszcza dla osób posiadaj cych wysokie i specjalistyczne kwalifikacje. Równie  większego znaczenia nabieraj  
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umiejętno ci pracownika. źlastyczno ć wiadczonej pracy pozwala równie  na podjęcie wielu kontraktów jednocze nie, 
co znacz co wpływa na wysoko ć zarobków. Pracobiorcy samodzielnie ustalaj  sobie plan pracy, choć niektóre firmy 
pomagaj  rozgraniczyć im czas po więcony dla domu, biura i klientów. Zatrudnienie w formie telepracy umo liwia 
godzenie pracy i ycia rodzinnego, poniewa  większo ć obowi zków nie wymaga obecno ci w biurze i bezpo redniego 
kontaktu z pracownikami. Uniezale nienie stanowiska pracy od zmiany lokalizacji firmy pozwala pracownikowi na 
utrzymanie więzi z rodzin  bez ryzyka utraty kontaktu z firm . Zachowanie równowagi między karier  zawodow  a 
yciem prywatnym, większa swoboda w pracy i samodzielno ć oraz wykonywanie pracy w dogodnym czasie wpływa 

na większe poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy18. 
 Natomiast do korzy ci z punktu widzenia pracodawcy mo emy zaliczyć ni sze koszty funkcjonowania firmy 

wynikaj cych z ograniczenia kosztów korzystania z nieruchomo ci. Tradycyjny pracodawca powinien zapewnić 
ka demu z pracowników miejsce pracy, co najczę ciej oznacza osobne biurko wyposa one w komputer. Im więcej 
pracowników, tym większe koszty zwi zane ze zwiększaj c  się powierzchni . Telepraca pozwala na powiększenie 
personelu bez adnych zmian w organizacji biura. Je li pracownicy s  zatrudnieni na kontrakcie, pozwala to równie  na 
lepsze dostosowanie zasobów ludzkich do aktualnych potrzeb. Oznacza to zatem elastyczno ć czasu i miejsca pracy oraz 
umów o pracę, a więc całej struktury organizacyjnej firmy. Pozytywna dla pracodawcy jest równie  zmniejszona rotacja 
pracowników. Umo liwienie telepracy wietnie sprawdza się w przypadkach, gdy ewentualny awans lub plany osobiste 
wi załyby się z przeprowadzk  pracownika. Zachowanie wykwalifikowanego personelu to jeden z głównych powodów 
powstania telepracy. Korzy ci z telepracy staj  się szczególnie istotne w momencie nieprzewidzianych sytuacji (powód , 
strajki w sektorze transportowym), poniewa  relokacja daje mo liwo ć wykonania zadań w ka dym miejscu. W ród 
pozostałych korzy ci dla pracodawcy nale y wskazaćŚ ograniczenie absencji chorobowychś redukcję godzin 
nadliczbowychś zapłatę za efekty, a nie czas pracyś poprawę wizerunku firmy postrzeganej jako firmy nowoczesnej i 
zaanga owanej społecznie. 

 Telepraca jako nowa forma zatrudnienia generuje wiele korzy ci, ma jednak tak e wady. Z punktu widzenia 
pracownika do negatywnych aspektów nale y trudno ć z odseparowaniem ąbiura w domuą od ycia innych 
domowników lub rodziny. Jest to często największa wada przywoływana przez telepracowników, gdy  u czę ci 
"zdalnych" pracowników zaciera się ró nica pomiędzy prac  i yciem rodzinnym. W tych przypadkach skłonno ć do 
pracoholizmu jest znacznie bardziej nasilona. Praca w tradycyjnym biurze dostarcza szeregu bod ców zwi zanych z 
interakcj  z innymi pracownikami. Brak rozmów ze współpracownikami i kolegami z pracy u niektórych osób 
wywołuje niekorzystne reakcje psychiczne. Telepracownicy mog  mieć poczucie pozostawienia ich samym sobie bez 
wsparcia. Czasami ązdalnyą pracownik mo e być ofiar  depresji wynikaj cej z odizolowania go od zespołu. Wielu 
telepracowników zwraca równie  uwagę, e będ c poza biurem, nie mog  wykazać się osi gnięciami. Nie s  zauwa alni 
lub nie maj  mo liwo ci wywierania wpływu na innych, przynajmniej w takim stopniu, jaki byłby mo liwy podczas 
pracy w tradycyjnym biurze. Od telepracownika wymaga się umiejętno ci organizacyjnych. Brak rutyny i zaleceń mo e 
doprowadzić do dezorganizacji pracy. Telepraca mo e prowadzić do wydłu enia dnia pracy bez wynagrodzenia. 
Telepracobiorcy mog  mieć kłopoty z wzięciem wolnego dnia z obawy, e plan pracy mo e się załamać.  

 Aby ocena telepracy była kompletna warto wskazać zagro enia, jakie nowa forma pracy stwarza dla 
przedsiębiorstwa. żłówn  barier  w procesie wdra ania telepracy nie jest technologia, lecz sprzeciw kadry kierowniczej 
wobec proponowanych zmian. Badanie zlecone przez Nextra19, a wykonane na grupie ok. 200 mened erów 
personalnych pokazało, e ich główne zastrze enie zwi zane z teleprac  dotyczyło braku zaufania do ludzi pracuj cych 
na odległo ć. To z kolei musiało skutkować wprowadzeniem uci liwych dla pracowników form kontroli i nadzoru. 
Kierownicy powinni pamiętać jednak, e obecno ć pracownika w biurze nie gwarantuje jego uczciwo ci i wydajnej 
pracy. Przekaz informacji przez sieci informatyczne jest zwi zany z niebezpieczeństwem ich utraty lub przejęcia ich 
przez podmioty nieuprawnione. Jednak wiele firm uwa a, e kwestia bezpieczeństwa zale y głównie od wzajemnego 
zaufania pomiędzy pracownikiem i pracodawc . Z tego powodu do projektów zwi zanych z wprowadzaniem telepracy 
wybiera się głównie pracowników dłu ej zwi zanych z firm . Problem rodzi równie  konieczno ć przedefiniowania 
wewnętrznych reguł przedsiębiorstwa i trudno ci w zarz dzaniu zasobami ludzkimi firmy stosuj cej telepracę. 
Trudno ci dotycz  monitorowania postępu oraz motywowania pracowników, których rzadko się widuje. Rozwi zanie 
le y jednak w zarz dzaniu efektami pracy, a nie w obecno ci pracownika w miejscu pracy. Uzale nienie wynagrodzenia 
pracownika od wyników często prowadzi do stresu20. Istotny jest bark identyfikacji pracownika z firm . Osłabione s  
kontakty z pracownikami, spada ich zaanga owanie w pracę zespołow . Specyfika pracy wymusza konieczno ć 
zatrudnienia fachowców do naboru telepracowników.  

                                                 
18

 A. Szewczyk, Informacja w walce z bezrobociem, Warszawa 2004, s. 193-200. 
19

 www.flexbility.co.uk/downloads/Nextra-su e .pdf, dostęp . . . 
20

 http://www.darmowe-ebooki.com/czytelnia/telep a a.pdf, dostęp: . . . 
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Podsumowanie 
 Aby móc przetrwać na rynku podmioty gospodarcze s  zmuszone do dokonania zmian, które wyjd  na przeciw 

zmienno ci otoczenia wynikaj cej z globalizacji, zaostrzaj cej się konkurencji, wirtualizacji, dynamicznego rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych21. Aktualnie w Polsce najpowa niejsze utrudnienia, jakie napotyka 
przedsiębiorstwo w zwi zku z teleprac , dotycz  barier psychologicznych, czyli negatywnych uprzedzeń i stereotypów 
pracodawcy lub pracobiorcy na temat tej organizacji pracy. Z pewno ci  przyczynia się do tego brak odpowiedniej 
promocji telepracy i rozumienia jej specyfiki oraz silne zró nicowanie regionalne w dostępie do nowych technologii 
teleinformatycznych. Podsumowuj c, nale y stwierdzić, e telepraca jest innowacyjn  metod  pracy. Wa nym 
aspektem telepracy jest wybór odpowiedniej formy wiadczenia pracy, zgodnej zarówno z potrzebami firmy, jak i 
pracownika. Przykłady innych krajów Unii źuropejskiej wskazuj , e ka de państwo z biegiem czasu dopracowuje 
własne, mniej lub bardziej oryginalne rozwi zania wszystkich podstawowych kwestii dotycz cych funkcjonowania 
telepracy w społeczeństwie22. 

 
*** 

 
 
 The onset and further development of telecommuting, as other untypical forms of employment, is related to 

such phenomena as globalization, increased competitiveness, new technologies and the need for more flexible forms of 
employment. The aim of the thesis is to analyze the principles of telecommuting and its influence on the working con-
ditions and rights of a teleworker. The issue of telecommuting was also examined taking into consideration opportuni-
ties and threats it creates on the job market. Until recently in the Polish Labour Code there had been no legal adjust-
ments related to telecommuting. Providing for the solutions needed a new chapter was added on 27 August 2007 to 
section II of the Labour Code, which is pursuant to the amendment: chapter II b entitled „źmployment in the form of 
telecommuting”. The Polish legislator based the amendment on the framework agreement on telecommuting from 16 
July 2002. 

                                                 
21Elast z e fo  zat ud ie ia i o ga iza ji zasu p a , ed. A. Bieliński, A. Gied e i z-Nie ińska, M. “za ło ska-Juckiewicz, Warszawa 2015, s. 33-35. 
22

 A. Kraus, B. Kasprzyk, R. Chorób, Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy, 

Rzeszów 2011, s. 100-101.  
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Wstęp  
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu problematyki trybu przesłuchania małoletniego jako pokrzywdzonego i 

wiadka w sprawach o przestępstwa seksualne po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Prawo dowodowe to 
przepisy reguluj ce zagadnienie dowodów w procesie. Stanowi  one czę ć prawa procesowego karnego. Normy 
dowodowe spotykamy we wszystkich gałęziach prawa procesowego. W ka dej dziedzinie prawa normy dowodowe nie 
s  identyczne, odznaczaj  się swoj  odrębno ci , zale  od charakteru i funkcji tej gałęzi procesu, w skład której 
wchodz . Nie mo na zaprzeczyć, e istniej  pewne zasadnicze pojęcia i problemy prawa dowodowego wspólne dla 
wszystkich dziedzin procesu1. Przedmiotem dowodzenia o podstawowym znaczeniu s  fakty ustalane za pomoc  
dowodów, pozwalaj ce na rozstrzygnięcie o przedmiocie procesu (co do istoty sprawy)2. Podporz dkowanie działalno ci 
organów procesowych nakazowi dochodzenia do ustaleń prawdziwych (art. 2 § 2 k.p.k.) powoduje w tej sytuacji 
wykorzystanie wszelkich mo liwo ci uzyskania dowodów, które pozwoliłyby na doj cie do takich ustaleń i wydania 
trafnego rozstrzygnięcia3. W my l zasady prawdy materialnej, podstawę rozstrzygnięć powinny stanowić ustalenia 
faktyczne zgodne z rzeczywisto ci . Zasada prawdy materialnej ma bardzo kluczowe znaczenie dla procesu karnego4. 
Inicjatywa w zakresie wprowadzenia dowodów do procesu słu y zarówno stronom, jak i organom prowadz cym 
postępowanie (art. 167 k.p.k.), jest wyrazem kształtowania się przepisów proceduralnych w sposób nastawiony na 
realizację zasady prawdy materialnej. Prawo domagania się przeprowadzenia przez strony dowodów jest podstawowym 
narzędziem wykazania słuszno ci o wiadczeń składanych przez strony, a zderzenie niezgodnych wersji przebiegu 
rozpatrywanego przez s d zdarzenia, formułowanych nie gołosłownie, lecz podbudowanych przywoływanymi przez 
strony dowodami, jest najlepsz  metod  realizacji i dochodzenia do prawdy5. Ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego 
jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia organów procesowych, jest równie  wa ne dla społeczeństwa 
oczekuj cego od wymiaru sprawiedliwo ci trafnych, zrozumiałych i akceptowanych rozstrzygnięć. Spo ród rodków 
dowodowych najczę ciej w procesie wykorzystywane s  zeznania wiadków. Zeznanie pokrzywdzonego i wiadka 
mo e stanowić dowód bezpo redni lub po redni w procesie karnym. Przesłuchanie małoletniego na podstawie art. 185a 
k.p.k. i art. 185b k.p.k. okre lane jest w pi miennictwie jako szczególna forma ochrony odbierania zeznań od dziecka 
poni ej 15 roku ycia przy sprawach o przestępstwa seksualne6. Ustawodawca z zamysłem wprowadził uregulowania w 
zakresie przesłuchania małoletniego, które stanowi  ochronę pokrzywdzonych i wiadków czynów zabronionych, przy 
jednoczesnym nieograniczaniu w sposób nieusprawiedliwiony i nadmierny stanu uprawnień oskar onego w procesie 
karnym7.  

Podstaw  rozwa ań tego tematu s  nowelizacje Kodeksu Postępowania Karnego na przełomie kilkunastu lat, które 
dotycz  trybu przesłuchania małoletniego poni ej 15 roku ycia w procesie karnym. W sprawach o przestępstwa 
seksualne dziecko występuje jako osobowe ródło dowodowe tzn. jako osoba wezwana przez organy procesowe do 
dostarczenia rodka dowodowego8. Źziecko występuje tu w charakterze pokrzywdzonego i wiadka. Pierwsza zmiana 
nowelizacji (ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Karnego oraz innych ustaw Źz. 
U. 2003 Nr 17, poz. 155) umo liwiła wprowadzenie mo liwo ci przesłuchania pokrzywdzonego dziecka poni ej 15 roku 
ycia tylko przy popełnieniu przestępstw o charakterze seksualnym. Był to przełom w postępowaniu karnym, dziecko 

mogło być dopuszczone do zło enia zeznania, a tak e zostało objęte ochron  prawn . Źruga zmiana nast piła w roku 
                                                 

1
 M. Cieślak, )agad ie ia do odo e  p o esie ka  [ :], “.Waltoś, M. Rusi ek, “. “tei o , Dzieła W a e, K akó  , s.  

2
 A. Ga e le, Do od   sądo  p o esie ka , K akó   s.  

3
 A. Ga e le, Do od   sądo … op. it., s.  

4
 “. Waltoś, P o es Ka . )a s “ ste u, Wa sza a , s.  

5
 A. Ga e le, Do od   sądo  p o esie ka , K akó   s.  

6
 M. Horna, No eliza ja kodeksu postępo a ia ka ego a o h o a ałolet iego pod zas p zesłu ha ia, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 

Vol. 13 Nr 2 (2014), s.12 
7
 M.Goss, J. Ła i ki, Do ód z zez ań ałolet iego  ś ietle o eliza ji a t. a i a t.  k.p.k., [ :], P. Cza e ki, M. Cze ińska ed. , Katalog 

do odó   postępo a iu ka , Wa sza a , s.  - 82 
8
 “.Waltoś, „P o es Ka . )a s s te u  , Wa sza a , s. . 
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2005 ( Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Źz. U. 2005 Nr 141, poz.1181). 
Źostrze ono w niej mo liwo ć przesłuchania dziecka jako pokrzywdzonego i wiadka w przypadku przestępstw 
popełnionych z u yciem przemocy lub gro by bezprawnej oraz przestępstw seksualnych, ale tylko w przypadkach je eli 
s  to zeznania istotne dla sprawy. Ustawodawca kieruj c się dobrem dziecka, wprowadził przepisy, które umo liwiaj  
jego przesłuchanie, a tak e rezygnację z tego przesłuchania i mo liwo ć ochrony małoletniego przed wtórn  
wiktymizacj . Nowelizacj  Kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 roku, która weszła w ycie 27 
stycznia 2014 r. (Źz.U. z 2013 r., poz. 849) wprowadzono nowe regulacje, które rozszerzaj  mo liwo ć przeprowadzenia 
przesłuchania małoletniego poni ej 15 roku ycia w zakresie przestępstw przeciwko wolno ci oraz wprowadzono 
mo liwo ć odtworzenia zeznań wiadka i pokrzywdzonego małoletniego za pomoc  obrazu i d więku na rozprawie 
głównej jako obowi zek, co stanowi wyłom od zasady bezpo rednio ci. 

 
Przestępstwa seksualne wobec dzieci 
Wyja nienie pojęcia dziecka jest bardzo istotne w przypadku przestępstw seksualnych, poniewa  dotyczy 

odpowiedzialno ci karnej sprawcy. Problem polega na tym, e sam termin „dziecko” nie występuje w procedurze 
karnej. W Polsce prawo posługuje się dwoma terminami, które okre laj  dziecko, s  toŚ „małoletni i nieletni”. W 
niektórych przypadkach u ywa się równie  terminu „niepełnoletni”.  

Małoletni zgodnie z przepisem art. 10 § 1 i 2 k.c. to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła mał eństwa 
przez co nie uzyskała pełnoletno ci. 

Pojęcie nieletni występuje w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, w której zostało zró nicowane w 
zale no ci od rodzaju prowadzonego postępowania. Jest to osoba, która nie ukończyła lat 18 - gdy mowa  
o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacjiś lub ukończyła lat 13, ale nie ukończyła lat 17 – gdy mowa o postępowaniu w 
sprawach o czyny karalneś albo nie ukończyła 21 lat – gdy mowa o wykonywaniu rodków wychowawczych lub 
poprawczych w stosunku do osób, względem których rodki te zostały orzeczone9. 

Dziecko okre lone z punktu widzenia medycznego jest to człowiek w okresie rozwoju od momentu urodzenia 
b d  poczęcia zale nie od przyjętych kryteriów, do zakończenia wzrastania oraz osi gnięcia dojrzało ci zarówno 
psychicznej i fizycznej tj. do wieku 16 – 20 lat10. 

Przemoc seksualna – jest to kolejna forma obok przemocy fizycznej i przemocy psychicznej krzywdzenia dzieci. 
Polega na wykorzystaniu seksualnym dzieci. Osoba dorosła przejawia zachowanie o charakterze seksualnym, które ma 
spowodować zaspokojenie popędu płciowego lub go pobudzić. Źo tej kategorii zachowań seksualnych nale  czyny 
lubie ne, obna anie się przed dzieckiem itp. Nadu ycia seksualne dorosłych względem dziecka poprzez działania, 
których ono nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować, naruszaj  normy prawne i społeczne. Źotyczy to przede 
wszystkim pedofilii, kazirodztwa lub rozpowszechniania tre ci pornograficznych. Powy sze przestępstwa popełnione 
wobec dziecka s  zamachem na jego dobro, jakim jest obyczajno ć, a tak e pogwałceniem prawa do wolno ci od 
wszelkich wymuszeń zachowań seksualnych11. 

 
Zeznanie małoletniego jako dowód bezpo redni w sprawach o przestępstwa seksualne. 
Postępowanie przygotowawcze i s dowe w przypadku przestępstw o charakterze seksualnym, jest prowadzone w 

sposób szczególny, gdy pokrzywdzonym i wiadkiem jest dziecko. Postępowanie przygotowawcze polega na zebraniu i 
utrwaleniu zebranych dowodów na u ytek przyszłej rozprawy s dowej. Źowody bezpo rednie (zeznania wiadka  
i pokrzywdzonego), to takie które dotycz  wprost faktu głównego (przestępstwa)12. Źowód bezpo redni wskazuje 
wprost na czyn zarzucany oskar onemu. Zeznania wiadka obok wyja nień oskar onego stanowi  najczę ciej 
wykorzystany dowód w procesie karnym. W przestępstwach seksualnych przewa nie s  tylko dwie osoby, sprawca i 
pokrzywdzony. Małoletni jest pokrzywdzonym i równocze nie wiadkiem naocznym. W takim przypadku jest bardzo 
wa ne aby przesłuchuj cy stworzył odpowiednie warunki, by zeznania mogły pó niej stanowić dowód bez mo liwo ci 
jego podwa enia. W przypadku dzieci nie mo na stosować pouczenia o odpowiedzialno ci karnej za składanie 
fałszywych zeznań do lat 13 jak równie  nie mo na odbierać przyrzeczenia, je li dziecko nie ukończyło 17 lat. Tre ć art. 
185 a § 1 k.p.k. pozwala na stwierdzenie e przepis ten ma dotyczyć głównie i wył cznie tego wiadka, który jest 
jednocze nie pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k., oraz w chwili przeprowadzenia przesłuchania nie 
ukończył 15 lat13.  

                                                 
9
 M. Korcyl – Wolska, Postępo a ie  sp a a h ielet i h , K akó  , s.  

10
 M. Ko ak, Małolet i jako ś iadek  p o esie ka , Wa sza a , s.  - 22 

11
 A. Gadomska – Radel, P zesłu ha ie dzie ka jako ofia  i ś iadka p zestępst a  p o esie ka , Wa sza a , s. 42 

12
 “. Waltoś, „P o es Ka . )a s s ste u , Wa sza a 3, s. 355 

13
 A.). K a ie , P zesłu ha ie ałolet iego ś iadka po o eliza ji Kodeksu Postępo a ia Ka ego, P a o i P oku atu a N  ,  rok, s.118 
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W toku postępowania przygotowawczego przesłuchanie małoletniego mo e być prowadzone na podstawie art. 171 
§ 3 k.p.k. – który stanowi, e czynno ć z udziałem osoby, która w chwili przesłuchania nie ukończyła 15 lat, ma być 
przeprowadzona w obecno ci przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna tej osoby14. Przesłuchanie w trybie 
art. 171 § 3 k.p.k. znajduje zastosowanie do ka dego typu przestępstwa w którym pokrzywdzony lub wiadek nie 
ukończył 15 lat. Ten przepis nakłada obowi zek na organy procesowe, aby w miarę mo liwo ci dziecko w trakcie 
przesłuchania było pod opiek  przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna. Podczas przesłuchania nale y 
stworzyć takie warunki, by małoletni czuł się bezpiecznie, a zeznania były zgodne z rzeczywisto ci . 

Mo na tak e przytoczyć stwierdzenie S.N., e przesłuchanie takiego wiadka przy braku tych osób nie powoduje 
samo przez się dyskwalifikacji tej czynno ci procesowej15, ale niedopełnienie tego obowi zku mo e spowodować obrazę 
przepisów procesowych. Mo e to wpłyn ć na jako ć poczynionych ustaleń, a tym samym równie  na tre ć orzeczenia, a 
tak e mo e być wykorzystane jako - art. 438 pkt 2 k.p.k. – względna przyczyna odwoławcza. Nale y mieć na uwadze 
aby dobro postępowania nie stanowiło przeszkody w przesłuchaniu. Obecno ć podczas przesłuchania opiekunów mo e 
stanowić przeszkodę w przesłuchaniu dziecka. Mo e ona doprowadzić do zniekształcenia zeznań, mo e tak e 
powodować brak wypowiedzi dziecka, oraz pogorszyć warunki w uzyskaniu wiarygodnego dowodu, który będzie 
stanowił podstawę w rozstrzygnięciu.  

Wymagania z art.171 § 3 k.p.k. następuj  wtedy, gdy dochodzi do przesłuchania wiadka na podstawie art. 185 a 
k.p.k. i art. 185 b k.p.k., poniewa  s  to przepisy, które dotycz  przesłuchania osób małoletnich poni ej 15 roku ycia, 
ale o wę szym zakresie przedmiotowym. Zdaniem A. Wesołowskiej przed zastosowaniem tego szczególnego trybu 
przesłuchania nale y zasięgn ć opinii biegłego psychologa. Biegły powinien w niej wskazać konsekwencje 
przesłuchania ze względu na stan zdrowia dziecka. Przepis art.185 a k.p.k. i art. 185 b k.p.k. wprowadza szczególny tryb 
przeprowadzenia dowodu z zeznań pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat , w sprawach o 
przestępstwa przeciwko wolno ci seksualnej i obyczajno ci. Reguł  szczególnego trybu przesłuchania jest to, e mo e 
być ono przeprowadzone tylko raz i tylko wtedy gdy zeznania małoletniego mog  mieć istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Ustawodawca wprowadza tutaj mo liwo ć nie przesłuchiwania małoletniego pokrzywdzonego 
w ogóle w toku całego postępowania karnego, je eli jego zeznania nie wpływałyby na tre ć rozstrzygnięcia. W 
doktrynie podkre la się, i  przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego na wczesnym etapie postępowania np. tu  po 
zło eniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, spowodować mo e konieczno ć powtórnego przesłuchania w 
pó niejszym etapie postępowania16. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego z 2013 r. dodatkowo obliguje organy 
postępowania do weryfikowania w pierwszej kolejno ci, czy zeznania pokrzywdzonego będ  miały istotne znaczenie 
dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesłuchanie małoletniego, bez przeprowadzenia innych dowodów, stanowić mo e 
naruszenie normy prawnej wyra onej w art. 185a k.p.k.17. Mo e to spowodować, e za ka dym razem organ procesowy 
będzie oceniał, czy przesłuchanie małoletniego będzie miało jak kolwiek warto ć dowodow . Ocena takiej sytuacji 
będzie tak e równie  zale eć od zgromadzonego materiału dowodowego. Mo na tutaj zwrócić uwagę na to czy 
postępowanie przygotowawcze, które przede wszystkim polega na gromadzeniu dowodów oraz na ocenie ich stopnia 
przydatno ci w postępowaniu s dowym nie spowoduje naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów przez organy 
procesowe. Przesłuchanie odbywa się w obecno ci biegłego psychologa, obrońcy, prokuratora, sędziego, osoby 
pełnoletniej wskazanej przez małoletniego, a tak e podmiotów wskazanych w art. 51 § 2 k.p.k. – przedstawiciela 
ustawowego i osoby pod któr  stał  piecz  małoletni pozostaje – je eli to nie ogranicza swobody wypowiedzi wiadka ( 
pokrzywdzonego). Przesłuchanie przeprowadza s d na posiedzeniu, w składzie jednoosobowym, w odrębnym 
pomieszczeniu, które powinno być przystosowane do wykonania tej czynno ci procesowej. Protokół z przesłuchania 
małoletniego poni ej 15 roku ycia odczytuje się na rozprawie głównej, odtwarza się równie  zapis obrazu i d więku. 

 
Zasada bezpo rednio ci  
 W postępowaniu dowodowym bardzo du  rolę odgrywa zasada bezpo rednio ci. Obejmuje ona trzy dyrektywyŚ 
1) s d powinien opierać się wył cznie na dowodach przeprowadzonych na rozprawie 
(posiedzeniu) — art. 410 kpk; 
2) s d powinien zetkn ć się bezpo rednio ze ródłami i rodkami dowodowymiś 
3) s d powinien opierać się przede wszystkim na dowodach pierwotnych. 
 Przepis art. 185a k.p.k. stanowi pewien wyj tek od zasady bezpo rednio ci poprzez odczytanie na rozprawie 

głównej sporz dzonego wcze niej protokołu. Ten rodzaj przesłuchania ewidentnie stanowi wyj tek od zasady 
bezpo redniego przeprowadzenia dowodu z zeznań wiadka w trakcie rozprawy. Mo na tutaj podkre lić, e 
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 T. Grzegorczyk, Kodeks postępo a ia ka ego. Ko e ta z, Warszawa 2003, s. 479. 
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prowadzenie postępowania powinno być zgodne z zasadami procesu karnego, jednak e przy przesłuchaniu dziecka 
powinno się kierować jego dobrem, a tak e dbać o ochronę jego zdrowia psychicznego. Jest to bardzo dobre 
rozwi zanie, choć niezgodne z zasad , e s d powinien się zetkn ć bezpo rednio z przeprowadzeniem dowodu w 
postępowaniu dowodowym. Je eli zostan  zastosowane prawidłowo rozwi zania, które s  wyszczególnione w art. 185 a 
k.p.k., jak równie  organ procesowy i powołani biegli wykonaj  czynno ci prawidłowo, to uprawnienia oskar onego nie 
będ  ograniczone w znacznym stopniu18. 

 Zgodnie z nowelizacj  kodeksu postępowania karnego z 13 czerwca 2013 r., utrwalanie obrazu i d więku z 
przesłuchania przeprowadzonego w trybie art. 185 a § 1 k.p.k. stało się obowi zkowe19. Wprowadzenie tej zmiany 
powoduje przede wszystkim to, e organy procesowe, które prowadz  postępowanie mog  w pełni zrealizować zasadę 
bezpo rednio ci. Mo na dokładnie zapoznać się z zachowaniem przesłuchiwanego przy zadawaniu pytań, co pozwoli 
s dowi dokonać odpowiedniej oceny w trakcie odtwarzania obrazu i d więku tego przesłuchania, a tak e dalej 
mo liwo ć oceny skutków jakie spowodowało popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego20. Z uwagi więc na 
zasadę bezpo rednio ci utrwalenie przesłuchania małoletniego wiadka za pomoc  urz dzenia rejestruj cego obraz i 
d więk powinno stanowić regułę. 

 V. Kwiatkowska–Źarul podaje jeszcze inne rozwi zanie, które zagwarantowałoby podejrzanemu zachowanie w 
pełni zasady prawa do obrony. Autorka wskazuje, i  idealnym rozwi zaniem byłoby przesłuchanie pokrzywdzonego 
dziecka na zasadzie telekonferencji. W jednym pomieszczeniu pozostawałby małoletni i przesłuchuj cy, a w innym 
strony, które zadawałyby pytania za po rednictwem przesłuchuj cego. Pomocne byłoby równie , gdyby dan  sprawę 
rozpoznawał sędzia, który prowadził przesłuchanie. Pewne utrudnienie stanowi tu zapis art. 351 § 1 k.p.k., wskazuj cy 
i  sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejno ci według wpływu sprawy oraz 
jawnej dla stron listy sędziów danego s du lub wydziału. Podsumowuj c, w omawianej materii występuje wiele kwestii 
pozostawionych do decyzji organowi prowadz cemu czynno ć. Niemniej jednak, du e osobiste zaanga owanie osoby 
prowadz cej i osób z ni  współpracuj cych oraz dokładne zaplanowanie czynno ci powinno zakończyć omawian  
czynno ć sukcesem w postaci pozyskania cennego materiału dowodowego z poszanowaniem praw stron i z 
uwzględnieniem zasad procesowych21. 

 
Zasada jednorazowego przesłuchania 
Zasada jednorazowego przesłuchania nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca przyj ł od tego dwa 

wyj tkiŚ  
Je eli dziecko zostało po raz pierwszy przesłuchane, a podejrzany lub oskar ony, podczas tego przesłuchania nie 

miał obrońcy, po jego ustanowieniu, obrońca ma prawo zwrócić się z wnioskiem do s du o ponowne przeprowadzenie 
dowodu z przesłuchania pokrzywdzonego lub wiadka ( zasada prawa do obrony – oskar onemu przysługuje prawo do 
obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym nale y go pouczyć art. 6 k.p.k.).  

Źrugi wyj tek stanowi, mo liwo ć ponownego przesłuchania tylko w wypadku je li wyjd  na jaw nowe 
okoliczno ci, które s  istotne dla sprawy. 

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 roku wprowadziła do ć wa n  zmianę w art. 
185 a § 2 k.p.k., która uwzględnia wyznaczenie przez s d obrońcy z urzędu dla podejrzanego, w trakcie pierwszego 
przesłuchania małoletniego, co na pewno zapobiegnie wtórnej wiktymizacji. Powtórne przesłuchanie małoletniego 
mo e spowodować zniekształcenie w zebranych zeznaniach oraz w tpliwo ci przy porównaniu zeznań. W takim 
przypadku dowód mo e stać się niewiarygodny. 

W doktrynie porusza się istotny problem wiarygodno ci zeznań dzieci. Jednak wymiar sprawiedliwo ci nie 
powinien rezygnować z tych zeznań, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko jest jedynym wiadkiem przestępstwa. Nie 
ma w tym przypadku adnych dowodów naukowych, e dziecko kłamie, konfabuluje lub fantazjuje czę ciej ni  osoba 
dorosła.  
M. Płachta twierdzi, e zeznania pochodz ce od wiadka nigdy nie będ  idealne w 100% oraz wiernie oddawały 
rzeczywistego przebiegu zdarzeń, czy rzeczywistych cech osób i zjawisk, co winka nie tylko z niedokładno ci 
konkretnego, indywidualnego procesu poznawczego, jak te  wpływu całego szeregu zewnętrznych i wewnętrznych 
czynników.  

Ocena zeznań małoletnich wiadków, a przede wszystkim przyznanie im przymiotu wiarygodno ci stanowi 
skomplikowane i trudne zadanie. Wymaga ono ogromnej wiedzy z zakresu procesu karnego, kryminalistyki, 
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psychologii oraz pedagogiki – tak często nie branych pod uwagę przy ocenie zeznań szczególnych wiadków. Źo ć 
często ocena ta przebiega w sposób automatyczny, koncentruj c się tylko na spójno ci i logiczno ci wynikania 
kolejnych elementów i faktów dziecięcej relacji z zebranego materiału dowodowego. ź. żruza mówi, e ocena taka 
wymaga rozs dnego wywa enia proporcji między nadmiernym krytycyzmem a bezkrytycznym nastawieniem do 
dziecka i jego zeznań oraz respektowania reguł prawnych. 

Podstawy prawnej oceny zebranego materiału dowodowego nale y poszukiwać w ł cznym zastosowaniu trzech 
zasad procesu karnegoŚ zasady prawdy materialnej, zasady bezpo rednio ci oraz zasady swobodnej oceny dowodów. 
Zgodnie z zasad  prawdy materialnej podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia 
faktyczne, które zgodnie z zasad  bezpo rednio ci mog  stanowić podstawę wyroku dopiero po uprzednim dokonaniu 
oceny dowodów, przeprowadzonej przez s d na rozprawie. Zgromadzone dowody powinny być oceniane swobodnie z 
uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i do wiadczenia yciowego22.  

 
Zeznanie małoletniego jako dowód po redni w sprawach o przestępstwa seksualne. 
Według M. Cie laka dowody po rednie, to te które udowadniaj  fakt główny za po rednictwem faktu 

dowodowego lub większej liczby faktów dowodowych. Źowody po rednie zbli aj  się do dowodów pochodnych przez 
to, e w obu wypadkach występuje między rodkiem dowodowym a faktem głównym jaki  po rednik. W dowodach 
po rednich dodatkowym po rednikiem jest fakt dowodowy, czyli tzw. poszlaka, która stanowi przy tych dowodach 
pojęcie centralne. Poszlaka spełnia funkcje wnioskowania, e jest inny fakt, co powoduje wynik istnienia między tymi 
dwoma faktami pewnego zwi zku wewnętrznego o charakterze obiektywnym, który stwierdzić mo na w drodze 
praktyki społecznej i sprawdzać za pomoc  do wiadczeń. Inny fakt nie musi zgadzać się z faktem głównym, wtedy gdy 
w łańcuchu dowodowym występuje tylko jedna poszlaka. Źowody po rednie dzięki swojemu zło onemu charakterowi i 
ogromnemu znaczeniu w zakresie ustaleń faktycznych stanowiły od dawna jeden z najbardziej istotnych i ciekawych 
problemów nauki procesu karnego23. 

Przesłuchanie małoletniego przy sprawach dotycz cych głównie przestępstw seksualnych, które stanowi dowód 
po redni w postępowaniu przygotowawczym i s dowym, odbywa się w oparciu o te same przepisy, które stosuje się gdy 
dziecko jest pokrzywdzonym lub wiadkiem naocznym przy popełnieniu tego rodzaju przestępstwa.  

 Problemem jest dopuszczenia takiego dowodu z powodu wieku dzieci. Wiek dzieci stanowi du y problem przy 
uzyskaniu dokładnych informacji, które mog  stanowić jedn  z poszlak w postępowaniu dowodowym. W literaturze 
wielu autorów wspomina, e dolna granica wieku u dzieci, które mog  być wiadkami ze słyszenia powinna wynosić 7 
lat. Poni ej tego wieku nie powinno się przyjmować zeznań, które nie będ  mogły być w pełni wiarygodne. Psycholog 
niemiecki W. Stern uwa ał, i  dzieci, które nie podlegaj  obowi zkowi szkolnemu nie mog  być słuchane w 
charakterze wiadków. Podobn  granicę wieku, uzasadniaj c nie przydatno ć zeznań dzieci w wieku wczesnego 
dzieciństwa, proponowali tak e J. Bossowski i H. Schneickert. Zgodzili się obydwoje, e dziecko poni ej 7 roku ycia 
nie powinno być przesłuchiwane. Oparcie skazania sprawcy tylko o zeznania małoletniego w takim przypadku jest 
niedopuszczalne.  

 Natomiast Hans Gross pionier psychologii kryminalistycznej uwa ał, e dzieci jak i doro li popełniaj  błędy w 
zapamiętywaniu, spostrzeganiu i relacjonowaniu, co mo e mieć wpływ na zeznania. Uwa ał, e błędy które s  
popełniane w trakcie przesłuchania przez dorosłych niczym się nie ró ni  od błędów popełnianych przez dzieci w 
zeznaniach. Stwierdzenie to pozwala przyj ć, e zeznania dzieci s  równie  wiarygodne, a tak e mog  stanowić o wiele 
warto ciowszy dowód po redni, ni  zeznania osób dorosłych. Przyj ć mo na, e dzieci według H. żrossa s  równie  
dobrymi wiadkami w postępowaniu przygotowawczym lub s dowym24.  

Jednak nale y zadać pytaniaŚ Czy jako wiadek, który usłyszał informację dotycz c , e np. kolega jest 
wykorzystywany seksualnie przez swojego ojczyma, czy taka informacja będzie miała znaczenie w procesie karnym 
przy braku innych dowodów? Czy organ procesowy, da wiarę takiemu zeznaniu? Odpowied  na tak postawione 
pytania, jest tylko jedna, e zeznanie dziecka będzie na pewno budziło du o w tpliwo ci.  

Według A. Budzyńskiej pozyskiwanie wiarygodnych, w miarę pełnych informacji od małoletnich wiadków i ofiar 
przestępstw jest pracochłonne. Warto ć uzyskanego materiału dowodowego zale y bowiem nie tylko od rozwoju 
umysłowego dziecka, ale tak e od cech indywidualnych oraz otoczenia w którym ono się znajduje, ale równie  od 
samych dorosłych, od warunków i sposobu prowadzonej czynno ci procesowej z jego udziałem oraz od wiedzy, 
do wiadczenia i umiejętno ci interpersonalnych organów procesowych i przesłuchuj cego. Ka de przesłuchanie musi 
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być stosownie zaplanowane i przygotowane. Bezsporna jest równie  konieczno ć aktywnego udziału w nim biegłego 
psychologa25.  

 
Podsumowanie 
Pomimo braku mo liwo ci podania dokładnej liczby dzieci, które były ofiarami lub wiadkami w przestępstwach 

seksualnych mo na stwierdzić, e jednak przemoc seksualna wobec małoletnich jest coraz czę ciej ujawniana. W ka dej 
tego typu rozpatrywanej sprawie sędzia powołuje biegłych, którzy oceniaj  wiarygodno ć zeznań dziecka. Nadal 
utrzymuje się trudno ć w ocenie wiarygodno ci zeznań zło onych przez małoletniego. Jest to dowód, który budzi du e 
kontrowersje. Zeznania dziecka jako dowód bezpo redni czy dowód po redni, nie zawsze dostarczaj  rzetelnych 
informacji. Powodem tego s  m.in.Ś wiek dziecka, zawodno ć pamięci, brak poczucia bezpieczeństwa. żłówn  
trudno ci  orzekania w tych sprawach jest fakt, e w przestępstwie tego typu bierze udział jedynie sprawca i ofiara. 
Powoduje to ograniczenie w du ej mierze zastosowania procedur, które s  oparte na znalezieniu wszystkich 
zewnętrznych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, pozwalaj cych na sprawdzenie wiarygodno ci zeznań 
dzieci.  

Poprzez wprowadzenie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego ustaw  z dnia 13 czerwca 2013 roku, 
ustawodawca rozszerzył tryb przesłuchania małoletniego w obawie, i  przesłuchanie w innych warunkach mogłoby 
wywrzeć negatywny wpływ na jego zdrowie psychiczne. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wskazuje, e 
państwo co raz więcej troski po więca zagwarantowaniu dziecku nale ytej ochrony prawnej i psychologicznej. Zmiany, 
które zostały wprowadzone przez t  nowelizacje s  efektem konieczno ci implementowania regulacji prawa 
europejskiego. Polska procedura karna przez wprowadzenie zmian będzie mogła wyznaczyć nowy wy szy standard 
ochrony małoletniego pokrzywdzonego i wiadka. Następny krok powinien stanowić mo liwo ć ochrony dziecka, w 
ka dym przypadku kiedy będzie potrzeba jego przesłuchania. Przepis art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k. powinien być 
stosowany do ka dego typu przestępstwa, w którym dziecko jest pokrzywdzonym lub wiadkiem. Katalog przestępstw 
nie powinien zawę ać się do trzech rozdziałów zawartych w Kodeksie karnym. 
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Wstęp 
Wszyscy yjemy w wiecie nieustaj cej dynamizacji i rozwoju technologicznego. Ludzie s  w stanie realizować 

najbardziej spektakularne projekty techniczno-naukowe, takie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, tylko po to, eby 
prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji. Ludzka pomysłowo ć poł czona z osi gnięciami technologicznymi 
powinna słu yć doskonaleniu codzienno ci i podwy szaniu jako ci ycia. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Jako 
przykład mo na przywołać wynalezienie przez Alfreda Nobla dynamitu, którego pierwotne przeznaczenie miało być 
zupełnie inne ni  niesienie mierci podczas wojen. Czy przyszło ć technologii skanowania i druku przestrzennego 
potoczy się podobnym torem? 

Sama technologia druku przestrzennego, wykorzystana w urz dzeniu powszechnie nazywanym drukark  3Ź 
została opracowana w Massachusetts Institute of Technology1, jednak za ojca druku przestrzennego uwa a się Charlesa 
Hulla, który opracował prototyp drukarki 3Ź w 1984 r. Utworzył on firmę 3Ź Systems, w której wynaleziony został 
stosowany do dzi  format plików STL, wykorzystywany do przekazywania instrukcji drukarkom. Następnym 
znacz cym odkryciem była, opracowana przez Scotta Crumpa w 1988 r., technika wydruku tzw. FDM (fused deposition 
modeling) polegaj ca na osadzaniu topionego materiału. Pierwsza drukarka 3Ź do zastosowań komercyjnych weszła do 
sprzeda y 1992 r., była to drukarka 3Ź Modeler. W tym samym roku skonstruowano drukarkę wykorzystuj c  technikę 
SLS (selective laser sintering), polegaj c  na nakładaniu na siebie cienkich warstw materiału, a następnie utwardzaniu 
ich w wybranych punktach przez wi zkę lasera2. 

Mówi c najogólniej, druk 3Ź polega na tworzeniu przestrzennych przedmiotów przez nakładanie na siebie 
kolejnych warstw materiału. Pierwotnym i fundamentalnym przeznaczeniem drukarki 3Ź było wytwarzanie 
prototypów. Technologia ta eliminuje proces czasochłonnego materializowania projektu tradycyjnymi metodami tj. 
składania ruchomych czę ci, wiercenia, cięcia, dopasowywania do siebie. Jest to du o tańsze i szybsze, a w technologii 
3Ź mo na wydrukować niemal e ka dy projekt. 

Technologia druku przestrzennego ma tak e wiele innych zastosowań. Jest ona szeroko wykorzystywana m.in. w 
medycynie. W pa dzierniku 2013 r. na drugiej wystawie 3Ź Print Show w Londynie zaprezentowano protezy tkanek 
miękkich np. nosy i uszy3. Natomiast w kwietniu 2015 r. zespół lekarzy ze szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Olsztynie pierwszy raz w Polsce przeprowadził zabieg polegaj cy na zrekonstruowaniu przedramienia pacjentki. 
Pacjentce chorej na nowotwór wycięto piętnastocentymetrowy fragment ko ci, a następnie w to miejsce wstawiono 
tytanow  czę ć odwzorowan  na podstawie jej własnej ko ci. Źr Zbigniew ęgota powiedział, e nie ma tradycyjnych 
implantów, które mogłyby zast pić ko ć z tej okolicy ręki, w zwi zku z tym została przygotowana proteza „szyta na 
miarę”, wydrukowana w technologii 3Ź4. 

Mo liwo ciami drukarek 3Ź zainteresowała się równie  amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i 
Przestrzeni Kosmicznej (NASA). NASA umie ciła takie urz dzenie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Media 
donosz , e zainstalowana drukarka 3Ź wyprodukowała ju  pierwsze przedmioty m.in. czę ci zamienne dla drukarki, a 
tak e klucz nasadowy na podstawie schematu wysłanego mailem. Drukarka Zero-ż nie jest zwyczajn  drukark . Jak 
sama nazwa wskazuje, urz dzenie mo e tworzyć obiekty w przestrzeni okołoziemskiej, gdzie nie ma grawitacji. 
Technologia powstała dzięki firmie Made in Space, która współpracowała z agencj  NASA5. 

Technologia 3Ź to nie tylko drukarki, ale równie  skanery przestrzenne. Analizuj  one powierzchnię przedmiotu i 
na tej podstawie dokonuj  jego trójwymiarow  reprezentację cyfrow . Takie urz dzenia wysyłaj  w stronę przedmiotu 
wi zki promieniowania podczerwonego i mierz  odległo ci, w jakich ka da z nich jest odbijana. Na tej podstawie 
generowana jest tzw. chmura punktów. Następnie chmura punktów jest przetwarzana przez oprogramowanie, w 
wyniku czego otrzymujemy cyfrow  siatkę obiektu. Siatka składa się z punktów i ł cz cych je krawędzi, 
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wyznaczaj cych brzegi cianek. Wszystkie te elementy tworz  kształt trójwymiarowego obiektu6. Skanowanie laserowe 
3Ź stosowane jest obecnie w takich dziedzinach jakŚ budownictwo i architektura, in ynieria przemysłowa, geodezja, 
ochrona zabytków i archeologia. 

Skanery przestrzenne niebawem na zawsze mog  zmienić obraz kryminalistyki, współcze nie uto samianej ze 
szkiełkiem lupy i pędzlami daktyloskopijnymi7. Ju  od pocz tku obecnego dziesięciolecia technologia przestrzenna jest 
wykorzystywana z coraz większymi sukcesami w kryminalistyce. Jak wskazuje pi miennictwo najsilniej wykorzystanie 
skanerów 3D widoczne jest w amerykańskich słu bach policyjnych. Jako przykład mog  posłu yć istniej ce w 
strukturach California Highway Patrol tzw. multidyscyplinarne zespoły ledztw wypadkowych (Multidisciplinary 
Accident Investigation Team). Zespoły te przede wszystkim uczestnicz  w kryminalistycznym badaniu miejsc 
wypadków drogowych, ich rekonstrukcj  oraz ustaleniem przyczyn. Źodatkowo multidyscyplinarne zespoły ledztw 
wypadkowych wspomagaj  czynno ci na miejscach innych zdarzeń kryminalnych. Szczególnie przydane s  na 
miejscach zdarzeń zwi zanych z u yciem broni palnej, zarówno przez przestępców, jak i policjantów. Równie  w 
mie cie Albuquerque w stanie Nowy Meksyk skaner 3Ź wykorzystywany jest przez tamtejsz  policję w tzw. mobilnym 
zespole laboratorium kryminalistycznego (Mobile Crime Lab) na miejscu najpowa niejszych przestępstw o charakterze 
kryminalnym, zazwyczaj z u yciem broni palnej. W europie technologia skanowania 3Ź od kilku lat jest 
wykorzystywana przez policyjne słu by ledcze, przede wszystkim w ledztwach powybuchowych maj cych zwi zek z 
działaniami grup terrorystycznych lub zorganizowanych grup przestępczych8. Jest to odpowied  na nowe problemy 
stawiane przed kryminalistyk  przez obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby zdarzeń z u yciem materiałów 
wybuchowych9. 

Zespół zrzeszony na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ma na celu stworzenie aparatury, która 
pozwoli na zeskanowanie w du ej rozdzielczo ci miejsca zdarzenia, oraz oprogramowania, które przeanalizuje plamy 
krwawe, dzięki czemu zrekonstruuje zdarzenie i dokona raportu. Biegli maj  za zadanie okre lić mechanizm 
powstawania danej plamy krwi. Składaj c liczne elementy, takie jak rodzaj plamy krwi, sposób jej powstania, miejsce 
ródła krwi, mo na zrekonstruować przebieg samego wydarzenia – obalić b d  potwierdzić zeznania. Obecnie biegli 

dokonuj  szczegółowej analizy i przygotowuj  opinie na podstawie kilkuset dwuwymiarowych ilustracji. Polscy 
naukowcy opracowuj  skanery i oprogramowanie, które pozwoli w czasie bie cym sporz dzić trójwymiarowy model 
miejsca zdarzenia, analizę oraz przyspieszyć proces postępowania dowodowego10. 

Szkoła Policji w Pile razem z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3Ź przy Instytucie Historii Architektury 
Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz firm  Leica żeosystems podjęła próbę rozpoznania mo liwo ci 
wykorzystania systemów skanowania 3Ź w ramach czynno ci oględzinowych na miejscu zdarzenia i ich 
dokumentowania11. W tym miejscu nale y przypomnieć, i  oględziny s  czynno ci  procesow  wyj tkowo ekscytuj c  
z punktu widzenia kryminalistyki. Oględziny ł cz  mnogo ć działów zarówno taktyki, jak i techniki kryminalistycznej. 
Odpowiednio przeprowadzone oględziny mog  być podstaw  wszechstronnego wyja nienia okoliczno ci zdarzenia, 
ustalenia jego charakteru, wskazania potencjalnych sprawców oraz zebrania materiału dowodowego na podstawie 
ustaleń poczynionych na miejscu jego wyst pienia12. Wykładowcy Zakładu Kryminalistyki pilskiej Szkoły Policji, wraz 
z przedstawicielem ww. Laboratorium i firmy Leica Geosystems przeprowadzili czynno ci oględzinowe na miejscach 
dwóch symulowanych zdarzeń kryminalnych. Jedno odbywało się w terenie otwartym, w miejscu upozorowanego 
wypadku komunikacyjnego, za  drugie w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie zostało utworzone miejsce zabójstwa. 
Pocz tkowo na miejscach zdarzenia dokonano skanowania z wykorzystaniem skanera HŹS LeicaScanStation 2, 
wspomaganego cyfrowym aparatem lustrzanym Żuji ŻinePix S5 Pro. Jak podkre lili autorzy do wiadczenia aparat 
cyfrowy został u yty dla celów dokumentacji pogl dowej. Następnie na miejscach zdarzenia zostały dokonane 
oględziny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego13 oraz z zachowaniem norm przeprowadzania takich 
czynno ci. Na symulowanym miejscu zabójstwa, pozostawionym w niezmienionych warunkach po skanowaniu, 
dwukrotnie dokonano oględzin metod  klasyczn  z u yciem zespołów ludzkich, wchodz cych w skład grupy 
operacyjno-procesowej. W wyniku tych czynno ci policjanci sporz dzili komplety dokumentacji w postaci protokołu 
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oględzin, szkicu roboczego i wła ciwego, metryczek ladowych oraz notatki pooględzinowej14. Ró nice pomiędzy 
dokumentacja sporz dzon  w sposób tradycyjny i w technologii przestrzennej przedstawia poni sza tabela. 

Tabela 1. Zestawienie wła ciwo ci oraz efektów skanowania 3Ź i oględzin z udziałem zespołów ludzkich 
Wła ciwo ci, wymagania, 

efekty 
Zespoły oględzinowe Skanowanie 3D 

Czas pracy 3,5 – 4 godz. 1,5 godz. 

Liczba uczestników 4 osoby 2 osoby 

Warunki o wietlenia wymagane odpowiednie brak szczególnych wymagań 

Forma dokumentacji 
wyj ciowej 

protokół oględzin, szkic, 
zdjęcia, metryczki ladowe 

„chmura punktów” o 
regulowanej, w zale no ci od 
potrzeb, dokładno ci, zdjęcia 

Mo liwo ć przetwarzania 
wyj ciowych materiałów 

Małe du e (rzuty, szkice, 
przekroje, widoki 2D i 3D, 

animacje) 

Poziom inwentaryzacji 
rzeczywisto ci 

„dowolno ć” w uznawaniu 
wa nych wła ciwo ci miejsca 

zdarzenia 

obiektywizm w doborze 
rzeczywisto ci – mo liwo ć 

powrotu na miejsce zdarzenia 

Źokładno ć wymiarowa – 
granice błędu 

brak dokładno ci w 
pomiarach – czynnik błędu 

ludzkiego 

wysoka dokładno ć 
pomiarów 

ródłoŚ L. Ko miński, M. Brzozowska, J. Ko ciuk, W. Kubisz, Wykorzystanie mo liwo ci nowoczesnego 
skanowania 3d w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny”, nr 2 
(2009), s. 30. 

Największymi zaletami dokonywania dokumentacji oględzin za pomoc  skanerów 3Ź jest dysponowanie 
modelami 3Ź z chmur  punktów o du ej dokładno ci i mo liwo ci pomiarowej, mo liwo ci szybkiego uzyskiwania 
planów, rzutów, przekrojów 2Ź oraz mo liwo ci tworzenia animacji 3Ź, w tym z my l  o przedstawieniu rekonstrukcji 
zdarzenia15. Jak widać technologia przestrzenna mo e słu yć rozwojowi kryminalistyki. 

 Obecnie jest coraz więcej relatywnie tanich mo liwo ci na reprodukowanie fizycznie istniej cych obiektów do 
wirtualnego wiata cyfrowego. Co jest niepokoj ce, aby wykonać dobrej jako ci trójwymiarowy model obiektu, nie 
trzeba mieć skomplikowanego technologicznie i drogiego skanera przestrzennego. Z powodzeniem mo na wykorzystać 
zdjęcia wykonane za pomoc  cyfrowego aparatu fotograficznego. W literaturze przedmiotu wskazuje się, e 
wystarczaj ce będ  nawet takie, jakie s  wbudowane w większo ci telefonów komórkowych16. Podobn  metodę 
wykorzystali hakerzy z Chaos Computer Club. Utworzyli oni trójwymiarowe, gotowe do wydruku w drukarce 3D, 
modele linii papilarnych niemieckiej minister obrony, Ursuli von der Leyer. Hakerzy zaznaczyli, e nie mieli dostępu 
do adnych przedmiotów dotykanych przez Ursulę von der Leyen, ani tym bardziej do jej palców. Dokonali tego tylko 
na podstawie zdjęć zrobionych zwykłym aparatem cyfrowym pod ró nymi k tami i z ró nych miejsc podczas 
konferencji prasowej w pa dzierniku 2014 r.17. Osi gnięciem pochwalił się jeden z prelegentów, haker Jan Krissler, na 
31. Corocznej Konferencji Chaos Computer w Hamburgu w Niemczech18. Krissler uwa a, e zaprezentowana przez 
niemieckich hakerów metoda oznacza koniec zaufania do zabezpieczeń biometrycznych. Stwierdził on, e uzyskany 
przez nich trójwymiarowy model cyfrowy odcisków palców pani minister po wydrukowaniu w drukarce 3D z 
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powodzeniem mógłby posłu yć do złamania zabezpieczeń biometrycznych opartych na odciskach palców19. Hakerzy 
pokazywali ju  wcze niej sposoby na kopiowanie cudzych linii papilarnych pozostawionych na gładkich przedmiotach, 
jednak nigdy wcze niej nie dokonywali tego w sposób na odległo ć, bezdotykowo20. 

W tym miejscu powstaje pytanie, je li odciski palców wydrukowane w drukarce 3Ź s  w stanie oszukać 
zabezpieczenia biometryczne, czy będ  równie  w stanie zmylić systemy identyfikacji daktyloskopijnej tj. AŻIS? 
Wydaje się, e taka sytuacja byłaby rajem dla grup przestępczych, natomiast zagro eniem, a tym samym wyzwaniem dla 
kryminalistyki i całego wymiaru sprawiedliwo ci. Wyobra my sobie sytuacje, w której przestępca celowo pozostawia na 
miejscu zdarzenia lady daktyloskopijne nieistniej cej osoby, lub co gorsze, niewinnej osoby, w celu sprowadzenia 
przeciwko niej postępowania karnego. Oczywi cie taki czyn stanowiłby przestępstwo z art. 235 k.k., który stanowi kto, 
przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko okre lonej osobie ciganie o 
przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne 
albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. Jednak na chwile 
obecn  brak jest literatury, znanej autorowi, która odnosiłaby się do skuteczno ci systemów identyfikacji 
daktyloskopijnej wobec ladów daktyloskopijnych naniesionych przez odciski palców wytworzonych przez drukarki 
3D. 

Kolejnym wyzwaniem dla kryminalistyki mo e okazać się mo liwo ć wytwarzania broni strzeleckiej przy u yciu 
druku przestrzennego. Jeszcze ok. dwa lata temu mówi c o drukowaniu broni, niemo liwym było wytworzenie dzięki 
drukarce 3Ź wszystkich elementów broni palnej. Wi zało się to z brakiem odpowiednich materiałów, które 
wytrzymałby ci nienie ok. 400 MPa, powstaj ce podczas odpalania amunicji21. Co niepokoj ce, w chwili obecnej mo na 
ju  wytworzyć egzemplarz broni palnej w cało ci wykonany z elementów powstałych w drukarce przestrzennej. 
Źokonała tego organizacja Źefense Źistributed22. Jej dyrektor Cody Wilson nie bez powodu znalazł się w 2012 r. w 
grupie piętnastu najniebezpieczniejszych ludzi wiata wg. magazynu „Wired”23. Cody Wilson zaprezentował pistolet 
Liberator, który mimo, i  wykonano go z tworzywa sztucznego i nadawał się do dania zaledwie kilku strzałów, został 
uznany przez rz d Stanów Zjednoczonych za niebezpieczny i zabronił dystrybucji jego planów, uznaj c, e taki 
proceder łamie przepisy o dostępie do broni palnej. Broń wykonana w technologii druku przestrzennego charakteryzuje 
się „niewidzialno ci ” dla wykrywaczy metali, niewysok  precyzj  wykonania i nisk  jako ci  przewodu lufy24.  

W tym miejscu pojawia się kolejne pytanie. Czy będzie mo liwe dokonanie indywidualnej identyfikacji broni na 
podstawie wystrzelonego i odzyskanego pocisku z tego typu broni? Tzw. lady wystrzału powstaj  na pocisku 
opuszczaj cym przewód lufy pod wpływem silnego tarcia o wewnętrzne nierówno ci lufy, szczególnie w okolicach jej 
wylotu. lady wystrzału przejawiaj  się w postaci rys na powierzchni pocisku25. Zatem czy niskiej jako ci lufa 
wykonana z relatywnie elastycznego i miękkiego tworzywa sztucznego będzie w stanie pozostawić te typowo 
dynamiczne lady mechanoskopijne na powierzchni pocisku? To pytanie pozostawiam ekspertom z zakresu badania 
broni palnej. 

 
Podsumowanie 
Podsumowuj c, nale y stwierdzić, e technologia skanowania i druku przestrzennego jest osi gnięciem 

technologicznym o bardzo szerokim zastosowaniu. Mo e być wykorzystana od przyziemnego projektowania, 
budownictwa, archeologii, a  po pomoc w eksploracji kosmosu. Nie dziwi zatem, e technologia skanowania 
przestrzennego jest wykorzystywana we współczesnej kryminalistyce. Jak pokazuj  badania przeprowadzone przez 
Szkołę Policji w Pile razem z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3Ź przy Instytucie Historii Architektury Sztuki 
i Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz firmę Leica żeosystems technologia ta mo e w bardzo znacz cy sposób 
usprawnić dokumentowanie przeprowadzanych oględzin. Jednak, jak w przypadku ka dego wynalazku, mo e martwić 
mo liwo ć potencjalnego wykorzystania technologii druku i skanowania przestrzennego do popełnienia przestępstwa. 
Szczególnie technologia druku 3Ź mo e stanowić zagro enie i wyzwanie dla współczesnej kryminalistyki. 

 
*** 
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3D printing technology has been developed at the Massachusetts Institute of technology. 3D printer prototype de-

veloped Charles Hull in 1984. The 3D technology is not only printers, but also scanners. 3D Scanners are used in crime 
detection. The article describes the possibilities of using 3D scanners to document inspection. Unfortunately, the 3D 
technology is also a threat to crime detection. With it you can produce guns and print artificial fingerprints
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 „Wymiar sprawiedliwo ci wkroczył (…) w erę dowodu naukowego. Stanowi to swoiste wyzwanie dla organów 

postępowania w kontek cie zasady swobodnej oceny dowodów”2. Wprowadzeniem do zagadnienia wpływu opinii 
biegłego na orzeczenie s dowe niech będzie fragment eseju L. żardockiego dotycz cy powszechnego3 problemu 
zale no ci sędziów od opinii osób posiadaj cych wiadomo ci specjalne (tu mowa o skomplikowanych sprawach karnych 
gospodarczych)Ś „(…) s  one zmor  s dów w całej źuropie. Trwaj  długo, sędziowie uzale nieni s  w wielorakim sensie 
od biegłych i nie do końca panuj  nad dziesi tkami lub setkami tomów akt. Kto wie, mo e trzeba byłoby po prostu 
wykształcić cał  grupę prokuratorów i sędziów, którzy byliby rzeczywistymi specjalistami w zakresie pozaprawnej 
wiedzy, przydatnej w procesach gospodarczych”4. Cytowany tekst pokazuje wycinek szerszego zjawiska – coraz czę ciej 
w procesie karnym wykorzystuje się dorobek nauk pozaprawnych. Nie sposób przecenić warto ci opinii lekarskich, 
psychiatrycznych, psychologicznych (ta tematyka doczekała się nawet sporej liczby opracowań przygotowanych przez 
lub dla jurystów5), opinii z zakresu rachunkowo ci, ekonomii, kryminalistyki i innych. żdzie tu miejsce dla władzy 
sędziowskiej? Czy mo na ferować prawidłowe wyroki, w pełni pojmuj c tylko ich prawn  stronę? Niejednokrotnie 
sędzia nie jest w stanie zrozumieć zawiłych opinii psychiatrycznych czy psychologicznych a mimo to uniewinnia 
oskar onego ze względu na niepoczytalno ć sprawcy – bowiem nie jest w stanie intelektualnie sprzeciwić się tre ci 
opinii. Nie chodzi tu o to, aby sędzia posiadał wiedzę równ  biegłym, wszak ich obecno ć w procesie ma ułatwić mu 
pracę. Rzetelna opinia zbli a te  s d do prawdy. A jednak w tpliwo ci pozostaj . Pojawia się nieuchronnie pytanie – kto 
wła ciwie wydaje orzeczenie (zostaj c przy przykładzie uniewinnienia ze względu na niepoczytalno ć sprawcy w czasie 
czynu) – sędzia, który wyrok spisze, podpisze i ogłosi, czy biegły, który stwierdzi brak poczytalno ci sprawcy w czasie 
czynu? 

Centralnym przepisem dla omawianego zagadnienia jest art. 193 § 1 (oraz § 2) k.p.k., stanowi cy, e je eli 
stwierdzenie okoliczno ci maj cych istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomo ci specjalnych, 
zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Komentatorzy podsuwaj  tu dwie my li. Po pierwsze, wbrew temu, co mo na 
odczytać na poziomie deskryptywnym, nie jest tak, i  organ mo e samodzielnie stwierdzać okoliczno ci wymagaj ce co 
prawda wiadomo ci specjalnych, ale nie maj ce cechy istotno ci6. Źruga uwaga wynika po czę ci z pierwszej – organ 

                                                 
1 A t kuł opie a się zęś io o a p a  agiste skiej auto a i iejszego op a o a ia pt. „G a i e s o od  sędzio skiej  p o esie ka . 
2  J. Wójcikiewicz, )asada „ auko ej o e  do odó   polski  p o esie sądo  [w:] J. Czapska, A. Ga e le, A. ” iatło ski, A. )oll ed. , 
)asad  p o esu ka ego o e  z ań spół zes oś i. Księga ku z i p ofeso a “ta isła a Waltosia, Wa sza a , s. . Auto  te  p z ołuje 
znamienne i aktual e sło a ). ” id -Łagie skiej, Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym, W o ła  , s. : „ iedza sędziego 
p akt z ie ustępuje p zed opi ią posiadają ego fa ho e iado oś i iegłego. Nie ozst z ga o  tu a g u ie s o od ego p zekonania w takim 

znaczeniu, jako o a toś i sz stki h pozostał h do odó ; t ud oś i te ędą się pogłę iał   ia ę oz oju auki i etod auko h . 
3  P o le  ie og a i za się do “ta ego Ko t e tu, dost zega  jest ó ież  U“A – B. L. Ottley, The Expert Witness: A Contemporary 

Challenge for Criminal Procedure [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. ” iatło ski, A. )oll ed. , )asad  p o esu…, s. : „As the esult of e  a al ti al 
techniques in such diverse areas as ballistics, blood, DNA, drugs, explosives, fibers, fingerprints, glass, hair, paints, soil, tool marks, toxicology and voice 

and image analysis the evidence obtained from the investigation of crime scene often means little or nothing without the help of forensic experts. Theese 

experts provide police and prosecutors with findings and opinions which help them decide whether a crime has been commited and who should be 

ha ged . 
4  L. Gardocki, Rato ik jest też ko ietą [w:] L. Gardocki, Nap a dę jesteś  t ze ią ładzą, Warszawa 2008, s. 92-93. 

5  )o . p.: M. Cieślak ed. , Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991; Z. Doda, Do ód z opi ii iegł h ps hiat ó   postępo a iu 
karnym, Prok. i Pr. 1995, z. 6; J.K. Gierowski, “il e z u ze ie jako p zed iot sądo ej ekspe t z  ps hologi z ej, Palestra 1995, z. 3-4; J.K. Gierowski, A. 

Szymusik, Postępo a ie ka e i il e o e  osó  za u zo h ps hi z ie, Kraków 1996; Z. Majchrzyk, Ps hologia sądo a : aktual e p o le  
opi io a ia do osł h, Warszawa 2012; L.K. Paprzycki, Wpł  opi ii o og a i zo ej po z tal oś i a ozst z g ię ie o i ie i ka ze  sp a a h o u śl e 
poz a ie ie ż ia zło ieka, [w:] R. Rutkowski, Z. Majchrzyk (red.), Mate iał  VII K ajo ej Ko fe e ji “ek ji Ps hiat ii “ądo ej PTP "Teo ia i p akt ka 
o e  po z tal oś i", Cedz a -11.VI.1988, Warszawa 1988; L. K. Paprzycki, Opi io a ie sądo o-ps hiat z e  postępo a iu ka ,  ś ietle 
o ze z i t a “ądu Naj ższego, Prok. i Pr. 1995, z. 7-8; L.K. Paprzycki, Podsta o e zasad  opi io a ia sądo o-ps hiat z ego o do po z tal oś i 
oska żo ego i zdol oś i jego u zest i ze ia  postępo a iu ka  – zagadnienia prawne, Prob. Praw. 1996, z. 9; J. Przybysz, Ps hiat ia sądo a: 
opiniowanie w procesie karnym, Warszawa 2003; J. Przybysz, Ps hiat ia sądo a. Cz. , Opi io a ie  p o esie ka  : pod ę z ik dla leka z  i 
prawników, Warszawa 2007; J.M. Stanik, Z. Majchrzyk, Etyczno-za odo e p o le  iegłego sądo ego ps hologa i ps hiat   p akt e sądo ej, 
Katowice 1995. 

6  L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 193 k.p.k. [w:] L. K. Paprzycki (red.) Kodeks postępo a ia ka ego. Tom I. Komentarz do art. 1-424, 

Warszawa2013, s. 665-666; podobnie: M. Kurowski, Komentarz do art. 193 k.p.k. [ :] D. ” ie ki ed. , Kodeks postępo a ia…, s. 627-628. Niektórzy 
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procesowy ma nie tylko prawo, ale wręcz obowi zek zasięgnięcia opinii biegłego co do wszystkich okoliczno ci, które 
stanowić maj  podstawę orzeczenia, o ile stwierdzenie takich okoliczno ci wymaga wiadomo ci specjalnych7. Przez 
wiadomo ci specjalne nale y rozumieć wiedzę, jakiej nie posiada z racji wykształcenia prawnik, a nie wynika ona 
równie  z do wiadczenia yciowego przeciętnego człowieka8. 

W orzecznictwie panuje przekonanie (zaakceptowane przez doktrynę), e niedopuszczalne jest ustalenie danej 
okoliczno ci poprzez odrzucenie wszystkich opinii i przyjęcie własnego stanowiska w danej kwestii, chyba e biegłego 
powołano do czynno ci, która wiadomo ci specjalnych nie wymaga (np. poczynienie prostych operacji rachunkowych 
wyliczenia warto ci uszczuplonej nale no ci publicznoprawnej)9. 

Komentatorzy podkre laj , e obowi zek korzystania z wiedzy biegłych nie stanowi odstępstwa od zasady 
samodzielno ci jurysdykcyjnej s du wyra onej w art. 8 § 1 k.p.k.10, gdy  biegli nie rozstrzygaj  adnych zagadnień 
faktycznych ani nie ustalaj  w toku procesu jakichkolwiek okoliczno ci, gdy  jest to zawsze domen  s du – „zadaniem 
biegłych jest natomiast podzielenie się z s dem swoj  wiedz  specjaln  i ułatwienie w ten sposób dokonania oceny 
dowodów oraz czynienia na tym tle ustaleń faktycznych będ cych podstaw  rozstrzygnięcia”11. S d zreszt  ma pewien 
wpływ na zakres ekspertyzy – mo e go zmienić, stawiać dodatkowe pytania (art. 198 § 3 k.p.k.), zastrzec swoj  
obecno ć przy przeprowadzaniu badań przez biegłego, chyba e wpłynie to ujemnie na wynik badania (art. 198 § 2 
k.p.k.)12. 

Tak więc nie podlega dyskusji prawo s du do dokonania oceny opinii biegłego. Badania akt postępowania 
przygotowawczego i s dowego (w zakresie opinii biegłego psychiatry i psychologa, opublikowane w 1999 r.) wykonane 
przez L.K. Paprzyckiego prowadz  jednak – co podkre la ten autor – do niepokoj cej konstatacjiŚ „otó  okazuje się, a 
potwierdza to tre ć większo ci uzasadnień orzeczeń s dów wszystkich instancji, e wykorzystanie tego dowodu 
ogranicza się, w bardzo wielu wypadkach, do w zasadzie bezkrytycznego przyjęcia opinii przez zaaprobowanie jej 
wniosków”13. Autor ten dostrzega trudno ci w ocenie tych opinii (wysoki stopień specjalizacji), niemniej wskazuje, e 
to nie zwalnia organów od dokonania wszechstronnej i krytycznej oceny takiego dowodu14. „Z naukowego charakteru 
dostarczanych przez biegłego rodków dowodowych nie wynika wymykanie się ich zasadom oceny dowodów 
obowi zuj cych w polskim procesie karnym”15. Prawnik bowiem (w zasadzie) nie dysponuje wiedz  specjalistyczn  w 
jakiej  dziedzinie, która mo e być tylko wynikiem specjalistycznego wyszkolenia, jednak mo e nabyć wiedzę o tych 
dziedzinach, co pozwoli mu umiejętnie wykorzystać dowód z opinii biegłego16. Źowód z opinii biegłego, który nale y 
przeprowadzić na rozprawie, podlega warto ciowaniu w zakresie prawidłowo ci procedur i czynno ci stanowi cych 
podstawę opinii, jak ka dy inny dowód w procesie karnym17. Tak więc opinia mo e być oceniona jako niepełna lub 
niejasna, mo na stwierdzić, e zachodzi w niej wewnętrzna sprzeczno ć lub sprzeczno ć między ró nymi opiniami w 
tej samej sprawie18. L.K. Paprzycki konstatuje zatem, i  nale y odrzucić pogl d, i  organ procesowy, nie maj c wiedzy 

                                                                                                                                                                         
ko e tato z  t ie dzą jed ak, że ie a pot ze  a i a et ożli oś i po oła ia iegłego, jeśli okoli z oś i agają e iedz  spe jal ej ają  
sprawie znaczenie marginalne - P. Hof ański, E. “adzik, K. )g zek, Komentarz do art. 193 k.p.k. [ :] P. Hof ański ed. , Kodeks postępo a ia…, s. 1101. 

7  L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 193 k.p.k. [w:] L. K. Paprzycki (red.) Kodeks postępo a ia…, s. . Auto  te  podk eśla dalej, że od tego 
o o iązku ie z al ia sądu fakt, że jede , iektó z  al o a et sz s  zło ko ie składu o zekają ego, z a ji dodatko ego kształ e ia d spo ują 
taki i iado oś ia i spe jal i s.  – tak samo: M. Kurowski, Komentarz do art. 193 k.p.k. [ :] D. ” ie ki ed. , Kodeks postępo a ia…, s. 628. S. 

Waltoś i P. Hof ański, P o es…, s. , a gu e tują  t  zak esie, że dopusz ze ie do zastąpie ia opi ii iegłego iedzą spe jal ą o ga u de facto 

oz a zało , że opi ia spe jalist z a o ga u ie ła  ko t olo a a a i p zez st o  p o eso e, a i p zez sa  o ga . 
8  L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 193 k.p.k. [w:] L. K. Paprzycki (red.) Kodeks postępo a ia…, s.  i t. ta  o ze z i t o “ądu Naj ższego; 
tak sa o: P. Hof ański, E. “adzik, K. )g zek, Komentarz do art. 193 k.p.k. [ :] P. Hof ański ed. , Kodeks postępo a ia…, s. . ). Mł a z k, 
Poz ja iegłego i jego ola  p o esie ka   ś ietle o ze z i t a “ądu Naj ższego, P o le  p a o ząd oś i , z.  P zed uk z k a tal ika 
„)esz t  Nauko e  A“W N  / , s.  pisze: „Wiado oś i spe jal e ogą ć – zdaniem SN – po hod ą ok eślo h doś iad zeń i u iejęt oś i, tj. 
pewnej wiedz  a tej  p akt e. Nie uszą to ć iado oś i dają e się zak alifiko ać  a a h da ej d s pli  auko ej . 
9  M. Kurowski, Komentarz do art. 193 k.p.k. [ :] D. ” ie ki ed. , Kodeks postępo a ia…, s. 628-629. 

10  „A t. . § . “ąd ka  ozst z ga sa odziel ie zagad ie ia fakt z e i p a e o az ie jest z iąza  ozst z g ię ie  i ego sądu lu  o ga u.  

11  P. Hof ański, E. “adzik, K. )g zek, Komentarz do art. 193 k.p.k. [ :] P. Hof ański ed. , Kodeks postępo a ia…, s. 1106. 

12  “. Waltoś, P. Hof ański, P o es…, s. 387. 

13  L.K. Paprzycki, K te ia o e  opi ii iegłego ps hiat  i ps hologa  postępo a iu ka , Palestra 1999, z. 11, s. 5. Gdzie indziej ten sam 

auto  skazuje a zgoła i  p o le  z opi ia i ps hologi z i, gdzie po ołują  się a ada ia p akt ki st ie dza: „o e  fo uło a e p zez tego 
odzaju iegł h są  isto ie po ija e i zęsto ie ają z a ze ia dla podej o a ia de zji p zez o ga  p o eso e  – L.K. Paprzycki, Udział iegłego 

psychologa w polskim procesie karnym, Palestra 1998, z. 11-12, s. 59. 

14  L.K. Paprzycki, K te ia o e …, s. 5. 

15  A. Gaberle, Do od   sądo  p o esie ka . Teo ia i p akt ka, Warszawa 2010, s. 55. Podobnie: T. Tomaszewski, Jak ko t olo ać opi ie 
sądo o-psychiatryczne, P a o i Ż ie, g udzień , s. : „ …  jed ak jest to jed o ześ ie do ód o e ha h sz zegól h, gd ż zostaje dopusz zo y 

t lko ted , gd  sądo i ak ie iado oś i spe jal h. ) sa ej p zeto atu  ze z  opi ia oże ć a alizo a a jed ie  zak esie jej logi z oś i i 
pop a oś i iosko a ia, zgod ego z zasada i ozu o a ia . 
16  L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 193 k.p.k. [w:] L. K. Paprzycki (red.) Kodeks postępo a ia…, s. 666. 

17  L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 193 k.p.k. [w:] L. K. Paprzycki (red.) Kodeks postępo a ia…, s. 668. 

18  “. Waltoś, P. Hof ański, P o es…, s. 386 – auto z  i skazują, że jeśli opi ia zosta ie  taki sposó  o e io a, o ga  oże ez ać po o ie 
t h sa h iegł h i zadać i  dodatko e p ta ia a piś ie lu  ez ać i h oso iś ie ele  usu ię ia t h ątpli oś i lu  po ołać i h iegł h 
(art. 201 k.p.k.); tak samo: L.K. Paprzycki, K te ia o e …, s. . “z zegóło ą etod kę a g u ie k.p.k. z  .  ko t oli opi ii p opo uje T. Widła, 
Ocena dowodu z opinii biegłego, Kato i e , zo . z ł. s.  i . 
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specjalistycznej (np. psychologicznej i psychiatrycznej) „zdany jest na zaufanie wobec biegłego (…). Jest to oczywi cie 
niedopuszczalne. (…) S d władny jest uzyskać od biegłego opinię pełn , jasn  i niesprzeczn  (…) Co prawda, czynno ci 
badawcze i ustalenia (wnioski) musz  zostać dokonane przez osoby maj ce wiadomo ci (wiedzę) specjalne, to jednak 
organ procesowy zachowuje pełnię kontroli w całym toku opiniowania”19. 

Niemniej wysuwa się postulaty, maj ce zwiększyć mo liwo ci s du w zakresie warto ciowania dowodu z opinii. J. 
Wójcikiewicz wskazujeŚ „je eli w procesie s dowym nie ma »orzekać« ekspert, to przyrostowi wiedzy specjalistycznej 
biegłego musi towarzyszyć odpowiedni przyrost wiedzy sędziów, aby ocena dowodów nie była dokonywana na 
podstawie nieaktualnych informacji czy wręcz intuicyjnie”20. Wysuwa się tak e apele o generalizuj c  wypowied  
polskiego orzecznictwa s dowego na temat nowych metod badawczych21 – w nawi zaniu choćby do amerykańskich 
standardów prawa dowodowego, tj. standardu Frye oraz standardu Daubert22. Wydaje się, e maj c na uwadze obecne 
niedoskonało ci rozwi zań w omawianym zakresie, ten kierunek zmian jest ze wszech miar po dany. Nadto, jako 
jedn  z mo liwo ci wskazuje się upowszechnienie oceny metody badawczej według warto ci diagnostycznej (choć nie 
zawsze jest ona ustalona, a czasem – np. w odniesieniu do badań poligraficznych – niemo liwa)23. W obliczu 
nowelizacji k.p.k., która wejdzie w ycie 1 lipca 2015 r. podobne postulaty w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
niew tpliwie nale y wysun ć w odniesieniu do stron – prokuratorów i adwokatów, skoro to na nich ma spocz ć cię ar 
wykazywania okoliczno ci istotnych dla sprawy. Te wła nie podmioty powinny więc być zdolne do kontrolowania 
opinii biegłych – we własnym, najlepiej pojętym interesie.  

Źobrym podsumowaniem całego powy szego w tku jest my l M. Żilara (dotycz ca wprawdzie tylko dziedzin 
medycznych, daj ca się jednak rozci gn ć na cał  problematykę opiniowania w procesie karnym)Ś „prawdziwy 
dramatyzm stosunku prawa i nauk biologiczno-medycznych polega na tym, i  prawo jako system regulacji 
normatywnych zale y od precyzyjnych definicji, gdy tymczasem medycyna (a w jej ramach psychiatria i po czę ci 
psychologia) będ ca nauk  przyrodnicz  zale y od faktów biologicznych. Prawo zobowi zane jest ze swej natury do 
klasyfikowania swej materii według rozł cznych kategorii dychotomicznych, których zadaniem jest tworzenie 
konkluzji typu »tak – nie« (winny – niewinny, dłu nik – wierzyciel, powód – pozwany itp.) Zjawiska biologiczne nie 
mog  być natomiast zredukowane do tych rozł cznych kategorii i dlatego medycyna jest z reguły niezdolna do dawania 
tego rodzaju odpowiedzi. Jest to fundamentalny konflikt le cy u podstaw wszelkich trudno ci w zakresie tego 
stosunku. Nie mo na go co prawda unikn ć, trzeba natomiast koniecznie u wiadomić sobie jego istotę i implikacje”24. 

Trzeba mieć na uwadze, jak istotnym narzędziem w radzeniu sobie z opini  biegłego jest mo liwo ć jej kontroli – z 
inn  opini  tego samego biegłego albo z opini  innego biegłego – w sytuacji, gdy opinia jest niepełna, niejasna albo gdy 
zachodzi sprzeczno ć w samej opinii lub między ró nymi opiniami w tej samej sprawie (art. 201 k.p.k.). Ponadto trzeba 
mieć na względzie i to, e podstawę orzeczenia mo e stanowić tylko całokształt okoliczno ci ujawnionych w 
postępowaniu, maj cych znaczenie dla rozstrzygnięcia. Równie  i tu dostrzec trzeba mo liwo ć kontroli opinii – za 
pomoc  innych dowodów.  

Nowelizacja k.p.k., której trzon wejdzie w ycie 1 lipca 2015 r. w sposób całkowicie odmienny od 
dotychczasowego reguluje inicjatywę dowodow  w postępowaniu jurysdykcyjnym. Źoj ć ma bowiem – przynajmniej 
teoretycznie – do „oddalenia się” s du od sporu i do ograniczenia jego aktywno ci25. Rodzi się tu mnóstwo pytań, przede 
wszystkim zastanowić się nale y czy wolumen dowodów, które przeprowadz  strony będzie wystarczaj cy dla wydania 

                                                 
19  L.K. Paprzycki, K te ia o e …, s. 10. 

20  J. Wójcikiewicz, )asada…, s. 575. 

21  J. Wójcikiewicz, )asada…, s. 572. 

22  Zob. B. L. Ottley, The E pe t Wit ess…, s. 627-631. Uwagi krytyczne nt. braku takich standardów w polski  o ze z i t ie su ają także “. 
Waltoś i P. Hof ański, P o es…, s. 339. 

23  J. Wójcikiewicz, )asada…, s. . “. Waltoś i P. Hof ański, P o es…, s. 339- , podsu o ują: „W procesie karnym jest zatem miejsce na 

o ą etodę auko ą, ale pod a u kie  tak głę okiego p zeko a ia o jej ieza od oś i, że p o adzi o o do su iekt ej pe ości. Owa 

ieza od ość po i a ieć d ie fo : i t asu iekt ą i i te su iekt ą. ) ieza od oś ią i t asu iekt ą a  do czynienia w sytuacji, w 

któ ej ada z uz skuje te sa e iki po a ia h adań dot zą h tego sa ego ate iału ada zego i  t h sa h a u ka h. Nieza od ość 
i te su iekt a aża się ide t z oś ią ikó  adań po o io h p zez i h ada z , ale o taki h sa h k alifika ja h, dot zą h tego 
sa ego ate iału ada zego i  t h sa h a u ka h.: 
24  M. Filar, Głos  d skusji [w:] R. Rutkowski, Z. Majchrzyk (red.), Mate iał  VII K ajo ej Ko fe e ji…, s. 321. Ten sam autor stwierdza: 

„“zla het a …  s je t st z a ia a, iż t eść p a a ędą a ikie  jego e olu ji ie zależ  od do ej oli Księ ia, le z od oz oju nauki, adaptacji jej 

zdo z  do s ste u p a ego itp. usi ć iestet  podda a pe ej e fika ji. Ra ja i t eść p a a ie zależ  od do ej oli Księ ia, o a po p ostu 
zależ  od jego oli! P a o ie ło igd  i st u e te  usz zęśli ia ia ludzi, ło za sze i st u e te  kie o a ia i ządze ia i i. …  Cz  ażo  
po żej pogląd o isto ie i fu k ji p a a jest jed ie p zeja e  p a i zego iz u ofe ują ego asz  p z ja ioło  ps hologo  i ps hiat o  
jed ie olę poli ja tó   iał h fa tu ha h? B ła  to i dla i h i dla as p a ikó  ko kluzja iel e f ust ują a i ie o taką tu hodzi. Na ołta zu auk 
p z od i z h pło ął za sze kaga ek p a d  i żad e u Księ iu ie udało się go igd  zgasić  - M. Filar, Głos  d skusji [w:] R. Rutkowski, Z. Majchrzyk 

(red.), Mate iał  VII K ajo ej Ko fe e ji…, s. 324. 

25 )o . K. Woź ie ski, I i jat a do odo a sądu  ś ietle p ojektu k.p.k. - uwag kilka, [w:] Ko t ad kto j ość  polski  p o esie ka  pod 

ed. P. Wilińskiego, Wa sza a , s.  i . po . też: P. Hof ański, Model ko t ad kto j   ś ietle p ojektu z ia  k.p.k. z 2012 r. [w:] 

Ko t ad kto j ość..., s. 33 i n. oraz S. Waltoś, Ko t ad kto j ość a p a da ate ial a [w:] Ko t ad kto j ość..., s. 39 i n.  
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racjonalnego orzeczenia? W kontek cie omawianego problemu mo na się zastanawiać – czy s d będzie mógł się 
anga ować w spór w ten sposób, e dostrzegłszy, i  opinia jest niepełna, niejasna albo sprzeczna – zechce dokonać 
ingerencji w postępowanie dowodowe aby w tpliwo ci wyja nić (przy zało eniu bierno ci stron w tym zakresie). Nie 
sposób na to pytanie odpowiedzieć z punktu widzenia teorii. Autor niniejszego opracowania wyra a jedynie nadzieję, e 
s dy w sposób maksymalny wykorzystaj  wszelkie dostępne rodki, aby nie dopu cić do takich uchybień w 
postępowaniu dowodowym, które zaci  na prawidłowym wymiarze sprawiedliwo ci. 

 
 
 

*** 

 
The article concerns the problem of expert witness' influence on judges decision in polish criminal proceedings. 

Author presents threats connected with this specific evidence. It means, that in area that should be judges discretion 
apears subject with such a specific qualifications that he he is actually out of courts control. The expected amendment 
of polish Code of Criminal Proceduer shall limit possibility of confronting this evidence with other evidence since in 
judicial stage of criminal proceedings judges iniciative in bringing evidence into hearing is only possible as an excep-
tion.
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W Polsce wokół abonamentu RTV urosło w ostatnim czasie sporo kontrowersji, zupełnie niepotrzebnie, gdy  

wiele podawanych informacji było nieprawdziwych, b d  niekompletnych, co tylko potęgowało napięcie i prowadziło 
do jeszcze większej dezinformacji w ród odbiorców, co skutkowało negatywnym nastawieniem i oporem społecznym co 
do słuszno ci i zasadno ci uiszczania opłaty abonamentowej. 

Przedmiotem artykułu nie będzie jednak rozstrzyganie sporu, czy płacić abonament RTV, czy nie, gdy  w wietle 
prawa jest to całkowicie bezzasadne pytanie, poniewa  abonament RTV zgodnie z obowi zuj cymi przepisami jest 
opłat  obowi zkow  (zatem uiszczanie opłaty jest obowi zkiem ka dego abonenta), a omówione zostan  tu ró nice w 
sposobie funkcjonowania mediów publicznych oraz naliczania i egzekwowania opłaty abonamentowej w Polsce i w 
Wielkiej Brytanii, gdzie istniej  kolejno abonament RTV oraz TV License w oparciu, o które swoje statutowe zadania 
realizuj  (w analogicznej kolejno ci) TVP oraz BBC. 

 
Czym jest abonament? Podstawowe podobieństwa i ró nice na przykładzie Polski oraz Wielkiej Brytanii 
Abonament radiowo-telewizyjny jest powszechnie stosowan  w źuropie opłat , maj c  na celu zapewnienie 

skutecznego finansowania nadawców publicznych, którzy s  zobowi zani w ramach swojej działalno ci do realizacji 
okre lonej misji społecznej, której podstaw  jest współtworzenie państwa obywatelskiego poprzez wspieranie rozwoju 
zintegrowanego, wiadomego i dobrze poinformowanego społeczeństwa w oparciu o zasady pluralizmu, egalitaryzmu i 
demokracji. W polskim prawie jest to jasno okre lone w art. 21 ust. 1 Ustawy o Radiofonii i Telewizji1, który stanowi, i  
publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczn , oferuj c całemu społeczeństwu i poszczególnym jego 
czę ciom, zró nicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i 
sportu, cechuj ce się pluralizmem, bezstronno ci , wywa eniem i niezale no ci  oraz innowacyjno ci , wysok  jako ci  
i integralno ci  przekazu. Zatem funkcjonowanie TVP, jako nadawcy publicznego realizuj cego okre lon  misję jest 
regulowane i kontrolowane na mocy wy ej wymienionej ustawy przez KRRIT, której jednym z głównych zadań jest 
nadzór nad realizacj  misji mediów publicznych. 

Dla porównania, nadawca publiczny w Wielkiej Brytanii - telewizja BBC istnieje na mocy tzw. Royal Charter, 
czyli swoistego przywileju królewskiego tzw. Królewskiej Karty, która jest wydawana w formie pisemnego 
rozporz dzenia w celu ustanowienia wa nych instytucji po ytku publicznego, na przykład uniwersytetu, fundacji, czy 
banku centralnego. Royal Charter jest zawsze wydawany na czas okre lony i w przypadku BBC musi być odnawiany co 
dziesięć lat. Obecny został nadany 19 wrze nia 2006 roku i wszedł w ycie wraz z pocz tkiem 2007 roku2. Zawiera on 
szereg istotnych informacji dotycz cych zasad funkcjonowania telewizji publicznej, w tym okre la cele publiczne BBC, 
gwarantuje niezale no ć od rz du oraz wyszczególnia obowi zki rady dyrektorów i BBC Trust (ciała nadzorczego 
korporacji BBC). Royal Charter wraz z The Agreement With The Secretary of State- dokumentem szczegółowo 
reguluj cym postanowienia Royal Charter i będ cym przedmiotem kontraktu pomiędzy BBC a królewskim Sekretarzem 
Stanu ds. Kultury, Mediów i Sportu stanowi podstawę prawn  funkcjonowania telewizji BBC w Wielkiej Brytanii, 
okre laj c sposób jej finansowania, zadania, obowi zki i cele społeczne z uwzględnieniem słu enia interesowi 
publicznemu poprzezŚ a) wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiegoś b)promowanie nauki i edukacjiś c) 
wspieranie kreatywno ci i ró norodno ci kulturowejś d) reprezentowanie Zjednoczonego Królestwa, jego narodów, 
regionów i społeczno ciś e) przybli anie Wielkiej Brytanii wiatu i wiata Wielkiej Brytaniiś f) ułatwianie 
społeczeństwu czerpać korzy ci z rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych poprzez odgrywanie 
przewodniej roli w procesie cyfryzacji3. 

Zatem obie stacje telewizyjne, jako nadawcy publiczni teoretycznie prowadz  podobn  politykę programow , 
kieruj  się podobnymi kryteriami i warto ciami przy realizacji misji społecznej i obie s  finansowane w oparciu o 

                                                 
1
 Ustawa z dn. 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji - Dz.U. z  . N  , poz.  z póź . z . 

2
 BBC T ust: Cha te  a d Ag ee e t http:// . . o.uk/ t ust/go e a e/ egulato _f a e o k/ ha te _ag ee e t/ [data dostępu: 08.03.2015] 

3
 BBC Public Purposes, Annex C, Text of the Article 4 of the BBC Charter [http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/ass 

ets/files/pdf/ o sult/hdt /pu li _pu poses.pdf] [data dostępu: . . ] tłu a ze ie łas e 
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powszechny abonament radiowo-telewizyjny, jednak e, zasadnicz  ró nic  jest udział wpływów z tytułu opłat 
abonamentu RTV w bud ecie poszczególnej telewizji oraz sposób naliczania i egzekwowania samej opłaty, co przekłada 
się na odmienny sukces misyjny obu stacji. 

 
 
Rozwi zanie polskie, czyli Abonament RTV w wietle prawa 
W Polsce opłata abonamentowa jest regulowana Ustaw  o Opłatach Abonamentowych z dn. 21.04.20054. Istotnym 

elementem tej e ustawy jest kryterium naliczania opłaty - zgodnie z art. 2 ust. 2 jest nim sam fakt posiadania odbiornika 
telewizyjnego, b d  radiowego, przy równoczesnym domniemaniu, e jest on w stanie umo liwiaj cym 
natychmiastowy odbiór programu. Oznacza to nie mniej, nie więcej, i  obowi zek uiszczania opłaty z tytułu 
abonamentu RTV powstaje automatycznie na skutek samego posiadania telewizora, b d  radia, niezale nie od tego, czy 
się z niego korzysta, czy te  nie, a ka dy odbiornik w celu skutecznego egzekwowania tej e nale no ci podlega 
przymusowej rejestracji (art. 5 ust. 1  

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych  
 
Podmiotem reguluj cym wysoko ć opłaty za abonament RTV jest KRRIT i na rok 2015 wynosi 258 złotych za 

posiadanie odbiornika telewizyjnego (przy miesięcznych ratach) i 78 zł za sam odbiornik radiowy (przy miesięcznych 
ratach). Je li posiada się oba, płaci się tylko za odbiornik telewizyjny. Z kolei podmiotem odpowiedzialnym za 
rejestrację odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz egzekwowanie nale no ci z tytułu abonamentu RTV jest… 
Poczta Polska. Jak pokazuj  wyniki nie jest to skuteczne i sprawdzone rozwi zanie gdy  ci galno ć opłat z tytułu 
abonamentu RTV wynosi około 35%, co jest jednym z najni szych wska ników w źuropie5. Przyczyn nale y upatrywać 
nie tylko w nieskutecznych mechanizmach i ograniczonych uprawnieniach Poczty Polskiej, ale tak e samego 
nastawienia społeczeństwa, które było wprowadzane w bł d nawet przez samego premiera Źonalda Tuska, który 
publicznie zniechęcał obywateli do płacenia za abonament RTV nazywaj c go wprost haraczem6. Oczywi cie, było to 
jedynie zwykłe cyniczne zachowanie maj ce na celu zjednanie sobie głosów wyborców, ani eli merytoryczne zabranie 
głosu w celu rozwi zania jakichkolwiek spornych kwestii. Co więcej, z punktu widzenia rozwoju mediów publicznych 
było to bardzo szkodliwa wypowied , gdy  zagra ała wykonalno ci realizowanej przezeń misji i była niepotrzebnym 
prowokowaniem obywateli do buntu, gdy  prawo w zakresie regulacji opłat z tytułu obowi zku opłaty abonamentowej 
jest bardzo jasne i precyzyjne i nie pozostawia w tpliwo ci, co do kwestii zasadno ci uiszczania obowi zkowej opłaty z 
tytułu abonamentu RTV, co jest regulowane wspomnian  ustaw  o radiofonii i telewizji oraz ustaw  o opłatach 
abonamentowych. Zostało to dobitnie potwierdzone wyrokiem NSA, gdzie s d stwierdził, i  obowi zkowi wnoszenia 
opłat z tytułu abonamentu RTV, który charakter powszechny i dotyczy wszystkich obywateli podlegaj  wszystkie 
podmioty, które posiadaj  i u ywaj  odbiorniki telewizyjne lub radiofoniczne i jest to powi zane z przymusow  
rejestracj  odbiorników, której celem jest zidentyfikowanie zobowi zanych do wnoszenia opłaty, gdy  tylko i 
wył cznie na tej podstawie okre la się kr g podmiotów zobowi zanych do jej uiszczania. (wyrok NSA w Warszawie z 
dn. 09.04.2013 r., sygn. akt: II GSK 92/12).  

Ponadto warto podkre lić raz na zawsze, i  fakt korzystania lub nie korzystania z usług publicznej telewizji nie ma 
wpływu na obowi zek uiszczania opłaty abonamentowej, co zostało podkre lone wyrokiem WSA w Warszawie w dniu 
30.08.2007 roku7, gdzie s d orzekł, i  „dla obowi zku ponoszenia opłat abonamentowych nie ma znaczenia, czy 
podmiot je ponosz cy zamierza korzystać, czy te  korzysta, b d  nie z programów nadawanych, czy te  korzysta z 
innych ni  publiczne mediów.” Zatem argument, i  nie zapłacę, bo nie ogl dam TVP, a wolę inne stacje jest bezzasadny. 
Równie  nie ma znaczenia fakt opłacania abonamentu telewizji kablowej, b d  satelitarnej, co jest często podnoszonym 
argumentem, przy uzasadnianiu uchylania się od obowi zku uiszczania opłaty z tytułu abonamentu RTV, w my l 
błędnego prze wiadczenia, e „nie będę płacił dwa razy za to samo”. Zostało to dokładnie wyja nione kolejnym 
wyrokiem WSA z dn. 04.08.2009 roku- (sygn. aktŚ III SA/Wa 866/09) gdzie s d orzekł, i  „Opłata abonamentowa jest 
przymusowym i bezzwrotnym wiadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Stanowi pozabud etowy dochód 
celowy o charakterze publicznym i przeznaczony jest na finansowanie misji publicznej radia i telewizji. Źla obowi zku 
ponoszenia tej opłaty bez znaczenia pozostaje to, czy podmiot j  uiszczaj cy korzysta lub zamierza korzystać z odbioru 

                                                 
4
 Usta a z d . . .  . o opłata h a o a e to h - Dz.U. N  , poz.  z póź . z ( tekst ujednolicony Dz. U. z 2014 r. poz. 1204) 

5
 Express Bydgoski, Trze a zad ać o ś iągal ość a o a e tu RTV - u aża poseł I o a Kozło ska. Większość go ie pła i, 16.04.2014 

http://express.bydgoski.pl/308056,Trzeba-zadbac-o-sciagalnosc-abonamentu-RTV-uwaza-posel-Iwona-Kozlowska-Wiekszosc-go-nie-placi.html [data 

dostępu: .03.2015] 
6
 Wprost, Tusk: Abonament to haracz, . .  [data dostępu: . . ] 

7
 sygn. akt: III SA/Wa 2437/06 
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nadawanych programów. Nie jest więc dobrowolnym uczestnikiem takiej transakcji. Wobec powy szego, nie mo na 
przyj ć, aby abonament był zapłat  za zwolnion  z podatku VAT usługę telewizji”. 

Zatem sam fakt, i  zawarło się umowę z operatorem wiadcz cym usługi telekomunikacyjne polegaj ce na 
dostarczaniu dostępu do ró norodnych stacji telewizyjnych, uwzględniaj c w tym kanały TVP nie ma wpływu na 
obowi zek uiszczania opłaty abonamentowej, która wynika z samego faktu posiadania telewizora i nie ma znaczenia, 
które stacje telewizyjne s  za jego pomoc  ogl dane i czy abonent korzysta, b d  nie z oferty programowej Telewizji 
Polskiej. Zatem nie ma tutaj mowy o podwójnym płaceniu za tę sam  usługę i bezzasadne jest wymaganie, aby to 
operator, oferuj cy dostęp do ró nych stacji telewizyjnych regulował opłatę za abonament RTV zamiast posiadacza 
telewizora, gdy  jest ona, jak wspomniano powy ej- przymusowym wiadczeniem publicznym, nało onym w drodze 
ustawy, na ka dego kto tylko posiada odbiornik telewizyjny lub radiowy. 

 
Abonament RTV- kontrowersje 
Pomimo jasnych i precyzyjnie sformułowanych przepisów dotycz cych funkcjonowania mediów publicznych, 

kontrowersje mo e budzić fakt, i  tylko około 20% bud etu TVP stanowi  wpływy z tytułu abonamentu RTV, a a  
nawet 80% stanowi  wpływy z tytułu emisji reklam8.Źla Telewizji Polskiej wypełniaj cej okre lon  misję publiczn  jest 
to zdecydowanie niekorzystna sytuacja, gdy  przy tak zbilansowanym bud ecie, w którym działalno ć komercyjna 
odgrywa tak kluczow  rolę, TVP mo e nie być w stanie skutecznie realizować swoich ustawowych zadań, gdy  
oddziaływanie biznesowe ró nych podmiotów mo e okazać się zbyt daleko id c  ingerencj  w niezale no ć 
programow  Telewizji Polskiej, a co za tym idzie - mog  one determinować charakter programowy oraz układ 
ramówkowy stacji.  

W trosce o niezale no ć mediów publicznych nale y podj ć debatę na temat charakteru i celowo ci istnienia 
Telewizji Polskiej - czy misja, czy komercja, gdy  nie da się skutecznie realizować misji społecznej, przy równoczesnym 
prowadzeniu szerokiej działalno ci komercyjnej. Nale y zatem ustalić, czy skupiamy się na realizacji misji i 
ograniczamy działalno ć komercyjn , przy równoczesnym poprawianiu skuteczno ci w ci galno ci opłat z tytułu 
abonamentu RTV, czy bierzemy udział w wy cigu z innymi stacjami i d ymy do maksymalizacji przychodów kosztem 
realizowanej misji publicznej. Jednak e nale y wtedy pamiętać, i  ukierunkowanie TVP na działalno ć komercyjn  
kosztem realizacji misji podwa ałoby sens pobierania opłaty abonamentowej, gdy  dawałoby to Telewizji Polskiej 
nieuzasadniona przewagę nad innymi komercyjnymi stacjami telewizyjnymi działaj cymi na rynku, które mogłyby 
argumentować łamanie prawa konkurencji, gdy  jedna z telewizji miałaby zapewnione niewspółmiernie lepsze warunki 
egzystencji, ni  pozostałe. W Wielkiej Brytanii jednym z powodów dla których nie dopuszcza się emisji reklam na 
kanałach BBC jest wła nie prze wiadczenie, i  dopuszczenie komercyjnej działalno ci na antenie telewizji publicznej 
kłóciłoby się z zasadami wolnej konkurencji. Zatem w odczuciu autora Telewizja Polska znajduje się obecnie w 
kryzysowej sytuacji- z jednej strony w TVP cały czas mówi się o potrzebie realizacji misji, a z drugiej prowadzi się 
brutaln  walkę o odbiorcę z komercyjnymi stacjami na rynku reklamy telewizyjnej. TVP ma powa ny problem z 
uczciwym okre leniem własnej to samo ci i ze strategicznym wytyczeniem kierunku rozwoju, w którym powinna 
pod ać jako nadawca publiczny maj cy do realizacji misję społeczn . Oczywi cie niskie wpływy z tytułu abonamentu 
RTV nie ułatwiaj  realizacji zadań Telewizji Polskiej, jednak e fakt niskiej ci galno ci opłat nie mo e stanowić 
usprawiedliwienia dla podejmowanych w ramach TVP działań komercyjnych, które niew tpliwie nie sprzyjaj  
realizacji misji społecznej. Ponadto brak przejrzysto ci przy wydawaniu funduszy uzyskanych z tytułu abonamentu 
RTV, kontrowersyjne, niekorzystne transakcje biznesowe, czy wysokie honoraria niektórych gwiazd stacji, to tylko 
niektóre z przyczyn coraz czę ciej pojawiaj cych się zarzutów o niegospodarno ć9. 

 
Model brytyjski. Rozwi zania stosowane w systemie anglosaskim  
Z kolei strategia funkcjonowania telewizji publicznej w Wielkiej Brytanii jest zgoła inna. Opłata abonamentowa, 

która jest podstaw  finansowania BBC - TV License jest regulowana przez The Communications (Television Licensing) 
Regulations 200410. Źokument ten okre la m.in. czym jest zestaw telewizyjny, definiuje, kiedy powstaje obowi zek 
uiszczania opłaty abonamentowej, wyszczególnia zasady jej naliczania i poszczególne zni ki dostępne dla dedykowanej 
grupy osób oraz stawki dla osób prowadz cych działalno ć gospodarcz . 

                                                 
8
 TVP: Wpł  z a o a e tu pok ł  koszt  isji   p o . http:// .dzie ikza hod i.pl/a t kul/ ,t p-wplywy-z-abonamentu-pokryly-

koszty-misji-w-20-p o ,id,t.ht l [data dostępu: . . ] 
9
 "Cele i p zejadają pie iądze z a o a e tu", z li a a tura o honorarium dla gwiazd TVP 07.01.2015 

http://teleshow.wp.pl/img,17157819,gid,17157785,title,Celebryci-przejadaja-pieniadze-z-abonamentu-czyli-awantura-o-honorarium-dla-gwiazd-

TVP,tpl,4,galeria.html?ticaid=1147db [data dostępu: . . ] 
10

 The Communications (Television Licensing) Regulations 2004 

http://teleshow.wp.pl/img,17157819,gid,17157785,title,Celebryci-przejadaja-pieniadze-z-abonamentu-czyli-awantura-o-honorarium-dla-gwiazd-TVP,tpl,4,galeria.html?ticaid=1147db
http://teleshow.wp.pl/img,17157819,gid,17157785,title,Celebryci-przejadaja-pieniadze-z-abonamentu-czyli-awantura-o-honorarium-dla-gwiazd-TVP,tpl,4,galeria.html?ticaid=1147db
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Charakterystyczne jest, i  sposób naliczania opłaty abonamentowej z tytułu TV License jest zgoła inny od 
rozwi zania stosowanego w przypadku polskiego abonamentu RTV, gdy  prawo w Wielkiej Brytanii okre la TV 
License, jako opłatę abonamentow , która jest naliczana za ogl danie telewizji, niezale nie od u ywanego odbiornika, 
którym mo e być telewizor, tablet, laptop, konsola do gier, czy telefon. Płaci się stricte za sam fakt konsumowania 
nadawanych tre ci, a nie za fakt posiadania telewizora. Prawo brytyjskie jest zatem bardziej elastyczne od polskiego, 
gdy  dopuszcza dowolno ć pod względem doboru sprzętu, a jednocze nie nie wymaga płacenia abonamentu za 
telewizor, który słu y nam w innym celu ni  ogl danie nadawanej telewizji, np. do grania w gry, b d  ogl dania filmów 
na ŹVŹ. Jednak e zawsze trzeba ten fakt uprzednio zgłosić do TV Licensing - organu odpowiedzialnego za 
egzekwowanie nale no ci z tytułu TV License, który ma uprawnienia do prowadzenia wyrywkowych kontroli 
domostw, jak równie , w przypadku stwierdzenia złamania prawa - nało enia kary sięgaj cej 1000 funtów.  

Zasadnicz  ró nic  w sposobie realizacji misji publicznej jest fakt, i  w przeciwieństwie do TVP działalno ć BBC 
na terenie Wielkiej Brytanii jest całkowicie finansowana ze rodków uzyskanych z tytułu opłat abonamentowych i 
telewizja nie emituje na kanałach nadawanych na terenie kraju adnych reklam, ani nie prowadzi adnej innej 
działalno ci komercyjnej, jak choćby sponsoring, gdy  zgodnie z obowi zuj cymi normami kłóciłoby się to z realizacj  
misji społecznej, której nadrzędnym celem jest słu enie generalnemu interesowi publicznemu. Zakłada się, e, je li BBC 
sprzedawałoby czas antenowy, wówczas reklamodawcy i inne podmioty biznesowe mogłyby wpływać na ramówkę i 
wywierać ekonomiczn  presję, która zagra ałaby niezale no ci telewizji. Warto zadać tu pytanie, czy w Polsce nie 
nale ałoby wprowadzić podobnego systemu, by chronić media publiczne przed wszelkimi próbami uczynienia z nich 
niejako zakładników sponsorów i reklamodawców? Czy kwestia niezale no ci mediów publicznych nie powinna być 
traktowana przez władze z większ  powag , by nie rzec priorytetowo ? Wracaj c do kwestii brytyjskiej telewizji 
publicznej uwa a się, i  oferuj c usługi komercyjne w postaci emisji reklam, BBC spowodowałoby odpływ 
reklamodawców, a co za tym idzie-znacz cy spadek zysków pozostałych stacji działaj cych na rynku, które mogłyby się 
czuć pokrzywdzone poprzez tworzenie równych zasad konkurencji. Źlatego BBC, jako niezale ny nadawca publiczny 
jest w cało ci finansowane z wpływów z tytułu opłaty abonamentowej TV License. To rozwi zanie gwarantuje, i  
emitowane programy mog  być dostępne w sposób niczym nieskrępowany dla wszystkich abonentów. 

Ponadto, z wpływów z tytułu TV Licence s  finansowane rozmaite szkolenia, kursy producenckie, treningi, sta e, 
program lokalne i mniejszo ci etnicznych, a tak e inne przedsięwzięcia, które nie mogłyby zostać sfinansowane w 
warunkach komercyjnej działalno ci poprzez płatn  TV, b d  z tytułu emisji reklam11. 

Jednak e je li przyjrzymy się statystykom - BBC ma zapewnione rodki w oparciu, o które mo e te wszystkie 
wyszczególnione powy ej działania realizować. Wpływy z tytułu abonamentu za rok 2013/2014 wyniosły 3,457 mld 
funtów12, a ci galno ć nale no ci z tytułu abonamentu przekracza 90%. Roczny koszt TV License to 145.90 funta dla 
tre ci kolorowych oraz 49.90 funta dla tre ci odbieranych w kolorze czarno białym (dotyczy to jedynie starych 
czarnobiałych telewizorów, które w dzisiejszych czasach mo na ju  raczej spotkać tylko w muzeum). Ciekawostk  jest, 
i  od 1971 roku nie istnieje opłata za samo posiadanie radia. Radio jest finansowane ze rodków uzyskanych w ramach 
opłat za TV License. 

 
Wnioski 
Podsumowuj c, pomimo, i  rozwi zania prawno-organizacyjne w zwi zku z realizacj  misji telewizji publicznej w 

Polsce i Wielkiej Brytanii s  bardzo podobne, to jednak znacz co ró ni  się one sposobem finansowania, co przekłada 
się na ró nice w funkcjonowaniu obu telewizji, gdzie pierwsza - TVP jest zale na od wpływów z emisji reklam, co 
stawia pod znakiem zapytania skuteczno ć realizowanej przez ni  misji społecznej, a druga - BBC, dzięki 
skuteczniejszemu systemowi zarz dzania i realizowanej strategii jest wolna od jakichkolwiek nacisków i presji 
ekonomicznej ze strony podmiotów biznesowych. Ponadto, pomimo, okoliczno ci, i  stosowna opłata abonamentowa 
jest niezbędna do legalnego odbioru telewizji, zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii, to jest ona egzekwowana z 
ró n  skuteczno ci . Zdecydowan  pora k  polskiego systemu jest brak zapewnienia odpowiednich mechanizmów 
nadzoru i kontroli co do obowi zku uiszczania stosownej opłaty, która jako, e jest skorelowana z faktem posiadania 
odbiornika telewizyjnego jest archaiczna i zdecydowanie zawę a zakres działania ustawy o opłatach abonamentowych. 
Z pewno ci  rozwi zanie przyjęte w Anglii, gdzie płaci się za faktyczne konsumowanie tre ci jest du o efektywniejsze, 
gdy  w zwi zku z rozwojem nowoczesnych rozwi zań technologicznych i postępem w rozwoju urz dzeń 
multimedialnych, takich jak telefony, tablety, czy laptopy, zakres działania ustawy reguluj cej opłatę z tytułu TV 

                                                 
11

Inside the BBC: Advertising http:// . . o.uk/ o po ate /i sidethe /ho e o k/poli iesa dguideli es/ad e tisi g.ht l [data dostępu: 
08.03.2015]  
12

 Inside the BBC: The License fee http://www.bbc.co.uk/corporate2/insidethebbc/whoweare/licencefee/ [data dostępu . . ] 

http://www.bbc.co.uk/corporate2/insidethebbc/whoweare/licencefee/
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License jest z pewno ci  du o szerszy, ni  w Polsce, gdzie płaci się tylko za samo posiadanie odbiornika, niezale nie od 
okoliczno ci, czy jest u ywany do ogl dania telewizji, czy do innej aktywno ci medialnej. 

Jaka przyszło ć czeka Telewizję Polsk  i ustawow  regulację dotycz c  abonamentu? Na obecn  chwilę trudno jest 
jednoznacznie okre lić, w któr  stronę pod  zmiany w sposobie finansowania i funkcjonowania telewizji publicznej.  
Z jednej strony w Polsce od lat mówi się, e wymagane s  reformy systemu, który jest niewydajny, archaiczny i 
niesprzyjaj cy TVP w realizowaniu misji, jednak z drugiej strony na skutek przeci gaj cych się prac poszczególnych 
komisji sejmowych wci  brak jednolitego i spójnego projektu opłaty audiowizualnej, która zreformowałaby abonament 
RTV na wzór brytyjski. Niemniej jednak, je li uda się przeprowadzić skuteczn  reformę i opłata ta wejdzie w ycie, z 
pewno ci  wspomo e media publiczne, gdy  szersze pole działania zapewni większe wpływy z tytułu powstania 
obowi zku uiszczania opłaty, jednak dyskusyjne jest, czy przeło y się to równie  na skuteczno ć w ci ganiu nale no ci. 
Je li nadal podmiotem odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa i przeprowadzanie kontroli pozostanie Poczta Polska 
- s  podstawy eby w to w tpić.  

 
*** 

 
In this work, I examine two different ways of funding public television in two selected countries- Poland and the 

United Kingdom, where exist respectively Abonament RTV and TV License. In the first part of my paper I focus on 
Polish regulations regarding funding and functioning of Polish National Television- TVP and legal aspects of Abona-
ment RTV. Then I discuss the British system, where exists TV License, which is the main source of funding British 
National Television- BBC. Finally, I examine similarities and differences between two systems as well as discuss the 
possible future changes in Polish regulations regarding Abonament RTV and the way it funds and supports functioning 
of TVP. 
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Wstęp 
Zło one procesy społeczne przyczyniły się na przełomie XVIII i XIX wieku do popularyzacji więzienia w 

zdecydowanej większo ci państw zachodnich. Z uwagi na daleko id ce zmiany ycia codziennego, przemiany natury 
obyczajowej, jak równie  przekształcenia struktury społecznej oraz podziału pracy, dawniejsze ra ce okrucieństwem 
b d  publicznie upokarzaj ce, a za razem mało systematyczne sposoby karania wraz z nadej ciem XVII wieku były 
coraz czę ciej efektywnie krytykowane.1 Rozwój kary pozbawienia wolno ci wi e się w literaturze z rozmaitymi 
racjami, których siła mo e stanowić przedmiot sporów i analiz.  

 
 Rozdział I 
żeneza i funkcje kary pozbawienia wolno ci 
Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na czynniki genealogiczne, które przyczyniły się do eskalacji kary 

pozbawiania wolno ci. Wymienić nale y nakładaj ce się na siebie w pewnej mierze procesy, przekonania i zjawiska, 
które w wietle pi miennictwa oddziaływały na zwiększenie roli kary pozbawienia wolno ci w obowi zuj cych 
systemach karnych, czyni c j  jednocze nie podstawow  postaci  instytucji kary kryminalnej.2 W ród najistotniejszych 
wymienia sięŚ  

- Żunkcję ochronn , zgodnie z któr  człowiek zamknięty w izolacji nie był zdolny do dalszego prowadzenia swojej 
niebezpiecznej działalno ci.  

- Żunkcję sprawiedliwo ciow , wedle której karę pozbawiania wolno ci pojmowano jako karę daj c  się klarownie 
odmierzyć dla ka dego z wykorzystaniem standardowych re imów jej wykonania oraz jasnego okre lenia długo ci 
wykonania kary.  

- Żunkcję gwarancyjn , która polegała na spajaniu w społecznej wyobra ni i instytucjonalnej praktyce 
przymusowego zamknięcia jednostek problemowych z ide  kary, w tym szczególnie z zasad  nullum crimen sine lego 
poenali anteriori powi zan  z zasad  równo ci ludzi wobec prawa.  

- Zewnętrzn  funkcję praworz dno ciow , zgodnie z któr  więzienie stanowiło karę potencjalnie w pewien sposób 
odwracaln  w przypadku zaistnienia s dowej pomyłki, w ka dym b d  razie bardziej ni , to miało miejsce w obliczu 
zastosowania kary mierci czy kar mutylacyjnych.  

- Wewnętrzn  praworz dno ć kary, która wyra ała się poprzez pewnego rodzaju mo liwo ć interwencji ze strony 
samego skazanego b d  osób nim zainteresowanych, której celem było zagwarantowanie sprawiedliwo ci oraz 
przeciwdziałanie nadu yciom w trakcie jej wykonania, co miało dodatkowo chronić prawa jednostki.  

- Obyczaje, jako kolejny z czynników, dostrzegały w instytucji więzienia mo liwo ć odej cia od aparatu kar 
publicznie hańbi cych i okaleczaj cych, który coraz bardziej nie współgrał z nowymi formami obyczajowo ci. Kary 
cielesne był krytykowane z przyczyn natury moralnej, jak równie  po rednio za nieskuteczno ć wychowawcz , a w 
efekcie polityczno-kryminaln .  

- Poufno ć i abstrakcyjno ć wyra ała się natomiast w ujęciu kary pozbawienia wolno ci, jako kary upowa niaj cej 
do większej anonimowo ci i abstrakcyjno ci karania, których nie dawały dla przykładu roboty publiczne, a tym bardziej 
hańbi ce kary publiczne takie jak pręgierz czy egzekucje. Jednocze nie kara więzienia przeobra ała się w abstrakcyjny 
gro ny element systemuś ludzie nie byli wiadomi „technologicznej” cało ci jej wykonania.  

- Resocjalizacja wewnętrzna przejawiała się tym, i  więzienie mogło kreować podstawy do wcielania w ycie 
rozmaitych programów naprawczych podczas wykonania kary. Mogło tworzyć warunki do nauki, wyrobienia nawyku 
pracy, umoralnienia czy te  nawrócenia religijnego. Źziałania te mogły prowadzić do swoistego pojednania ze 
społeczeństwem i za egnania konfliktu w sposób maj cy na celu integrację społeczn .  

                                                 
1  Utrat-Milecki J.: Kara. Teoria i kultura penalna: Perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2009, s. 165. 

2  Ta że, s. . 
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- Resocjalizacja zewnętrzna natomiast odnosi się do kary więzienia jako alternatywy dla kar surowszych, a 

działalno ć podejmowana celem poprawy losu wię niów była równie  elementem starań na rzecz cywilizowania 
stosunków społecznych, a konkretnie lepszego pod względem moralnym społeczeństwa.  

- Bezpieczeństwo jako następny z czynników kształtuj cych karę pozbawiania wolno ci, interpretuje j  wła nie 
jako karę daj c  poczucie bezpieczeństwa w coraz to bardziej mobilnym społeczeństwie. Zaczęto j  traktować jako 
swego rodzaju karę eliminacyjn .  

- Archetypiczno ć traktować mo na jako ostatni w ród najwa niejszych elementów składaj cych się na instytucję 
kary więzienia. Znajduje on odwołanie do idei zniewolenia, więzów, wykluczenia ze społeczeństwa, lochów czy te  
miejsc klaustrofobicznego zesłania do hermetycznych przestrzeni podziemnego wiata. To kulturowe zakorzenienie 
koncepcji więzienia i zespolenie jej z wizj  kary za grzechy umo liwiało swobodnie wpisanie tej formy organizacyjnej 
w wyobra enie kary obecnej zarówno w kulturze, etyce, jak i prawie karnym.3  

 Bli sza analiza dowodzi, e poszczególne z wymienionych, zazębiaj ce się pod ró nymi względami czynniki 
mo na ł czyć z innymi postaciami kary. Pewne jest jednak, i  adna z nich nie mogła lepiej, w sposób bardziej 
adekwatny i kompleksowy uwzględnić ogółu roszczeń, jakie społeczeństwo zgłaszało pod adresem systemu karnego. Ma 
to miejsce tak e współcze nie maj c na względzie fakt, i  istota i wyobra enie kar izolacyjnych oraz ich funkcji nie 
uległy na przestrzeni lat znacz cym transformacjom.4  

 Od dawna wa ne miejsce zajmowały zagadnienia odnosz ce się do celów orzekania oraz wykonywania kary 
pozbawienia wolno ci. Podobnie jak ka da inna sankcja karna kara pozbawienia wolno ci „jest finalnym produktem 
systemu”, a zatem jej rolę, a tak e zakres stosowania okre laj  przede wszystkim idee kodyfikacji karnej.5 W doktrynie 
podkre la się, i  niezale nie od roli przypisywanej tej karze w fazie jej orzekania oraz wykonania, obchodzenie się z 
człowieka-przestępc  skazanym na karę pozbawienia wolno ci ka dorazowo jest miara humanizmu.6 Zdaniem 
Profesora Andrzeja Marka nale y odrzucić czysto izolacyjne wykonywanie kary pozbawienia wolno ci ze wskazaniem 
na konieczno ć poszukiwania nowych, alternatywnych rodków i metod resocjalizacyjnych odrębnych od 
standardowego wzorca karania. Postulaty te skłaniaj  do rozwa ań na temat ewolucji koncepcji dotycz cych kary 
pozbawienia wolno ci, a tak e przedstawienia fundamentalnych nowego kierunku w polityce karnej, nosz cego miano 
What works movement.7  

 Pozbawienie wolno ci jako samoistna kara za popełnienie przestępstwa jak wspomniane zostało wcze niej, 
rozpowszechniła się stosunkowo pó no, bo dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Nie ma w tpliwo ci, co do faktu, i  
więzienia istniały ju  w odległych czasach. Pi miennictwo potwierdza, i  więzienia były znane Chińczykom przed 2000 
lat przed Narodzeniem Chrystusaś znali je równie  źgipcjanie, Babilończycy, ydzi oraz żrecy i Rzymianie. Źo schyłku 
XVIII wieku osadzanie skazanego w więzieniu stanowiło przede wszystkim karę dodatkow  b d  rodek zapobiegaj cy 
potencjalnej ucieczce do czasu wykonania tak zwanej kary głównej, to jest kary mierci lub kary mutylacyjnej.8  

 Rozpowszechnienie się pozbawienia wolno ci jako autonomicznej kary nast piło w dobie O wiecenia, kiedy to 
wybitni przedstawiciele tej epoki zaczęli jasno krytykować feudalne prawo karne. Reprezentanci o wieceniowego, 
postępowo-humanitarnego nurtu proponowali reformy prawa karnego, maj ce na celu między innymi rezygnację z kar 
cielesnych oraz stosowania kary mierci.9  

 Według zało eń klasycznej szkoły prawa karnego, skazany winien nale ycie odcierpieć karę stanowi ca 
sprawiedliw  odpłatę za czyn przez niego popełniony. Zgodnie z t  ide  miał on odpokutować winę, spłacić dług prawu 
i społeczeństwu poprzez moralne i fizyczne bole ci, jednocze nie uspokajaj c tym sposobem uczucia moralne własne i 
innych. Traktuj c karę pozbawienia wolno ci przede wszystkim jako formę odpłaty, wielu przedstawicieli tej szkoły 
przypisywało jej funkcje prewencyjne, w tym między innymi funkcję poprawcz , która ma w niniejszej rozprawie 
szczególne znaczenie.10  

 Akcentowanie funkcji poprawczej kary pozbawienia wolno ci przybrało na sile wraz z przedostawaniem się do 
prawa karnego wpływów pozytywizmu. Wskazuj c na społeczne lub biologiczne ródła przestępczo ci, zwolennicy 
pozytywizmu sprawili, i  na przełomie XIX i XX wieku zainteresowanie prawa karnego skupiło się na sprawcy, a nie na 
popełnionym przez niego czynie.11  

                                                 
3  Utrat-Milecki J.: Kara. Teoria i kultura penalna: Perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2009, s. 166-175. 

4  Ta że, s. -176. 

5  Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 891. 

6  Ta że, s. . 
7  Ta że, s. . 
8  Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 892. 

9  Ta że, s. . 
10  Ta że, s. . 
11  Ta że, s. . 
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 W efekcie sporów między zwolennikami prawa karnego klasycznego i pozytywistycznego kara odwetowa 
ust piła w du ym stopniu miejsca karze celowej opieraj cej się w swym zało eniu na odstraszeniu przestępców 
niewymagaj cych poprawy, poprawie zdolnych do poprawy i unieszkodliwieniu tych do poprawy niezdolnych.12  

 Resocjalizacyjny model karania wywodz cy się z pozytywistycznej idei przestępczo ci odrzucił fundamentalne 
kanony prawa karnego klasycznego, to jest zasady rzetelnego procesu oraz kary proporcjonalnej do wagi popełnionego 
czynu. W miejsce kary adekwatnej model ten proponował resocjalizację, rozumian  jako swoiste korygowanie 
charakteru b d  zachowania przestępcy stosownie do jego potrzeb, a w formie bardziej radykalnej – terapię maj c  za 
zadanie wyleczyć go ze swego rodzaju choroby o podło u psychicznym, której symptomem s  działania o charakterze 
kryminalnym.13  

 Upadek resocjalizacyjnego modelu karania najbardziej zaznaczył się w Stanach Zjednoczonych, gdzie model 
ten najpełniej wprowadzono w ycie, jednak pesymizm zwi zany z resocjalizacyjnym potencjałem zakładów karnych 
obejmował znacznie większy obszar. Powszechne coraz bardziej zw tpienie w efektywno ć resocjalizacji przestępców w 
zakładach karnych skutkowało zwrotem polityki karnej w stronę neoklasycznego modelu sprawiedliwego karania.14  

 Szczególn  uwagę zwrócić nale y na działalno ć grupy kanadyjskich psychologów, pracowników instytucji 
wymiaru sprawiedliwo ci, negatywnie nastawionych do wyników badań sprowadzaj cych się do jednoznacznego 
twierdzenia „nic nie działa”. Badania wykazały, e odpowiednio przygotowane i zaplanowane interwencje w 
okre lonych warunkach mog  w sposób znacz cy redukować poziom recydywy. Analizy te dały pocz tek rozwojowi 
ruchu maj cego na celu okre lenie zasad efektywnych interwencji korekcyjnych, podejmowanych w zakresie 
więziennictwa i probacji, nazywanego What works movement- Ruch „co działa” b d  Evidence based criminal policy- 
Polityka karna oparta na wynikach badań naukowych.15  

 Wraz z upływem ponad 30 lat od zakorzenienia się w kryminologii twierdzenia „nic nie działa”, pojawiły się 
wyniki pó niejszych badań, wskazuj ce na to, i  zredukowanie poziomu przestępczo ci powrotnej z wykorzystaniem 
interwencji korekcyjnych podejmowanych w więziennictwie jest wykonalne pod warunkiem przestrzegania ustalonych 
zasad. Źo fundamentalnych zasad skutecznych interwencji korekcyjnych, maj cych wpływ na sprawcę zalicza sięŚ  

- Zasadę ryzyka, zgodnie z któr  intensywne programy korekcyjne winny być adresowane do sprawców o 
wysokim ryzyku recydywy, to jest tych, w których przypadku zachodzi znaczne prawdopodobieństwo kontynuowania 
zachowań przestępczych.  

- Zasada potrzeb stanowi drug  z najistotniejszych zasad efektywnych interwencji korekcyjnych. Zakłada ona, e 
interwencje te powinny być zorientowane na eliminacje czynników o charakterze kryminogennym zespolonych z 
zachowaniem przestępczym, nazywanych „potrzebami kryminogennymi”.  

- Zasada reaktywno ci natomiast opiera się na dostosowaniu interwencji korekcyjnych do indywidualnych 
wła ciwo ci, intelektualnych mo liwo ci i stylu uczenia się sprawcyś zgodnie z ide  zasady reaktywno ci rodzaj 
interwencji powinien tak e uwzględniać odmienn  motywację skazanych do zmiany, a tak e zawierać elementy maj ce 
na celu jej wzbudzenie.16  W miarę rozkwitu ruchu What works zaobserwowano powrót zainteresowania 
resocjalizacj  skazanych oraz wpływem kar izolacyjnych na sprawców przestępstw. Zgodnie z now  koncepcj  
resocjalizacji po dane jest zdystansowanie do celów karania. Nie rozstrzyga ona, i  cel karania ma stanowić 
resocjalizacja pojmowana jako przeistoczenie przestępcy w nieprzestępcę, przewiduje jednak, e bez względu na to jakie 
s  cele karania, wykonywanie orzeczonych kar oraz rodków karnych powinno być podporz dkowane d eniu do 
zminimalizowania stopnia powrotno ci skazanych do przestępstwa.17   

 
Rozdział II 
Cele kary pozbawienia wolno ci 
W pozanormatywnych naukach humanistycznych, szczególnie w socjologii, filozofii i prakseologii, przyjmuje się 

definicję, zgodnie z któr  cel – jest psychicznym wyobra eniem sytuacji, której aktualnie nie ma, a któr  podmiot chce 
osi gn ć poprzez swoje działanie.18 Niezbędne jest zatem zidentyfikowanie warunków, w jakich cel ten ma być 
realizowany, co z kolei jest konieczne dla prawidłowego doboru rodków odpowiednich do realizacji przyjętego celu. 

                                                 
12  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątkowa 

ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 395 

13 Ta że, s. .  
14  Ta że, s. . 
15 Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątkowa 

ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 901.  

16  Ta że, s. . 
17  Ta że, s. . 
18  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątkowa 

ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 863. 
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Postawiony cel musi zatem wyrastać z istniej cych warunków, opierać się na analizie tego, co ju  się dzieje, jak równie  
uwzględniać zasoby oraz trudno ć sytuacji.19 

 Z uwagi na to, czemu nale y się przyjrzeć przed analiz  celu wykonywania kary pozbawienia wolno ci, 
zale nie od sposobu okre lenia celu, wyró nia się cel stopniowalny i cel niestopniowany. Pierwszy przypadek zachodzi 
wówczas, gdy działaj cy przybli a się mniej lub bardziej do obranego celu. Natomiast w drugim przypadku działaj cy 
osi ga cel b d  nie osi ga go w ogóle. Porównuj c cele z pierwszej grupy z efektem działania ocenić je mo emy jako 
bardziej skuteczne lub mniej skuteczne, za  przy celach drugiego rodzaju mamy rozró nienie na działania skuteczne lub 
nieskuteczne.20  

 W teorii nie nawi zuje się do wy ej przedstawionych pojęć celu, rodków dostępnych i mo liwych dla jego 
wcielenia w ycie oraz warunków, w których dany cel jest realizowany. Wszystko to sprawia, e odpowied  na tre ć 
wspomnianych pojęć zwykle formułowana jest bezkrytycznie i pochopnie, czego najczęstszym przejawem jest 
bezrefleksyjne, nadmierne operowanie terminem „resocjalizacji”.21 W przepisach art. 67 k.k.w. wiadomie nie został 
wprowadzony termin resocjalizacji. Uznano bowiem, i  język prawny z zało enia wymaga stosowania w ustawie 
„poprawnych wyra eń językowych w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu”, którego to warunku nie 
spełnia pojęcie „resocjalizacja”. Pojęcie to uto samiane jest równie  z szeregiem innych pojęć, takich jakŚ readaptacja, 
reedukacja, poprawa czy wychowanieś jednak adne z tych pojęć nie mo e być rozumiane jednolicie. Ponadto dziwić 
nie mo e, e w przepisach art. 67 k.k.w. mianem „resocjalizacji” nie nazwano celu wykonywania kary pozbawienia 
wolno ci, a rodków oddziaływania na sprawców – „ rodkami oddziaływania resocjalizacyjnego”. Chciano tym 
sposobem zapobiec nadania tym przepisom cech deklaratoryjno ci, co oznaczałoby jedynie wyobra enie o po danym 
stanie rzeczy w całkowitym oderwaniu od panuj cych warunków i rodków mo liwych do wykorzystania.22  

 W pi miennictwie zauwa ono wprawdzie, i  ustawodawca unika wykorzystywania pojęcia resocjalizacjaś nie 
pojawia się ono w tej czę ci k.k.w. z 1997 roku, której tre ć stanowi nowy model wykonywania kary pozbawienia 
wolno ci. Nie stoi to jednak na przeszkodzie w sformułowaniu wniosku, i  model ten nastawiony jest na poprawę, 
d enie do zmiany resocjalizacyjnej oznaczaj cej modyfikacje osobowo ci skazanego. Owa zmiana mo e nast pić w 
sposób samoczynny pod wpływem osobistych przemy leń i doznań - tak e podczas przebywania w więzieniu, na skutek 
oddziaływania korekcyjnego, co nazywamy zwykle resocjalizacj  albo te  w efekcie starzenia się, czemu towarzyszy 
szeroko pojęty spadek witalno ci – zjawisko to bywa nazywane „resocjalizacj  prze uwi d starczy”.23  

 Maj c na uwadze ogół przepisów k.k.w. traktuj cych o wykonywaniu kary pozbawienia wolno ci mo na 
przyj ć, e w obliczu tych przepisów system penitencjarny stanowi swoisty system oddziaływania. W owym systemie 
zakłady karne sprawuj  funkcję zakładu administracyjnego, skazani natomiast s  ich u ytkownikami. Z faktu, i  
u ytkowanie to jest przymusowe mo na wywodzić wniosek i  istnieje konieczno ć sprecyzowania w sposób bardziej 
szczegółowy, ni  to ma miejsce w wypadkach u ytkowania zakładów administracyjnych takich jak szkoły, muzea czy 
szpitale, statusu prawnego u ytkownika oraz zakresu władztwa zakładowego, w zakresie którego egzekwowane s  
wymogi wypełniania obowi zków przez skazanych.24  

 
 
Rozdział III 
Istota kary izolacyjnej i jej wpływ na sprawcę przestępstwa 
Kara kryminalna stanowi ujemn  reakcję na przestępstwo. Zgodnie z zasad  nulla poena sine crimini mo e być 

orzeczona tylko, je eli sprawcy zostanie przypisana wina. Istot  kary kryminalnej jest zamierzona dolegliwo ć, przy 
czym musi to być dolegliwo ć dotykaj ca sprawcę przestępstwa osobi cie. Kara orzeczona wobec sprawcy przestępstwa 
powinna być zarówno sprawiedliwa, czyli współmierna do wagi przestępstwa, jak równie  powinna realizować inne 
cele penalne. W przypadku zastosowania kar izolacyjnych dolegliwo ć ta objawia się w pozbawieniu sprawcy 
okre lonych dóbr osobistych.25 

Jako najbardziej oczywist  dolegliwo ć nale y wskazać sam fakt pozbawienia wolno ci a co się z tym wi e 
ograniczenie swobody działania i ograniczenie w kontaktach z osobami spoza zakładu karnego. Zasadniczym 
elementem utraty wolno ci jest nie tylko sam fakt przebywania w zamkniętym terenie, ale przede wszystkim s  to 

                                                 
19  Ta że, s. .  
20  Ta że, s. . 
21  Ta że, s. 864. 

22  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątkowa 

ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 865. 

23  Ta że, s. . 
24  Ta że, s. -868. 

25  Bojarski M., Giezek J., P a o ka e ate ial e. Część ogól a i sz zegól a, Warszawa 2010, s.285 

 



163 | S t r o n a                                 K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

odczucia zwi zane z sytuacj  naruszaj c  więzi z dotychczasowym otoczeniem, a więc wiadomo ć, e wyrz dziło się 
krzywdę najbli szej rodzinie i st d obawa o jej los, oraz lęk przed jej negatywn  ocen , a dalej obawa o opinię s siadów i 
znajomych oraz ewentualny wstyd wobec nich, al za utracon  prac  itp. 

Źrug  dolegliwo ci  więzienia jest pozbawienie mo liwo ci udogodnień materialnych i usługowych. Źolegliwo ć 
ta zale y od sytuacji materialnej, jak  miał skazany przed uwięzieniem. W warunkach izolacji istotnego znaczenia 
nabieraj  potrzeby w zakresie ywienia, ubierania. Powa ne uchybienia w tym zakresie wzbudzaj  nie tylko 
indywidualn  frustrację, ale stwarzaj  podło e do zbiorowych wyst pień przeciwko istniej cemu porz dkowi. Bardzo 
uci liwe s  tak e niekorzystne warunki mieszkaniowe, takie jak np. zła wentylacje, wilgoć, brak wiatła, hałas oraz 
przeniesienia z celi do celi. 

Kolejn  dolegliwo ci  więzienia jest pozbawienie skazanego mo liwo ci kontaktów heteroseksualnych. 
Źługotrwały pobyt w jednopłciowej społeczno ci kształtuje, szczególnie u młodych wię niów, nieodpowiedni obraz 
samego siebie, a w pewnych przypadkach prowadzi do trwałych zaburzeń w sferze seksualnej. 

Czwart  dolegliwo ci  więzienn  jest pozbawienie skazanego mo liwo ci dokonywania wyboru i podejmowania 
decyzji. Skazany zostaje poddany rygorom regulaminu więziennego przez co napływaj ce rozkazy czyni  z wię nia 
uległy i bezradny przedmiot oddziaływań innych . 

Za kolejn  dolegliwo ć nale y uznać na pewno czas. Źla skazanego upływ czasu staję się największym problemem. 
Uwięzieni odczuwaj  jego nadmiar i zazwyczaj nie wiedz , co z nim zrobić. Czas nie jest ju  ródłem, którego mo na 
u ywać. Ludzie pozbawieni wolno ci musz  nadmiar czasu wypełnić tak, by znów upływał w miarę szybko i 
niepostrze enie. St d czas w zakładzie staje się jakby nierealny, nierzeczywisty i wyra nie inny ni  ten upływaj cy po 
drugiej stronie bramy. 

Ostatni  z dolegliwo ci jest pozbawienia skazanego poczucia bezpieczeństwa lub wiadomo ć stałego zagro enia 
utraty tego poczucia. ycie w ród innych wię niów jest dla wielu skazanych ródłem stałego napięcia i lęku przed 
staniem się ofiar  i obiektem ataków współtowarzysz cych lub przed utrat  swojego mienia. Takiemu poczuciu sprzyjać 
mo e przeludnienie cel. 

Wymienione dolegliwo ci oznaczaj  dla skazanego powa ne ograniczenie mo liwo ci realizacji potrzeb o 
charakterze fizycznym b d  psychicznym. Ograniczenie to doprowadza do często występuj cych w rodowisku 
więziennym sytuacji trudnychŚ deprywacji (np. potrzeba seksualna), frustracji (np. potrzeba kontaktu), zagro enia (np. 
potrzeba bezpieczeństwa) oraz rozmaitych sytuacji konfliktowych.26 

 
Rozdział IV 
Sposoby i warunki oddziaływania na sprawcę przestępstwa 
Źziałania organu władczego s  odmianami pozytywnego nakłonienia b d  negatywnego przymusu. Pierwsza z 

metod polega na tym, e podmiot władczy nakłania skazanego powzięcia jakiej  czynno ci, prowadzi do tego, e 
czynno ci obojga zostan  do siebie w pewien sposób „przystosowane”, a skazany tak zmieni swoje postawy lub 
działania, e w efekcie przystosuje się do czego , do czego podmiot władczy go nakłania. Skuteczno ć owej metody 
polega na tym, i  pozytywne nakłaniania wiedzie do przystosowania wzajemnego działań, podczas gdy negatywny 
przymus prowadzi do kształtowania się niepo danych postaw opozycyjnych.27  

 W wietle art. 67 § 1 k.k.w. „wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie 
po danych postaw, w szczególno ci poczucia odpowiedzialno ci oraz potrzeby przestrzegania porz dku prawnego” jest 
działaniem społecznym, które dla organów zajmuj cych się wykonaniem kary pozbawienia wolno ci jest obowi zkiem 
prawnym. Zakres wspomnianych działań musi być bardzo rozległy b d  bardzo ograniczony maj c na uwadze fakt, i  
kar  pozbawienia wolno ci w rozumieniu przepisów rozdziału X k.k.w. jest nie tylko kara, o której stanowi  przepisy 
art. 32 pkt 3-5 k.k., to jestŚ pozbawienie wolno ci, 25 lat pozbawienia wolno ci, do ywotnie pozbawienie wolno ci, ale 
równie Ś  

- kara aresztu, trwaj ca od 5 do 30 dni (art.19 k.w.),  
- kara aresztu wojskowego, trwaj ca od 1 miesi ca do 2 lat, a tak e zastępcze kary aresztu (art.25 §2 k.w.),  
- kary pozbawienia wolno ci (art. 46 § 1 k.k.w. i art. 65 § 2, 3 i 4 k.k.w.) oraz kary pozbawienia wolno ci 

orzeczone z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, co do których s d zarz dził wykonanie (art. 75 k.k.).  
Obowi zek podejmowania wy ej wspomnianych działań przez odpowiednie podmioty istnieje wobec wszystkich 

skazanych – zarówno tych odbywaj cych kary najkrótsze, jak i odbywaj cych kary najdłu sze, w tym równie  kary 
do ywotniego pozbawienia wolno ci.28  

                                                 
26  www.karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona3.html (19.03.15 r.) 

27  Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 868. 

28  Ta że, s. . 

http://www.karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona3.html
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 Ustawowe sprecyzowanie celu wykonywania kary pozbawienia wolno ci, którym jest przede wszystkim 

powstrzymanie się skazanego od powrotu do przestępstwa po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 67 § 1 k.k.w.), 
oznacza, eŚ  

- odrzuca ono koncepcję resocjalizacji przestępców rozumian  jako przemianę osobowo ci skazanych, co okazało 
się niewykonalneś  

- uznaje, i  realnym do osi gnięcia celem jest poprawa jurydyczna skazanego, koncentruj ca się na tym aby nie 
doszło do konfliktu z normami karnymi;  

- wymaga by cel ten realizowany był w warunkach, o których stanowi  przepisy art. 67 § 2 i 3 k.k.w., z 
zachowaniem kluczowych zasad traktowania skazanych (art. 4 § 1 i 2 k.k.w.);  

- wskazuje na najwa niejsze rodki oddziaływania na skazanych z podkre leniem, i  maj  być one stosowane 
odpowiednio do indywidualnych cech i przymiotów skazanego;  

- nadaje celowi wykonywania kary formę stopniowaln , co z kolei obliguje wła ciwe organy do dokonywania ocen 
postępów oddziaływania na skazanych i stanowi fundament podejmowania rozlicznych decyzji, w tym najistotniejszej z 
nich, jaka jest wnioskowanie lub opiniowanie w sprawach o warunkowe zwolnienie. W ostatnim przypadku nie chodzi 
bowiem o osi gnięcie celu kary lecz o nabranie uzasadnionego przekonania, e mimo niewykonania cało ci orzeczonej 
kary istnieje prognoza, i  skazany po zwolnieniu z zakładu karnego będzie przestrzegał panuj cego porz dku prawnego, 
a w szczególno ci nie popełni przestępstwa ponownie (art. 77 k.k.).29  

 Trudne do usunięcia, z uwagi na ich przyczyny obiektywne, s  przeszkody zwi zane z brakiem mo liwo ci 
wykonywania kary w warunkach zgodnych z wymaganiami ustawy oraz z ograniczeniami zasięgu stosowania rodków 
oddziaływania na skazanych. 

 Pierwszoplanow  rolę w destrukcji polskiego systemu penitencjarnego odgrywa coraz większe przeludnienie w 
zakładach karnych. Bez uruchomienia odpowiednich mechanizmów kryminalnopolitycznych, zapewniaj cych 
stabilizację liczby osób pozbawionych wolno ci, system penitencjarny pozostanie systemem odbywania kary nie za  jej 
wykonywania. Ocena ta pozornie brzmi jak gra słów. W istocie jednak tak nie jest. Wystarczy bowiem mieć 
wiadomo ć, e pojęcie „wykonywanie kary” nale y do języka prawnego i oznacza postępowanie, opieraj ce się na 

stosowaniu w optymalnym zakresie przepisów dotycz cych kary pozbawienia wolno ci, zarówno tych ustawowych, jak 
i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. W obliczu stałego przeludnienia zakładów karnych oraz 
aresztów ledczych jest to niezwykle trudne, wprost granicz ce z niemo liwym. W przeciwieństwie do pojęcia 
„wykonywania kary”, pojęcie „odbywanie kary” ma charakter umowny. Skazany karę odbywa i odbędzie wraz z 
upływem terminu, na jaki została ona orzeczona, nie jest to w aden sposób zale ne od warunków, w jakich w owym 
czasie przebywał w zakładzie karnym b d  areszcie ledczym. Zró nicowanie pojęć „wykonywanie kary” oraz 
„odbywanie kary” ma fundamentalne znaczenie dla oceny mo liwo ci urzeczywistnienia celu wykonywania kary 
pozbawienia wolno ci. Źziałalno ć zmierzaj ca w tym kierunku jest niew tpliwie utrudniona.30 Maj c na uwadze cel 
wykonywania kary, przeludnienie zakładów karnych jest najistotniejsz  barier  jego realizacji i bez jej eliminacji nie 
będzie to mo liwe albo znacznie ograniczone.31  

 
Rozdział V 
Resocjalizacyjna rola zakładów karnych i ich skuteczno ć 
Rozwój systemów penitencjarnych cechuje stałe poszukiwanie takiego sposobu wykonywania kary pozbawienia 

wolno ci, który oddziałuj c poprawczo, zmniejszyłby jednocze nie recydywę przestępcz . Literatura wskazuje, i  
penitencjarny model resocjalizacyjny działaj cy w wielu krajach o du ej kulturze prawnej, w znacznej mierze nie 
spełnił oczekiwań społecznych.32  

 Rozmaici badacze starali się znale ć elementy, które z natury wmontowane w instytucję więzienn , w 
zasadniczy sposób utrudniaj  proces poprawczy. Źyskusja na temat funkcji resocjalizacyjnej więzienia oraz kar 
izolacyjnych toczy się równie  od wielu lat w Polsce. Mimo licznych poszukiwań i prób zastosowania nowatorskich 
rozwi zań, w Polsce równie  nie osi ga się w pełni po danych celów poprawczych. wiadcz  o tym między innymi 
wielko ci procentowe skazanych recydywistów w polskich zakładach karnych. Według statystyk Centralnego Zarz du 
Słu by Więziennej stosunek recydywistów penitencjarnych do ogółu osadzonych stale utrzymuje się na poziomie 
ponad 40%. Warto dodać, i  jak dot d, za miarę poprawczej skuteczno ci więzienia uwa a się liczbę powrotów do 

                                                 
29  Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 869.  

30  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 870. 

31  Ta że, s. . 
32  Ta że, s. .  
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przestępstwa osób, które odbyły karę pozbawienia wolno ci. Naturalnie jest to wska nik uproszczony, bowiem „na 
wolno ci” istnieje bardzo wiele czynników będ cych przyczyn  recydywy przestępczej, np. brak pracy. Nie mo na 
wobec tego wykluczyć, i  do powrotu do przestępstwa byłych skazanych skłaniaj  inne pobudki ani eli wył cznie 
więzienne, w ród których wymienia się najczę ciejŚ  

- zł  prace korekcyjn ,  
- wzajemn  demoralizację,  
- przeludnienie,  
- aktywny udział w podkulturze więziennej,  
- wady systemu penitencjarnego itp.33  
 W doktrynie panuje przekonanie, i  około 30% osób odbywaj cych karę pozbawienia wolno ci posiada defekty 

o charakterze endogennym, na które nało ył się wieloletni „trening antyspołeczny”, w tym przestępczy, wobec czego 
nie mo na ich zmienić i to nie tylko w warunkach więziennych. Lepsz  efektywno ć poprawcz  mo na by uzyskać 
wówczas gdy instytucja więzienna byłaby zdolna zabezpieczyć wszelkie warunki, które s  do resocjalizacji niezbędne i 
konieczne. Tego w realiach, mimo du ych wysiłków ze strony więziennictwa, jak dot d nie udało się osi gn ć.34  

 W znacznym stopniu odpowied  na pytanie, czego oczekuje od więzienia społeczeństwo, przyniosły badania 
Aleksandry Szymanowskiej, która w roku 1993 oraz 2006 pytała respondentów o najwa niejszy cel kary. Badani za 
ka dym razem na pierwszym miejscu wymieniali ochronę społeczeństwa przed przestępczo ci . Często zwracali jednak 
uwagę, e osi ganie poprawczej skuteczno ci pozostaje poni ej społecznych oczekiwań. Źo częstych nale ały tak e 
wypowiedzi sugeruj ce, i  więzienie powinno odstraszać, a zatem winno być odczuwane przez skazanych jako 
dolegliwe, tak aby zniechęcić ich do potencjalnego powrotu do działań o charakterze przestępczym.35 Bior c pod 
uwagę powy sz  analizę, odliczaj c od ogółu osadzonych 30% tak zwanych „niewychowalnych”, nie uwzględniaj c 
indywidualnych cech pozostałych, takich jakŚ znaczne uzale nienie alkoholowe, silne zwi zki ze wiatem przestępczym 
czy głęboka demoralizacja, mo na się pokusić o sformułowanie oczekiwania poprawczego sięgaj cego około 69%. Maj c 
jednak na uwadze, i  polska społeczno ć wię niów w przewa aj cej mierze rekrutuje się ze rodowisk o niskim statusie 
społecznym, a w efekcie posiada znaczne zaniedbania w obrębie kultury osobistej, mo na wysnuć wniosek, i  przy 
zwiększonej sprawno ci resocjalizacyjnej polskie więzienia za sukces mog  uznać osi gnięcie poziomu poprawczego w 
granicach 60%. Przyjmuj c ten punkt widzenia, wy sze oczekiwania wydaj  się być złudne.36  

 Obowi zuj cy od 1997 roku – znowelizowany w 2003 roku nowy system penitencjarny ma trefne zało enia, 
jednak polskie więziennictwo nie jest zdolne do wypracowania warunków, by zało enia te móc w pełni realizować. Jak 
zostało wspomniane wcze niej, cel kary pozbawienia wolno ci ujęty został w art. 67 §1 k.k.w. z 1997 roku. Wcielaniu 
tego celu w ycie słu y konstrukcja zakładaj ca logiczny podział zakładów karnych na rodzaje oraz typy, przemy lana 
klasyfikacja skazanych oraz trzy odrębne systemy oddziaływania penitencjarnegoŚ system oddziaływania 
programowanego, terapeutyczny oraz zwykły. Uczestniczenie w dwóch pierwszych systemach, realizowanych według 
indywidualnych projektów wymaga zgody skazanego. Trzeci natomiast zakłada, e więzień jest uprawniony do 
korzystania zgodnie z własn  wol  z tego co więzienie oferuje wszystkim. Nie mo na wykluczyć równie  
autoresocjalizacji.37  

 Przypomnieć nale y, i  art. 67 § 3 k.k.w. wymienia podstawowe sposoby oddziaływania penitencjarnego na 
skazanych, które maj  za zadanie realizacje celu wykonywania kary pozbawienia wolno ci. Nale  do nichŚ  

- Praca. Według statystyki Centralnego Zarz du Słu by Więziennej w dniu 30 listopada 2008 roku na stan ogólny 
84 511 osadzonych pracowało odpłatnie 20 637 osób. Badanie psychologów i wychowawców penitencjarnych, w ł cznej 
liczbie 77 osób, przeprowadzone w czterech zakładach karnych, wykazało, i  wszyscy oni uwa ali, e odpłatna praca 
jest skuteczn  metod  oddziaływania poprawczego, jednak nie mo na jej powszechnie stosować z uwagi na to i  w 
ka dym z zakładów karnych stanowczo jej brakowało. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest fakt pozostawania poka nej 
liczby skazanych poza prac . Oczywistym jest wówczas, i  oczekuj  oni pomocy materialnej ze strony swoich rodzin, co 
te  stanowi dla tych rodzin dodatkowy cię ar. Zdarza się, e skazani zadłu aj  się u współwię niów będ cych w 
posiadaniu rodków finansowych, których to długów nie s  w stanie pó niej oddać. Takie z kolei relacje kreuj  
następnie patologię stosunków wewn trzwięziennych.38  

                                                 
33 Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 874. 

34 Ta że, s. . 
35  Ta że, s. -876. 

36  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątko a 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 876. 

37 Ta że, s. . 
38  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątkowa 

ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 883-884. 
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- Nauczanie. W roku szkolnym 2006/007 w obrębie polskich zakładów karnych funkcjonowało 50 szkół 

zorganizowanych w 7 zespołach szkół oraz 11 centrach kształcenia ustawicznego. Samodzielnie działała jedna szkoła 
zawodowa. Nauczanie, a w tym szczególnie nauczanie zawodowe, tak przez pedagogikę penitencjarn , jak i przez 
ustawodawcę uznawane jest za jeden z głównych rodków pozytywnego oddziaływania penitencjarnego w trakcie 
wykonywania kar izolacyjnych.39  

- Praca kulturalno-o wiatowa i sport. Pozostawanie poza nauczaniem, brak zatrudnienia oraz nieuczestniczenie w 
oddziaływaniu terapeutycznym sprawia, e wię niowie dysponuj  du a ilo ci  czasu wolnego, który mie ci się poza 
kontrola administracji. Źo wiadczenie uczy, i  czas ten nierzadko sprzyja wzajemnej demoralizacji. Pojawia się równie  
niekorzystne zjawisko nudy. Niektórych więzieniach odbywa się resocjalizacja poprzez twórczo ć, to jestŚ teatr, 
twórczo ć literacka, pracownie rze biarskie czy malarskie. Z obserwacji wynika jednak, e więziennictwo potrzebuje 
wsparcia i pomocy w tym zakresie ze strony instytucji zewnętrznych, co zreszt  dostrzega się w wielu zakładach 
karnych.40  

- Współpraca z rodzinami skazanych. Powszechnie stosowanymi w więziennictwie formami kontaktu skazanych z 
bliskimi, s  poza tradycyjnymi, ł czno ć telefoniczna oraz stosunkowo długie przepustki. Niestety, kontrola sposobu ich 
wykorzystania przez personel wychowawczy budzi du e zastrze enia.41  

- Oddziaływanie terapeutyczne. Zgodnie z art. 96 § 1 k.k.w. system terapeutyczny przeznaczony jest dla 
skazanych wykazuj cych niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnej, 
upo ledzonych umysłowo, uzale nionych od alkoholu, narkotyków oraz od innych substancji odurzaj cych b d  
psychotropowych, jak równie  dla skazanych niepełnosprawnych psychicznie wymagaj cych oddziaływania 
specjalistycznego, w tym szczególnie opieki lekarskiej, rehabilitacyjnej lub psychologicznej. Oddziały te zajmuj  się 
wszystkimi kategoriami skazanych. Źodać tu nale y, i  uzale nienie narkotyczne oraz alkoholowe s  czynnikami 
wysoce kryminogennymi, wymagaj  więc eliminacji w szeroko pojętym procesie resocjalizacji penitencjarnej.42  

 Pozbawienie wolno ci ma na celu wzbudzenie w skazanym potrzeby przestrzegania porz dku prawnego i tym 
samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa. Jednak odizolowanie od społeczeństwa poci ga za sob  dla 
skazanego szereg następstw, które wpływaj  na jego osobowo ć i poziom sprawno ci intelektualnej. W zwi zku z tym 
mo emy wyró nić cztery procesyŚ 

- Stygmatyzacja(naznaczenie) – proces, w którym danej osobie przylepia się okre lon  etykietkę z powodu jej 
zachowania.43 Konsekwencj  tego jest, e taka osoba zaczyna działać zgodnie z powszechn  opini . Pierwszym stadium 
naznaczenia jest ju  samo wydanie wyroku skazuj cego. Utrata wolno ci jest dla niejednego skazanego potwierdzeniem 
moralnego odrzucenia i potępienia przez wolne społeczeństwo. Pó niejsze stadium stygmatyzacji odbywa się ju  w 
zakładzie zamkniętym, który włada rodkami do dalszego naznaczania tych, którzy tam przebywaj . Wskutek pobytu w 
więzieniu, a tak e po wyj ciu z niego, przypomina się człowiekowi to, e utracił status normalnego obywatela i został 
zaliczony do kategorii przestępców. Źlatego te  z czasem sam skazany postrzega się w takiej roli, jaka została mu 
przypisana przez innych. 

- Degradacja – jest to proces, w którym człowiek pozbawiony wolno ci staje się przedmiotem degradacji, który 
obejmuje sytuacje poni enia, upokorzenia i zniewa enia godno ci własnej. Przykładem mo e tu być sposób w jaki 
personel zwraca się do wię nia. 

- Depersonalizacja – jest to proces zmian w osobowo ci wię niów, któremu towarzyszy poczucie odł czenia się od 
własnego ciała lub psychiki. Temu zjawisku sprzyjaj  takie konsekwencje izolacji, jakŚ wstrzymanie przyszłych planów 
osobistych dotycz cych ycia rodzinnego czy zawodowego, brak mo liwo ci decydowania o samym sobie czy brak 
potrzeby planowania działań codziennych. 

- Prizonizacja – w tym stadium osoba pozbawiona wolno ci nabywa w miarę czasu trwania izolacji coraz większej 
wiedzy na temat rodowiska więziennego i przystosowuje się do warunków panuj cych w zakładzie karnym. Z drugiej 
jednak strony jest to zjawisko poł czone z lękiem przed yciem na wolno ci.44 

 
Podsumowanie 
Badania przeprowadzone w ród osób pozbawionych wolno ci potwierdziły negatywny wpływ izolacji więziennej 

na osobowo ć człowieka. Człowiek ma siln  potrzebę do bycia wolnym, a istotn  wła ciwo ci  kary pozbawienia 

                                                 
39  Ta że, s. . 
40 Ta że, s. . 
41  Ta że, s. . 
42  Konarska-W zosek V., La ho ski J., Wój ikie i z J.: Węzło e p o le  p a a ka ego, k i ologii i polit ki k i al ej. Księga pa iątkowa 

ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 884-885. 

43  www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stygmatyzacja (19.03.15 r.) 

 

44  www.karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona3.html (19.03.15 r.) 
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wolno ci i instytucji j  realizuj cych jest przymus. Skazany odczuwa go jako narzucone odgórnie działanie 
ograniczaj ce fizyczne i psychiczne funkcjonowanie, co odbierane jako przemoc. W ród negatywnych skutków 
pozbawienia wolno ci skazani stwierdzili, i  ten rodzaj karyŚ prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, obni a poczucie 
własnej warto ci, kształtuje negatywne postawy wobec ludzi, odbiera wiarę, jest przyczyn  osłabienia sprawno ci 
umysłowej a tak e doprowadza do tego, e skazany nie jest zdolny do ycia na wolno ci. 

Jednak czę ć badanych osób potrafi sobie poradzić w sytuacji izolacji więziennej. S  to przede wszystkim osoby 
wielokrotnie skazane, niepodatne na sytuacje trudne. Ich zdaniem pozbawienie wolno ciŚ doprowadza do refleksji nad 
sob , jest okazj  do zdobycia zawodu lub wykształcenia, chroni społeczeństwo przed przestępcami, stanowi zapłatę za 
krzywdę, uczy porz dku, daje mo liwo ć moralnego odrodzenia.45  

 
*** 

 
 At the outset, it was presented an overview of issues related to the ruling against the perpetrators of isolation 

penalties and modify their exercise over the centuries. 
 In the first chapter it was recognized genesis of imprisonment and it's functions. In addition, it was included 

over the years changing strands of philosophy and concepts associated with the spread and way of enforcement of 
penalties insulation. 

 The second chapter provides an analysis of the concept of purpose, as well as specification of the fundamental 
objectives underlying the exercise of criminal penalties insulating nature. It takes into account first of all means 
appropriate for attaining the objectives set, which will allow to reduce the level of recidivism. 

 The third chapter has defined the essence of the insulating penalty and it's impact on the offender. There have 
been chracterized complaints related to the serving of penalties relating primarily to deprive the perpetrator of certain 
personal rights. 

 Chapter four refers to ways of influencing public authority bodies on the offender and the conditions of 
imprisonment. It also indicates the obstacles related to the impossibility of enforcement of the sentence in conditions 
complying with the requirements of the Act and to limit it's use of interaction with convicted. 

 In the fifth chapter it was described the role of prisons rehabilitation and their effectiveness in terms of 
preventing it from committing crimes by convicts. There are also included determinants leaning sentenced to return to 
crime. In addition, these are the expectations of society towards prisons and their real effectiveness. 

 For a summary consist of negative and positive opinions of sentenced persons on the impact of isolation in 
prison on a man's personality, his susceptibility to difficult situations and adapt to life outside prison walls.

                                                 
45  Kuć M., Nie iado ska J.: Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004, s. 321-327. 
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Celem niniejszej pracy jest wskazanie problemów powstaj cych w zwi zku z nadu yciami występuj cymi przy 

zawieraniu umów o pracę na czas oznaczony. W obecnym porz dku prawnym cię ko znale ć jest gał  prawa, która 
ustrzegłaby się luk czy klauzul wymagaj cych obszernego doprecyzowania doktryny i judykatury. Nie inaczej jest z 
prawem pracy. Budowa wielu przepisów niejednokrotnie stanowi pole do nadu yć. Niekiedy zastosowane rozwi zania 
w procesie tworzenia aktu prawnego zdaj  się być dobrym rozwi zaniem, niestety jak często bywa, w zetknięciu z 
praktyk  wydaj  się po czę ci przepisami nie do końca przemy lanymi.  

W roku 1999 wydana została dyrektywa 90/70/Wź1, która zawierała ramowe porozumienie w sprawie pracy na 
czas oznaczony. Jak wynika z klauzuli pi tej tego porozumienia, zawarte zostało ono w celu okre lenia ram dla 
zapobiegania nadu yciom wynikaj cym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy zawieranych na czas 
okre lony. W wyniku konsultacji zawarto w porozumieniu trzy opcje pozwalaj ce na wprowadzenie do krajowego 
porz dku prawnego przepisów dookre laj cych zawieranie umów tego typu. Wyszczególniało onoŚ obiektywne powody 
zawierania kolejnej umowy o pracę na czas oznaczony, wykazanie maksymalnej długo ci trwania kolejnych umów na 
czas oznaczony oraz opcję wybran  przez polskiego ustawodawcę – liczbę odnowień umów. Przepis art. 251 kodeksu 
pracy (dalej k.p.2), wprowadzaj cy powy sze zmiany uchwalony został w następuj cym brzmieniuŚ § 1. Zawarcie 
kolejnej umowy o pracę na czas okre lony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na 
czas nieokre lony, je eli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas okre lony na następuj ce po 
sobie okresy, o ile przerwa między rozwi zaniem poprzedniej a nawi zaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 
1 miesi ca. 

Umowy na czas oznaczony nie dotycz  obecnie umów zawieranych w celu zastępstwa pracownika oraz umów o 
wykonywanie prac dorywczych czy sezonowych oraz do realizowania zadań cyklicznych. Budowa przepisu 
wielokrotnie okazywała się nieskuteczna w odniesieniu do ochrony jaka została nakre lona regulacjami wy ej 
przywołanej dyrektywy. Problemy z jakimi boryka się obecnie polski wymiar sprawiedliwo ci w materii wiadczenia 
pracy na podstawie umów na czas oznaczony to:  

zawieranie przez pracodawców wieloletnich umów na czas oznaczony, 
wskazany w tre ci przepisu art. 251 k.p., termin 1 miesi ca przerwy pomiędzy zawieraniem kolejnych umów,  
zastosowanie klauzuli upowa niaj cej do wypowiedzenia umowy na czas oznaczony zawartej na czas ponad 6 

miesięcy bez podawania przyczyny w ci gu 2 tygodni.  
Jak pokazała praktyka nic nie stało na przeszkodzie w zawieraniu umów na czas oznaczony na okres 10 – cio czy 

15 – letni. Wprowadzenie tego przepisu uznawano jako rodek słu cy do promocji zatrudnienia co było swoistym 
zaskoczeniem zwłaszcza w oparciu o negatywne do wiadczenia wielu krajów, które zastosowały podobne rozwi zania. 
Ponadto pod w tpliwo ć poddać nale ało kwestię czy zasady powszechnej ochrony trwało ci stosunku pracy 
obowi zuj ce w Polsce były na tyle uci liwe dla pracodawców, e uzasadniało to tworzenie mo liwo ci ich 
obchodzenia przez nieograniczone zawieranie umów terminowych3. Polski ustawodawca dokonał implementacji 
najgorszego z wyj ć proponowanych przez Wspólnoty źuropejskie w tej materii. Ponadto wydawać mogłoby się, e 
przepis ten budowany był w po piechu i jego redakcja nie została do końca przemy lana, zwłaszcza w odniesieniu do 
jednomiesięcznego terminu przerwy w zawieraniu kolejnych umów. Tworzy się w swoista luka w przepisie art. 251 k.p., 
daj ca mo liwo ć zatrudniania, w czasie owej miesięcznej przerwy, pracowników przy tej samej lub podobnej pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Prowadzi to ponadto do sytuacji w której wiele stosunków pracy powstaj cych na 
podstawie umów o pracę na czas okre lony w ogóle nie jest objętych dyspozycj  tego przepisu. Pracownik zgadza się na 
przerwę między kolejnymi umowami trwaj c  ponad 30 dni lub na zawieranie w przerwie między umowami wy ej 
wspomnianej umowy cywilnoprawnej albo umowy na czas wykonania okre lonej pracy4. W efekcie tego zachowana 
zostaje negatywna przesłanka umo liwiaj c  kontynuowanie zawarcia kolejnej umowy na czas okre lony bez 
konsekwencji zawartych w przepisie art. 251 k.p. Mo na byłoby dokonać wydłu enia tego okresu do chocia by 6 
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 Dzie ik u zędo  Wspól ot Eu opejski h, L / . 

2
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy, Dz.U.1998.21.94. 

3
 Po . M. “kąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006  

4
 Po . K. Łapiński, U o a o p a ę a zas ok eślo   polski  i u ij  p a ie p a , Wolters Kulwers 2011  
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miesięcy, co mogłoby spowodować mniejsze nadu ycia ze strony pracodawców. Proponowana zmiana tego okresu 
równie  nie stanowi idealnego rozwi zania, aczkolwiek pracodawca, patrz c pod względem ekonomicznym, musiałbym 
dokonywać wyboru, czy pracownika rentownego pozostawiać w zatrudnieniu czy dokonywać zwolnienia. Tworzyłby 
wakat na pewnym stanowisku i osi gał niekorzy ci z konieczno ci poszukiwania pracownika, jego rekrutacji, 
przeszkolenia i okresu jaki konieczny jest do jego adaptacji. Ponadto decyduj c się w takim układzie na zatrudnienie 
pracownika na umowę cywilnoprawn  w tym okresie, nara a się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy o czym mowa 
w przepisie art. 10 pkt. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy5. W kwestii przedłu enia tego terminu wypowiadał się 
Trybunał Sprawiedliwo ci, który wskazał jedynie, e gdyby okres ten wydłu ono do 3 miesięcy, tj. gdyby umowami 
kolejnymi były umowy zawierane kolejno po sobie w odstępach 3 miesięcy, to nie stałoby to w sprzeczno ci z 
proponowanymi w dyrektywie zmianami (postanowienie Trybunału Sprawiedliwo ci z dnia 12 czerwca 2008r., C – 
364/076). 

Innym problemem obecnych uregulowań k.p., jest brak przepisu okre laj cego maksymalny okres trwania umowy 
na czas okre lony. Wykładni tej istotnej kwestii dokonał S d Najwy szy, gdzie wykazał, e w przypadku zawarcia 
długoterminowej umowy o pracę na czas okre lony w tym przypadku 9 lat, z dopuszczalno ci  jej wcze niejszego 
rozwi zania za dwutygodniowym wypowiedzeniem to mo e być to kwalifikowane jako obej cie przepisów prawa 
pracy. W ujęciu ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współ ycia społecznego (wyrok S du 
Najwy szego z dnia 7 wrze nia 2005 r., II PK 294/047). Za  w innym wyroku równie  odnosz cym się do zawarcia 
długoterminowej umowy o pracę na czas okre lony, zawarł podobne spostrze enia jak w przywołanym powy ej, e 
niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy na czas oznaczony z klauzul  jej wcze niejszego rozwi zania za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem (por. wyrok S du Najwy szego z dnia 25 pa dziernika 2007 r., III PK 47/098). 
Warto zauwa yć w tym miejscu, i  powy sze wyroki skorelowane s  z sytuacj  wypowiadania umowy o pracę na czas 
oznaczony za pomoc  klauzuli z art. 33 k.p., który stanowi, e ka da umowa zawarta na okres dłu szy ni  6 miesięcy 
mo e zostać wypowiedziana w ci gu 2 tygodni bez podawania przyczyny wypowiedzenia, za uprzednim zawarciem w 
umowie odpowiedniej klauzuli. Wyj tkiem od tej sytuacji jest przepis art. 411 k.p., odnosz cy się do upadło ci lub 
likwidacji pracodawcy. 

Jak więc mo na odnie ć się do sytuacji zawierania umów na czas oznaczony 10 czy 15 letni z niepewno ci  
zatrudnienia? Mo na w tym miejscu przywołać hipotetyczn  sytuację zawarcia umowy na czas oznaczony od chwili 
osi gnięcia przez pracownika uprawnień do wykonywania zawodu do czasu emerytury. Oczywi cie mogłaby ona 
równie  zawierać dwutygodniow  klauzulę wypowiedzeniow . Przepisy prawa pracy nie zawieraj  wprost 
przeciwwskazania do takiego postępowania. Mimo, e sytuację tak  teoretycznie mo na wykreować jej zaistnienie w 
praktyce stanowiłoby oczywiste nadu ycie przez pracodawcę przysługuj cego mu prawa podmiotowego okre lonego w 
przepisie art. 8 k.p. Przytoczyć nale y w tym miejscu stanowisko judykatury, zgodnie z którym, odmawia ona ochrony, 
ujętej w art. 8 k.p., nieuzasadnionemu wypowiedzeniu przez pracodawcę wieloletniej umowy o pracę na czas okre lony. 
W przypadku gdy umowa ta została narzucona przez pracodawcę razem z klauzul  dopuszczalno ci jej wypowiedzenia 
(art. 33 k.p.) wył cznie po to, a eby pracodawca dysponował nieskrępowan  mo liwo ci  rozwi zania stosunku pracy 
(por. wyrok S du Najwy szego z dnia 25 lutego 2009 r., II PK 186/089). Uzasadniaj c to stanowisko S d Najwy szy 
słusznie wykazał „instrumentalne” podej cie pracodawcy do pracownika, poprzez narzucenie dwutygodniowej klauzuli 
wypowiedzeniowej w wieloletniej umowie o pracę, bez konieczno ci jej uzasadnienia. Stanowi to wręcz zaprzeczenie 
idei umowy o pracę na czas okre lony, zwłaszcza jej społeczno-gospodarczego przeznaczenia. Dokonuj c dogłębnej 
analizy tego zagadnienia S d Najwy szy ustalił mianowicie, e je eli pracodawca kreuje sytuację polegaj c  na 
długotrwałym zatrudnieniu pracownika, na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, która de facto odpowiada 
charakterem umowie na czas nieoznaczony, to zachowanie takie oznacza obej cie prawa. Polega ono na ukształtowaniu 
tre ci czynno ci prawnej ł cz cej strony w taki sposób, e z punktu widzenia formalnego nie sprzeciwia się ona ustawie, 
ale w rzeczywisto ci zmierza do zrealizowania celu, którego osi gnięcie w wietle tej umowy jest zakazane (z 
uzasadnienia wyroku S du Najwy szego z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I PK 308/1310). Analizuj c to stanowisko, 
zawarcie takie umowy spowoduje jej niewa no ć w cało ci lub czę ci, która zale eć będzie od szczegółowych 
postanowień umowy zgodnie z tre ci  przepisu art. 300 k.p., w zw. a art. 58 § 1 i 3 kodeksu cywilnego11. Podnie ć 
nale y, i  ka dorazowo rozwi zuje się problem ad hoc zauwa aj c, e ka dy stosunek pracy jest inny dlatego nale y go 
rozpatrywać indywidualnie. Natomiast analizuj c to pod względem stosunków czysto personalnych, jakie uzasadnienie 

                                                 
5
 Usta a z d ia  k iet ia  ., o Państ o ej I spek ji P a , Dz.U. . . 

6
 Po . posta o ie ie T u ału “p a iedli oś i z d ia 12 czerwca 2008r., C – 364/07

6
 ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:346. 

7
 W ok “ądu Naj ższego z d ia  ześ ia  ., II PK / , OSNP 2006/13-14/207. 

8
 W ok “ądu Naj ższego z d ia  st z ia  ., III PK / , LEX nr 578144. 

9
 W ok “ądu Naj ższego z d ia  lutego  ., II PK / , OSNP 2010/19-20/230. 

10
 W ok “ądu Naj ższego z d ia  ze a  ., I PK / , LEX   

11
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 170 

 
będzie mieć wręczenie wieloletniemu pracownikowi wypowiedzenia, z dnia na dzień, bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny? 

W wietle obecnie obowi zuj cych przepisów, długoletnia umowa na czas okre lony jest dopuszczalna, ale jej 
zasadno ć uzale niona jest od specyfiki przypadku. Tak równie  wskazał S d Najwy szy w wyroku z dnia 25 lutego 
2009 r., II PK 186/08, przywoływanym powy ej. Z jednej strony całkowicie broni c stanowiska zatrudnionego, 
wydawać mogłoby się, e tworz c uzasadnienie przypomniano sobie o funkcji zatrudniaj cego. W efekcie wskazane 
zostało, e umowa terminowa dziesięcioletnia jest dopuszczalna jedynie w wypadku, gdy nie narusza 
usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron. Adekwatnie do tego zagadnienia, przy analizowaniu ka dego 
przypadku osobno brać nale y pod uwagę tak  sytuację. Słusznie, niekonsekwencje S du Najwy szego w tej materii 
wykazane zostały w glosie do wyroku SN z dnia 25 lutego 2009 r., II PK 186/08, autorstwa Agnieszki Uzdowskiej12.  

Zastanowić się nale y, kiedy następuje przekroczenie progu społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w 
przypadku czasu na jaki zawierane s  umowy na czas okre lony? Niemo liwym do zrealizowania jest ustalenie stałego 
zakresu czasowego trwania ka dej umowy na czas okre lony, gdy  ka da z umów i wiadczona na jej podstawie praca 
posiada swoisty charakter. Lekarz ordynator zawieraj c umowę o pracę na czas oznaczony sze cioletni w zupełno ci nie 
narusza społeczno-gospodarczego przeznaczenia tego prawa, gdy  czas trwania jego zatrudnienia poł czony jest 
bezpo rednio z ustawowym zapisem o kadencji lekarza ordynatora13. Analogiczna sytuacja wyst pi w ka dym 
przypadku wiadczenia pracy na czas oznaczony, gdzie data końca umowy będzie wyznaczona przez konkretne 
uregulowania prawne, jak chocia by kadencja. Nic nie stoi na przeszkodzie przedłu eniu zatrudnienia przy ponownej 
elekcji, jak mo e być w przypadku członka zarz du spółki z ograniczon  odpowiedzialno ci  czy spółki akcyjnej14. 
Jednak nie zawsze będzie to znajdowało odniesienie w praktyce, S d Najwy szy wskazał, e nie ma konieczno ci, a 
jedynie mo liwo ć zawierania przez spółkę z osobami pełni cym jej organów, umów na czas okre lony równy okresowi 
kadencji (patrz wyrok S du Najwy szego z dnia 10 sierpnia 2000 r., I PKN 758/99). Na rynku pracy ci gle zauwa yć 
mo na przypadki zawierania umów o pracę ze względów ekonomicznych, niekiedy nisk  wiadomo ć pracownika przy 
zawieraniu umowy o pracę, konieczno ć „pod ania” pracownika za prac  oraz sytuacje będ ce naginaniem przez 
pracodawcę przepisów prawa pracy, jak chocia by nakładanie na pracownika przymusu podpisania umowy 
lojalno ciowej z wysok  kar  za jej zerwanie ł czonej z umowami cywilnoprawnymi na podstawie których wiadczona 
jest praca. żłównymi determinantami przy zawieraniu umowy mo e być między innymi czas dojazdu, odległo ć od 
miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wiadczenia pracy, rekompensata przez pracodawcę kosztów podró y do i 
z miejsca pracy i tym podobne. 

Wydawać się mo e, e w tej materii przyjęcie ka dego innego rozwi zania zaproponowanego w dyrektywie jest 
lepszym rozwi zaniem od przyjętego przez Polskę, aczkolwiek równie  nie s  one rozwi zaniami doskonałymi. 
Skłaniaj c się ku obiektywnym przesłankom zawarcia umowy trzeba będzie odczekać pewien czas zanim doktryna i 
orzecznictwo wypracuje chocia by ogólny schemat dookre laj cy tę klauzulę, mimo i  Trybunał Sprawiedliwo ci w 
powoływanym powy ej wyroku dokonał lakonicznej jego wykładni wskazuj c jedynie, e pojęcie w rozumieniu tej 
klauzuli wymaga, by korzystanie z tego szczególnego rodzaju stosunku pracy jakim jest umowa na czas okre lony, było 
uzasadnione występowaniem konkretnych przyczyn zwi zanych w szczególno ci z danym rodzajem działalno ci i 
warunki jej wykonywania (postanowienie Trybunału Sprawiedliwo ci z dnia 12 czerwca 2008r., C – 364/07, pkt. 2 
sentencji15). 

Co więcej równie  maksymalny czas na jaki umowa mo e być zawarta pozostawia zbyt du e pole do naginania 
przepisów pracy i działania na niekorzy ć pracownika. Oceniaj c sumarycznie implementacje dokonanie przez 
polskiego ustawodawcę mo na wysnuć wniosek, e wprowadził nie jedno, a dwa rozwi zania proponowane przez 
dyrektywę 90/70/Wź. Tre ć przepisu art. 251 k.p., wskazuje, kiedy kolejne umowy na czas oznaczony, objęte będ  
zasad  odnowienia czyli wypełni  tre ć normy w konkretnej sytuacji tym samym wywołaj  skutek zawarcia umowy na 
czas nieokre lony. Natomiast w § 3 wskazuje wył czenia, z umów o pracę na czas okre lony, które zawierane 
wielokrotnie nie wywołaj  skutku ujętego w drugiej czę ci art. 1 tego przepisu. Stanowi to tyle co uwzględnienie przez 
ustawodawcę „obiektywnych przesłanek” ujętych w zał czniku o dyrektywy 90/70/Wź. Jednak konstrukcja tego 
przepisu niestety wzajemnie się eliminuje ani eli uzupełnia. Zawarcie jako trzeciej umowy ujętej w § 3 uniemo liwia 
zastosowanie ochrony jak  miało przewidywać wprowadzenie tego przepisu. Logicznym rozwi zaniem, decyduj c się 
na wariant następuj cych po sobie umów, byłoby poł czenie go z długo ci  trwania kolejnych stosunków pracy 
ł cz cych pracownika i pracodawcę. Stwarzałoby to jasn  i klarown  sytuację zawierania kolejnych umów z 
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pracownikami, daj c im ochronę i pewno ć zatrudnienia na najbli sz  przyszło ć. Jest to niew tpliwie najtrudniejsza 
kwestia odnosz ca się do trwania umów o pracę na czas oznaczony. 

Kolejn  problematyczn  kwesti  jest zakres podmiotowy art. 251 k.p. Bez w tpienia dyrektywa 90/70/Wź swoim 
zakresem obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych terminowo, jednak wdro enie dyrektywy do polskiego 
prawa ograniczone zostało do umowy o pracę na czas okre lony. Konstrukcja przepisu powinna dodatkowo obejmować 
umowy zwarte na okres próbny oraz na czas wykonywania okre lonej pracy. Przez co uznać nale y, i  dyrektywa ta 
została wdro ona błędnie16.  

Polski ustawodawca został postawiony pod cian  w chwili, gdy do Trybunału Sprawiedliwo ci zostało przesłane 
zapytanie z S du Rejonowego w Białymstoku o nadanej sygnaturze C-38/13. Trybunał interpretuj c i porównuj c 
przepisy zawarte w dyrektywie oraz w polskim kodeksie pracy orzekł, e zawiera on zapisy sprzeczne z rozwi zaniami 
unijnymi. Chocia  jak wskazałem powy ej S d Najwy szy zauwa ał problem zawarty w kodeksie pracy to mimo 
wszystko adne z przytoczonych orzeczeń nie dało ustawodawcy sygnału o konieczno ci przeprowadzenia zmian. W 
efekcie tego stworzony został projekt nowelizacji. Obecna nowelizacja17 przepisów k.p., ma wej ć w ycie po 6 
miesi cach od ogłoszenia ustawy, tj. od dnia ogłoszenia nowelizacji w Źzienniku Ustaw, bardzo prawdopodobne e 
nast pi to ju  w 2015 roku. Odwołuj c się do tematu niniejszej pracy przytoczenie nowelizacji ograniczone zostanie 
jedynie do kwestii zmian w umowach na czas oznaczony. Ma ona na celu wprowadzenie maksymalnego czasu trwania 
umowy okre laj c go na 33 miesi ce. Wypada jednak zastanowić się dlaczego ustawodawca decyduje się po 2 latach i 9 
miesi cach pracy dać pracownikowi uprawnienie do pracowania na czas nieoznaczony. Czas ten osi gnięto po 
kompromisowym rozwi zaniu pomiędzy propozycjami zwi zków zawodowych, które proponowały 18 miesięczny 
termin, a zwi zkami pracodawców, które to były za wprowadzeniem opcji o długo ci 48 miesięcy. 

Warto postawić pytanie czy ka da umowa na czas oznaczony zawarta po upływie okresu 33 miesięcy z mocy 
prawa zostanie umow  na czas nieoznaczony? Otó  po raz kolejny polski ustawodawca ucieka od dobrze 
skonstruowanej europejskiej propozycji poprawy całej powy szej sytuacji. Źokonuj c obecnie zmian w uregulowaniach 
dotycz cych zawierana umów na czas okre lony, chce wprowadzić skuteczniejsz  ochronę dotychczasowym 
nadu yciom. Zmianie ma podlegać obecny przepis art. 251 k.p., który w nowym brzmieniu wykreuje sytuację, e okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas okre lony oraz sumaryczny okres zatrudnienia na podstawie kolejno 
zawieranych umów o pracę na czas okre lony zawierany między tymi samymi podmiotami stosunku pracy nie będzie 
mógł przekraczać 33 miesięcy. Projekt przyjętej nowelizacji zakłada sytuację, e równie  od wie ona umowa na czas 
próbny, zawierana od chwili wprowadzenia nowelizacji na 3 miesięczny okres wraz z pó niejszymi umowami lub 
umow  na czas okre lony da w sumie 3 letni okres zatrudnienia. Ponadto dalsza czę ć znowelizowanego przepisu 
przewiduje maksymalnie 3 kolejno zawarte po sobie umowy na czas okre lony. Istotn  kwesti , jest fakt, e aby 
kontynuacja umów była mo liwa, zawarcie kolejnych umów nast pić musi między „(…) tymi samymi stronami 
stosunku pracy”. Mo e to kreować sytuację, e przy tworzeniu przedsiębiorstwa, okre lona liczba osób otrzyma 
zatrudnienie na podstawie umowy na czas okre lony. Jednak czy w przypadku jego sprzeda y czy przejęcia przez inny 
podmiot ni  dotychczasowy pracodawca, tre ć znowelizowanego przepisu pozwoli na wypełnienie zawartej tam 
przesłanki? Czy następca będzie zawierał umowę jako strona nowa czy uznać będzie mo na, e w ramach dalszej pracy 
w tym samym zakładzie czy przedsiębiorstwie zawarcie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy „między tymi 
samymi stronami”? Czy będzie to sytuacja gdzie te same strony to wył cznie pracownik i wył cznie pracodawca, czy 
będzie mo na zastosować rozszerzenie tego zapisu na sytuację zawarcia umowy pracownik-pracodawca oraz 
pracownik-zakład pracy. Słuszne wydaje wyj cie drugie, gdy  bior c pod uwagę prymat ochrony pracownika, nale y 
mu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jego stosunku pracy. Ponadto wskazać nale y cel wprowadzenia dyrektywy 
90/70/Wź, której to ramowe porozumienie zaistniało dla zapobiegania nadu yciom wła nie przy zawieraniu umów na 
czas oznaczony, dodatkowo pozwala na przyjęcie rozwi zania rozszerzaj cego wykładnię tego zapisu. Kwesti  
problematyczn  w tym miejscu jest stwierdzenie, czy w przypadku chocia by przej cia zakładu pracy, jego sprzeda y 
czy przejęcia, nowy wła ciciel-pracodawca, stanie się stron  now  czy kontynuatorem zatrudnienia pracowników w 
my l przepisu art. 231 k.p., w zwi zku ze znowelizowanym art. 251, powy ej kilkukrotnie przywoływany. 

Raport z konsultacji publicznych z dnia 25 lutego 2015 roku, zawiera bardzo słuszne propozycje, jak chocia by 
stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej, która proponowała zdefiniowanie pojęcia kolejnej umowy18.  

Jednak podkre lić nale y, i  ponownie w przepisach proponowane jest wprowadzenie „odwróconej” klauzuli 
„obiektywnych powodów” zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas oznaczony. Tym razem w § 4 pkt. 4 mówi c 
wprost, i  dalsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas okre lony, nie będzie stanowić kontynuacji czy 

                                                 
16

 Por. L. Mitrus, Wpł  egula ji spól oto h a polskie p a o p a ., Wolters Kluwer Polska, Luty 2006 
17

 http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-

niektorych-innych-ustaw-1/ 
18

 )o a z ta ela u ag pa t e ó  społe z h do p ojektu o eliza ji kodeksu p a  z d ia  a a  oku.  
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łańcucha kolejno zawieranych umów i nie będzie zaliczać się do okresu 33 miesięcy, gdy pracodawca zawieraj c umowę 
w danym przypadku, wyka e obiektywne powody po jego stronie, które zostały konkretnie wymienione w drugiej 
czę ci wskazuj c na rzeczywiste zapotrzebowanie u pracodawcy oraz niezbędno ć jej zawarcia w wietle uregulowań 
umowy. Klauzula wydaje się być mimo dookre lenia ci gle zbyt ogólna. Mimo obostrzenia tego uprawnienia 
polegaj cego na konieczno ci poinformowania wła ciwego okręgowego inspektora pracy w ci gu 5 dni o zawarciu takiej 
umowy, oczywistym jest, e pracodawca wykazywać będzie rzeczywiste zapotrzebowanie powołaniem się na sytuację 
ekonomiczn  i skorelowan  z tym konieczno ci redukcji etatów, co poci gnie za sob  negatywne dla niego skutki 
finansowe, co w efekcie skłoni go wła nie do posłu enia się t  klauzul . Ponadto zawieranie umów wył czonych w 
nowym przepisie art. 25 § 4 pkt. 1-3 czyli pracy na zastępstwo, pracy wiadczonej dorywczo lub sezonowo, pracy na 
czas kadencji nie będzie wymagało dodatkowego informowania o tym fakcie inspekcji pracy. Tak więc podstawa 
wiadczenia pracy w trakcie 33 miesięcznego okresu mo e się zmienić na chocia by pracę sezonow , o czym wiedzę 

posiadały będ  jedynie strony tej umowy. Czy wprowadzenie tego zapisu nie będzie po raz kolejny stanowić pola do 
nadu yć ze strony pracodawców? Z aprobat  przyj ć nale y rezygnacje w nowelizacji z obecnego przepisu art. 33 k.p. 
Sztywny dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy stoi obecnie w sprzeczno ci z przepisami Unii źuropejskiej, bez 
względu na to czy jest ustawowy czy umowny. 

Zauwa yć nale y, i  budowa nowych przepisów nie pozwoli na zawieranie po wej ciu jej w ycie, wieloletnich 
umów na czas oznaczony ze względu na przywoływan  powy ej 33 miesięczn  klauzulę. Wydawać mogłoby się, e na 
pierwszy rzut oka przepisy nowelizuj ce s  zbudowane poprawnie i głęboko przemy lane, ale wszystko i tak ostatecznie 
zweryfikuje praktyka. 

 
*** 

 
The aim of this thesis is to evaluate the influence of jurisdiction on the shape of regulations controlling fixed-term 

employment contract over the past years. 
The Polish legislator has introduced regulations to the Polish civil law after coming into force of the European Un-

ion directive 90/70/WE, which had established a framework agreement in order to prevent misuses in negotiating fixed-
term employment contracts. In succession of the changes, a series of problems related to introduced regulations, whose 
structure allowed misuses from the employers, had emerged. The Supreme Court of Poland had widely spoken out 
about this matter, indicating appropriate solutions or ways of proceeding in separate cases.  

The conclusion of elaboration is indication of amending regulations, whose necessity of introduction has emerged 
in the response of the źuropean Court of Justice on the question of law of the Źistrict Court of Białystok in the matter 
of compliance with the law of the application of two-week termination clause to the multi-annual fixed-term contracts.
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Wstęp. 
Państwo realizuj c okre lone zadania zmierza do osi gnięcia wyznaczonych celów, s  one zró nicowane. 

Podstawow  misj  ka dego z państw jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko jednostce lecz całemu społeczeństwu. 
Państwo realizuje owy cel za pomoc  unormowań prawnych, kompetencji, zakresu zadań i zasad współdziałania 
wyznaczonych organów. Organy władzy administracji państwowej i samorz dowej jak równie  organizację społeczne, 
ko cioły i inne zwi zki wyznaniowe spełniaj  okre lone działania, zapewniaj c ochronę przed zagro eniami z zewn trz 
oraz destabilizacji wewnętrznej. Zagro eniami zewnętrznymi zajmuję się Minister Obrony Narodowej, za  zagro enia 
wewnętrzne le  w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych. Zapewnieniem ładu i porz dku publicznego zajmuj  się 
wskazane formację. W ród nich mo na wyró nić Ś Stra  żranicz , Policję a tak e Państwow  Stra  Po arn . Jak 
słusznie stwierdza Robert Socha z Centrum Szkolenia Policji obecnie zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
nie jest mo liwe bez współdziałania podmiotów ustawowo do tego zobligowanych, jak i zaanga owania społeczeństwa.1 

Niniejsza publikacja zostaje po więcona problematyce współdziałania Stra y żranicznej z Policj  na rzecz 
bezpieczeństwa w oparciu o aspekty prawne działania ka dej z formacji. 

 
Wyja nienie kluczowych pojęć. 
Prezentowanie rozwa ań dotycz cych współdziałania formacji takich jak Stra  żraniczna oraz Policja wymaga na 

wstępie wyja nienia kluczowych terminów, obejmuj cych zagadnienia obu tych formacji. Źo podstawowych pojęć 
nale Ś bezpieczeństwo, współdziałanie oraz współpraca. Wyja nienie pierwszego z terminów wynika przede 
wszystkim z fundamentalnego zadania przypisanego zarówno Stra y żranicznej, jak i Policji. Natomiast terminy 
współdziałanie, współpraca zostan  poddane refleksji z uwagi na przedmiot rozwa ań. 

2.1.Bezpieczeństwo.  
„Wszyscy mamy do spełnienia podobne zadanie - chcemy słu yć obywatelom. Ta prosta prawda powinna być od 

czasu do czasu przypominana. Mamy jednak ró ne kompetencję, ró ne zakresy działania, powinni my się wspierać i w 
tych działaniach sobie pomagać. Najlepszym przykładem pola, które mo emy obj ć wspólnymi działaniami, jest 
bezpieczeństwo obywateli”.2 

Przytoczone słowa uwypuklaj  jedn  z najwa niejszych potrzeb ka dego człowieka – bezpieczeństwo. Aby 
zrozumieć potrzebę obywatela jak równie  grup społecznych w zakresie bezpieczeństwa nale y zwrócić uwagę na 
d enia państwa dostrzegane na ka dym szczeblu administracji, jak równie  we wszystkich dziedzinach w celu ochrony 
i obrony interesów i warto ci narodowych. Ci głe przedsięwzięcia podejmowane przed zagro eniami militarnymi i 
niemilitarnymi zapewnić powinny trwało ć narodu i jego warto ci. Nie sposób pomin ć tu korzystnych warunków 
rozwoju obywateli obecnych jak równie  przyszłych pokoleń w stanie pomy lno ci i dobrobytu.3 

Wyja nienie słowa bezpieczeństwo staje się punktem wyj cia dla rozwa ań w tej problematyce. Jednak e szeroki 
zakres pojęcia wiadczy o ró norodno ci definiowania bezpieczeństwa na gruncie literatury naukowej. 

Język potoczny okre la bezpieczeństwo jako stan, w którym jednostka ma poczucie pewno ci. Źodatkowo 
odczuwa oparcie w drugiej osobie lub w prawidłowo funkcjonuj cym stanie prawnym. Antonimem bezpieczeństwa jest 
zagro enie.4 Wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego securitas – sine cura. Co oznacza, i  powstał z poł czenia dwóch 
wyrazów „bez” oraz „pieczy”. Okre lenie piecza oznaczało troskę, staranie a tak e otoczenie kogo  opiek . Przedrostek 
„bez” akcentuje brak jakiej  cechy, osoby lub rzeczy. Zatem poł czenie tych wyrazów obrazuje stan, gdzie nie zachodzi 
konieczno ć ani potrzeba ochrony lub opieki.5 W literaturze naukowej bezpieczeństwo przedstawiane jest tak e jako 
warto ć, umo liwiaj ca sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. W tym miejscu błędem byłoby nie przywołanie 
postaci Abrahama Maslowa, który to bezpieczeństwo umie cił na dole swej piramidy wskazuj c na jedn  z najbardziej 

                                                 
1
 R. Socha, )asad i ze p o le  spółdziała ia Poli ji i “t aż  G a i z ej, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2012, s.7. 

2
 “ło a te głosił Je z  Buzek, jako P ezes Rad  Mi ist ó , a Ogól opolskiej Ko fe e ji , Bezpieczna gmina, powiat, województwo, Federa ja ) iązku 

G i  i Po iató  RP, Fu da ja Roz oju “a o ząd oś i i P as  Lokal ej, K akó  , s. -8. 
3
 J. Marczak, Pot ze  i udział społe zeńst a  t o ze iu ezpie zeńst a a odo ego, w: Wojskowe wsparcie ładz il h i społe zeńst a – 

założe ia p z goto a ia i uż ia, zęść , kie . auk. W. Kitle ., AON, Wa sza a , s. . 
4
 Popula  sło ik jęz ka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1999, s. 30. 

5
 R. Socha. op. cit., s.11. 
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dominuj cych potrzeb człowieka. Miejsce drugie bezpieczeństwa w hierarchii w koncepcji piramidy potrzeb 
sklasyfikowanych do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych do samorealizacji wiadczy o niemo no ci wspomnianej 
samorealizacji w sytuacji braku poczucia bezpieczeństwa. Jak definiuje słownik słownik psychologii poczucie 
bezpieczeństwa to „spokój ducha wywołany przekonaniem, e nie nale y się niczego obawiać”, to nic innego jak 
„poczucie wolno ci od strachu i lęku”.6 Uwagę przykuwa rola czynników zewnętrznych, gdy  to one kształtuj  stopień 
bezpieczeństwa staj c się elementem nierozerwalnie zwi zanym z otoczeniem.7 

Stan bezpieczeństwa ywotnych interesów jednostki, społeczeństwa a tak e państwa przed zagro eniami 
(zewnętrznymi, wewnętrznymi) okre lone jest mianem bezpieczeństwa. To równie  cało ć chronionego podmiotu. Źo 
owych podstawowych podmiotów zaliczamy: 

jednostkę – jej prawa i wolno ci, 
społeczeństwo – jego wła ciwo ci materialne i duchowe, 
państwo - jego ustrój konstytucyjny, suwerenno ć i terytorium.8 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym termin bezpieczeństwo znacznie porzesza swoj  systematykę. Niegdy  nieznane 

wyzwania, zagro enia rodki tudzie  sposoby eliminacji niebezpieczeństw wpisuje się jako poszczególne elementy 
składowe na nowo kształtuj c  się definicję bezpieczeństwa.9 W przeszło ci zakres pojmowania bezpieczeństwa oparty 
był wył cznie na płaszczy nie czysto militarnej. Źzi  termin ten obejmuje aspekty niewojskowe czyli np. ekonomiczne, 
polityczne, ekologiczne itp.10 Zbie ny pogl d prezentuje Stefan Korycki stwierdzaj c, i  „dzi  bezpieczeństwo to tak e 
ekonomiczne zale no ci i współzale no ci, kwestie zasobów surowcowych , ekologii, demografii, sprawy społeczne  
i humanitarne, zagadnienia zwi zane z zachowaniem narodowej to samo ci i zapewnienia wła ciwego udziału w 
rozwoju cywilizacyjnym współczesnego wiata.”11 

Na podstawie przytoczonych definicji i pogl dów ( na potrzeby pracy u yto pokrewnych pogl dów) słusznym staje 
się stwierdzenie, e pojęcie bezpieczeństwa jest zło onym terminem, które mo e być ró norodnie pojmowane. Ponadto 
wydaje się, e jest to termin nowy, często niedookre lony za  często stosowany. 

2.2. Współdziałanie a współpraca.  
 Terminy współdziałanie, współpraca nie s  to pojęcia to same, choć zdarza się, i  s  zamiennie u ywane.  
Słownik języka polskiego definiuję termin współdziałanie jako działanie, pracowanie wspólnie z kim  lub pomoc 

komu  w jakiej  działalno ci. Ponadto pojęcie to kojarzono jest z wywieraniem wpływu na co , przyczynianiem się do 
czego  razem z innymi czynnikami a tak e funkcjonowaniem razem z innymi.12 Natomiast Encyklopedia klarownie 
wskazuje, e współdziałanie to „stosunek społeczny polegaj cy na wspólnym działaniu i pomocy wzajemnej w 
osi gnięciu danego celu”.13 Jednym z wybitnych prakseologów jakim był Jan Zieleniewski, który to kreował 
współdziałanie, jako d enie do celów to samych b d  niezgodnych za pomoc  działania.14 Pokrewny pogl d dotycz cy 
współdziałania odnajdujemy w słowach kolejnego prakseologa Tadeusza Kotarbińskiego Ś „ dwa podmioty współdziałaj , 
je eli przynajmniej jeden z nich drugiemu nie przeszkadza”.15 Typy oraz rodzaje zwi zków zachodz cych miedzy 
jednostkami b d  grupami społecznymi, w jednakowym czasie, zbie nych celach charakteryzuje zró nicowanie 
terminu współdziałania, które obrazuje źncyklopedia organizacji i zarz dzania.16 

Pojęciem bliskoznacznym w stosunku do terminu współdziałania jest współpraca. Mianem tym okre la się pracę 
wykonywan  wspólnie z kim , wspóln  pracę b d  działalno ć prowadzon  wspólnie.17 

Pomimo wymienionych definicji, trudno ć mo e stanowić odszukanie między tymi słowami ró nicy. Jest ona 
subtelna. Zatem nie wyznaczaj ca wyra nej granicy pomiędzy współdziałaniem a współprac . Baza ródłowa uwypukla 
ow  ró nice na podstawie fundamentalnego kryterium jakim jest trwało ć wspólnego przedsięwzięcia. Współpraca 
charakteryzuje działanie długofalowe, za  współdziałanie dotyczy jedynie jednorazowych działań.18 

Realizacja współdziałania następuje na trzech płaszczyznach. Pierwsza z płaszczyzn - informacyjna, cechuje się 
swobodnym przepływem informacji. Ten e swobodny przepływ nale y rozumieć jako zaufanie miedzy partnerami, a 

                                                 
6
 N. Sillami, “ło ik ps hologii, p zeł. K. ja osz, d. Książ i a, Kato ice 1994, s.210. 

7
 A.S. Reber, E.S. Reber, “ło ik ps hologii, I. Ku z, K. “ka ż ńska ed. polskiego da ia , W da i t o Nauko e “CHOLAR, Wa sza a , s. . 

8
 Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, Bezpie zeńst o  XXI ieku, wyd. Rsdruk, Rzeszów 2009, s. 60. 

9
 R. )ię a, Katego ie ezpie zeńst a  au e o stosu ka h iędz a odo h, w: Bezpie zeńst o a odo e i iędz a odo e u s h łku XX ieku, wyd. 

Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, s.170.  
10

 J. Stefanowicz, Przedmowa, w: Współ zes e poj o a ie ezpie zeńst a, ed. J. “tań z k, I“P PAN, Wa sza a , s. . 
11

 S. Korycki, Bezpie zeńst o polit z e, w: “ ste  ezpie zeńst a Polski, AON, Warszawa 1993, s. 53-54. 
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 “ło ik jęz ka polskiego, tom IV, PWN 1979. 
13

 Encyklopedia PWN, Warszawa 1982. 
14

 J. Zieleniewski, O ga iza ja zespołó  ludzki h, PWN, Warszawa 1976, s.118. 
15

 T.M. Kota iński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum 1973, s.93. 
16

 E klopedia o ga iza ji i za ządza ia, PWN, Warszawa 1982, s. 920. 
17

 “ło ik jęz ka polskiego red. M. Szymczak, tom III, Warszawa 1981, s.768. 
18

 B. Kaczmarczyk, Ra jo aliza ja p o esó  za ządza ia k z so ego “t aż  G a i z ej, Szczytno 2012, s. 75. 
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tak e zwi zek ze sprawami technicznymi. Poprzez liczne konsultacje powinno ci  staje się wypracowanie wła ciwej 
decyzji. Wykorzystanie posiadanych zasobów zostało przypisane drugiej z płaszczyzn – rzeczowej. Zasoby to nic innego 
jak ludzie, ich wiedza i umiejętno ci. Mowa tu te  o rodkach rzeczowych czy finansowych nale cych do podmiotów 
bior cych udział we współdziałaniu. Trzecia a zarazem ostatnia z płaszczyzn czyli fizyczna dotyczy kontaktów 
interpersonalnych. Nieocenion  warto ci  jest rezultat współdziałania w postaci zaci nięcia więzi pomiędzy osobami, a 
następnie między instytucjami. Podkre lania wymaga równie  pozytywne nastawienie jednostek oraz skupienie uwagi 
na wykonywanym zadaniu.19 Aby osi gn ć zadawalaj cy wynik współdziałania zalecane jest wykonywanie zadania w 
sposób skrupulatny przez osoby posiadaj ce odpowiednie predyspozycję. Współdziałaj ce podmioty powinny pamiętać, 
e pracuj  na wspólny sukces, nie indywidualny. W sytuacjach nieporozumień nale y posiadać wcze niej opracowane 

zasady ich rozwi zywania.20 
Współdziałanie Stra y żranicznej z Policj  – aspekt prawny. 
Ustawowy obowi zek współdziałania maj  wszystkie stra e, inspekcje a przede wszystkim słu by. Celem 

współdziałania wymienionych podmiotów jest ujednolicenie oraz zapobieganie dublowaniu się działań poszczególnych 
słu b. Podkre lenia wymaga fakt, i  działania podejmowane przez słu by maj  ró ny stopień sformalizowania, 
charakter i obszar. Zatem współdziałanie okre lone mo e być w następuj cych aktach prawnychŚ ustawy, 
rozporz dzenia oraz porozumienia. 21 

Zasady obowi zuj ce pomiędzy Stra  żraniczn  a Policj  dotycz Ś 
wzajemnej pomocy w siłach i rodkach,  
wzajemnego szybkiego informowania o osobach, zdarzeniach i faktach, 
rozgraniczenia kompetencji, 
koordynacji działań, 
przestrzegania tajemnicy państwowej i słu bowej.22 
W ustawie o Stra y żranicznej ustawodawca wskazuje katalog zadań jakie to powinny być realizowane poprzez 

dan  formację. Wyró nić nale y działania dotycz ce rozpoznawania i przeciwdziałania zagro eniom (w tym 
terrorystycznych) ze względu na ich niew tpliwe wsparcie Policji.23 W ust. 14 tego  artykułu Stra  żraniczna zostaje 
zobligowana do wykonywania zadań wynikaj cych z innych ustaw.24 Zatem zgodnie z art.18b Ustawy o Policji „w razie 
zagro enia bezpieczeństwa publicznego lub porz dku publicznego, je eli u ycie Policji oka e się niewystarczaj ce, 
minister wła ciwy do spraw mo e zarz dzić u ycie funkcjonariuszy Stra y żranicznej do udzielenia pomocy Policji”. 
Udzielana pomoc przez funkcjonariuszu Stra y żranicznej mo e zostać przeprowadzona w formie samodzielnych 
przedsięwzięć. Podczas udzielania pomocy Policji funkcjonariuszom Stra y żranicznej w zadaniach słu bowych zostały 
przypisane uprawnienia przysługuj ce policjantom. S  to uprawnienia zawarte w art.15 ust.1 pkt1-3, 4-5a, art.16 ust.1 
pkt1,2,4,5 oraz art.17 ust.1. Wówczas zakres zadań jak równie  tryb korzystania z uprawnień jest identyczny jak w 
przypadku funkcjonariusza Policji.25 

Szczegółowy zakres i sposób współdziałania Stra y żranicznej z Policj  w trakcie wykonywania ich ustawowych 
zadań okre la porozumienie między wymienionymi wy ej podmiotami. Porozumienie komendanta głównego Policji i 
komendanta Stra y żranicznej z 17 czerwca 2004r. obejmuję Ś 

zwalczanie i zapobieganie przestępczo ci, zwłaszcza rozpoznawanie zagro eń terrorystycznych, 
ochronę granicy państwowej, 
ochronę prewencyjn  bezpieczeństwa i porz dku publicznego, 
doskonalenie metodyki wykonywanych zadań i czynno ci słu bowych, 
wzajemne wsparcie logistyczne w działaniach.26 
Źziałania zwi zane z rozpoznaniem zagro eń, działań prewencyjnych oraz działań podejmowanych z likwidacj  

skutków będ cych elementami szczegółowych zasad współdziałania Stra y żranicznej i Policji okre la zarz dzenie nr 
50 komendanta głównego Stra y żranicznej z 9 maja 2007r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarz du 
Zabezpieczenia Źziałań Stra y żranicznej. Najwa niejszymi zadaniami wymienionymi w owym akcie s Ś 

przeciwdziałania zagro eniom terrorystycznym, 
udzielenie pomocy policji w trybie art.18b ustawy o Policji, 

                                                 
19

 Ibidem., s.77. 
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 Ibidem. 
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 B. Sprengel, “łuż  u du o e o h o  ezpie zeńst a e ęt z ego, za s p o le at ki, To uń , s. . 
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 R. Socha. op. cit., s.58. 
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 Art.1 ust.5d, Usta a z d ia  paździe ika  . o “t aż  G a i z ej, Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462. 
24

 Art.1 ust.14, op. cit. 
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 Art.18b Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179. 
26
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czynno ci operacyjno- rozpoznawcze, 
udział w akacjach ratowniczych, 
zapewnienie bezpieczeństwa podczas zatrzymania osób.27 
Nie sposób pomin ć ustawy o stanie klęski ywiołowej w której to art.17 wskazuje, i  obok Państwowej Stra y 

Po arnej i Policji ustawodawca wymienia tak e Stra  żraniczn  jako kolejna formacja do współdziałania w fazie 
zwalczania i reagowania miedzy innymi z wy ej wymienionymi podmiotami. Zaakcentować nale y, i  to wła nie 
Policja lub Stra  żraniczna podejmuje przedsięwzięcia z zakresu alarmowania i ostrzegania.28 Źziałania te obejmuj Ś 
uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotycz cej zaistniałego zdarzenia. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w Polsce tworzy wiele podmiotów. Zakres poszczególnych formacji uregulowany 
został w przepisach szczegółowych jak i ustawach. Natomiast zadania realizowane przez formację Stra y żranicznej i 
Policji okre laj  ustawy, umowy oraz porozumienia. Jak słusznie stwierdza Jarosław Truchan „współdziałanie Policji i 
Stra y żranicznej w realizowaniu swoich ustawowych zadaniach stanowi elementarny obowi zek tych słu b, który 
powinien być realizowany przez stosowne regulacje, nakre laj ce kompetencyjne obszary działań29 

 
Przykłady współdziałania. 
Źnia 24 kwietnia 2015 roku funkcjonariusze z Placówki Stra y żranicznej w Ku nicy oraz Wydział 

Zabezpieczenia Źziałań Podlaskiego Oddziału Stra y żranicznej współdziałaj c z funkcjonariuszami z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ujawnili nielegalny towar. Były to papierosy. Wydarzenie to miało miejsce na 
jednym  
z białostockich parkingów podczas przeładunku. Wówczas udało się ujawnić około 30 tysięcy paczek papierosów bez 
polskich znaków skarbowych akcyzy. Warto ć nielegalnego towaru oszacowano na 380 tysięcy złotych. Podczas 
czynno ci zatrzymano pięć osób w wieku od 28 do 41 lat, będ cych obywatelami Polski. W dalszej kolejno ci zostały 
przeszukane gara e, nale ce do zatrzymanych osób. Tam ujawniono kolejn  kontrabandę, któr  tak e oszacowano na 
380 tysięcy złotych. Oprócz nielegalnego towaru zatrzymano samochód pozbawiony wszelkich cech 
indentyfikacyjnych. Warto ć auta znajduj cego się w jednym z gara y to 100 tysięcy złotych. Ponadto w drugim z 
gara y znajdowała się znaczna ilo ć czę ci samochodowych. 

Reasumuj c ujawniono około 60 tysięcy paczek nielegalnego towaru. Szacowana warto ć wynosiła 760 tysięcy 
złotych. Warto zwrócić uwagę na fakt, i  uszczuplenia celno- podatkowe od wy ej wymienionej kwoty wyniosły ponad 
1 milion 200 tysięcy złotych. 

Zatrzymanymi mę czyznami okazali się mieszkańcy województwa podlaskiego i mazowieckiego, którym to 
przedstawiono zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Zastosowanie odnalazły rodki zapobiegawcze. Źwa dozory 
policyjne oraz poręczenie maj tkowe o ł cznej kwocie 120 tysięcy złotych.30 

 Kolejnym wa nym elementem składowym współdziałania Stra y żranicznej z Policj  było powołanie Centrum 
Antyterrorystycznego (CAT). Centrum powstało w 2008 roku na mocy zarz dzenia Źonalda Tuska. Impulsem było 
narastaj ce niebezpieczeństwo terrorystyczne na wiecie. 

Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest jednostk  koordynacyjno-analityczn  w 
zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania. 24 godziny na 7 dni w tygodniu to tryb w jakim funkcjonuje 
CAT. Słu bę w Centrum pełni  funkcjonariusze z ró nych formacji. Mo na do nich zaliczyć między innymi Ś Policję, 
Stra  żraniczn , Biuro Ochrony Rz du, Agencję Wywiadu czy Słu bę Celn . Ka da z formacji pełni zadania w zakresie 
swoich kompetencji instytucji, któr  reprezentuje. Podkre lić nale y fakt, i  CAT współpracuje równie  z innymi 
podmiotami takimi jak Rz dowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Państwowa Stra  
Po arna, andarmeria Wojskowa itp.  

Istota funkcjonowania systemu CAT oparta jest na koordynacji procesu wymiany informacji między 
wymienionymi podmiotami (uczestnikami). Ponadto system ten umo liwia wdro enie wspólnych procedur reagowania 
w przypadku: 

zdarzenia terrorystycznego zaistniałego poza granicami Polski maj cego wpływ na bezpieczeństwo RP i jej 
obywateli; 

zdarzenia terrorystycznego zaistniałego na terenie Polski maj cego wpływ na bezpieczeństwo RP i jej obywateliś 
uzyskania informacji o potencjalnych zagro eniach mog cych wyst pić na terenie Polski i poza granicami RP; 
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uzyskania informacji dotycz cych prania pieniędzy lub transferów rodków finansowych mog cych wiadczyć o 
finansowaniu działalno ci terrorystycznej.31 

W 2013 roku płk Zbigniew Muszyński (szef CAT) zaakcentował w swojej wypowiedzi, e Centrum współpracuje 
tak e poza granicami kraju np. zajmowało się spraw  polskiego fotoreportera porwanego w Syrii. Jednak e największym 
dotychczasowym wyzwaniem okazało się zabezpieczenie źURO 2012 oraz obowi zki zwi zane z polsk  prezydencj   
 w Uź. To wła nie „centrum umo liwia koordynację, pozwala na zbieranie informacji i zmusza słu by do ich 
natychmiastowej wymiany.”32 

 Wspólne szkolenia to trzeci z przykładów współdziałania Stra y żranicznej z Policj . Od 1 do 5 grudnia 2014 
roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się szkolenie, w którym udział brali funkcjonariusze ze Stra y 
żranicznej, Centralnego Biura ledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Owe szkolenie 
obejmowało zakres zwalczania przestępczo ci zorganizowanej. 40 funkcjonariuszy podnosiło swoj  sprawno ć poprzez 
realizację zadań specjalnych z u yciem broni palnej w obiektach zurbanizowanych. Źodatkowym celem było 
wzmocnienie słu b w oparciu o zacie niacie współpracy na płaszczy nie zwalczania przestępczo ci transgranicznej i 
zorganizowanej. Poprzez mo liwo ć u ytkowania jednego z jednego z najnowocze niejszych budynków w Europie 
doskonalono następuj ce elementyŚ podej cie, asekurację, taktykę wej cia do pomieszczeń, ochronę własno ci itp. 
Zaakcentować nale y, i  podczas przedsięwzięć stosowano komunikację w języku angielskim. Szkolenie to realizowane 
było w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Stra y żranicznej, Centralnego Biura ledczego Policji 
oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczo ci transgranicznej i zorganizowanej”.33 

Zakończenie. 
Słu ebna rolę wobec państwa, a tak e wobec społeczeństwa sprawuje nie tylko Policja. Zaakcentować nale y tak e 

zakres zadań Stra y żranicznej. źlementarnym obowi zkiem ka dej z wymienionych wy ej formacji jest 
współdziałanie z innymi podmiotami. Owy obowi zek realizowany jest w oparciu o stosowne regulacje. Pomimo 
wyszczególnionych dokumentów w pracy, uwypuklić wypada, i  unormowania powinny dotyczyć ka dego z 
mo liwych kierunków współdziałania. Powodem jest działalno ć owych formacji, która przede wszystkim dotyczy 
„gwałtownych ataków skierowanych przeciwko osobom, wobec których inne jednostki organizacyjne nie s  w stanie 
interweniować w sposób bezpieczny i skuteczny”.34  

Zatem słuszn  staje się powinno ć uzyskania precyzyjnych regulacji odnosz cych się do ka dej ze słu b. Niezbędna 
zwłoka działania lub brak pewno ci w podejmowanych kompetencjach mo e spowodować uniemo liwienie 
postawionego wcze niej celu, powoduj c wzrost zagro enia przestępczo ci . 

 
*** 

 
The subject of consideration in this article is Border żuard’s cooperation with Police based on legal regulations. In 

this work were defined the following terms: safety, cooperation and collaboration. Special attention was called to dif-
ference between cooperation and collaboration. Furthermore was characterized job description during cooperation both 
this formations. Were not omitted events being example of combined operation Border Guard and Police.
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W zwi zku z coraz częstszym pojawianiem się przy zawieraniu umowy o pracę odrębnej umowy o zakazie 

konkurencji po ustaniu stosunku pracy, słusznym byłoby zgłębienie tego tematu oraz zapoznanie się z jego struktur  i 
funkcjonowaniem. Ma to na celu u wiadomienie i przygotowanie na to, e jako pracownicy mo emy się spotkać z 
takimi umowami. Zakaz konkurencji nie jest instytucj  now  w polskim prawie pracy. Po raz pierwszy taka formuła 
pojawiła się ju  w art. 10 Rozporz dzenia Prezydenta RP z 16.03.1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych 
pod postaci  klauzuli konkurencyjnej1. W kodeksie pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. zakaz konkurencji uregulowany 
został w art. od 1011 do 1014 2. Nasz ustawodawca przewiduje w kodeksie pracy dwa rodzaje umowy o zakazie 
konkurencji: na czas trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy. Jednak e na potrzeby artykułu zajmiemy się 
drugim rodzajem zakazu. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pomimo swojej nazwy zawierana 
jest jeszcze w czasie trwania stosunku pracy. W razie zawarcia takiej umowy, będzie ona wa na, jednak e jej ocena 
dokonywana będzie zgodnie z kodeksem cywilnym, nie natomiast z kodeksem pracy. Nale y zaznaczyć wprost, e 
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umow  wzajemn , a o jej wzajemno ci przemawia 
ekwiwalentno ć wiadczeń potwierdzona w o wiadczeniach woli stron. Pracownik zobowi zuje się do 
powstrzymywania się od działalno ci konkurencyjnej, a pracodawca w zamian do wypłacania odszkodowania. Kwestia 
odszkodowania zostanie omówiona dokładniej w dalszej czę ci artykułu. Umowa ta zawierana jest z odroczonym w 
czasie skutkiem do chwili zakończenia stosunku pracy. Wynika z tego, e jedno wiadczenie ma nast pić w zamian za 
drugie.  

Umowa ta jest równie  umow  odpłatn  w zwi zku z czym niewa ne jest jak zostałaby naruszona umowa 
umy lnie czy nieumy lnie a i tak dana strona ponosi odpowiedzialno ć. Odpłatno ć stanowi jej essentalia negotii. Strony 
powinny okre lić w tre ci umowy wysoko ć nale cego odszkodowania. żdy tego nie zrobi  kodeks pracy w art.1012 §3 
sam okre la wysoko ć odszkodowania wskazuj c, i  nie mo e ono być ni sze od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez 
pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadaj cy okresowi obowi zywania zakazu konkurencji. 
Umowa ta jest autonomiczna, niezale na. Oznacza to, e jest ona odrębna w stosunku do umowy o pracę. S d 
Najwy szy w wyroku z dn. 02.12.2004 r. I PK 80/04 „opowiedział się za odrębno ci  tak zwanej klauzuli 
konkurencyjnej, czyli umowy o zakazie prowadzenia działalno ci konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, od 
umowy o pracę, stwierdzaj c między innymi, e w przepisie art. 1012 § 1 k.p. reguluj cym tę klauzulę znajduje się 
odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 1011 § 1 k.p. Odrębna umowa w rozumieniu art. 1011 § 1 k.p. to 
umowa niewchodz ca w skład umowy o pracę, ale niekoniecznie odrębny, inny dokument. Sporz dzenie ąodrębneją 
umowy o zakazie konkurencji mo e nast pić w tym samym czasie i w tym samym dokumencie, co umowy o pracę, 
mo e to tak e nast pić w oddzielnym dokumencie, w tym samym lub pó niejszym czasie, jednak e w czasie trwania 
stosunku pracy. Sporz dzenie jednego dokumentu jest dopuszczalne tak e w przypadku umowy o zakazie konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy zawieranej ł cznie z umow  o pracę. Nie znaczy to jednak, e zakaz ten (klauzula) wchodzi 
do tre ci stosunku pracy jako element umowy. Klauzula jest silnie zwi zana ze stosunkiem pracy, jest to umowa prawa 
pracy, jest jednak umow  odrębn , pochodn  od stosunku pracy3.” 

  Omawiany zakaz konkurencji ma występować jako swoisty przejaw szczególnej lojalno ci. Źo ustanowienia 
zakazu konkurencji jest potrzebna zgoda obu stron. żłównym celem zawierania umowy o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy jest ochrona szeroko rozumianego interesu pracodawcy. Nale y podkre lić, e umowa o zakazie 
konkurencji nie jest jedynym rodkiem ochrony pracodawcy. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy ma na celu 
ochronę interesów pracodawcy a nie pracownika. Jest to o tyle nietypowa sytuacja, gdy  ide  prawa pracy jest co do 
zasady ochrona interesów pracownika a nie pracodawcy.  

Klauzula o zakazi konkurencji po ustaniu stosunku pracy skierowana została przede wszystkim do pracowników 
wyró niaj cych się szczególn  cech , a mianowicie takich, którzy maj  dostęp do szczególnie wa nych informacji, 
których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Źotycz  one głównie tajemnic przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne i 

                                                 
1
 Rozpo ządze ie P ez de ta RP z . .  ., Dz. U.   poz.  ze z . 

2
 Kodeks pracy, Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 ze zm. 

3
 Wyrok Sn z dn. 02.12.2004 r. I PK 80/04; 
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organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto ć gospodarcz , co do których przedsiębiorca 
podj ł niezbędne działania w celu zachowania ich poufno ci4. Co więcej ujawnienie takich informacji nie musi wcale 
prowadzić do wyrz dzenia szkody pracodawcy. Wystarczy, e zaistnieje prawdopodobieństwo zagro enia jego 
interesom5. W rozumieniu kodeksu pracy przez „szczególnie wa ne informacje” rozumie się takie informacje, które 
pracownik powzi ł w zwi zku ze swoim zatrudnieniem, chod  z formalnego punktu widzenia nie stanowi  one 
tajemnicy przedsiębiorstwa, a maj  istotny wpływ na jego funkcjonowanie6. Według SN pojęcie szczególnie wa nych 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę nie zale y od kryteriów obiektywnych, lecz 
subiektywnego przekonania pracodawcy. Wystarczy, e zdaniem pracodawcy wykorzystanie nabytej wiedzy przez 
pracownika w działalno ci konkurencyjnej mogłoby narazić jego firmę na straty7. 

Polski ustawodawca nie definiuje wprost czym jest zakaz konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji, w której 
strony w ogóle nie okre liłyby jego zakresu (ograniczaj c się do uzgodnienia, e pracownik nie będzie podejmował 
działalno ci konkurencyjnej wobec pracodawcy) będzie z mocy prawa niewa na. Źoktryna, aby ułatwić 
funkcjonowanie przepisów dotycz cych zakazu konkurencji stworzyła definicję działalno ci konkurencyjnej oraz 
konkurencji. Za konkurencję nale y rozumieć „ rywalizacje co najmniej dwóch podmiotów w d eniu do osi gnięcia 
zbie nych celów, polegaj cych na podejmowaniu działań zmierzaj cych do osi gnięcia przewagi8.  

Źoszukuj c się definicji w dziedzinie nauk ekonomicznych dowiadujemy się, ze działalno ć konkurencyjna jest to 
taka działalno ć, w której podmioty oferuj  taki sam typ produktów (usług) lub ich substytuty, o tych samych lub 
zbli onych walorach u ytkowych, oferowanych odbiorcom posiadaj cym te same oczekiwania na wspólnym obszarze 
geograficznym. Przyjmuje się, e podana definicja zawiera w sobie zarówno prowadzenie we własnym imieniu i na 
własny rachunek działalno ci gospodarczej o konkurencyjnym charakterze, pozostawanie w stosunku pracy z 
podmiotem prowadz cym działalno ć konkurencyjn  wobec pracodawcy czy wreszcie wykonywanie pracy np.Ś na 
podstawie umów cywilnoprawnych9. Upraszczaj c za działalno ć konkurencyjn  powinni my rozumieć działalno ć tego 
samego rodzaju prowadzon  na tym samym rynku geograficznym, w tym samym czasie10. 

Umowy o zakazie konkurencji powinny wprost wskazywać postanowienia dotycz ce przejawów działalno ci 
konkurencyjnej. A dokładniej prowadzenie działalno ci konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz wiadczenie pracy w 
ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadz cego tak  działalno ć. Powy sze 
sformułowania powinny być rozumiane szeroko, jako wszelkie przejawy prowadzenia działalno ci gospodarczej 
podejmowanej nie tylko na własny rachunek ale i we własnym imieniu. Oczywi cie katalog postaci działalno ci 
konkurencyjnej nie jest katalogiem zamkniętym. Jednak e SN zaznaczył w swoim wyroku z dn. 24.02.1998 r. I PKN 
535/97, e swobodne i nieograniczone interpretowanie te  nie jest dobre, a dokładniej, e obowi zki pracownika 
zawarte w umowie o zakazie konkurencji powinny być sformułowane na tyle szczegółowo, aby nie mo na było 
interpretować umowy tak szeroko, by zakazem konkurencji obejmować nieskonkretyzowan  działalno ć produkcyjn  
lub handlow . Zbyt szerokie rozumienie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy spowodowało by powstanie 
zakazu podejmowania jakiejkolwiek pracy lub działalno ci, co było by niedopuszczalne i nieprawidłowe11. 

Skuteczne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy uzale nione jest od spełnienia 
następuj cych przesłanekŚ 

Zachowanie formy pisemnej umowy  
Ustalenie okresu obowi zywania zakazu 
Ustalenie wysoko ci odszkodowania dla pracownika. 
Umowa o zakazie konkurencji pod rygorem niewa no ci powinna zostać zawarta na pi mie oraz wskazywać sferę 

działalno ci konkurencyjnej (jaka, na rzecz jakich podmiotów). Niedopuszczalne jest zawieranie umów ustnych. 
Równie  zobowi zanie takie nie mo e powstać na skutek przyjętego zwyczaju. W orzecznictwie został ju  
ugruntowany pogl d, i  forma pisemna obowi zkowa jest nie tylko przy zawieraniu umowy o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy lecz równie  do wprowadzanych zmian w umowie. Niedopuszczalne jest równie  
wprowadzanie takowego zakazu za pomoc  jednostronnego o wiadczenie woli pracodawcy na przykład znajduj cego 
się w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym funkcjonuj cym u danego pracodawcy. 

Klauzula ta musi te  zawierać okres czasu na jaki jest zawierana, gdy  od jego długo ci zale y wysoko ć 
odszkodowania, jakie ma otrzymać pracownik. Wa nym momentem jest równie  ten, w którym umowa o zakazie 

                                                 
4
 K. W. Baran (red.). Prawo pracy. Zakamycze 2005 r.; 

5
 )o . K.”le zak, :  P a o p a , ed. ). Nied ała. Wa sza a , st . ; 

6
 M. Barzycka- Banaszczyk, Prawo pracy, Warszawa 2013; 

7
 Por. Wyrok z dn. 16.05.2001 I PKN 402/00, OSNP 2003/5/122 

8
 Zob. J. Czerniak – “ ędział, P a o i z  o o iązek o h o  i te esó  gospodarczych pracodawcy, Warszawa 2007 r., str. 128; 

9
 K. W. Ba a  ed. . P a o…, o . it.; 

10
 “. “ołt siński, :  “. “ołt sińki, T, “z aja, T. “zajko ski. Kodeks ha dlo . Ko e ta z. Warszawa 1995 r.; 

11
 Wyrok SN z dn. 24.02.1998. I PKN 535/97; 
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konkurencji po ustaniu stosunku pracy zaczyna obowi zywać. Według uchwały SN z 07.03.2006 r. zakaz aktualizuje się 
dopiero gdy nie istnieje ju  stosunek pracy12. Umowa o zakazie konkurencji musi być umow  terminow . Umowa 
zaczyna biec od następnego dnia po dniu, w którym ustał stosunek pracy. Ustawodawca nie wskazuje na jaki termin 
powinna ona być zawarta. Jednak e zbyt długi okres obowi zywania umowy mo e być uznany za nadu ycie prawa (art. 
5 k.c.), je eli będzie sprzeczne z zasadami współ ycia społecznego lub społeczno-gospodarczego. Umowa zawarta na 
czas nieokre lony jest niewa na. Ten pogl d wyraził SN w wyroku z dn. 02.10.2003 r. I PK 453/02 wskazuj c, i  nie 
dochodzi do ustanowienia zakazu działalno ci konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy w razie pominięcia w umowie 
postanowienia okre laj cego czas trwania tego zakazu13. 

Ustawodawca posługuj c się pojęciem odszkodowanie nie miał na celu wskazania, e dla wypłaty wiadczenia 
pracownikowi musi po jego stronie powstać jaka  szkoda. Takowe odszkodowanie przysługuje pracownikowi przez 
uzgodniony w umowie okres czasu, a przesłank  jego wypłacania jest wła nie powstrzymywanie się od działalno ci 
konkurencyjnej czyli jego zgoda na ograniczenie jego prawa do swobodnego zatrudnienia. Ustawodawca wprost 
wskazuje, i  wysoko ć odszkodowania nie mo e być ni sza ni  25 % wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika 
przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadaj cy okresowi obowi zywania zakazu konkurencji14. Oczywi cie 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby takowe odszkodowanie było wy sze. W sytuacji gdy pracownik pomimo skutecznego 
zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podejmie działalno ć konkurencyjn , pracodawca mo e dochodzić 
zwrotu kwot wpłaconych na rzecz pracownika jako odszkodowanie. Obowi zek zapłaty odszkodowania ci y na 
pracodawcy tak e wtedy, gdy nie obawia się on ju  konkurencji ze strony byłego pracownika. Takie stanowisko wyraził 
SN w wyroku z 14.05.1998 r. I PKN 121/98, OSNP 1999/10/34215. 

  Według SN taka klauzula o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie mo e być nieodpłatna. żdy 
pojawi  się postanowieni sugeruj ce jej nieodpłatno ć to nie powoduj  one automatycznie niewa no ci takowej umowy. 
Te postanowienia zostaj  zast pione przez odszkodowanie zagwarantowane przez ustawodawcę w art. 1012 §3 k.p16. Nie 
mo na te  zastrzec odszkodowania za zakaz konkurencji ni szego ni  przewidziane w ustawie, a je li tak się stanie – 
zastosowanie znajdzie regulacja ustawowa. Sposób wypłaty odszkodowania mo e być uzgodniony przez strony w 
umowie. Takowe odszkodowanie mo e być wypłacane zarówno w ratach miesięcznych, jako jednorazowe wiadczenie 
oraz w inny sposób jaki ustal  strony. żdy strony w klauzuli nie ustal  sposobu wypłacania odszkodowania to przyjmuje 
się, e powinno ono być wypłacane w miesięcznych ratach. Źo takich wniosków doszedł SN w wyroku z dn. 26.01.2005 
r. II PK 186/0417. 

Wyró niamy równie  w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy elementy podmiotowo istotne 
takie jak warunek i kara umowna. Co do warunku zawieranego w umowach musz  być przestrzegane przepisy art. 89 
oraz 94 k.c. Niedopuszczalne jest zastrze enie uzale niaj ce skuteczno ć umowy od jednostronnej decyzji pracodawcy 
lub pracownika w przedmiocie obowi zywania zakazu18. 

W razie naruszenia postanowień umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawca mo e od 
byłego pracownika dochodzić zapłaty kary umownej lub zwrotu wpłaconych kwot odszkodowania albo odszkodowania 
za wyrz dzon  z tego powodu szkodę. 

W zwi zku z powy szym dopuszczalne jest w umowie o zakazie konkurencji zastrze enie kary umownej na rzeczy 
byłego pracownika. Tak  mo liwo ć potwierdził SN w wyroku z dnia 10 pa dziernika 2003 r. I PK 528/02 twierdz c, i  
klauzula o zakazie konkurencji nie jest stosunkiem pracy i została uregulowana w kodeksie pracy fragmentarycznie, w 
zwi zku z czym maj  do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jednak e nie wprost a lecz odpowiednio. Co 
więcej „jej wysoko ć powinna być jednak korygowana zasadami prawa pracy, zwłaszcza ryzyka podmiotu 
zatrudniaj cego i ograniczonej odpowiedzialno ci materialnej pracownika”19. Kara umowna ma na celu zabezpieczenie 
zobowi zań niepienię nych w zwi zku z czym mo e zostać zastrze ona tylko na wypadek niewykonania lub 
nienale ytego wykonania obowi zków zaniechania podejmowania działań konkurencyjnych przez pracownika. 
Oznacza to, ze stawia ona pracodawcę w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pracownika. „Strony maj  pełn  
swobodę w okre laniu zakresu przedmiotowego kary umownej, jej zakresu prawnego czy wysoko ci”20. Strony przy 
zawieraniu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zazwyczaj wskazuj  wprost wysoko ć kary 
umownej uzale niaj c j  od wielu czynników takich jak na przykład umy lno ć/nieumy lno ć niewykonania lub 
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 Zob. Wyrok SN z dn. 02.10.2003 r. I PK 453/02, OSNAPiUS 2004/19/331; 
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nienale ytego wykonania obowi zków zaniechania. Zastrze enie kary umownej stawia pracodawcę w 
uprzywilejowanej sytuacji. Co do zasady samo naruszenie postanowień umowy nie powinno być wystarczaj ce do 
dochodzenia przez pracodawcę kary umownej. Konieczne jest w tej sytuacji wykazanie poniesionej szkody jak i jej 
wysoko ci. Niezbędne jest równie  wykazanie winy pracownika oraz zwi zku przyczynowego jaki występuje między 
jego zachowaniem a szkod 21. Pracownik mo e według przepisów kodeksu cywilnego dać stosunkowego zmniejszenia 
kary umownej w sytuacji gdy zobowi zanie zostało ju  w jakiej  czę ci wykonane lub kara umowna jest ra co 
wygórowana. 

Co więcej pracodawca mo e dochodzić naprawienia wynikłej z działania pracownika szkody nawet ponad warto ć 
zastrze onej kary umownej. Jednak e nale y to wprost okre lić w umowie oraz musi istnieć mo liwo ć wykazania winy 
pracownika. Według SN brak szkody po stronie pracodawcy wcale nie zwalnia pracownika (dłu nika) z zapłaty 
okre lonej kary umownej22. 

S d Najwy szy w wyroku z 10.01.2006 r., I PK 97/05 stwierdził, „ e w razie złamania przez byłego pracownika 
zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawcy nale y się od tego pracownika zwrot całej kwoty 
wypłaconego odszkodowania”23. Oczywi cie wynika to z wzajemno ci zawartej umowy. 

W razie naruszenia zobowi zań ci cych na byłym pracowniku, pracodawca mo e dochodzić równie  
odszkodowania za wynikłe dla niego z tej sytuacji szkody. Niestety nie reguluje tego kodeks pracy i w zwi zku z tym na 
podstawie art. 300 k.p. musimy odwołać się do przepisów dotycz cych odpowiedzialno ci kontraktowej znajduj cych 
się w kodeksie cywilnym (art. 471 i nast. k.c.). Pracodawca mo e dochodzić całkowitego odszkodowania czyli zarówno 
wyrównania strat jak i utraconych korzy ci, które osi gn łby gdyby były pracownik nie naruszył obowi zuj cej 
umowy. Cię ar dowodu spoczywa na pracowniku. Chc c zwolnić się z odpowiedzialno ci to on będzie musiał 
udowodnić, e naruszenie nast piło w skutek okoliczno ci, za które nie ponosi odpowiedzialno ci. 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowi zywać z chwil  ustania przyczyn 
uzasadniaj cych taki zakaz na przykład informacje zostały upublicznione albo ze względu na szeroko rozumiany postęp 
technologiczny przestały mieć one znaczenie i straciły swoje uprzednio walory lub w chwili niewywi zywania się 
pracodawcy z obowi zku wypłaty odszkodowania. Oczywi cie klauzula wygasa równie  z chwil  upływu terminu na 
jaki została zawarta. 

Równie  strony mog  wprowadzić do umowy postanowienia dotycz ce wypowiedzenia. Według SN „strony mog  
zmieniać swoje zobowi zania, a nawet rozwi zać takow  umowę. Mog  w szczególno ci wprowadzić do takiej umowy 
postanowienia dopuszczaj ce jej rozwi zanie za wypowiedzeniem pracodawcy, jednak pod warunkiem wskazania 
okoliczno ci stanowi cych przesłanki wypowiedzenia”24. Stronom przysługuje równie  prawo rozwi zania umowy za 
porozumieniem stron. Jest to dodatkowe zastrze enie umowne. Skutkiem skorzystania z takowego prawa do odst pienia 
jest zwolnienie stron z wzajemnych wiadczeń. Takie postanowienie mo e zostać od razu wskazane w umowie o 
zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub zostać dodane pó niej.  

Klauzula przestanie równie  obowi zywać na podstawie art. 3571 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Gdy w przypadku 
nadzwyczajnej zmiany stosunków, której ani pracodawca ani były pracownik nie przewidzieli, dalsze zachowywanie 
zakazu konkurencji poł czone jest z nadmiernymi trudno ciami, albo której  ze stron w zwi zku z tym raziłaby ra ca 
strata, s d mo e oznaczyć sposób dalszego wykonywania zakazu, wysoko ć wiadczeń, a nawet orzec o rozwi zaniu 
umowy25.  

wiadczenia wynikaj ce z wzajemnej umowy maj  charakter ci le osobisty. Odnosz  się do konkretnego 
pracownika, jego zachowania i konkretnego pracodawcy W zwi zku z tym mierć pracownika powoduje wyga nięcie 
umowy.  

W zakresie orzekania o odszkodowaniu przysługuj cym pracownikowi z tytułu funkcjonowania zakazu 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy wła ciwym jest s d pracy, gdy  s  to roszczenia zwi zane ze stosunkiem pracy. 
Natomiast gdy mamy roszczenia pracodawcy w stosunku do pracownika z tytułu niewykonania lub nienale ytego 
wykonania zobowi zań wynikaj cych z umowy o zakazie konkurencji wła ciwy będzie s d cywilny. Takie roszczenie 
pracodawcy ulegnie przedawnieniu po 3 latach gdy zakaz jest zwi zany z prowadzeniem działalno ci gospodarczej, po 
10 latach- do innych roszczeń. Natomiast roszczenia pracownika ulegaj  przedawnieniu ka dym wypadku po upływie 
10 lat.  
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 Zob. Wyrok SN z 19.04.2006 r. V CSK 34/06; 
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Podsumowuj c powy sze rozwa ania nale y wskazać po raz kolejny wprost, i  instytucja zakazu konkurencji po 

ustaniu stosunku pracy została stworzona do ochrony interesów pracodawcy. Jako umowa wzajemna, odpłatna i 
autonomiczna w stosunku do umowy o pracę pełni znacz c  funkcję w polskim prawie pracy. żwarantuje nie tylko 
dochowanie tajemnic przedsiębiorstwa, informacji niezwykle wa nych dla pracodawcy, ale tak e odszkodowanie 
pracownikowi za swoist  lojalno ć w stosunku do pracodawcy. Nale y równie  zaakcentować, i  do owej instytucji, 
pomimo uregulowania jej w kodeksie pracy to w my l art. 300 k.p. szeroko stosujemy równie  przepisy kodeksu 
cywilnego. Na ich podstawie została uregulowana odpowiedzialno ć odszkodowawcza za niewykonanie lub nienale yte 
wykonanie zobowi zań wynikaj cych z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, postanowienia 
dotycz ce warunku czy dopuszczalno ć kary umownej.  

Umowa ta pomimo zawierania jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, jest zawierana z warunkiem 
zawieszaj cym, który generuje się dopiero z chwil  zakończenia stosunku pracy. Oznacza to tyle, e umowa jest wa na 
od momentu zawarcia, jednak e po ustaniu stosunku staje się dopiero skuteczna. żdyby my mieli kilka kolejnych 
umów o pracę, umowa o zakazie konkurencji stałaby się skuteczna dopiero po rozwi zaniu ostatniej. Oczywi cie 
generalny nakaz dbało ci o dobro pracodawcy - nie mo e obejmować zakazu prowadzenia przez pracownika 
aktywno ci zawodowej, która nie jest działalno ci  konkurencyjn  względem pracodawcy. Naruszałoby to wolno ć 
prowadzenia działalno ci gospodarczej. Tym bardziej niedopuszczalne jest umowne wprowadzenie zakazu 
wykonywania przez pracownika jakiejkolwiek dodatkowej pracy czy działalno ci - w tym prowadzenia działalno ci 
gospodarczej. Brak wielu regulacji dotycz cych zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz niejasno ć w 
definicjach stwarza dodatkowe problemy w definiowaniu oraz funkcjonowaniu owej instytucji. Pocieszaj ce jest jednak 
to, i  w tym zakresie mamy szerok  linię orzecznicz  S du Najwy szego.  

 
 

*** 

 
The main goal of my lecture is to describe the terms of a non-competition clause after termination of employment, 

it's structure and components. In today’s world of globalization this institution is more frequent than ever before. Most-
ly used by employers and what is more important, average workers aren't aware of it. 

It has features such as repayment clause, autonomy and reciprocity. In my lecture I discuss what the employee 
loyalty is, what trade secrets of company are and point out, the conditions under which compensation can be claimed. I 
also indicate subjectively important elements such as the condition or a penalty. My lecture also describes courts in 
which employers and employees are able to pursue their claims and the time deadline for it which are result of non-
competition clause after termination of employment. 
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WPROWADZENIE 
Tematem niniejszego opracowania jest zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Zasada 

równo ci w zatrudnieniu pracowników (zakazu ich dyskryminacji) została podniesiona do rangi jednej z podstawowych 
zasad prawa pracy. Według tej zasady zatrudnieni znajduj cy się w takiej samej sytuacji pracowniczej maj  równe 
prawa. Celem niniejszego opracowania jest interpretacja czy istnieje granica pomiędzy zwykłym nierównym 
traktowaniem z art.112 k.p. a dyskryminacj  z art.113 k.p. W obliczu zagro eń naruszania praw pracownika w artykule 
przedstawione zostały rodki ochrony prawnej przysługuj ce pracownikowi w razie pogwałcenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu. rodki te zyskuj  na znaczeniu ze względu na fakt, e dyskryminacja i naruszenie zasady 
równego traktowania staj  się coraz powszechniejszym powodem konfliktów pracowniczych skutkuj cych 
rozwi zaniem stosunku pracy. Rozwa ania zostan  odniesione do orzecznictwa S du Najwy szego.  

 
ŹźŻINICJA ZASAŹ, ICH WZAJźMNA ZALź NO Ć 
 Przed przyst pieniem do omówienia uregulowania Kodeksu pracy1 przed nierówno ci  w zatrudnieniu nale y 

wskazać, e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, e „wszyscy s  równi wobec prawa”, oraz i  „nikt nie mo e 
być dyskryminowany w yciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”2. Wobec tych 
ustaleń, dyskryminacji nie usprawiedliwiaj  adne przepisy i adne przyczyny.  

Przepisy prawa praca dotycz ce równo ci w zatrudnieniu w du ym stopniu opieraj  się na sformułowaniach 
dyrektyw unijnych 2000/43/E, 2000/78/WE, oraz 2006/54/WE3. Powy ej przedstawiony standard doprecyzowany 
zostaje wła nie w kodeksie pracy, a mianowicie w art.112k.p, który stanowi, e Ś „pracownicy maj  równe prawa z 
tytuły jednakowego wypełnienia takich samych obowi zkówś dotyczy to w szczególno ci równego traktowania 
mę czyzn i kobiet w zatrudnieniu”. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Nie mog  jej naruszać 
postanowienia aktów prawa pracy ujęte w aktach wykonawczych, ale tak e w wewn trzzakładowych ródłach prawa 
pracy - układach zbiorowych prawa pracy, regulaminach, statutach. Wraz z powy sz  zasad  obowi zuje zasada prawa 
do niedyskryminacji rekonstruowana z art.113 k.p., który stanowi, i Ś „ jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, 
bezpo rednia lub po rednia, w szczególno ci ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawno ć, religię, narodowo ć, 
przekonania polityczne, przynale no ć zwi zkow , wyznanie, orientację seksualn , a tak e ze względu na zatrudnienie 
na czas okre lony lub nieokre lony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy- jest niedopuszczalna”4. 
Źyskryminacj  w rozumieniu art. 113 k.p. jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikaj cych ze stosunku 
pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na płeć, a tak e przyznanie z tych względów 
niektórym pracownikom mniejszych praw ni  te, z których korzystaj  inni pracownicy, znajduj cy się w tej samej 
sytuacji faktycznej i prawnej5. 

Nale y zauwa yć, i  przytoczone przepisy nie s  jednoznaczne. Norma wyra ona w art. 112 k.p. dotyczy praw 
pracownika wynikaj cych z tytułu wykonywania obowi zków, natomiast zasada z art.113 k.p. odnosi się do traktowania 
pracownika. „Zasada równych praw odnosi się przede wszystkim do sfery prawa prywatnego, a zasada niedyskryminacji 
dotyczy tak e wolno ci, oraz innych dóbr osobistych, zakazuje bowiem ró nicowania pracowników z uwagi na ich 
wybory pozazawodowe”6. Odmienno ć tych przepisów została podkre lona równie  w judykaturze S du Apelacyjnego 
w Poznaniu. W uzasadnieniu wyroku z dnia 18 kwietnia 2013r. wskazał, e dyskryminacja w odró nieniu od zwykłego 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: k.p. 

2
 Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997r., dalej: KRP 

3
 D ekt , peł a az a: . D ekt a Rad  / /WE z d ia  ze a  . p o adzają a  ż ie zasadę ó ego t akto a ia osób bez 

zględu a po hodze ie aso e lu  et i z e Dz. U z. WE L 180 z 19.07.2000), 2. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada  . usta a iają a 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. L 303 z 2.12.2000) 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

/ /WE z d ia  lip a  .  sp a ie p o adze ia  ż ie zasad  ó oś i sza s o az ó ego t akto a ia ko iet i ęż z z   dziedzi ie 
zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 204 z 26.7.2006) 
4
 Zob. M. Lewandowski, O h o a p a o ika p zed d sk i a ją  polski  p a ie p a , „Palest a ,  -4/ 2014, s. 138 

5
 W ok “ądu Naj ższego- Iz a Ad i ist a j a, P a a i U ezpie zeń “połe z h z d ia  ześ ia ., s g . akt I PKN /  O“NAPiU“   

12, poz. 360, Biul. Inf. Pr. 1998 nr 2, s. 9, PPr. 1998 nr 7, s. 35, Legalis) 
6
 Zob. A. Roguska- Kikoła , M. Piwowarska- Reszka., Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2014, s. 83-84 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 184 

 
nierównego traktowania, oznacza gorsze traktowanie pracownika ze względu na jak  jego cechę lub wła ciwo ć7. 
Ponadto S d Najwy szy w wyroku z dnia 2 pa dziernika 2012r. II PK 82/128 wskazał, e „ zasada niedyskryminacji i 
zasada równo ci s  od siebie odrębne, choć pozostaj  ze sob  w cisłym zwi zku, w tym sensie, e w sytuacji gdy 
pracownicy, mimo i  wypełniaj  tak samo jednakowe obowi zki s  traktowani nierówno ze względu na przyczynę 
okre lon  w art. 113 k.p. (art. 183a §1), to wówczas w grę wchodzi dyskryminacja. Je eli jednak nierówno ć w opisanej 
sytuacji nie jest podyktowana zakazanymi przez ten przepis kryteriami, to wówczas mo na mówić tylko o naruszeniu 
zasady równych praw pracowników, o której stanowi art.112 k.p., a nie o naruszeniu zakazu dyskryminacji z art. 113 k.p.”9. 

 
RÓWNE TRAKTOWANIE NA GRUNCIE KODEKSU PRACY 
Szczegółowe normy prawne dotycz ce zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji znajduj  się w art. 

183a - 183e k.p. zatytułowanych Rozdział IIa „Równe traktowanie w zatrudnieniu”. Normy te zostały zawarte w kodeksie 
pracy ze względu na konieczno ć dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego. Według art.183a § 2 k.p. 
równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza wła nie niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpo rednio lub 
po rednio, z przyczyn wymienionych § 1 tego artykułu. Tak więc, zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu 
dyskryminacji wynika z art.183a k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie 
nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególno ci bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawno ć, rasę, religię, 
narodowo ć, przekonania polityczne, przynale no ć zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualn , 
a tak e bez względu na zatrudnienie na czas pracy okre lony lub nieokre lony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy.  Ustawodawca wprowadził podział na dyskryminację bezpo redni  oraz po redni  w odpowiednio § 3 i 
§ 4 cytowanego powy ej przepisu. Maj  one swoje ródło w prawie unijnym. W Traktacie Ustanawiaj cym Wspólnotę 
źuropejsk  zawarto art. 141, który stanowi, stanowi cy o równym traktowaniu kobiet i mę czyzn.  

Źyskryminacja bezpo rednia uregulowana w art. art.183a § 3 k.p.10 występuje wtedy, gdy pracownik z jednej lub 
kilku wymienionych przyczyn które mogłyby stanowić czynnik dyskryminuj cy np. rasa, płeć, wiek jest lub mógłby 
być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni  inni pracownicy11. Z dyskryminacj  mamy więc do 
czynienia, gdy kto  jest gorzej traktowany, gdy  jest np. kobiet  lub mę czyzn . Nale y tutaj uwzględnić równie  
kategorię kandydatów podczas procesu rekrutacji. Ta kategoria osób została pominięta w przepisie, ale coraz czę ciej 
dochodzi do łamania praw pracowników przed nawi zaniem stosunku pracy. Przykładem dyskryminacji mo e być 
ogłoszenie rekrutacji ograniczaj ce się jedynie do kobiet lub mę czyzn, je eli nie ma uzasadnienia dania danej cechy 
pracownika. Żakt, i  mo na łatwo sprecyzować przyczynę dyskryminacji, odró nia dyskryminację bezpo rednia od 
dyskryminacji po redniej. 

Art. 183a § 4 k.p.12 charakteryzuje dyskryminację po redni . Polega na nierównym traktowaniu w zatrudnieniu 
wszystkich lub znacznej liczby pracowników nale cych do grupy wyró nianej ze względu na jedn  lub kilka przyczyn 
uznanych za dyskryminuj ce, je eli dysproporcje te nie mog  być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. 
Polega ona na działaniu z pozoru obojętnym, które prowadzi jednak do skutków niekorzystnych dla pracownika. 
Przykładem dyskryminacji po redniej jest praktykę ustalania stawki wynagrodzenia osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy na ni szym poziomie ni  pracowników pełnoetatowych, przy czym okazuje się, e pracownikami 
zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu s  przede wszystkim kobiety13. Cech  charakterystyczn  dyskryminacji 
po redniej jest fakt, i  sama czynno ć nie ma charakteru dyskryminacyjnego, tak więc nie mo na jej łatwo sprecyzować. 
Zazwyczaj to skutek jaki dane działanie wywołało stanowi o tym, e mamy do czynienia z dyskryminacj  po redni . 
Cecha dyskryminacji po redniej jest niemo no ć racjonalnego uzasadnienia danego działania.  

Źyskryminacja bezpo rednia jak i po rednia mog  występować zarówno z jednego jak i kilku powodów 
jednocze nie. Jednak e w przeciwieństwie do dyskryminacji bezpo redniej większe trudno ci sprawia rozpoznanie 

                                                 
7
 W ok “ądu Apela j ego  Poz a iu III W dział P a  i U ezpie zeń “połe z h z d ia  k iet ia ., s g . akt III APa 1/12, 

www.orzeczenia.ms.gov.pl. 
8
 W ok “ądu Naj ższego- Iz a P a , U ezpie zeń “połe z h i “p a  Pu li z h z d ia  paździe ika ., s g . akt II PK / , 

http://sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20PK%2082-12-1.pdf 
9
 )o . M. )ieliński, Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy, „P a a i )a ezpie ze ie “połe z e ,  /  

10
 art. 18

3a §  k.p. sta o i: „ D sk i o a ie ezpoś ed ie ist ieje ted , gd  p a o ik z jed ej lu  z kilku p z z  ok eślo h  §  ł, jest lu  
ógł  ć t akto a   po ó al ej s tua ji iej ko z st ie iż i i p a o i . 

11
 M. Stojek- “i ińska, M. A ozie i z, O o iązki p a oda , [w:] Prawo pracy 2014. Meritum, red. K. Jaśko ski, Wa sza a , s.  

12
 art. 18

3a §  k.p. sta o i: „ Dyskryminowanie poś ed ie ist ieje ted , gd  a skutek pozo ie eut al ego posta o ie ia, zastoso a ego k te iu  
lu  podjętego działa ia stępują lu  ogł  stąpić ieko z st e d sp opo je al o sz zegól ie ieko z st a s tua ja  zak esie a iąza ia 
i oz iąza ia stosu ku p a , a u kó  zat ud ie ia, a a so a ia o az dostępu do szkole ia  elu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec 

sz stki h lu  z a z ej li z  p a o ikó  ależą h do g up  óż io ej ze zględu a jed ą lu  kilka p z z  ok eślo h  § , h a że 
posta o ie ie, k te iu  lu  działa ie jest o iekt ie uzasad io e ze zględu a zgod  z p a e  el, któ  a ć osiąg ięt , a ś odki służą e 
osiąg ię iu tego elu są łaś i e i ko ie z e . 
13

 Zob. M. Ge sdo f , K. Rą zka, M. Ra zko ski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 82-83 

http://kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem
http://kodeks-pracy.org/IV-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika/kwalifikacje-zawodowe-pracownikow
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dyskryminacji po redniej. Ułatwieniem analizy czy dane zjawisko jest dyskryminacja po rednia będzie zastosowanie 
testu w postaci odpowiedzi na pytania:  

1) Czy dane działanie posiada cel zgodny z prawem? 
2) Czy rodki maj ce słu yć osi gnięciu tego celu s  wła ciwe, konieczne i proporcjonalne?14. 
 
MOLESTOWANIE SEKSUALNE JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ DYSKRYMINACJI 
Więcej uwagi nale y po więcić problematyce molestowania seksualnego pracownika, które „ objawia się w 

poddaniu pracownika dyskryminacji ze względu na jego płeć, a przybiera postać ka dego zachowania o charakterze 
seksualnym lub odnosz cym się do płci pracownika, maj cego za cel naruszenie godno ci pracownika lub gro cym 
takim naruszeniem, w szczególno ci stworzenie wobec niego zastraszaj cej, wrogiej, poni aj cej, upokarzaj cej lub 
uwłaczaj cej atmosfery”15. Przepisy o molestowaniu seksualnym zostały oprócz kodeksu pracy zawarte równie  w 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 23 i art. 24 ( dalej: kc), oraz dyrektywach: 2000/43/WE, 
2000/78/WE i 2002/73/WE16. 

Aby stwierdzić, e dane zachowanie uznawane jest za molestowanie seksualne musz  zaistnieć odpowiednie 
przesłanki. Pierwsza z nich mówi, e dane zachowanie musi być uwłaczaj ce, przykre, niepo dane w stosunku do 
osoby, do której się odnosi. Zachowanie to ponadto musi mieć charakter seksualny lub opierać się na seksualno ci, oraz 
stwarzać dla odbiory sytuację zagro enia, wrogo ci lub poni enia w rodowisku pracy. Ostatnia przesłanka uznania 
dane zachowanie za molestowanie seksualne zachodzi wówczas gdy, dana osoba odmawia, a takie zachowanie stanowi 
dla pracodawcy lub pracowników podstawę do wydania decyzji odno nie zatrudnienia, awansu, płacy lub innej decyzji 
odnosz cej się do zatrudnienia.  

W literaturze wyró nia się dwie podstawowe formy molestowania seksualnego. Pierwsza z nich jest molestowanie 
typu qui pro quo czyli co  za co . Charakteryzuje się ono nakłanianiem do kontaktów seksualnych, przy wykorzystaniu 
pewnej przewagi np. gdy molestowania seksualnego dopuszcza się przeło ony. Ta forma molestowania uchodzi za 
najbardziej odczuwalny przejaw molestowania seksualnego. 

Inny rodzaj molestowania seksualnego przybiera formę stwarzania nieprzyjaznych warunków pracy. Sprawc  tego 
modelu molestowania mo e być współpracownik ofiary. Polega on na niepo danym, niechcianym przez ofiarę 
zainteresowaniu seksualnym bezpo rednio skierowanym pod adresem konkretnej osoby, który negatywnie wpływa na 
obni enie efektywno ci pracy. 

Molestowanie seksualne najczę ciej przybiera postać flirtowania, które często jest obra liwe, domagania się o 
korzy ci seksualne, wszelkiego rodzaju sugestii, aluzji, oraz czynienia propozycji niepo danych przez drug  stronę, 
zaczepek słownych o charakterze seksualnym, jak równie  opowiadania spro nych artów oraz prezentowania tre ci o 
charakterze pornograficznym17. 

Skutkiem zjawiska jest naruszenie godno ci pracownika, tak więc ofiara mo e skorzystać z roszczeń wynikaj cych 
ze wspomnianego wy ej art.24 kc18, poniewa  naruszona zostaje godno ć danego pracownika. W zwi zku ze szczególn  
dolegliwo ci  tego rodzaju dyskryminacji pracodawcy powinni przywi zywać szczególn  wagę do przeciwdziałania jego 
powstawaniu. Konsekwencje molestowania seksualnego ponosi nie tylko ofiara tego zdarzenia, ale i całe 
przedsiębiorstwo ze względu na powstaj ce wówczas niepochlebne opinie i komentarze. 

 
WYJ TKI OŹ ZAKAZU NIźRÓWNźżO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU 

 Zgodnie z art. 183b § 2 k.p. zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj  działania proporcjonalne 
do osi gnięcia zgodnego z prawem celu ró nicowania sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn wymienionych w 
art. 183a § 1 k.p, z zastrze eniem, e rodzaj pracy powoduję, i  przyczyna wymieniona w tym przepisie jest 
rzeczywistym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi. Jest to katalog zamknięty. W zwi zku z tym nie s  
kwalifikowane jako naruszenie powy szej zasady sytuacje polegaj ce naŚ  

                                                 
14

 Zob. przypis 6, s. 93-94 
15

 Zob. M. Lewandowski, O h o a p a o ika p zed d sk i a ją  polski  p a ie p a , „Palest a ,  -4/ 2014, s. 142 
16

 Dyrektywy 2000/43/WE, 2000/78/WE: patrz przypis 3, Dyrektywa 2002/73/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z dnia 23 

ześ ia  . z ie iają a d ekt ę Rad  / /EWG  sp a ie p o adze ia  ż ie zasad  ó ego t akto a ia ęż z z  i kobiet w zakresie 

dostępu do zat ud ie ia, kształ e ia i a a su za odo ego o az a u kó  p a  Dz.U. L /  z . .  
17

 Mobbing i dyskryminacja. Poradnik prawny,[o li e], dostęp: . . , http://mobbing-dyskryminacja.pl/molestowanie.html 
18

 P zepis a t.  k : A t. . § . Te , z je do o oso iste zostaje zag ożo e udz  działa ie , oże żądać za ie ha ia tego działa ia, h a że ie jest 
o o ezp a e. W azie doko a ego a usze ia oże o  także żądać, aże  oso a, któ a dopuś iła się a usze ia, dopeł iła z oś i pot ze h do 
usu ię ia jego skutkó ,  sz zegól oś i aże  złoż ła oś iad ze ie odpo ied iej t eś i i  odpo ied iej fo ie. Na zasada h przewidzianych w kodeksie 

oże o  ó ież żądać zadośću z ie ia pie ięż ego lu  zapłat  odpo ied iej su  pie ięż ej a skaza  el społe z . § . Jeżeli skutek a uszenia 

do a oso istego została ządzo a szkoda ajątko a, poszkodo a  oże żądać jej ap a ie ia a zasada h ogól h. § . P zepis  po ższe ie 
u h iają up a ie io  p ze idzia   i h p zepisa h,  sz zegól oś i  p a ie auto ski  o az  p a ie alaz z . 
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1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn zdefiniowanych w Kodeksie pracy jako czynnik 

dyskryminuj cy np. płeć, je eli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powoduj , e przyczyna lub przyczyny 
wymienione w tym przepisie s  rzeczywistym i decyduj cym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi  

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, je eli jest to 
uzasadnione przyczynami niedotycz cymi pracowników bez powoływania się na inn  przyczynę lub inne przyczyny 
wymienione w art. 183a  

3) stosowaniu rodków, które ró nicuj  sytuację prawn  pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub 
niepełnosprawno ć  

4) stosowaniu kryterium sta u pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad 
wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia 
odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. 

 Ponadto, nie s  uznawane za naruszenie zasady równego traktowania działania polegaj ce na wyrównywaniu 
szans niektórych grup pracowników wyró nionych ze względu na czynnik dyskryminuj cy poprzez zmniejszenie na 
ich korzy ć faktycznych nierówno ci np. wyrównanie zasad równego opłacania za tę sam  pracę kobiet i mę czyzn. 
Źozwolone jest ró nicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie, je eli czynniki te stanowi  konieczne 
wymogi zawodowe. „Zasada ta ma zastosowanie w przypadku ko ciołów, innych zwi zków wyznaniowych, oraz 
organizacji, których cel działania pozostaje w bezpo rednim zwi zku z religi  lub wyznaniem, np. szkoła wyznaniowa 
zatrudnia nauczycieli okre lonego wyznania”19. Pracodawca ma równie  mo liwo ć obrony przed zarzutem 
dyskryminacji, je eli wyka e, e skutki danych sytuacji zostały wywołane obiektywnymi powodami, do których mo na 
zaliczyć np. posiadane przez pracowników kwalifikacje zawodowe.  

Innym przykładem zachowań pracodawcy niestanowi cych dyskryminacji jest wydawanie przez pracodawcę 
zgodnych z prawem poleceń dotycz cych pracy20. „Równie  stosowanie kar porz dkowych nie mo e stanowić 
dyskryminacji, zwłaszcza je eli prawidłowo ć tych kar została zweryfikowana w tocz cym się wskutek odwołania od 
tych kar postępowaniu”21. 

 Powy szy katalog okoliczno ci usprawiedliwiaj cych ró nicowanie sytuacji pracowników poszerzony jest o 
kontratypy z art. 183b § 2 pkt 2 k.p., który pozwala na wypowiedzenie warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru 
czasu pracy pracownikowi z przyczyn niedotycz cych pracowników, § 3 tego samego artykułu dopuszczaj cy 
ró nicowanie sytuacji prawnej pracownika z uwagi na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawno ci, oraz § 4 daj cy 
podstawę do stosowania kryterium sta u pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników. 
Musz  to być działania proporcjonalne do osi gnięcia zgodnego z prawem celu.  

 Podsumowuj c, zró nicowanie sytuacji pracowników jest nieuniknione ze względu na charakterystykę 
stanowisk pracy i dynamikę procesu jej wykonywania., nie mo e ono jednak opierać się na kryterium 
dyskryminuj cym22. 

 
SKUTKI NARUSZENIA ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY 
Postanowienia naruszaj ce zasadę równego traktowania zawarte w umowie o prace s  niewa ne (art.18 § 3 k.p.), 

choćby pracownik wyraził na nie zgodę. Zamiast nich nale y stosować odpowiednie przepisy prawa pracy. Je eli np. w 
umowie przewidziano mniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego ni  ustawowy, postanowienie to jest niewa ne, a 
zamiast tego stosuje się przepis ustawowy. Co więcej, naruszenie zasady równego traktowania z reguły stanowić będzie 
naruszenie przez pracodawcę obowi zku stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników 
oraz wyników ich pracy (art. 94 pkt 9 k.p.). 

Zgodnie z wprowadzonymi do polskiego Kodeksu pracy przepisami poszkodowanemu pracownikowi przysługuje 
szeroki zakres ochrony. W pierwszej kolejno ci okre lony w art. 183e § 1 Kodeksu pracy, zakaz wyci gania 
negatywnych konsekwencji tzw. zakaz działań odwetowych względem pracownika, który skorzystał z uprawnień 
przysługuj cych mu z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu23.  

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w sposób zawiniony ma 
prawo rozwi zania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy. Mo na to zakwalifikować jako 
cię kie naruszenie przez pracodawcę obowi zków względem pracownika. Przysługuje mu równie  prawo do 
odszkodowania zgodnie z art. 183d k.p. w wysoko ci nie ni szej ni  minimalne wynagrodzenie za pracę. Odszkodowania 
mo e dać pracownik, jak równie  kandydat na pracownika, oraz były pracownik w stosunku do którego pracodawca 

                                                 
19

 Zob. przypis 11 
20

 Zob. Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 20 
21

 W ok “ądu Naj ższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń “połe z h i “p a  Pu li z h z d ia  lutego ., s g . akt II PK / , Legalis 
22

 Zob. przypis 4, s. 145 
23

 Ta że. 
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naruszył tę zasadę. Według SN ma ono w pierwszym rzędzie kompensować szkodę na osobie i w tym zakresie nosi 
charakter swoistego zado ćuczynienia za doznan  z tytułu dyskryminacji krzywdę24. Odpowiedzialno ć na podstawie 
wy ej wymienionego przepisu ponosi pracodawca. Równie  wówczas, je eli nie dokonał naruszenia zasady równego 
traktowania osobi cie, ale gdy miał wiadomo ć, e dokonuje tego osoba działaj ca w jego imieniu i nie zapobiegł 
temu25.  

 Zakres odszkodowania obejmuje uszczerbek w dobrach maj tkowych, jak i niemaj tkowych26. wiadczy o tym 
spełnienie prawa do odszkodowania w wysoko ci minimalnego wynagrodzenia bez wykazania jakiejkolwiek szkody. 
Pozostaje to w zgodzie z przepisami kodeksu pracy dotycz cymi ochrony przed dyskryminacj . Równie  mo liwy jest 
zbieg tego roszczenia z odszkodowaniem za wadliwe rozwi zanie stosunku pracy. Jednoczesne naruszenie przez 
pracodawcę zakazu dyskryminacji prowadz ce do rozwi zania stosunku pracy, powoduje po stronie pracownika 
odrębne roszczenie odszkodowawcze okre lone w art. 183d k.p. Ma to na celu wyrównanie szkody maj tkowej i szkody 
na osobie pracownika, wobec którego pracodawca dopu cił się dyskryminacji27.  

 Naruszenie zasady równego traktowania mo e powodować równie  inne konsekwencje, zarówno prawne jak i 
pozaprawne, odczuwalne dla osoby dotkniętej dyskryminacj , jak i dla pracodawcy. Pracownik mo e w razie dokonania 
przez pracodawcę z naruszeniem zasady równego traktowania nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy na czas 
okre lony wyst pić z roszczeniem z art. 45 k.p.28. Ponadto, je eli w wyniku dyskryminacji doszło do naruszenia dóbr 
osobistych mo e dochodzić roszczeń z art. 24 kc29. Umo liwia to osobie, której dobro zostało naruszone dać 
zaniechania takiego działania, dopełnienia czynno ci do usunięcia jego skutków jak równie  zado ćuczynienia 
pienię nego lub zapłaty odpowiedniej sumy pienię nej na wskazany cel społeczny, a w razie powstania szkody 
maj tkowej jej naprawienie na zasadach ogólnych. Warto te  wspomnieć, e dopuszczenie się dyskryminacji w 
zatrudnieniu stanowić mo e w okre lonych warunkach wykroczenie lub nawet przestępstwo, gdy narusza prawa 
pracownika zło liwie30.  

 Źyskryminacja jest więc praktyk  zakazan . Źu a rola zarówno w jej zwalczaniu, jak i wcielaniu w ycie 
zasady równego traktowania przypada przedsiębiorcom- pracodawcom. Często złe zarz dzenie mo e być doskonałym 
podło em dla tej patologii31. W efekcie, skutkiem działań dyskryminuj cych jest utrata przez pracodawcę 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracownikom, którzy do wiadczyli tych działań mo e udzielać się poczucie 
zniechęcenia wynikaj ce ze wiadomo ci braku wsparcia ze strony pracodawcy. Ponadto, dyskryminowanie czę ci 
kadry pracowniczej działać mo e demotywuj co na ogół pracowników32. Je eli owo zniechęcanie doprowadzi do 
obni enia motywacji, to wpłynie negatywnie na produktywno ć i efektywno ć pracowników, mo e równie  stać się 
bod cem do odej cia od pracodawcy33. Ponadto, pracownik na skutek dyskryminacji jest nara ony na doznanie 
uszczerbku zdrowotnego, zani onej samooceny, braku motywacji do pracy. 

 
PODSUMOWANIE 
Przedstawione rozwa ania pokazuj , i  w orzecznictwie S du Najwy szego odró nia się nierówne traktowanie z 

art.112 k.p., od dyskryminacji uregulowanej w art.113, oraz art. 183a k.p., aczkolwiek cię ko jest wskazać wyra ne 
ró nice pomiędzy nimi. Obowi zek równego traktowania jest jedn  z podstawowych zasad prawa pracy. Nikt nie mo e 
być dyskryminowany ze względu na wiek, płeć, czy orientację seksualn . Zdaniem S du Najwy szego przepisy kodeksu 
pracy odnosz ce się do zakazu dyskryminacji nie maj  zastosowania w przypadkach nierównego traktowania 
niespowodowanego przyczyn  uznan  za podstawę dyskryminacji. 
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 W ok “ądu Naj ższego, . . ., II PK / , O“NCP  -16/2009 
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 Zob. przypis 6, s. 154-155 
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 W ok “ądu Naj ższego – Iz a P a , U ezpie zeń “połe z h i “p a  Pu li z h z d ia  k iet ia ., s g . akt I PK / , Legalis 
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 Zob. przypis 6, s. 156 
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 Zob. przypis 6, s. 159 
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 Ta że. 
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 Zob. Marciniak J., Mo i g, d sk i a ja, olesto a ie. P ze i działa ie  p akt e, Warszawa 2015, s. 98 
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10/2010, s.524 
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 Warto zastanowić się równie  czy ustawodawca zapewnia nale yt  ochronę przed dyskryminacj  

pracowników. Wydaje się, ze polskie prawo pracy tworzy spójny system ochrony pracownika przed negatywnym 
zjawiskiem dyskryminacji. W samym kodeksie pracy znajdziemy zró nicowanie tego zjawiska, podział na 
dyskryminację po redni , bezpo redni , ze względu na wiek czy płeć. Źodatkowo, rodkiem ochrony pracownika jest 
zabezpieczenie go przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy, zagwarantowanymi w art. 183e k.p. Ponadto, 
jego ochronie sprzyjać ma szeroki zakres uprawnień z jakich mo e poszkodowany pracownik skorzystać. 

Podsumowuj c, przestrzeganie zasady równego traktowania w stosunku pracy i prewencja przed jej naruszaniem 
spoczywa w du ym zakresie na pracodawcy, poniewa  dyskryminacja jako patologia rodowiska pracy wpływa na 
funkcjonowanie i ekonomikę przedsiębiorstw. Źlatego te  warto zastanowić się jakie jeszcze rozwi zania mo na 
wprowadzić, aby zmniejszyć skalę wstępowania tego zjawiska. Wreszczie, przybli enie problematyki dyskryminacji 
wydaje się istotne ze względu na powszechno ć i doniosło ć tego zjawiska. wiadczy o tym chocia by fakt, i  jest ono 
przedmiotem analizy wielu orzeczeń S du Najwy szego. 

 
*** 

 
The subject of the article is principle of equal treatment and ban on discrimination in labour law. The article is di-

vided into several parts. At the beginning of the article is defined principle of equal treatment expressed in article 112 of 
the Labour Code, the concept of discrimination from article 113 Labour Code, and the relationship between them. In 
the next parts, the author characterized the equal treatment on the basis of the Labour Code and indicated sources regu-
larizing this issue. What is more, the article presented sexual harassment as a special kind of discrimination. Another 
problem which described the article are exceptions of the principle of unequal treatment. To sum up, the author in the 
article presented the consequences of breaching the principle of equal treatment not only for employees, but also for 
employers. 
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Wstęp 
We współczesnym wiecie przestępstwo fałszowania pieniędzy stanowi powa ne zagro enie dla funkcjonowania 

systemów gospodarczych państw. żłównym powodem rozwoju przestępstwa jest otwarcie granic, które sprzyja 
swobodnemu przemieszczaniu się osób. Istotnym aspektem jest równie  to, e procederem tym zajmuj  się 
zorganizowane grupy przestępcze, które zwykle korzystaj  z nowoczesnej techniki do produkcji fałszywych 
banknotów. Grupy te współpracuj  z osobami, które doskonale wiedz  jak taka produkcja ma wygl dać i jak skutecznie 
podrobić danych banknot. Źlatego pomimo tego, e organy cigania stosuj  ró ne metody organizacyjno- prawne, które 
powinny pomóc w zwalczaniu tego procederu, przestępstwo to nie jest mo liwe do wyeliminowania.  

 
Karnoprawne aspekty fałszowania rodków płatniczych 
Prawidłowy tryb ycia gospodarczego wymaga zaufania do publicznych rodków płatniczych. Przepisy XXXVII 

rozdziału kodeksu karnego pt. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami warto ciowymi chroni  
autentyczno ć pieniędzy, papierów warto ciowych i probierczych przed ich fałszowaniem oraz przed wprowadzaniem 
falsyfikatów do obrotu. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami warto ciowymi maj  zwi zek z 
obrotem gospodarczym, choć ich przedmiot wykonawczy (pieni dze, papiery warto ciowe) wykazuj  cechy zwi zane z 
przedmiotem ochrony tych przestępstw. 

Rozdział XXXVII k.k zawiera następuj ce rodzaje przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 
warto ciowymiŚ 

Przerabianie albo podrabianie pieniędzy i innych rodków płatniczych oraz papierów warto ciowych (art. 310§1 
k.k). 

Puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy i innych rodków płatniczych oraz papierów warto ciowych (art. 310 §2 
k.k). 

Wypadek mniejszej wagi dla przestępstw okre lonych w art. 310 §1 i 2 k.k (art. 310 §3 k.k). 
Przygotowanie do popełnienia przestępstwa okre lonego w art. 310 §1 i 2 k.k ( art. 310 § 4 k.k). 
Puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy, innych rodków płatniczych oraz papierów warto ciowych 

otrzymanych jako prawdziwe ( art. 312 k.k). 
Oszustwo kapitałowe (art.311 k.k). 
Żałszowanie urzędowego znaku warto ciowego ( art. 313 k.k). 
Żałszerstwo znaku urzędowego ( art. 314 k.k). 
Żałszerstwo zalegalizowanego narzędzia pomiarowego lub probierczego (art.315 k.k)1.  
Przez pieni dze rozumie się znaki pienię ne (banknoty i monety) stanowi ce prawny rodek płatniczy, przy czym 

ochronie podlegaj  zarówno polskie jak i zagraniczne rodki płatnicze2. Co jest zgodne z umowami międzynarodowymi 
podpisanymi przez Polskę. Oznacza to, e fałszowanie rodków płatniczych nale y do przestępstw konwencyjnych, 
ciganych w my l represji uniwersalnej. Szczególne znaczenie ma tutaj Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu 

fałszowania pieniędzy i obrotu fałszywymi rodkami płatniczymi, podpisana w żenewie 20 kwietnia 1929 r., 
ratyfikowana przez Polskę3.  

Umy lne fałszowanie pieniędzy i innych rodków płatniczych stanowi zbrodnię, natomiast przestępstwa okre lone 
w art. 310 § 2, 3 i 4 oraz w art. 312 k.k s  występkami. Zgodnie z art. 310 k.k przedmiotem ochrony (zamachu) jest 
zaufanie do autentyczno ci pieniędzy i dokumentów znajduj cych się w obrocie gospodarczym. Podmiotem czynu 
zabronionego jest podmiot powszechny poniewa  przestępstwa z art. 310 mo e popełnić ka dy. Je eli chodzi o stronę 
podmiotow  nie ulega w tpliwo ci, e czyny okre lone w art. 310 k.k we wszystkich postaciach sprawczych mog  być 
popełniane wył cznie umy lnie w zamiarze bezpo rednim, zamiar ewentualny mo e odnosić się do charakteru 
przedmiotu w przypadku czynu okre lonego w art. 310 §2. Strona przedmiotowa przestępstwa okre la, e przestępstwo 

                                                 
1
 Art. 310 –  Usta a z d ia  ze a  . Kodeks ka   Dz.U.  .  poz.  z póź . zm.). 

2
 J. Skorupka, Jesz ze o poję iu pie iądza  p zestępst ie z a t.  k.k, Prokuratura i Prawo 2, 2009, s.6. 

3
 Ko e ja Międz a odo a o z al za iu fałszo a ia pie iędz , podpisa a  d iu . .  .  Genewie, ratyfikowana przez Sejm RP w dniu 

O5.03.1934 r. (Dz.U. nr 102, poz. 919). 
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z art. 310 k.k mo na popełnić w zasadzie tylko przez działanie, przy czym nie mo na wykluczyć zaniechania. 
Przestępstwo to ma charakter materialny (podrobienie, przerobienie), formalny (puszczenie w obieg). Postacie 
zachowania z §1 to (podrabianie, przerabianie, usuwanie oznak umorzenia), §2 (puszcza w obieg, przyjmuje, 
przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła, pomaga w zbyciu lub ukryciu), §4 (czyni przygotowania)4. 

Przedmiotem wykonawczym fałszerstwa okre lonego w artykule 310 k.k. s  pieni dze i inne rodki płatnicze oraz 
dokumenty uprawniaj ce do uzyskania sumy pienię nej lub zawieraj ce obowi zek wypłaty kapitału, odsetek, udziału 
w zyskach, albo stwierdzaj ce uczestnictwo w spółce. Natomiast przez inne rodki płatnicze rozumie się bony skarbowe 
oraz bony towarowe, umo liwiaj ce otrzymanie za nie towaru. Źo innych rodków płatniczych zaliczamy równie  
karty płatnicze.  

Nie spełnia warunków karalno ci fałszywy pieni dz, którego nieprawdziwo ć jest oczywista i widoczna na 
pierwszy rzut oka. Jednak w przypadku, gdy kto  chciałby u yć nawet tak prymitywnie podrobionego pieni dza mo na 
by czyn ten podci gn ć pod nieudolne usiłowanie przestępstwa z art. 310 k.k. lub przestępstwa oszustwa. 
Do wyczerpania znamion wy ej omawianego przestępstwa wystarczy wytworzenie choćby jednego falsyfikatu nawet, 
je li nie wyst piło puszczenie go w obieg. Nie popełnia przestępstwa osoba, która podrobiła pieni dz sprzed 
denominacji w 1997r., pieni dz międzywojenny lub numizmaty, poniewa  przedmiotem omawianego przestępstwa nie 
mog  być pieni dze wycofane z obiegu, gdy  nie s  ju  prawnym rodkiem płatniczym. 

Usunięcie oznak umorzenia okre lone w art. 310 § 1 k.k polega na przywróceniu pieni dzom, lub innym 
dokumentom prawa do uczestniczenia w obrocie gospodarczym. Celem umorzenia jest przecie  uznanie konkretnego 
dokumentu za niewa ny, wył czony z obiegu. Usunięcie oznak umorzenia sprawia, e przedmiot bezwarto ciowy 
uzyskuje z powrotem swoj  warto ć. 

Klasyfikacja fałszywych pieniędzy 
Podmiotem poznaj cym jest organ procesowy, a biegły jest osob , która dostarcza pewnych informacji. Według 

art. 194 k.p.k. organ procesowy w postanowieniu okre la przedmiot i zakres ekspertyzy, lecz dopiero odpowiednie 
pytania dla biegłych wyznaczaj  zakres opinii. Podstaw  powołania biegłych z Źepartamentu źmisyjno-Skarbcowego 
Narodowego Banku Polskiego s  wnioski o wykonanie ekspertyz znaków pienię nych5. 

ŹźS NBP ma wył czno ć w zakresie przeprowadzania ekspertyz dotycz cych oceny prawdziwo ci banknotów. Jest 
to ustanowione na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim i zarz dzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pienię nych6. Z punktu widzenia procesowego dominacja DES NBP w 
sprawie ekspertyz banknotów nie jest adnym monopolem, gdy  zarz dzenia Prezesa NBP nie mog  regulować kwestii 
proceduralnych w sprawach karnych. źksperci policyjni wykonuj  jedynie wstępne analizy, okre laj c tylko, czy 
pieni dz jest autentyczny. Biegli z ŹźS NBP dysponuj  najpełniejszym materiałem porównawczym, gdy  instytucja ta 
jest w Polsce jedynym emitentem banknotów. Z tre ci takich ekspertyz mo na się dowiedzieć, czy fałszywe banknoty 
danego typu były ju  wcze niej notowane przez ŹźS. Uzyskuje się równie  informacje jakiej sprawy to dotyczyło, jaka 
jednostka policji czy prokuratury j  prowadziła i który to był falsyfikat tego typu w danym roku. 

W celu usprawnienia procesu wykrywczego prowadzi się klasyfikację ujawnionych fałszywych banknotów. Polega 
to na nadawaniu specjalnego numeru ka dej ujawnionej fałszywce dzięki czemu odnalezienie podobnie podrobionych 
banknotów w ró nych czę ciach kraju pozwala na wnioskowanie, e pochodz  z jednego ródła.  

W skutek tak usystematyzowanych działań unika się prowadzenia postępowań w kilku miejscach jednocze nie w 
poszukiwaniu tej samej nielegalnej wytwórni.  

Żałszywe banknoty s  klasyfikowane w ramach walut i warto ci nominalnej, ze względu naŚ 
podstawow  metodę wykonania, któr  odwzorowano przedni  stronę, 
sposób imitacji zabezpieczeń, 
precyzję wykonania, 
rodzaj zastosowanego papieru, kolorystykę (w tym inne techniki druku, lub metody zastosowane do imitacji 

zabezpieczeń, np. sitodruk, tłocznie folii na gor co s  zaliczane do metod dodatkowych). 
Nieautentyczne monety s  klasyfikowane w ramach walut i warto ci nominalnej, głównie ze względu naŚ 
metodę wyprodukowania, 
parametry techniczne, 
sposób w jaki odwzorowano elementy plastyczne7. 

                                                 
4
 D. G usze ka, N. Kłą z ńska, G. Ła uda, ed.  J. Giezek [ :] Kodeks karny komentarz, Warszawa 2014,s. 1284. 

5
A. Cichy, W t a za ie i kolpo taż fałsz h a k otó   Pols e, Łódź , s. . 

6
 )a ządze ie P ezesa Na odo ego Ba ku Polskiego z d . . .  .,  sp a ie zat z a ia fałsz h z akó  pie ięż h (M.P. z 1989 r., nr 32, 

poz.  z póź . z . . 
7
 T. Malczyk, R. Nesterowicz, O jaś ie ia a h pojęć z iąza h z fałsze st a i pie iędz  w: ) al za ie fałsze st  pie iędz  ed. T. Bo zoł , 

Szczytno 2010, s. 186. 
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Źla fałszywych banknotów lub monet tworzy się klasy fałszerskie. Je li mo liwe jest okre lenie wspólnych cech 

charakterystycznych wyró niaj cych dane falsyfikaty spo ród innych umieszcza się je w tej samej klasie fałszerskiej. 
Cechy charakterystyczne danej klasy fałszerskiej potwierdzaj , e falsyfikaty pochodz  z jednego ródła. W przypadku 
fałszywych banknotów nieposiadaj cych cech, które by je wyró niały tworzona jest klasa ogólna. Indykatyw8 takiej 
klasy posiada element (numer sekwencyjny klasy) składaj cy się z pięciu zer np.Ś PLN0100 K00000. Do takiej klasy 
kwalifikuje się fałszywe banknoty pochodz ce z ró nych wytwórni fałszerskich. Klas ogólnych nie tworzy się dla 
podrobionych monet. Je eli w ramach klasy fałszerskiej podrobione banknoty lub monety ró ni  się niewiele od siebie, 
tworzone s  warianty tych klas i sporz dzany opis. Istnieje powi zanie wariantu z klas , wskazuj ce na 
prawdopodobieństwo pochodzenia z jednej wytwórni. 

Podczas analizy klas fałszerskich banknotów nale y ustalić podstawow  metodę wykonaniaŚ 
P – drukowane,  
L – tonerowe, 
K – atramentowe. 
W przypadku zatrzymania na terenie Polski naszej waluty lub obcej (z wył czeniem euro) indykatyw jest 

zapisywany następuj coŚ np. PLN0200 P00001A. Oznaczenie to składa się z następuj cych czę ciŚ 
trzy pierwsze litery (PLN) oznaczaj  symbol walutyś 
cztery cyfry (0200) oznaczaj  warto ć nominału, w tym przypadku 200 złś 
litera (P) oznacza metodę wykonania szaty graficznejś 
pięć kolejnych cyfr (00001) oznacza kolejny sekwencyjny numer klasyś 
litera umieszczona na końcu indykatywu, oznacza kolejny wariant w tej samej klasie fałszerskiej (A). 
 
Kieruj c się przedstawionymi zasadami zapisu, wzorcowy indykatyw odczytuje się w następuj cy sposóbŚ 
,,Żalsyfikat banknotu 200 zł nale y do klasy fałszerskiej okre lonej jako P1, którego szata graficzna została 

wykonana metod  poligraficzn  (offsetow ). Jest drugim wariantem tej samej klasy fałszerskiej”9.  
 Indykatyw klasy fałszerskiej waluty euro jest zapisywany na podstawie tego samego klucza z t  ró nic , e w 

wypadku tej waluty występuj  klasy wspólne i klasy lokalne. Indykatyw klasy wspólnej jest tworzony przez Centrum 
Analizy Żałszerstw źuropejskiego Banku Centralnego w przypadku, gdy banknoty danej klasy fałszerskiej występuj  w 
znacznych ilo ciach na terenie kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast indykatyw klasy lokalnej jest 
tworzony przez krajowe centra analiz banków centralnych państw Uź w wypadku, kiedy banknoty danej klasy 
fałszerskiej s  redniej jako ci lub występuj  lokalnie. Istnieje mo liwo ć przekształcenia klasy lokalnej przez Centrum 
Analiz Żałszerstw źBC w klasę wspóln , je eli pojawi się większa liczba falsyfikatów danej klasy lokalnej (kryteriumŚ 
200 szt. Żalsyfikatów w jednym kraju) lub w kilku krajach pojawi  się te same klasy lokalne (co najmniejŚ 70 sztuk 
falsyfikatów w kilku państwach). Przykładowy indykatyw banknotów euro wygl da następuj coŚ źUA0500 P0007a. 

 Zmian  w porównaniu do indykatywu waluty polskiej jest pojedyncza litera (A), która oznacza rok emisji 
banknotu (w wypadku litery ,,A” emisję z roku 2002, w przypadku emisji euro w innych latach pojawiaj  się kolejne 
litery alfabetu). 

 Indykatyw źUA0500 P0007a odczytuje sięŚ ,,Żalsyfikat banknotu 500 euro nale cy do wspólnej klasy fałszerskiej 
P7, z 2002 r., którego szatę graficzn  wykonano metodami drukarskimi (offset). Jest drugim wariantem w tej samej 
klasie fałszerskiej”10. 

Natomiast przykładowy indykatyw dla falsyfikatów banknotów euro klas lokalnych jest zapisywany następuj coŚ 
PLA0050 K00036b. Kieruj c się zasadami zapisu jak przy indykatywie klasy wspólnej numer odczytujemy: 

,,Żalsyfikat banknotu 50 euro nale cy do lokalnej klasy fałszerskiej nadanej przez Narodowy Bank Polski, z 
rokiem emisji 2002, klas  fałszersk  oznaczon  jako K36, którego szata graficzna została wykonana metod  kopii 
atramentowej. Jest to trzeci wariant tej klasy fałszerskiej o czym wiadczy literka (b) na końcu numeru. 

W przypadku sfałszowanych monet waluty polskiej oraz obcej (z wył czeniem euro), indykatyw jest zapisywany 
jako: PLN0002 – 00S00001a. Poszczególne elementy tego zapisu oznaczaj Ś 

PLN – symbol waluty zatrzymanej monety, 
następne cztery cyfry (0002) oznaczaj  nominał 2 zł,  
dwie cyfry po my lniku (00) s  na wypadek warto ci groszowej, centowej, lub innej warto ci co zale y od danej 

waluty, 

                                                 
8
 Indykatyw – literowo – f o e oz a ze ie klas  fałsze skiej. 

9
 T. Malczyk, R. Nesterowicz, O jaś ie ia a h …, op. it., s. 187. 

10
 Ibidem, s. 188. 
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litera (S) oznacza podstawow  metodę wykonania podrobionej monety (w prezentowanym indykatywie oznacza, 

e moneta jest tłoczona), 
pięć cyfr (00001) oznacza kolejny sekwencyjny numer klasy fałszerskiej, 
ostatnia litera (a) oznacza wariant klasy. 
Przykładowy indykatyw odczytuje sięŚ 
,,Żalsyfikat monety 2 zł nale y do klasy fałszerskiej oznaczonej jako S1, wykonany metod  tłoczenia. Jest drugim 

wariantem tej klasy”11. 
Indykatyw klas fałszerskich waluty euro jest zapisywany na podstawie identycznego klucza. W wypadku monet 

waluty Unii źuropejskiej występuj  podobnie jak w przypadku banknotów klasa wspólna i klasa lokalna. Indykatyw 
klasy wspólnej tworzy Europejskie Centrum Naukowe i Techniczne.  

Źo klasy wspólnej przydziela się wszystkie podrobione monety euro wykonane metod  tłoczenia i oznacza liter  
(S). Natomiast indykatyw klasy lokalnej tworz  krajowe centra analiz monet. Klasę lokaln  nadaje się wszystkim 
fałszywym monetom wykonanym metod  odlewu. 

Indykatyw klasy wspólnej dla falsyfikatu monety euro wygl da następuj co: CEUAS 01E00006 – 02DEAF, z czego 
poszczególne elementy oznaczaj Ś 

litera (C) oznacza monetę, 
dwie kolejne litery (źU) oznaczaj  klasę wspóln ś 
litera (A) znaczy, e falsyfikat ma wizerunek monety wprowadzonej w 2002 r., 
litera (S) to metoda wykonania (w przypadku klasy wspólnej zawsze jest to metoda tłoczenia), 
następne dwie cyfry (01) to nominał monety 1 euro, 
pojedyncza litera (E lub C) oznacza euro lub centy, 
pięć kolejnych cyfr (00006) to sekwencyjny numer klasy fałszerskiej, 
dwie cyfry po my lniku (02) oznaczaj  rok bicia monety, 
litery (Źź) oznaczaj  stronę narodow  monety euro (w prezentowanym przykładzie jest to strona niemiecka), 
końcowe litery (AŻ) mówi  o występowaniu wariantu w klasie fałszerskiej. 
Według powy szych zasad zapisu, przykładowy indykatyw odczytuje sięŚ 
,,Żalsyfikat monety 1 euro nale cy do klasy wspólnej oznaczonej S06, wykonany metod  tłoczenia, z dat  2002 r., 

wizerunkiem z 2002 r. Jest kolejnym wariantem tej klasy fałszerskiej z niemieck  stron  narodow ”12. 
Indykatyw klasy lokalnej falsyfikatu monety euro jest zapisywany następuj coŚ CŹźAC 20C00014 – 99FRAF, 

poszczególne elementy tego zapisu rozszyfrowuje się tak jak klasę wspóln . Zapis klasy lokalnej wyró nia się drug  i 
trzeci  liter  (Źź) oznaczaj c , e to klasa lokalna utworzona przez Krajowe Centrum Analiz Monet w Niemczech. Te 
litery mog  się ró nić w zale no ci od tego w jakim kraju tworzona jest klasa lokalna przy czym stosuje się oznaczenia 
kraju według kodu ISO.  

Zatrzymanie i postępowanie z fałszywymi pieniędzmi 
Zatrzymanie fałszywego pieni dza zostało uregulowane w art. 35 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o NBP. Artykuł ten 

stwierdza, e fałszywe pieni dze podlegaj  zatrzymaniu bez prawa do zwrotu ich warto ci. Przepis ten stosuje się 
równie  do falsyfikatów pieniędzy walut obcych13. 

Zatrzymanie nieautentycznego znaku pienię nego następuje na podstawie Zarz dzenia Prezesa NBP z dnia 
31.08.1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pienię nych. Osoba działaj ca z ramienia banku lub innego 
podmiotu gospodarczego obowi zana jest do zatrzymania sfałszowanego znaku pienię negoŚ 

od osoby go przedstawiaj cej, 
w razie ujawnienia go w kasie banku lub innego podmiotu gospodarczego. 
Je eli zachodzi podejrzenie, e zatrzymany znak pienię ny został podrobiony przez osobę go przedstawiaj c  lub 

je eli nasuwa się przypuszczenie, e osoba ta wiadomie puszcza w obieg sfałszowany pieni dz, to jednostka, która 
zatrzymała znak pienię ny, obowi zana jest wezwać policję, aby dokonała ujęcia osoby. Po zatrzymaniu bank, lub inny 
podmiot gospodarczy przekazuje falsyfikat wła ciwej miejscowo jednostce Policji wraz z jednym egzemplarzem 
protokołu zatrzymania14. Według okre lonych ,,zasad”15 prowadzenia postępowań w takich sprawach jednostka policji 
po otrzymaniu zatrzymanego banknotu zobowi zana jest zwrócić się do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania przygotowawczego. Następnie policja przesyła podrobiony pieni dz do Wydziału źkspertyz 

                                                 
11

 Ibidem, s. 192. 
12

Ibidem, s. 192. 
13

 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2013 r. poz.  z póź . z . . 
14

 )a ządze ie P ezesa Na odo ego Ba ku Polskiego  sp a ie zat z a ia fałsz h z akó  pie ięż h,op.cit. 
15

 Zasady szczególnej organizacji p a   zak esie sz z a ia i p o adze ia a te e ie k aju postępo ań p z goto a z h  sp a a h o fałszo a ie i 
kolpo taż k ajo h z akó  pie ięż h, Wa sza a, d . . .  ., L.dz. Ad – / /  Ko e d  Głó ej Poli ji. 
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Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP z wnioskiem o ekspertyzę. W przypadku, gdy oka e się, e jest to falsyfikat, 
do jednostki Policji wraca ekspertyza a sam banknot zostaje zatrzymany w depozycie. W wypadku, kiedy taki pieni dz 
okazuje się autentyczny, wtedy wraz z ekspertyz  zwraca się jego równowarto ć. Wa n  zasad  jest, aby nie dotykać 
zatrzymywanych banknotów, poniewa  w dalszym toku postępowania przygotowawczego mo e wyst pić potrzeba 
przeprowadzenia badań daktyloskopijnych, biologicznych, lub mechanoskopijnych. 

Policjant prowadz cy postępowanie w sprawie fałszywych pieniędzy powinienŚ 
Zatrzymać podejrzany znak pienię ny w drodze czynno ci procesowych tak, aby utrwalić dowody przestępstwa 

(na protokół zatrzymania przedmiotów zgodnie z art. 217 kpk, protokół przeszukania zgodnie z art. 219 k.p.k). Policjant 
równie  obligatoryjnie dokonuje oględzin znaku pienię nego zgodnie z art. 207 k.p.k. 

Zatrzymany pieni dz zabezpieczyć tak, aby nie zatrzeć ladów kryminalistycznych. 
Przesłuchać w charakterze wiadka osobę, u której znaleziono pieni dz (w odpowiednich przypadkach z 

poinformowaniem o tre ci art. 183 k.p.k), na temat wej cia przez tę osobę w posiadanie falsyfikatu. W tym ustalenie 
czasu i miejsca wej cia w posiadanie a tak e danych osoby, od której wiadek otrzymał falsyfikat. 

Po przesłuchaniu oraz ocenie wiarygodno ci wiadka pobrać materiał porównawczy w postaci linii papilarnych, po 
wcze niejszym wyra eniu zgody przez wiadka, w celu przeprowadzenia badań eliminacyjnych (od podejrzanego 
nale y pobrać odciski linii papilarnych w trybie art. 74 k.p.k). 

W razie zatrzymania du ej liczby fałszywek nale y wykonać oględziny uwzględniaj ce cechy szczególne 
wykonania, pozwalaj ce na okre lenie o rodka fałszerskiego. 

Przekazać zatrzymany pieni dz do ŹźS NBP z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy. Banknoty przesyła się 
zabezpieczone w sposób uniemo liwiaj cy ich dotykanie. Na kopercie w której jest falsyfikat umieszcza się napis ,,nie 
dotykać bez rękawiczek”. W tre ci obligatoryjnie zaznacza się, e fałszywki po ekspertyzie podlegaj  zwrotowi do 
jednostki Policji w celu dalszych badań kryminalistycznych. 

Po ekspertyzie NBP, falsyfikaty nale y zwrócić do jednostki Policji wykonuj cej czynno ci w ledztwie. Źopiero 
po takiej ekspertyzie, w wyniku której potwierdza się, e s  to falsyfikaty, mo na wnioskować o przeprowadzenie 
innych analiz, np. techniczne badania dokumentów16. 

Podstawowymi czynno ciami podejmowanymi przez jednostkę Policji w zwi zku z ujawnieniem falsyfikatu jestŚ 
wyst pienie do wła ciwej miejscowo prokuratury z wnioskiem o wszczęcie ledztwa o czyn z art. 310 § 1 k.k, je eli 

oczywi cie zebrany materiał uzasadnia podejrzenie, e sprawca podrobił pieni dze, 
wszczęcie dochodzenia o czyn z art. 310 § 2 k.k, je eli zgromadzony materiał uzasadnia podejrzenie, e sprawca 

puszczał w obieg pieni dz lub go w takim celu przyjmował, przechowywał, przewoził, przenosił, przesyłał albo pomagał  
w jego zbyciu lub ukryciu. 

wszczęcie dochodzenia o czyn z art. 310 § 4 k.k, je eli zebrany materiał uzasadnia podejrzenie, e sprawca czynił 
przygotowania do przestępstwa z art. 310 § 1 lub 2 k.k17. 

 Najczęstszymi ródłami informacji o ujawnieniu falsyfikatów s Ś 
zawiadomienia od instytucji finansowych, przedsiębiorców itp.,  
zawiadomienia od oddziałów NBP i innych banków, 
zawiadomienia DES NBP o ujawnieniu falsyfikatu i potwierdzeniu tego w ekspertyzie, 
zgłoszenia obywateli, którzy weszli w posiadanie fałszywek, 
własne ustalenia policji18. 
Zwalczanie fałszerstw pieniędzy zgodnie z normami prawa międzynarodowego jest scentralizowane. Według art. 

12 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu fałszerstw pieniędzy w ka dym z państw, które j  podpisały, nale y 
powołać krajowe biuro centralne. Źo zadań tych biur nale yŚ 

Organizacja według wewnętrznego ustawodawstwa dochodzeń w sprawach o fałszerstwa pieniędzy. 
Współpraca z instytucjami emisyjnymi, władzami policyjnymi oraz z biurami centralnymi innych państw. 
Centralizacja wszystkich informacji, które mog  ułatwić prowadzenie spraw i ciganie przestępstw o fałszerstwa 

pieniędzy. 
Współpraca międzynarodowa, wspólne szkolenia i wymiana informacji19. 
Zadania krajowego biura centralnego powierzono Komendzie żłównej Policji. Komórk  organizacyjn  KżP 

wykonuj c  zadania biura centralnego jest CB  KżP. Żunkcjonowanie krajowego biura centralnego w Polsce 

                                                 
16

 T. Malczyk, R. Nesterowicz, Takt ka a h z oś i  sp a a h o fałsze st a pie iędz   

w: ) al za ie fałsze st  pie iędz  ed. T. Bo zoł , “z z t o , s. . 
17

 )asad  sz zegól ej o ga iza ji p a   zak esie sz z a ia i p o adze ia a te e ie k aju postępo ań p z goto a z h  sp a a h o fałszo a ie i 
kolpo taż k ajo h z akó  pie ięż h, op.cit. 
18

 Ibidem. 
19

 Ko e ja Międz a odo a o z al za iu fałszo a ia pie iędz , op.cit. 
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uregulowane jest aktami normatywnymi o charakterze resortowym, które maj  zastosowanie jedynie w Policji. Więc 
biuro to nie mo e wykonywać zadań zgodnie z konwencj  z 1929 r. wobec innych instytucji ze względu na brak 
wła ciwych delegacji ustawowych i przepisów wykonawczych. W Wydziale do zwalczania Zorganizowanej 
Przestępczo ci Kryminalnej CB  KżP utworzono nieetatowy Zespół do zwalczania Żałszerstw Pieniędzy w celu 
realizacji zadań krajowego biura centralnego. Zespół do zwalczania Żałszerstw Pieniędzy jest centraln  jednostk  
koordynuj c  dla jednostek Policji, współpracuj c  z NBP, Ministerstwem Żinansów, Ministerstwem Sprawiedliwo ci, 
oraz OLAF-em i źuropolem. Poleceniem zastępcy KżP ds. kryminalnych (Ldz. Mb-1785/08 z 7 pa dziernika 2008 r.) 
oraz wytycznymi zastępcy dyrektora CB  KżP (Ldz. Mb-844/09 z 5 maja 2009 r.) wprowadzono zasady zwalczania 
przestępczo ci fałszerstw pieniędzy. Wprowadzono równie  szczeble koordynacji rejonowej, wojewódzkiej, krajowej i 
międzynarodowej. Na ka dym szczeblu wyznaczono koordynatorów w jednostkach Policji. System zwalczania tej 
przestępczo ci zakłada wymianę informacji na ró nych szczeblach, wykorzystanie jednolitych formularzy, korzystanie 
z analizy kryminalnej, korzystanie z krajowego sytemu informacji policyjnej, oraz stosowaniu metodyki i zasad w 
postępowaniach przygotowawczych (Ad-1973/638/2001). 

Oprócz konwencji z 1929 r. istniej  równie  przepisy Unii źuropejskiej dotycz ce ochrony wspólnej waluty, do 
których przestrzegania s  zobowi zane wszystkie kraje członkowskie, niezale nie od tego czy ich walut  jest euro.  

Podpisane przez Rzeczpospolit  Polsk  przepisy nakładaj  na nas następuj ce zobowi zaniaŚ 
Zwiększenie ochrony euro poprzez wy sze sankcje karne20. 
Uznanie źuropolu jako centralnego biura do zwalczania fałszowania waluty euro21.  
Centralizację informacji o fałszowaniu pieniędzy, oraz przekazaniu ka dej informacji o fałszowaniu euro do 

źuropolu. Wymiana informacji między krajowym biurem centralnym a krajow  jednostk  źuropolu22. 
Zapewnienie przekazywania przez krajowe biura centralne do źuropolu informacji o postępowaniach w sprawach 

o fałszerstwa euro i innych przestępstwach zwi zanych z t  walut 23. 
  
Zakończenie 
Istniej  dowody, e przestępstwo fałszowania pieniędzy było popełniane ju  w redniowieczu. Wraz z upływem lat 

fałszerze coraz bardziej ulepszali swoje metody i obecnie pomimo wielu uregulowań prawnych oraz podejmowania 
działań przez organy cigania przestępstwo to nie jest mo liwe do całkowitego wyeliminowania. Źlatego aby skutecznie 
zwalczać ten proceder nale y zapoznać się z obowi zuj cymi unormowaniami prawnymi oraz z metodami fałszowania 
pieniędzy. Nie ulega równie  w tpliwo ci, e istotne jest ci głe poszerzanie wiedzy zwłaszcza przez policjantów 
dotycz cej stosowania taktyki i techniki zwalczania przestępczo ci zwi zanej z fałszowaniem pieniędzy i z 
wprowadzaniem falsyfikatów do obiegu. 

 
*** 

 
 In the modern world the crime falsification of money is a serious threat to the functioning of the economic sys-

tem of states. The main reason for the development of crime is to open the borders, which facilitates the free movement 
of persons. An important aspect is also the fact that out, that deal with organized crime groups, which typically use 
modern technology to produce counterfeit banknotes. These groups work with people who know exactly how this 
production will look like and how to successfully fake banknote data. Therefore, despite the fact that law enforcement 
agencies use different legal organizational methods, which should help combat this practice, the offense is not possible 
to eliminate. 

                                                 
20

 De zja a o a Rad  WE  / /W“i“W z  aja  .  sp a ie z iększe ia o h o  pop zez sa k je ka e i i e sa k je za fałszo a ie  
z iązku z p o adze ie  eu o DzU L  z 14/06/2000). 
21

 Decyzja Rady (WE) 2005/511/WSiSW z 12 lipca 2005 r. w sp a ie o h o  eu o p zed fałszo a ie  pop zez z a ze ie Eu opolu jako iu a 
e t al ego ds. z al za ia fałszo a ia eu o, DzU L  z 16/07/2005). 

22
 Rozpo ządze ie Rad  WE  nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. usta awiają e środki iez ęd e dla o hro y euro przed fałszowa ie , DzU L  

z 4/ /  oraz Rozporządze ie Rady WE  r 1339/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. rozszerzają e działa ie rozporządze ia WE  r 1338/2001 

usta awiają ego środki iez ęd e dla o hro y euro przed fałszowa ie  a Państwa Czło kowskie, które ie przyjęły euro jako swojej jed ej waluty, 
(DzU L 181 z 04/07/2001). 
23

 De zja Rad  WE  / /W“i“W z  g ud ia  .  sp a ie o h o  eu o, p zed fałszo a ie , DzU L  z / / . 
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 Źziałalno ć zwi zków zawodowych w szerokim spektrum zapewnia ochronę praw pracowniczych, jej 

charakter niejednokrotnie ma znacz cy wpływ na relację pracownika z pracodawc . Szeroki zakres uprawnień w jakie 
ustawodawca zaopatrzył zwi zki zawodowe pomaga w wykonywaniu ich roli ochronnej jak równie  pozwala na 
reprezentowanie ludzi pracy w sytuacjach zagra aj cych ich stosunkowi pracy. Źziałalno ć zakładowych organizacji 
zwi zkowych pozwala na indywidualne podej cie do spraw pracowniczych jak równie  ochronę rodowiska pracy w 
jakim z wykonuj  wiadczenie pracy okre lone grupy pracownicze. Jednoczesna znajomo ć charakteru wykonywanej 
pracy pozwala na zapewnienie ochrony praw i interesów okre lonych grup społecznych.  

Zwi zki zawodowe tworzone s  w celu ochrony praw i prowadzenia interesów pracowniczych zarówno 
zawodowych jak równie  socjalnych. Ustawa o zwi zkach zawodowych wyznacza tym samym jasny cel działania 
zwi zków, jednocze nie zapewniaj c im niezale no ć w swojej działalno ci statutowej. Źzięki niej zwi zki zawodowe s  
chronione przed wpływami pracodawców na ich działanie, podkre laj c idee zrzeszania i reprezentacji ludzi pracy. 
Ustawodawca zawarł równie  obowi zek równego traktowania wszystkich zwi zków zawodowych, maj c na uwadze 
ró norodno ć pod względem liczebno ci zwi zków, charakteru wykonywanej pracy przez jego członków itp. Prawo do 
tworzenia i przynale no ci do zwi zku zawodowego ma ka dy pracownik niezale nie od podstawy prawnej na której 
opiera się jego stosunek pracy, jest to jedna z podstawowych wolno ci zwi zkowych, jak równie  zakaz dyskryminacji 
osób przynale cych do zwi zku. Reprezentacja jak i ochrona pracowników zawarta w statucie zwi zku odnosi się 
przede wszystkim do interesów pracowniczych oraz ich praw, nie tylko w zakresie zbiorowym ale równie  
indywidualnym. W kontek cie interesów pracowniczych nale y wyró nić charakter tego pojęcia, odnosz  się one do 
postulatów i dań jakie podnosz  zwi zki zawodowe, nie s  zale ne od posiadanych uprawnień. Natomiast prawa 
rozumiane s  jako ju  posiadane uprawnienia odnosz ce się co do wykonywanej pracy, płacy czy warunków 
socjalnych1. Reprezentacyjna działalno ć zwi zków zawodowych nie odnosi się tylko do kręgu pracodawców, mog  one 
równie  reprezentować pracowników na arenie krajowej i międzynarodowej. Reprezentacja w tym wymiarze ma 
pomóc w zapewnieniu lepszych warunków pracy nie tylko dla zrzeszonych przez zwi zek pracowników ale tak e 
pozostałych pracowników, przejawiaj c tym samym zbiorowy charakter zwi zków zawodowych. Pomimo tak szerokiej 
mo liwo ci działania na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej występuje tak e zindywidualizowany obowi zek 
pomocy pracownikowi w zakresie jego interesów i praw. Zwi zki zawodowe s  zobligowane do pomocy poszczególnym 
pracownikom w sprawach indywidualnych swoich członków jak równie  osób postronnych je eli te zwróc  się z 
wnioskiem o pomoc. Zakres działalno ci zwi zkowej ustawa o zwi zkach zawodowych rozszerza równie  o kontrole 
nad przestrzeganiem praw i interesów pracowniczych, jak równie  emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. 
Nadana przez ustawodawcę funkcja kontrolno-nadzorcza nie skutkuje jednak mo liwo ci ingerowania w sposób 
władczy w dan  sytuacje, zwi zki zawodowe maj  jedynie upowa nienie do działań interwencyjnych2. Uprawnienia te 
pozwalaj  na zgłoszeniu odpowiedniemu organowi o zachodz cych sprzeczno ciach dotycz cych praw pracowniczych. 

Najbardziej uwidocznion  działalno ci  zwi zków zawodowych na szczeblu relacji pracownik pracodawca jest 
działanie zakładowych organizacji zwi zkowych. Samo pojęcie zakładowej organizacji zwi zkowej nie jest uregulowane 
w ustawnie natomiast wyrok S du z dnia 26 stycznia 2011 I PK 144/10 okre la zakładow  organizacje zwi zkow  jako 
podstawow  jednostkę organizacyjn  zwi zku zawodowego która zakresem swojego działania obejmuje cały zakład 
pracy. Charakter działalno ci opiera się jak wskazuje sama nazwa do realizacji zadań na przestrzeni zakładu pracy, 
jednoznacznie jest najbli ej pracownika oraz ochrony jego praw i interesów3.Zakres działania organizacji zwi zkowej 
jest głównym czynnikiem rzutuj cym na posianie przez ni  charakteru organizacji zakładowej. Wymogiem formalnym 
jaki musi spełniać organizacja zakładowa jest działanie na całej płaszczy nie techniczno-organizacyjnej 
przedsiębiorstwa pracodawcy, ustanowienie jej jedynie na czę ci skutkuje brakiem uprawnień do reprezentowania 
pracowników. Zakładowe organizacje zwi zkowe równie  regulowane s  przez ustawę o zwi zkach zawodowych z 
dnia 23 maja 1991r. w rozdziale 4, jednocze nie ustawa okre la zakres jego działania. Pierwsz  wymienion  przez 
ustawodawcę funkcj  jest zajmowanie stanowiska w sprawach indywidualnych pracowników, maj  one charakter 

                                                 
1
 Ja usz Żoł ński, Usta a o z iązkach zawodowych Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 46  

2
 Ja usz Żoł ński, Usta a o z iązka h za odo h Ko e ta z, Wolte s Klu e , Wa sza a , s.  

3
 ) iązko e p zedsta i ielst o p a o ikó  zakładu p a , ed. ) ig ie  Haj , Wolte s Klu e , warszawa 2012, s. 94 
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opiniodawczy albo stanowczy4. Jednocze nie zakładowa organizacja zwi zkowa reprezentuje pracowników w sposób 
zbiorowy, maj cy zastosowanie w negocjowaniu warunków pracy, ochrony interesów oraz praw pracowniczych. 
Kolejnym ustawowym uprawnieniem jest sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy a w 
szczególno ci przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie w którym działa. Szczególnym przejawem 
wymienionego uprawnienia jest tworzenie komisji BHP w której wg art. 23712 § 1 Kodeks Pracy oprócz osób 
powoływanych przez pracodawcę, w skład komisji wchodz  tak e przedstawiciele pracowników. Źo uprawnień 
zakładowej organizacji zwi zkowej nale  równie  kierowanie działalno ci  społecznej inspekcji pracy przy udziale 
Państwowej Inspekcji Pracy, jest to dodatkowo regulowane przez ustawę z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej 
inspekcji pracy (Źz. U. Nr 35, poz. 163 z pó n. zm.). Ostatnim wymienionym w ustawie o zwi zkach zawodowych 
uprawnieniem jest zajmowanie się warunkami ycia emerytów i rencistów odnosi się to do zajmowania stanowiska w 
sprawach byłych pracowników, jak równie  zagwarantowania uprawnień ekonomiczno-finansowych przysługuj cych 
np. w ramach Zakładowy Żunduszu wiadczeń Socjalnych.  

W oparciu o art. 38 Kodeks pracy wyró niona zostaje działalno ć opiniodawcza zakładowych organizacji 
zwi zkowych, jednocze nie przejawia się charakter indywidualny zajmowania się pracownikiem i forma 
przedstawicielstwa w jego relacjach z pracodawc . Zamiar wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas 
nieokre lony zobowi zuje go do zasięgnięcia opinii od zakładowej organizacji zwi zkowej, jednocze nie podaj c 
uzasadnienie rozwi zania umowy. Kodeks pracy okre la formę pisemn  za wła ciw  do dokonania zawiadomienia, S d 
Najwy szy wyrokiem z dnia 24 lipca 2001r. I PKN 562/00 OSNP 2003, nr 12 dodał e, zawiadomienia mo e nast pić w 
ka dy pisemny sposób przyjęty przez tę organizacje i pracodawcę. Obowi zek informowania przez pracodawcę 
zakładowej organizacji zwi zkowej dotyczy jedynie pracowników którzy s  członkami w zwi zku zawodowego, 
jednak e istnieje równie  mo liwo ć opiniowania pracowników niezrzeszonych. Wg art. 30 ust 2 ustawy o zwi zkach 
zawodowych pracownikowi który nie jest członkiem zwi zku zawodowego równie  przysługuje ochrona pod 
warunkiem e, zawnioskuje on do zakładowej organizacji zawodowej, a ta wyrazi zgodę na obronne praw danego 
pracownika. W przypadkach gdy na terenie zakładu pracy funkcjonuje więcej ni  jedna zakładowa organizacja 
zwi zkowa pracodawca mo e wystosować zapytanie o przynale no ć pracownika, b d  jednocze nie zawiadomić o 
zamiarze wypowiedzenia umowy. Na poparcie tego stanowiska nale y przytoczyć wyrok S du Najwy szego z dnia 21 
kwietnia 1999r. I PKN 36/99, OSNAPiUS 2000 nr 13, poz. 507 stwierdzaj c  i  istnieje mo liwo ć zawiadomienia o 
wypowiedzeniu przy jednoczesnym lub wcze niejszym zapytaniu informację odnosz c  się do członkostwa w zwi zku 
zawodowym. W przypadku pracowników niezrzeszonych pracodawca według uchwały S du Najwy szego z dnia 23 
listopada 2001r. III ZP 16/01, OSNAPiUS 2002, nr 12, poz. 283, powinien zawiadomić o zamiarze wypowiedzenia 
pracownika wszystkich działaj cych na terenie zakładu pracy zwi zków zawodowych wraz z przyczyn  
wypowiedzenia. Kodeks Pracy narzuca jednocze nie termin pięciu dni w jakim zakładowa organizacja zwi zkowa ma 
dokonać opinii ustosunkowuj c się co do niezasadnego w jej odczuciu wypowiedzenia. W przypadku niezajęcia 
stanowiska przez zakładow  organizacje zwi zkow  pracodawca mo e zło yć pracownikowi wypowiedzenie, mo e 
zrobić to wcze niej w przypadku braku zastrze eń ze strony zwi zku zawodowego5. Po wydanej opinii organizacji 
zwi zkowej pracodawca podejmuje decyzje o wypowiedzeniu umowy uwzględniaj c owe stanowisko. S d Pracy 
równie  mo e wzi ć pod uwagę stanowisko zwi zku zawodowego przy uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne w 
oparciu o art. 45 § 1 Kodeksu Pracy. Kwesti  nieokre lon  przez Kodeks Pracy jest termin w jakim pracodawca 
zobowi zany jest podj ć decyzję co do ewentualnego wypowiedzenia umowy pracownikowi. Stanowisko w sprawie 
owego zagadnienia rozwa ył S d Najwy szy uchwała pełnego składy Izby Pracy i Ubezpieczeń społecznych dnia 27 
czerwca 1985r. III PZP 10/85 OSNCP 1985 nr 11, poz. 164, w tezie XIII stwierdził i , wypowiedzenie nie jest 
ograniczone terminem od ujawnienia przyczyny rozwi zania umowy. Jednak w kolejnym zdaniu stwierdza e w 
przypadkach w których okoliczno ć uzasadniaj ca wypowiedzenie z upływem czasu straciła aktualno ć, wówczas 
wypowiedzenie staje się nieuzasadnione.  

Udostępnianie pracodawcy informacji przez zakładowe organizacje zwi zkowe o członkach zwi zku jest 
problematyczn  kwesti  uregulowan  przez ustawę o ochronie danych osobowych. Pracodawca jak ju  wcze niej 
zostało to wspomniane wysyła zapytanie o przynale no ć zwi zkow  która jest podstaw  do opiniowania w przypadku 
zwolnienia. W opinii GIODO art. 30 ust. 21 ustawy o zwi zkach zawodowych uprawnia pracodawcę do tego aby 
występować o informację dotycz ce wszystkich osób korzystaj cych z ochrony danej organizacji zwi zkowej. 
Jednocze nie nale  podkre lić i  według zasad przetwarzania danych osobowych pracodawca będ c administratorem 
danych nie posiada legitymacji do zbierania informacji w szerszym zakresie ni  pozwalaj  mu ma to jego uprawnienia. 
Zakładowa organizacja zwi zkowa jako administrator danych dotycz cych przynale no ci zwi zkowej na podstawie art. 
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 Ja usz Żoł ński, Usta a o z iązka h za odo h Ko e ta z, Wolte s Klu e , Wa sza a  
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26 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, jest zobligowany do zapewnienia ochrony interesu osób których 
danymi operuje. Następnie w rozumieniu wymienionego artykułu zobowi zana jest w przypadku przetwarzania danych 
osobowych do sprawdzenia celowo ci ich zbierania. Przytoczony artykuł jasno okre la brak podstawy do zbierania 
nadmiernej ilo ci danych osobowych które ze względu na swoj  szczegółowo ć nie maj  znaczenia dla pracodawcy w 
danej chwili a s  zbierane „na zapas”. Źopiero w chwili w której dane informację s  niezbędne pracodawcy jak w 
przytaczanym wcze niej art. 38 Kodeksy Pracy, istnieje mo liwo ć do przekazania danych dotycz cych przynale no ci 
okre lonego pracownika do zakładowej organizacji zwi zkowej. Wyra nie zachodzi tu sprzeczno ć wynikaj ca 
pomiędzy art. 30 ustawy o zwi zkach zawodowych a zasadami zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych. 
Art. 30 przez swoj  nieprecyzyjno ć nie pozwala na wła ciwe wykonywanie ci cych na pracodawcy obowi zków6. 

Zwi zki zawodowe mog  równie  w sposób zbiorowy reprezentować interesy pracowników tym samym 
posiadaj c większ  siłę nacisku na pracodawcę. Podstawowym i najczę ciej stosowanym uprawnieniniem zwi zków 
zawodowych s  strajki, ustawodawca okre lił zakres legalno ć i mo liwo ć występowania w sporze zbiorowym w 
ustawie o rozwi zywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991r. Jednak przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej 
wymagana jest przez ustawodawcę próba polubownego rozwi zania sporu zbiorowego przez rokowania lub mediację. 
Rokowania rozpoczynaj  się niezwłocznie po odrzuceniu przez pracodawcę cało ci b d  czę ci dania zwi zku 
zawodowego, lub nie odpowie w wyznaczonym terminie7. Żorma przeprowadzenia jak równie  czas ich trwania, czy 
liczba osób uczestnicz cych nie zostały okre lone przez ustawodawcę umo liwiaj cy stron  du  swobodę w ich 
organizacji. W przypadku nie podpisania porozumienia pomiędzy stronami sporu rokowania kończ  się podpisaniem 
protokołu zawieraj cego rozbie no ci. Kolejnym etapem jest mediacja, która jest swoistym przedłu eniem rokowań w 
których, dodatkowo bierze udział niezale ny mediator. Warto zaznaczyć i  mediacja prowadzona jest na wniosek 
zwi zku zawodowego, mo e on równie  odmówić udziału w mediacji jednocze nie zawieszaj c spór. Podobnie jak w 
przypadku rokowani ustawa o rozwi zywaniu sporów zbiorowych nie okre la sposobu prowadzenia mediacji, 
zakre laj c jedynie uprawnienia mediatora. Mediacje mog  zakończyć się podpisaniem przez strony porozumienia albo 
w razie nie osi gnięcia porozumienia protokołem rozbie no ci gdzie wskazane jest stanowisko stron. Nieosi gnięcie 
konsensusu przez strony umo liwia przeprowadzenie akcji strajkowej. Ustawodawca zawarł do ć szeroko rozwinięte 
warunki legalno ć strajku. Podstawowym kryterium okre lanym przez ustawodawcę jest usprawiedliwiona, nieodpłatna 
przerwa w wiadczeniu pracy, przy jednoczesnym legalnym sporze zbiorowym zorganizowanym przez zwi zek 
zawodowy. Jednocze nie uczestnikiem strajku mo e być jedynie pracownik zatrudniony przez danego pracodawcę w 
którego zakładzie organizowany jest spór zbiorowy. Nale y dodać e uczestnictwo w akcji protestacyjnej jest 
dobrowolne. Strajk musi być skierowany do rzeczywistego pracodawcy przy jednoczesnym okre leniu sporu 
zbiorowego. Okre lenie akcji protestacyjnej wymaga od komitetu organizacyjnego przede wszystkim wysnucia 
postulatów o jakich spełnienie stara się okre lenie zwi zek zawodowych. Organizacja zwi zkowa musi oprzeć swoje 

dania na podstawie art. 1 ustawy o rozwi zywaniu sporów zbiorowych tj. warunków pracy, płacy oraz wiadczeń 
socjalnych. Ustawa okre la tylko trzy rodzaje sporów zbiorowych, nale y zauwa yć e tylko jeden z nich jest sporem 
zbiorowym występuj cym po zakończeniu rokowań i mediacji co nadaje mu charakter ostateczny. Owym strajkiem jest 
strajk klasyczny okre lany przez art. 17 ustawy o rozwi zywaniu sporów zbiorowych, nadaje on prawo do zaprzestania 
wiadczenia pracy w miejscu jego wykonywania maj c na celu rozwi zanie sporu zbiorowego. Ustawa nie okre la w jaki 

sposób powinna wygl dać akcja protestacyjna, wymienia jedynie cech jakie ma spełniać, a jest to dobrowolno ć udziału 
w strajku, nieodpłatna przerwa w wykonywaniu pracy oraz brak odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone na rzecz 
pracodawcy. Kolejnym wymienianym przez ustawę rodzajem akcji protestacyjnej jest strajk ostrzegawczy. Jego 
charakterystyczn  cecha jest fakt i  mo e on zostać przeprowadzony podczas prowadzonych pomiędzy pracodawc  a 
zwi zkiem zawodowym mediacji. Ustawodawca jasno okre lił czas trwania strajku wynosz cy maksymalnie dwie 
godziny. Nie ma on charakteru ostatecznego jak wspomniany strajk klasyczny a jedynie prewencyjny maj cy na celu 
mobilizacje pracodawcy do podjęcia działań kończ cych mediację. Ostatni  ujęt  w ustawie o rozwi zywaniu sporów 
zbiorowych form  nacisku na pracodawcę jest strajk solidarno ciowy. Jest do ć nietypowy ze względu na fakt i , nie 
dotyczy on osób strajkuj cych, a jedynie pracowników innego zakładu pracy gdzie ustawa wył cza mo liwo ć 
przeprowadzenia sporu zbiorowego. Solidaryzuj cy się pracownicy często s  zatrudniani przez pracodawcę 
współpracuj cego z innym przedsiębiorstwem gdzie przeprowadzenie strajku nie jest mo liwe. Jednak aby nie nara ać 
na koszty przedsiębiorstw ustawodawca umo liwia przeprowadzenie jedynie jednorazowej akcji protestacyjnej w 
stanowi cej maksymalnie połowę dziennego czasu pracy tj. w systemie o miu godzinnym dziennego czasu pracy strajk 
mo e trwać do czterech godzin.  

                                                 
6
 Teresa Wyka, Arleta Nerka(red), Ochrona danych osobowych pod iotó  o jęt h p a e  p a  i u ezpie zeń społe z h, Wolte s Klu e , Wa sza a 

2012, s. 182 
7
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Źziałalno ć zakładowych organizacji zwi zkowych zró nicowanym zagadnieniem. Występuje wiele rozbie no ci 

uzale nionych min. wielko ci  zakładu pracy, charakterem wykonywanej pracy czy współprac  zwi zków 
zawodowych z pracodawc . Nie mo emy jednoznacznie okre lić czy obecne rozwi zanie prawne jest wystarczaj ce, 
dlatego obecna sytuacja organizacji zwi zkowych ma zarówno zalety jak i wad. Pocz wszy od zalet nale y zauwa yć 
podział na wewnętrzne dotycz ce powstawania i wewnętrznej działalno ci oraz zewnętrzne odnosz ce się do ochrony 
praw i interesów pracowniczych8 . Źo pierwszej grupy mo emy zaliczyć przede wszystkim tworzenie organizacji 
zwi zkowych, fakt znajdowania się jej w zakładzie pracy ułatwia mo liwo ć zrzeszenia się jednocze nie umo liwiaj c 
lepsz  komunikacje pomiędzy zwi zkowcami. Znajomo ć miejsca pracy i charakteru pracy równie  ułatwia mo liwo ć 
działania zwi zkowi, jednocze nie umo liwiaj c współdziałanie pomiędzy innymi organizacjami zwi zkowymi na 
terenie zakładu pracy. Sam proces tworzenia zakładowej organizacji zwi zkowej jest przystępny gdy  ustawa o 
zwi zkach zawodowych przewiduje jedynie 10 osób które uchwalaj  statut zało ycielski. Źo kolejnej grupy zalet 
(zewnętrznych) mo emy zaliczyć indywidualne zajmowanie się sprawami pracowniczymi. Jest to jeden z głównych 
przejawów działalno ć zwi zku, jednocze nie będ c najbli ej pracownika jest w stanie działać indywidualnie dzięki 
znajomo ci charakteru pracy jak równie  warunków panuj cych w zakładzie pracy. Organizacje zwi zkowe 
współdziałaj  równie  z pracodawc  dzięki czemu s  w stanie wynegocjować kompromis zarówno w sprawach 
indywidualnych jak równie  w obszarze zbiorowym dotycz cym warunków płac, wiadczeń socjalnych czy układów 
zbiorowych. Ich główn  zaleta jest znajdowanie się w miejscu pracy i znajomo ć rodowiska pracowniczego którego 
członkami s  zwi zkowcy dzięki czemu ma to charakter zakładowy. Występuj  równie  wady, głównym problemem 
jest namno enie zakładowych organizacji zwi zkowych w jednym zakładzie pracy, jest to częsty proceder w du ych 
zakładach pracy. Organizacje zwi zkowe współzawodnicz  miedzy sob  przez co staraj  się pozyskać nowych członków 
jednocze nie utrudniaj  pracodawcy współdziałanie z nimi. W przypadkach mnogo ci zwi zków zawodowych w 
zakładzie pracy problemem s  przede wszystkim negocjacje dotycz ce interesów zbiorowych pracowników. Łatwo ć 
zakładania zwi zków prowadzi często do powstawania chwilowych zwi zków w celu ochrony przed zwolnieniem. Z 
chwil  ustania zagro enia zwi zki zawodowe s  często rozwi zywane. Wykorzystywanie pozycji zwi zkowej w celu 
wymuszenia od pracodawcy niekorzystnych dla polityki firmy uprawnień pracowniczych, równie  jest istotn  wad  jak 
jest nagminnie stosowana. Zakładowe organizacje zwi zkowe z du  łatwo ci  potrafi  doprowadzić do powstania 
strajku w celu osi gniecia zamierzonych postulatów. Problemem jest równie  widoczny w chwili prywatyzacji 
zakładów pracy w których działaj  organizacje zwi zkowe. Staraj  się one nie dopu cić do sprzeda y zakładu pracy gdy  
skutkuje to najczę ciej ograniczeniem albo zniesieniem korzy ci jakie zapewnia im państwowy zakład pracy.  

Odnosz c się do opracowanych zagadnień zwi zki zawodowe posiadaj  szerokie uprawnienia do zabezpieczenia 
ochrony interesów pracowniczych. Pracodawca jest zobowi zany do działania wraz z zakładowymi organizacjami 
zwi zkowymi w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy pracownikom których zatrudnia. Jednak często 
działanie zwi zkowe ma charakter opiniodawczy tak jak w przypadku wspomnianego art. 38 Kodeksu Pracy, nie 
zapewniaj c w niektórych przypadkach wystarczaj cej ochrony interesów indywidualnego pracownika. Natomiast w 
prawie zbiorowym dochodzi często do nadu yć płyn cych z du ego poparcia pracowników dla organizacji zwi zkowej, 
czego częstym elementem wywierania presji jest gro ba strajku. Presja wywierana przez zwi zki zawodowe jest 
wielokrotnie niewspółmierna ze stratami jakie ponosi pracodawca podczas akcji protestacyjnych. Trudnym 
zagadnieniem jest zakres uprawnień do zabierania głosu przez zwi zki zawodowe w relacji pracownika z pracodawc  
jednocze nie mo e się wydawać i  ich działanie jest niezbędne dla ochrony praw pracowniczych lecz z drugiej widzimy 
przykłady nadu yć prowadz cych do strat ze strony pracodawców dbaj cych nie tylko o interes pracowniczy ale 
równie  działalno ci przedsiębiorstwa. 

 
*** 

 
 

The article will discuss the representation of workers by trade unions for the protection of individual and collec-
tive. As will be described in general terms the scope of trade union activities in the employer employee relationship. 
The wider will address the issue of trade union organization, while the scope of its activities as the basic unit of trade 
unions. Element of the study is also the relationship between trade unions and employers relating to individual cases of 
employees based on the Labor Code. Setting out the role of the trade union organization in commenting and worker 
protection in the event of redundancy, as well as in other cases with individual, for both workers affiliated to trade 
unions as well as workers not affiliated. Raised will also be the issue of of strikes at the same time describing the stages 
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of the collective dispute. In the final part a lecture presented will be both disadvantages of how and the advantages 
activities of of factory trade union organization at the level of capital.  
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Wstęp 
Kara pozbawienia wolno ci jest jedn  z najstarszych kar. W historii s  znane ró ne sposoby jej wykonywania, od 
lochów po umieszczenie w wie y. Ju  w staro ytno ci znano karę pozbawienia wolno ci. Przykładem mo e być 
Sokrates uwięziony w Atenach. Karę więzienia spotyka się te  w staro ytnych Chinach i Indiach, m.in. Wielki Mur 
Chiński został wybudowany rękoma wię niów, a w Indiach skazani byli umieszczani w drewnianych klatkach1. Przez 
setki, a nawet tysi ce lat przetrzymywano podejrzanych, jeńców, wię niów czy niewolników. Wykształciły się 
następuj ce systemy odbywania karyŚ 

- system wspólnego odbywania kary, 
- system celkowy, 
- system progresywny. 
 W systemie wspólnego odbywania kary wię niowie przebywaj  w jednej celi, w ró nej liczbie, razem ze sob  w 

dzień i w nocy. Umieszczenie w jednej celi mo e zale eć od ró nych warunków, m.in. od wieku czy rodzaju 
przestępstwa2. 

System celkowy cechuje odosobnienie wię nia w pojedynczej celi w celu zapobie enia demoralizacji i skupieniu w 
samotno ci nad popraw . Wyró niamy dwie odmiany systemu pełnego odosobnienia, zwanego filadelfijskim lub 
pensylwański.  

System progresywny jest to system, który powstał w Wielkiej Brytanii. System ten dzieli karę pozbawienia 
wolno ci na trzy stadia. Pierwsze stadium to więzienie celkowe, trwaj ce do 9 miesięcy. Źrugie stadium to intensywna 
praca. Trzecie to okres ubiegania się o przedterminowe zwolnienie3. 

Celem niniejszej pracy jest porównanie wybranych systemów penitencjarnych oraz warunków odbywania kary 
pozbawienia wolno ci. Metod  wykorzystan  w pracy jest porównanie stanu faktycznego a nie prawno 
porównawczego, dlatego posłu yły my się przykładami zakładów karnych zarówno z źuropy Wschodniej, Zachodniej, 
krajów skandynawskich oraz z Ameryki Północnej. 

 

Zakład karny Halden w Norwegii  
Kraje skandynawskie znane s  z tego, e odbywanie kary pozbawienia wolno ci cechuje mniejsza dolegliwo ci ni  

w krajach źuropy Zachodniej czy rodkowowschodniej. 21 lat to maksymalny wymiar kary pozbawienia wolno ci jak  
mo e otrzymać skazany w Norwegii4. Norweski system penitencjarny, oparty na ustawie karno wykonawczej z 18 maja 
2001r.5, szczyci się sław , e uchodzi za jeden z najbardziej zorganizowanych na wiecie. Niewielka ilo ć zakładów 
karnych, mog ca przyj ć blisko 4 tysi ce skazanych na 5 milionów obywateli to zadziwiaj co mało. Jednak te liczby 
mówi  same za siebie. System odbywania kary pozbawienia wolno ci w Norwegii polega przede wszystkim na 
skutecznej resocjalizacji skazanego. W wykonywaniu kary liczy się efektywno ć, dlatego potrzeba metod elastycznych i 
szybkich, aby skazany po wyj ciu z zakładu karnego mógł wrócić do społeczeństwa jako ”dobry obywatel”.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 T. “z a o ski, J. Migdał, Prawo karne penitencjarne i polityka penitencjarna, Warszawa 2014, str. 179 

2T. “z a o ski, J. Migdał, P a o…, op. cit., str. 181. 
3
 T. “z a o ski, J. Migdał, P a o…, op. cit., str. 184. 

4
 M. Płatek, “ ste  pe ite ja e państ  ska d a ski h: a tle polit ki k i al ej, ka ej i pe ite ja ej , Warszawa 2007,  s. 400. 

5
 M. Płatek, “ ste  …, op. cit., s. 384. 
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Zdjęcie nr 1. źkskluzywne więzienie w Halden 

 
ródłoŚ Strona internetowa gazety wyborczej http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ekskluzywne-wiezienie-halden/r4e0h 

(dostęp na 27.05.2015) 
 
Więzienie w Halden nie przypomina w aden sposób tradycyjnego więzienia. Na pierwszy rzut oka mogliby my 

pomy leć, e jest to raczej jaki  o rodek wypoczynkowy czy sanatorium. Więzienie Halden mie ci się na 
przedmie ciach miasta Halden w Norwegii. Budynek zakładu karnego otacza piękny krajobraz (działka ma 75 
hektarów). W budynku zakładu karnego nie ma krat, co pozwala pozyskać wiele naturalnego wiatła, a jasne, pastelowe 
wnętrza przyczyniaj  się do przyjaznej dla wię niów atmosfery. W więzieniu w Halden przebywa ok 250 wię niów 
skazanych za cię kie przestępstwa (morderstwa, przestępstwa seksualne, handel narkotykami) odbywaj cy karę po raz 
pierwszy. Według Norwegów kara polega przede wszystkim na pozbawieniu człowieka wolno ci, a nie na pobawieniu 
go jego praw, dlatego warunki  panuj ce w celach nie powinny godzić w prawa człowieka. W zakładzie karnych w 
Halden ka dy ze skazanych ma oddzielny pokój o powierzchni 12 metrów kwadratowych z łazienk , telewizorem i 
lodówk . Na ka de 10 cel przypada wspólny salon i kuchnia. Skazani maj  równie  dostęp do ogromnej sali 
gimnastycznej wraz z siłowni , biblioteka oraz park, gdzie mo na się zrelaksować. Źla wię niów organizowane s  te  
warsztaty, na których ucz  się oni nowych umiejętno ci. Odbywaj  się kursy, osadzeni mogę zdobywać nowe 
umiejętno ci z dziedziny: stolarstwa, mechaniki samochodowej, obróbki metalu, kursy ceramiczne, malarskie, 
kucharskie, kształtowania krajobrazu, drukarni, zawodu kelnera, kucharza jak i osób odpowiedzialnych za catering. 
Więzienie posiada swoje własne studio d więkowe. Osadzeni maj  swoje radio transmitowane równie  poza mury 
więzienia przez kilka godzin dziennie oraz studio nagrań. Zajęcia odbywaj  się codziennie od godziny 8Ś00. Mog  trwać 
nawet do 20Ś00. Wię niowie maj  równie  sporo wolnego czasu na realizowanie hobby, czytania ksi ek, poprawę 
swojej kondycji fizycznej na siłowni czy ciance wspinaczkowej. S  równie  pokoje z podwójnymi łó kami, z których 
skorzystać mog  wię niowie spodziewaj cy się wizyty swoich partnerów. Na terenie Halden funkcjonuje tak e mały 
szpital oraz gabinet dentystyczny. Ponadto ustawodawstwo krajowe wymaga, aby w ka dym zakładzie zatrudniony był 
duchowny6. 

 
 
Zdjęcie nr 2. Wnętrze korytarza w więzieniu Halden  

 
ródłoŚ Strona internetowa gazety wyborczej  

http://wyborcza.pl/1,75477,17532497,Norweski_sposob_na_przepelnione_wiezienia.html(dostęp na  
7.05.2015) 
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 M. Płatek, “ ste  …, op. cit., s. 390. 
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Norwescy stra nicy zanim zaczn  prace przechodz  dwa lata szkolenia w akademii oficerskiej. Maj  dobre 

przygotowanie do pracy z wię niami i ciesz  się szacunkiem. Połowę liczby stra ników stanowi  kobiety, które pełni  
raczej role pracowników społecznych. Ich obowi zkiem jest jadanie posiłków z wię niami oraz dotrzymywanie im 
towarzystwa. Przeprowadzaj  one z wię niami rozmowy, które s  jednym z etapów resocjalizacji i powrotu na „dobra 
cie kę”.  

Wiezienie w Halden wywołuje skrajne emocje. Z jednej strony opowiadamy się za humanitarnym traktowaniem 
skazanych, a z drugiej strony prezentuj  się warunki, w jakich przebywaj  wię niowie. Niew tpliwie s  lepsze ni  nie 
jeden dom dziecka w źuropie rodkowej, tym bardziej, e budowa całego kompleksu więziennego pochłonęła niemal 
200 milionów dolarów7. Mo na zadać sobie pytanie czy warto a  tak wiele pieniędzy inwestować w miejsce, gdzie 
odbywaj  karę pozbawienia wolno ci takie osoby jak Anders Breivik? 

 

Więzienie AŹX Żlorence Supermax w USA 
miało mo na przyznać, e obecnie Stany Zjednoczone posiadaj  największy system penitencjarny na wiecie. 

Wyró niamy więzienia federalne zró nicowane pod względem zabezpieczeńŚ 
- minimalny stopień zabezpieczeń (minimum security) 
- redni stopień zabezpieczeń (medium security) 
-wysoki stopień zabezpieczeń (high/close security) 
-bardzo wysoki stopień zabezpieczeń (maximum security) 
-wzmo ony nadzór i zabezpieczenia (supermax security)8. 
Przedmiotem niniejszego artykułu uczynię więzienie ADX Florence Supermax, federalny kompleks więzienny w 

stanie Kolorado. Powstał 1994 roku za 60.000.000 dolarów9. Jak ju  sama nazwa wskazuje jest to placówka z 
najwy szym mo liwym stopniem zabezpieczeń. Zabezpieczenia te maj  chronić zarówno pracowników, jak i wię niów 
przed agresj  innych osadzonych. Jest to jedno z najlepiej pilnowanych więzień na wiecie. Wyposa ony w mnóstwo 
kamer, czujników ruchu, 1400 zdalnie sterowanych drzwi stalowych oraz najnowsz  technologię pozwalaj c  
monitorowanie cał  dobę skazanych. W więzieniu Supermax przebywa obecnie około 400 osadzonych płci męskiej. 
Zakład ten dysponuje 490 miejscami dla wię niów. Skazani odbywaj  tam karę ze względu na rodzaj popełnionego 
przestępstwa (szczególnie brutalne zabójstwa, ale równie  terroryzm) oraz wysoki poziom demoralizacji wymagaj  
najwy szego stopnia kontroli. Osadzeni to między innymi islamscy terrory ci zwi zani z zamachami na World Trade 
Center. 

Ka dy osadzony w ADX Florence Supermax posiada własn  celę (2,5 x 3 metry), wyposa on  jedynie w łó ko, 
stalowe lustro, radio, a w rzadkich przypadkach, czarno-białym telewizorze, w którym emitowane s  programy o 
tematyce redakcyjnej, edukacyjnej i religijnej. Okno, przez które nie widać nic prócz nieba i dachu budynku, dzięki 
czemu jest praktycznie niemo liwe, aby zaplanować ucieczkę. Wyposa enie celi to metalowe meble przytwierdzone do 
stałe. ciany w celach s  wyciszone, by utrudnić komunikację między skazanymi np. za pomoc  alfabetu Morse'a. 
Osadzeni nie maj  mo liwo ci kontaktu między sob . Telekomunikacja ze wiatem zewnętrznym jest zabroniona. 
Spo ywanie posiłków równie  odbywa się w celach w odosobnieniu10. Praktycznie całe dnie przebywaj  w swoich 
celach. S  tam w odosobnieniu przez 23 godziny na dobę. Przy zabezpieczeniach typu super-max wię niom przysługuje 
jedynie godzina spaceru w odosobnieniu11.  

Jednostki supermax to niezwykle autonomiczne byty, które nie podlegaj  zewnętrznemu audytowi, a osadzeni 
praktycznie nie maj  praw skar enia się. Oznacza to, e stra nicy mog  u ywać rodków przymusu w sposób 
uznaniowy i karać za naruszenia protokołu w sposób wyj tkowo surowy.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Ja ek Toka ski, Rafał Ku ha zuk, No eskie ięzie ie  Halde  http://wyborcza.pl/12,82983,17798403,Norweskie_wiezienie_w_Halden___.html 

dostęp . .  
8
 A. Barczykowska, “ ste  zakładó  ka h i ko a ie ka  poz a ie ia ol oś i  “ta a h )jed o zo h A e ki, „P zegląd Więzie i t a 

Polskiego  ,  , s. . 
9
 Fakt : Więzie ie “upe a   http://www.foxnews.com/printer_friendly_story/0,3566,194306,00.html dostęp . .  

10
 A. Barczykowska, “ ste  …, op. cit., s. 92. 

11
 A. Barczykowska, “ ste  …, op. cit., s. 98. 

http://wyborcza.pl/12,82983,17798403,Norweskie_wiezienie_w_Halden___.html
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Zdjęcie nr 3. Wnętrze celi w więzieniu ADX Florence 
Supermax 

 

 
ródłoŚ http://www.dailymail.co.uk/news/article-2127434/Abu-Hamza-extradition-Hate-preacher-facing-50-

years-US-jail-losing-appeal.html  
 

W opinii magazynu Mother Jones AŹX Żlorence w maju 2013 r. zajęło pierwsze miejsce w rankingu dziesięciu 
najgorszych więzieniach w Stanach Zjednoczonych12. 

 

System penitencjarny Federacji Rosyjskiej 
Najwa niejsz  zmian , jaka zaszła po rozpadzie Zwi zku Radzieckiego, jest podporz dkowanie od 1997 roku 

zakładów karnych Ministerstwu Sprawiedliwo ci. 
Żederalna Słu ba Więzienna (ŻSIN) zarz dza całym systemem. Na system penitencjarny Rosji składa się 7 więzień, 

227 aresztów ledczych, 755 kolonii reedukacyjnych, 165 innych zakładów, które funkcjonuj  jako areszty ledcze oraz 
62 kolonie dla młodocianych.  

Tera niejsze kolonie reedukacyjne w większo ci zostały przekształcone z radzieckich obozów karnych. Osadzeni 
mieszkaj  w parterowych lub dwukondygnacyjnych barakach. W ka dym z nich mie ci się około 100 osób. Wnętrza 
baraków zazwyczaj nie s  dzielone na mniejsze pomieszczenia. Obowi zkowy ubiór dla wszystkich skazanych bez 
wyj tków to drelichy w kolorze czarnym. Na jednego mieszkańca w obozie reedukacyjnym przypada 2 metry 
kwadratowe powierzchni mieszkalnej, w więzieniach – 2,5 m kw., za  w koloniach dla kobiet – 3 m kw. 

Przy łagrach istniej  zakłady pracy- szwalnie i tartaki. Praca w nich powinna być dobrowolna, ale nie koniecznie 
tak jest w rzeczywisto ci. Zarobione pieni dze osadzeni mog  wydać w obozowym sklepie na rodki higieny, ywno ć 
lub inne potrzebne artykuły. Skazani mog  te  zdobyć wykształcenie zawodowe w szkołach działaj cych na terenie 
kolonii. 

Kolonie reedukacyjne dziel  się na osiedla oraz te o zwykłym, zaostrzonym lub specjalnym rygorze. Sędzia podczas 
ogłaszania wyroku decyduje, do jakiego rodzaju obozu kieruje skazanego. W tych o zaostrzonym rygorze odbywaj  kary 
skazani za najcię sze przestępstwa i recydywi ci. Skazani na do ywotnie pozbawienie wolno ci i recydywi ci osadzani 
s  w obozach o specjalnym rygorze. Pozostali odbywaj  swoje kary w koloniach o zwykłym rygorze. Od rygoru zale y 
m.in. liczba widzeń, d o jakich ma prawo osadzony. 

Osoby po raz pierwszy skazane za drobne lub rednie oraz nieumy lne przestępstwa trafiaj  do osiedli. W takich 
miejscach skazani przebywaj  pod nadzorem i bez ochrony. W porze dziennej mo na przemieszczać się po kolonii oraz 
wychodzić poza jej teren, za zgod  administracji. Osadzeni nosz  własn  odzie  cywiln  i dysponuj  swoimi pieniędzmi 
bez ograniczeń. Mog  równie  bez limitu widywać się ze swoimi najbli szymi, a nawet istnieje przyzwolenie do 
zamieszkania wraz z rodzin  w miejscowo ci, gdzie usytuowana jest kolonia. 

Oddzielne s  kolonie dla kobiet i dla mę czyzn. Wyj tkiem s  osiedla, gdzie kierowane s  osoby obu płci. 
Najwięcej skarg jest ze strony kobiet, które narzekaj  na warunki zwi zane z higien . Poniewa  przysługuje tylko jedna 
k piel w tygodniu, a i o ciepł  wodę musz  zadbać same. 

Przy obozach dla kobiet działaj  domy dziecka. Mieszkaj  w nich dzieci, które przyszły na wiat w momencie, gdy 
ich matki odbywały karę. Mog  pozostać tam do trzeciego roku ycia. Następnie s  oddawane rodzinom lub 

                                                 
12

 James Ridgeway, Jean Casella, Dziesięć ajgo sz h ięzień A e ki http://www.motherjones.com/politics/2013/05/10-worst-prisons-america-part-1-

adx dostęp a . .  
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umieszczane w cywilnych domach dziecka. Skazani przebywaj cy w aresztach ledczych s  grupowani w brygady, 
którym s  przydzielane ró ne prace jak gotowanie, pranie czy sprz tanie. Brygady licz  od 50 do 200 osób, w zale no ci 
od wielko ci aresztu. 

Maj c na uwadze opłakany stan warunków panuj cych w zakładach karnych w Rosji, nie zdziwi fakt, i  
wię niowie domagaj  się swoich praw nawet przed źuropejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jedna z 
takich spraw dotyczyła zarzutu Pawła Biczkowa - byłego funkcjonariusza policji podatkowej odbywaj cego karę 12 lat 
pozbawienia wolno ci, który twierdził, e musiał dzielić celę z 37 innymi osobami. Władze rosyjskie pozostawiły bez 
odpowiedzi pro bę Trybunału o udzielenie informacji na temat warunków panuj cych w tamtejszych więzieniach. 
Oczywi cie sędziowie doszli do wniosku, e brak odpowiedzi nale y uznać za potwierdzenie wersji powoda13. 
Strasburski Trybunał uznał, e wobec Biczkowa dopuszczono się złamania zakazu nieludzkiego i poni aj cego 
traktowania poprzez zamknięcie 38 wię niów w celi o powierzchni 36 m kw., gdzie mogli spać tylko na zmianę. 
Trybunał skazał Rosję na zapłacenie powodowi 15 tys. euro za straty moralne. 

eby nie kończyć przykrym akcentem informacji o stanie rosyjskiego więziennictwa nale y zrehabilitować 
naszego wschodniego s siada wspominaj c o miejscu, w którym rygor, porz dek i dyscyplina s  absolutn  więto ci . 
Mowa tu o Czarnym Źelfinie, czyli więzieniu znajduj cym się w mie cie Sol-Ileck. Placówka nie ma własnej nazwy, 
poza oznaczeniem kodowym JUK-25/6. Oryginalny „przydomek” otrzymała po zamieszczeniu rze by delfina na jednym 
z dziedzińców. Więzienie to jest zorganizowane niczym garnizon wojskowy. Wię niowie odpowiadaj  na polecenia jak 
ołnierze, wykrzykuj c potwierdzenia komend. W ród nich s  pedofile, seryjni mordercy, kanibale. Stra nikom zawsze 

towarzyszy pies. Skazańcy nie mog  przemieszczać się w normalnej pozycji, musz  być schyleni z rękami na plecach. 
Często w celu dezorientacji, zakłada się im opaski na oczy14. 

 
Centrum Sprawiedliwo ci w Leoben (Austria), czyli jedno z najbardziej luksusowych więzień na wiecie 
Więzienie kojarzy nam się z przeludnion , ciasn  cel , do której przez maleńkie zakratkowane okno wpadaj  nikłe 

promyki słońca. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie więzienia s  tak okropne. W niektórych zakładach panuj  lepsze 
warunki, ni  wię niowie mieliby na wolno ci. 

 
Zdjęcie nr 4. Cela w austriackim Leoben 

 
ródłoŚ http://www.biztok.pl/lifestyle/cele-jak-pokoje-hotelowe-do-tych-wiezien-skazancy-ustawiaja-sie-w-

kolejce_s21072/slide_2 (dostęp 25.05.2015) 
 
Leoben jest jednym z najbardziej zaskakuj cych miejsc kary. Zakład karny jest czę ci  Centrum Sprawiedliwo ci. 

W kompleksie znajduje się prokuratura i siedziba s du okręgowego. Sławę zawdzięcza temu, e jest najbardziej 
luksusowym więzieniem na wiecie. Zakład karny przypomina presti owy o rodek wypoczynkowy lub akademik a nie 
przymusowe miejsce odosobnienia. Więzienie zostało zbudowane w nowoczesnym stylu w ci gu dwóch lat.  

                                                 
13

 Rosja skaza a za a u ki pa ują e  jej ięzie ia h http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/art. 

ykuly/117415,rosja_skazana_za_warunki_panujace_w_jej_wiezieniach.html,2 dostęp . .  
14

 Ma iusz Ka iński, Najost zejsze ięzie ia a ś ie ie [ z. ]. “upe a  i ie t lko http://gadzetomania.pl/3292,najostrzejsze-wiezienia-na-swiecie-cz-1-

supermax-i-nie-tylko dostęp . .  
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Leoben jest najpiękniejszym o rodkiem karnym na wiecie. żdy został wybudowany, w kraju wybuchła publiczna 
dyskusja. Zastanawiano się, czy przestępcy zasługuj  na lepsze warunki, ni  ma niejeden prawy obywatel.  

Pierwsi wię niowie wprowadzili się do zakładu w 2005 roku. Jest w pełni o wietlony, wykończony szkłem i 
drewnem. Ma status więzienia o obni onym rygorze i przyjmuje skazanych na karę do 18 miesięcy. Mie ci się w nim 
205 osadzonych, a ka demu przysługuje wyposa ony jednoosobowy pokój z telewizorem oraz wspóln  kuchni  dla 
trzech cel. 

W obiekcie znajduj  się siłownia i sala gimnastyczna, które s  wyposa one w sprzęt sportowy. Inne udogodnienia 
to biblioteka, pralki w kuchniach, a nawet stadnina koni. Budynek został tak zaprojektowany, aby wpadało do rodka 
jak najwięcej dziennego wiatła. Źo tego jasne meble, specjalne technologie kontrolne i piękny ogród na dziedzińcu. 

Podziwiaj c warunki panuj ce w takich celach mo na pokusić się o stwierdzenie, e do takich więzień jak Leoben, 
skazańcy zapewne ustawiaj  się w kolejce. 

 
 

Areszt ledczy w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Zdjęcie nr 5. Brama wjazdowa do aresztu w Piotrkowie Trybunalskim 

 
ródłoŚ http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/areszt-sledczy-w-piotrkowie-jak-wyglada-od-srodka-

zdjecia,2222438,artgal,t,id,tm.html (dostęp 24.05.2015) 
 

W Polsce zakłady karne wygl daj  ró nie. Jedne s  oceniane lepiej, inne gorzej. O areszcie z Piotrkowa Trybunalskiego 
kr  opinie, e jest jednym z najnowocze niejszych, najwygodniejszych oraz najlepiej zabezpieczonych o rodków 
karnych w Polsce. Kamery i stra nicy to najlepszy monitoring aresztu, który na samym wej ciu jest wyposa ony w 
nowoczesny rentgen Comapss, który prze wietla wchodz cych na widzenia. 

Wewn trz piotrkowski areszt przypomina labirynt, za  na zewn trz potę n  twierdzę, w której na co dzień yj  
tymczasowo aresztowani i skazani1. 

Skazańcy z Piotrkowa pisz  w listach do najbli szychŚ „pozdrowienia z hotelu”. Zaraz po wybudowaniu chodziła 
legenda, e osadzeni maj  do dyspozycji basen. 

Basenu niestety nie ma, ale jest wiele innych udogodnień. Nie będzie błędnym stwierdzenie, e porównuj c 
warunki wielu innych zakładów, osadzeni z Piotrkowa Trybunalskiego yj  niemal e w luksusowych warunkach, 
chocia  do słynnych norweskich „pięciogwiazdkowych” więzień wiele mu jeszcze brakuje.  

Areszt ledczy w Piotrkowie Trybunalskim jest w stanie pomie cić a  721 osadzonych. Źo jednostki trafiali i 
trafiaj  bezwzględni zabójcy, m.in. członkowie mafii, perwersyjni mordercy oraz osobisto ci ze wiata polityki.  

Nad wię niami czuwa 246 pracowników i funkcjonariuszy. Największy jest dział ochrony. Kryminali ci s  
pilnowani a  przez 135 wykwalifikowanych oddziałowych i stra ników, 15 wychowawców i 5 psychologów. Kompleks 

                                                 
1
 Karolina Wojna, A eszt ”led z   Piot ko ie. Jak gląda od ś odka? http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/areszt-sledczy-w-piotrkowie-

jak-wyglada-od-srodka-zdjecia,2222438,artgal,t,id,tm.html dostęp . .  
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składa się z 10 oddziałów mieszkalnych. W trzech z nich przebywaj  tymczasowo aresztowani, jeden jest przeznaczony 
dla tzw. niebezpiecznych wię niów, a pozostałe zamieszkuj  recydywi ci penitencjarni, którzy zostali skierowani do 
zakładu typu zamkniętego, czyli takiego o największym rygorze. Prócz tych s  jeszcze pomieszczenia dla skazanych 
odbywaj cych po raz pierwszy karę w zakładzie typu półotwartego i otwartego.  Cele nie posiadaj  większych 
udogodnień i mog  w nich zamieszkiwać 2 lub 3 osoby. Niewiele ponad 3 m kw. powierzchni przypada na jednego 
wię nia. Na tak małej przestrzeni znajduję się łó ko i stołek dla ka dego z osadzonych oraz wspólny du y stół i szafka 
kuchenna na naczynia. Wszystko jest czyste i schludne, poniewa  obiekt jest nowy. Jednak o adnym luksusie nie mo e 
być mowy. Mo e poza „mercedesami” pod łó kiem. Wła nie tak wię niowie nazywaj  wysuwane, drewniane szuflady. 
Osadzeni, którzy szczyc  się dobrym sprawowaniem mog , za zgod  dyrektora, liczyć na dodatkowe wygody. Mowa tu 
o mo liwo ci posiadania telewizora i gier komputerowych. W grę wchodz  tylko te ubogie wersje urz dzeń, bez Wi-Fi 
oraz no ników pamięci, bo te s  zakazane. 

Ponadto ka da cela posiada k cik sanitarny zawieraj cy prysznic, umywalkę i WC. Ciepł  k piel mo na wzi ć 
tylko raz na tydzień. Jednak gor ca woda jest puszczana codziennie na pięć minut, aby wię niowie umyli naczynia po 
posiłku. 
Trzy podstawowe posiłki osadzeni robi  sobie sami. W kuchni pracuje 26 skazanych, którzy otrzymuj  wynagrodzenie 
pienię ne. Pomimo tego, e cele mieszkalne nie s  a  tak bogato wyposa one, to cały kompleks posiada wiele 
udogodnień. Źobrze sprawuj cy się wię niowie mog  korzystać z hali sportowej, z boiska do gry w koszykówkę, piłkę 
halow  czy siatkówkę, a latem z boiska znajduj cego się na zewn trz budynku. 

Źo dyspozycji s  te  dwie wietlice, jedna telewizyjna a druga sportowa, a w niej stół do gry w „piłkarzyki” i do 
ping-ponga. Na wyposa eniu jest tak e biblioteka, która znajduje się poza zakładem ze względów bezpieczeństwa. 
Wię niowie bardzo chętnie sięgaj  po literaturę, dlatego jest to główny sposób na spędzanie wolnego czasu. Czytaj  
bardzo chętnie. Ale po co najczę ciej sięgaj  przestępcy? Przewa nie po pozycje historyczne i beletrystykę, ale niemał  
popularno ci  ciesz  się te  kryminały i romanse. Odnowione więzienie posiada dobrze wyposa on  salę komputerow , 
w której realizowane s  przede wszystkim kursy zawodowe. Przy jedenastu stanowiskach komputerowych wię niowie 
mog  np. nauczyć się obsługi programów magazynowych. Ka dy mo e skorzystać z takich kursów, jednak 
pierwszeństwo maj  osoby z wykształceniem podstawowym lub ci, którzy maj  rodzinę na utrzymaniu. Przy zakładzie 
działa te  klub pracy, gdzie skazani ucz  się pisać CV oraz listy motywacyjne. Niektóre z tych kursów s  finansowane ze 
rodków unijnych lub z funduszu pomocy postpenitencjarnej. Wszystkie cele s  wyposa one w tak zwany system 

przyzywowy, który spełnia dwie podstawowe funkcje. Źziała jak radio węzeł, który udostępnia muzykę i audycje 
więzienne oraz umo liwia komunikację z oddziałowym. Kiedy osadzony wci nie w celi guzik to zapala się kontrolka w 
dy urce oraz lampka pod cel , gdyby stra nik był w tym momencie na korytarzu. Równie  przez to radio 
funkcjonariusz mo e poinformować o posiłku czy spacerze. Stra ników wspomaga elektroniczny system 
zabezpieczaj cy. Pięciometrowy mur otacza kompleks o ł cznej powierzchni wynosz cej około 5 hektarów. Wzdłu  
murów znajduj  się posterunki uzbrojonych stra ników oraz zamontowane s  kamery. żdyby oku stra ników umkn ł 
uciekinier to na pewno nie zdoła zmylić bystrych czujników ruchu2. 

 

Zakończenie  
Przedmiotem niniejszej pracy było przedstawienie warunków panuj cych w wybranych zakładach karnych na wiecie. 
Po dokonanej analizie mo na doj ć do wniosku, e warunki odbywania kary w krajach Europy Wschodniej niewiele 
zmieniły się od czasów komunistycznych, chocia  zdarzaj  się pewne wyj tki. Przykładem jest areszt ledczy w 
Piotrkowie Trybunalskim, który po generalnym remoncie został przystosowany do europejskich standardów. Natomiast 
kraje zachodnie i skandynawskie przoduj  w nowoczesnych technologiach sprzyjaj cych do resocjalizacji osadzonych. 
Odmienn  sytuację prezentuj  Stany Zjednoczone, poniewa  z jednej strony zakłady wykorzystuj  najwięcej 
nowoczesnych technologii a z drugiej strony często stosowane s  niehumanitarne metody wobec skazanych. 

 

The subject of our article is to describe the conditions of imprisonment in selected countries. We have selected 
penitentiary which are located in Europe and North America. The comparison of the worst prisons in the world with 
the best makes the reader aware what are the extremes between those prisons. We present in which units are common-
ly violated human rights and in which is an effective system of rehabilitation. The purpose of our article is also to show 

                                                 
2
 "Pozd o ie ia z hotelu", z li jak gląda polskie ięzie ie http://nasygnale.pl/gid,13694632,img,13694689,title,Pozdrowienia-z-hotelu-czyli-jak-

wyglada-polskie-wiezienie,galeria.html dostęp . .  

http://nasygnale.pl/gid,13694632,img,13694689,title,Pozdrowienia-z-hotelu-czyli-jak-wyglada-polskie-wiezienie,galeria.html
http://nasygnale.pl/gid,13694632,img,13694689,title,Pozdrowienia-z-hotelu-czyli-jak-wyglada-polskie-wiezienie,galeria.html
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that it is possible to gain an effective rehabilitation system, which does not require strict prohibitions and injunctions, 
and inmates have a lot of freedom in terms of the actions, which are taken by them. Rehabilitation in these institutions 
offers an opportunity to invest in yourself. You can take various courses, top up an education, graduate from school or 
write a high school diploma. The prisoner while leaving the prison walls is qualified for the profession and he will not 
return to crime. Such actions are intended to prevent recidivism such prisoner. In our article, we also find the answer to 
the question of how you can use the latest technology to effectively isolate prisoners. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 208 

 

 
 
 

 
 
 Nakładem znanego i bardzo cenionego w rodowisku prawniczym Wydawnictwa C.H. Beck ukazało się 2 

wydanie ksi ki pt. Prawo Medyczne Wykłady Specjalizacyjne. Autorem tej pozycji jest Prof. nadzw. dr hab. Rafał 
Kubiak kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuj cy równie  stanowisko 
adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jego głównych i szczególnych zainteresowań 
znajduj  się prawne uwarunkowania eksperymentów medycznych oraz zasady prawnej odpowiedzialno ci lekarza. W 
tym te  zakresie jest autorem licznych opracowań popularno-naukowych i naukowych. Pozycja ta jest wydana 
nienagannie edytorsko oraz posiada oryginaln  i przejrzyst  szatę graficzn  która pozwala na bezproblemowe 
znalezienie poszukiwanych przez czytelnika interesuj cych go pojęć.  Posiadaj ca ponad 500 stron ksi ka 
stanowi bardzo szczegółowe, rzetelne i kompleksowe obja nienie wszystkich omawianych zagadnień. Źzięki 
zamieszczonym na końcu indeksie rzeczowym zawieraj cym 52 hasła główne mo na w szybki i łatwy sposób znale ć 
interesuj ce czytelnika zagadnienie i jego rozwinięcie. Warto wspomnieć równie  o przykładowych sytuacjach które 
mieszcz  się pod opisywan  reguł  prawn  dzięki którym łatwiej czytelnikowi wyobrazić sobie zaistniał  sytuację z 
któr  mo e się spotakć na co dzień. Zastosowana w ksi ce formuła wykładu akademickiego umo liwia wskazanie 
głównych problemów interpretacyjnych analizowanych przepisów oraz próbę ich rozwi zania w oparciu o dorobek 
nauki i orzecznictwo s dowe. Ksi ka ta posiada opracowanie wszystkich kluczowych pojęć i dzięki przystępnemu 
językowi jakim porusza się autor jest kierowana do wielu. Adresowana jest do lekarzy, lekarzy dentystów, prawników 
teoretyków jak i praktyków pragn cych powiększyć swoj  wiedzę, studentów oraz osobom pragn cym poznać swe 
prawa jako pacjent. Przede wszytskim niedoprzecenienia jest tre ć merytoryczna ksi ki która posiada szeroki zakres 
zagadnień zwi zanych z funkcjonwaniem opieki zdrowotnej w Polsce, prawa wykonywania zawodu lekarza. Omawia 
podstawy czynno ci medycznych, równie  takich, które nie posiadaj  charakteru leczniczego. Mo emy przeczytać o 
formach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, o obwi zku udzielenia pomocy medycznej o której 
powinni my zawsze pamiętać i uczulać nowe pokolenia. Pacjenci mog  dowiedzieć się jakie maj  prawa i obwi zki 
je eli chodzi o zgodę na wykonanie zabiegu medycznego, poddaniu się eksperymentalnemu leczeniu, jakie s  warunki 
je eli mówimy o zabiegach estetycznych czy przerywaniu ci y. Warto zwrócić uwagę, e zamieszczone w nim tre ci 
zostały dostosowane do programu sta u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty jak równie  studentów 
odbywaj cych studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego. W serii tej znajduj  się publikacje które warto znać 
aby odnosić sukcesy zawodowe gdy  dzisiaj ju  nie wystarcza tylko wiedza ogólna. Omawiane opracowanie, z uwagi na 
zaprezentowane w nim walory jest opracowaniem kompletnym, obja niaj cym i zaspokajaj cym wiedzę z zakresu wielu 
zagadnień bez potrzeby sięgania po inne opracowania. W ksi ce został uwzględniony aktualny stan prawny oraz 
najnowsze pi miennictwo i orzecznictwo s dowe. Omawiana ksi ka powinna być podręcznikiem warsztatu lekarzy, 
prawników i studentów zajmuj cych się tematyk  prawa medycznego. 
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Skala patologii w obszarze rynku spo ywczego od dłu szego czasu jest znaczna, jednak po więca się temu zjawisku 
niewiele uwagi. Tłumaczyć to mo na powszechnie przyjętym i błędnie rozumianym stopniem szkodliwo ci, uwa anym 
raczej za znikomy. Jednocze nie problematyka nielegalnego rynku ywno ci nie była do tej pory przedmiotem 
szerszych rozwa ań, pomimo faktu, i  skomplikowana struktura wszelkiego rodzaju nieprawidłowo ci dotycz ca bran y 
spo ywczej determinuje konieczno ć wieloaspektowego podej cia do tego zagadnienia. Ze względu na potrzebę szerszej 
dyskusji i wymiany pogl dów dotycz cych problematyki nielegalnego rynku ywno ci 20 maja 2013 r. w Wy szej 
Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja pt. „Nielegalny rynek ywno ci – skala zjawiska i mo liwo ci 
przeciwdziałania”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byłŚ Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wy szej Szkoły 
Policji w Szczytnie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Rada 
żospodarki ywno ciowej oraz Komenda żłówna Policji. Co warte podkre lenia inicjatywa ta spotkała się z du ym 
zainteresowaniem nie tylko naukowców lecz równie  przedstawicieli najwa niejszych instytucji odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ywno ci. ywa dyskusja i wymiana pogl dów przedstawicieli doktryny i praktyki zaowocowała 
wydaniem monografii „Nielegalny rynek ywno ci – skala zjawiska i mo liwo ci przeciwdziałania” pod redakcj  
Wiesława Pływaczewskiego i Rafała Płockiego. 

Publikacja składa się z szesnastu rozdziałów oraz trzech komunikatów. Monografia rozpoczyna się obszernym 
wstępem do omawianej problematyki, w którym redaktorzy prezentuj  poszczególne rozdziały ksi ki, zakończona jest 
natomiast wykazem literatury wykorzystanej przez autorów wyst pień. 

Rozdział pierwszy „Rynek ywno ci – identyfikacja zagro eń oraz propozycje dotycz ce przeciwdziałania 
patologiom” autorstwa Wiesława Pływaczewskiego i Rafała Płockiego dotyczy ró norodnych aspektów tzw. 
przestępczo ci ywno ciowej. Zdefiniowany został w nim zakres oraz poszczególne formy tego zjawiska, równie  w 
kontek cie jego międzynarodowego charakteru. Ponadto omówione zostały mankamenty dotychczasowego modelu 
przeciwdziałania zagro eniom w sektorze ywno ci oraz zgłoszone zostały propozycje maj ce na celu jego 
usprawnienie. 

W rozdziale drugim „Anatomia powstawania zła – propozycje rozwi zań prawnych w zakresie rynku 
ywno ciowego” zredagowanym przez Bronisława Wesołowskiego przedstawione zostały postulaty maj ce na celu 

poprawę dotychczasowego systemu kontroli ywno ci w Polsce. Analizie poddano obowi zuj ce ustawodawstwo, 
wybrane orzeczenia s dów oraz przedstawiono patologie na rynku ywno ci w wietle statystyk. 

Rozdział trzeci „Kryzys rynku spo ywczego – rola mediów w kształtowaniu opinii społecznej”, którego autorem 
jest Jacek Leonkiewicz, ukazuje najgło niejsze afery spo ywcze minionych lat, z uwzględnieniem tych, w których 
media odgrywały znacz c  rolę. Szczególn  uwagę po więcono problematyce uboju zwierz t w gospodarstwach 
rolnych, co wi e się często z wprowadzaniem do obrotu mięsa wył czonego spod nadzoru organów urzędowej 
kontroli, powoduj c tym samym zagro enie dla ycia i zdrowia konsumentów. 

Dwa kolejne rozdziały – czwarty „Historia fałszowania ywno ci” przygotowany przez Agnieszkę Kubandt i Rafała 
Płockiego oraz pi ty „Żałszerstwo ywno ci. żlobalno ć zjawiska” opracowany przez Jerzego Akińczę – prezentuj  tło 
historyczne fałszowania ywno ci, pocz wszy od czasów staro ytnych, kończ c na współczesno ci. Przytoczono 
ponadto najpopularniejsze przykłady fałszowania ywno ci w historii. Autorzy dokonali przegl du aktów prawnych w 
tym zakresie, podkre laj c w ich wietle, i  wol  społeczeństw ró nych epok była walka z nieuczciwo ci  producentów 
ywno ci.  

W rozdziale szóstym „Źziczyzna na polskim stole – czy wiemy sk d pochodzi? (rzecz o kłusownictwie)” Tadeusz 
Pasternak omawia genezę prawnej ochrony zwierzyny łownej oraz polowanie na ni  i pozyskiwanie dziczyzny w 
Polsce w ujęciu statystycznym. Autor charakteryzuje równie  skalę zjawiska kłusownictwa wskazuj c, i  patologia ta 
stanowi istotne zagro enie dla ycia i zdrowia konsumuj cych j  ludzi.  

W rozdziale siódmym „Nielegalne połowy ryb na Bałtyku” Maciej Źuda i Szymon Michał Buczyński podjęli próbę 
scharakteryzowania zjawiska nielegalnych, nieraportowanych inieregulowanych połowów ryb na Bałtyku. Wskazano 
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przyczyny tej patologii, okre lono jej rozmiary oraz zaproponowano metody przeciwdziałania. Źu ym walorem tego 
rozdziału jest przedstawienie tego zjawiska nie tylko z perspektywy prawnej ale tak e kryminologicznej, ekonomicznej, 
ekologicznej oraz społecznej.  

Rozdział ósmy „Nielegalny rynek suplementów diety” autorstwa Aleksandry Nowak koncentruje się na tematyce 
zwi zanej z suplementami diety. Jest to przegl d regulacji prawnych dotycz cych bezpieczeństwa konsumentów 
suplementów diety na gruncie ustawodawstwa polskiego i unijnego. Źu o uwagi po więcono równie  funkcjonowaniu 
w tym zakresie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zobrazowano równie  wzrastaj c  skalę nieprawidłowo ci 
zwi zanych z rynkiem suplementów diety. 

Rozdział dziewi ty „Przestępczo ć zwi zana z ywno ci  z perspektywy white collar crime” przygotowany przez 
Szymona Michała Buczyńskiego i Macieja Źudę nawi zuje do kryminologicznej teorii przestępczo ci białych 
kołnierzyków. Autorzy wskazuj , i  w obrębie patologii zwi zanych z gospodark  ywno ciow  tego typu przestępczo ć 
jest form  now , a jednocze nie coraz czę ciej występuj c , dlatego przeciwdziałanie jej wymaga podej cia 
interdyscyplinarnego. 

W rozdziale dziesi tym „Zarys systemu organów kontroli ywno ci w Polsce” Mariusz Róg dokonał syntetycznej 
prezentacji podstawowych organów pełni cych wiod c  rolę w kontroli ywno ci oraz organów, które pełni  funkcje 
uzupełniaj ce, po rednio wpływaj c na kontrolę ywno ci m.in. Inspekcji Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-
Spo ywczych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

W rozdziale jedenastym „Inspekcja Handlowa jako organ urzędowej kontroli” Źariusz Łomowski scharakteryzował 
organ urzędowej kontroli ywno ci, jakim jest Inspekcja Handlowa. Opisane zostały poszczególne uprawnienia tego 
organu w oparciu o ustawodawstwo polskie, a tak e zakres współpracy z innymi organami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo ywno ci. 

Rozdział dwunasty „Prawne i zdrowotne aspekty fałszowania mleka i jego przetworów, którego autorami s  
Krystyna Ziółkowska i Tomasz Ziółkowski porusza problematykę fałszowania produktów mleczarskich oraz wskazuje 
na zwi zki pomiędzy tym nielegalnym procederem a aspektami zdrowotnymi tych produktów. Omówiono równie  
odpowiedzialno ć prawn  za fałszowanie ywno ci przez nieuczciwych przedsiębiorców. 

Rozdział trzynasty „Wybrane wykroczenia dotycz ce bezpieczeństwa ywno ci w wietle przepisów unijnych” 
przygotowany przez Annę Chodorowsk  i Joannę Magdalenę Stopińsk  ma na celu przedstawienie zasad 
odpowiedzialno ci karnej za wykroczenia zwi zane z ywno ci , które stanowi  zagro enie dla ycia i zdrowia 
konsumenta. Jest to przegl d regulacji polskich, jak równie  przepisów unijnych relewantnych w tym przedmiocie.  

W rozdziale czternastym „Zakres pranowkarnej ochrony nazw i oznaczeń produktów regionalnych w wietle 
ustawy z 17 grudnia 2004 r.” Marta Romańczuk-żr cka analizuje przepisy prawnokarne dotycz ce tytułowego 
zagadnienia. Autorka podnosi zarzut, i  niezupełny charakter dyspozycji przepisów, czyni je mało zrozumiałymi 
zarówno dla adresatów tych norm, jak równie  organów maj cych zagwarantować ich realizację. 

Autorka rozdziału piętnastego „Odpowiedzialno ć administracyjna sprzedawcy detalicznego za fałszowanie 
ywno ci ekologicznej” – Marta Trempała – zajęła się nielegalnym rynkiem produktów ekologicznych, który w 

ostatnich latach rozwija się dynamicznie, zyskuj c coraz większ  popularno ć w ród konsumentów. Tematem 
przewodnim zaprezentowanym w tym rozdziale jest omówienie przesłanek odpowiedzialno ci prawnej sprzedawcy 
detalicznego za fałszowanie ywno ci ekologicznej. 

Ostatni, szesnasty rozdział „Cywilnoprawna ochrona jako ci ywno ci” autorstwa Marty Horby jest prób  analizy 
zasad odpowiedzialno ci cywilnoprawnej za produkt niebezpieczny. Rozwa ania dogmatyczne dotycz  art. 4491-11 
Kodeksu cywilnego. Scharakteryzowana została ponadto prawna ochrona konsumenta w wietle ustawodawstwa 
polskiego i unijnego oraz wiadomo ć konsumentów w zakresie dochodzenia swoich praw.  

Merytoryczn  zawarto ć monografii zamykaj  komunikaty. Pierwszy przygotowany przez Źorotę Bocheńsk  pt. 
„Inspekcja Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-Spo ywczych. Żałszowanie ywno ci” opisuje kompetencje 
wspomnianej instytucji, jak równie  regulacje dotycz ce odpowiedzialno ci podmiotu wprowadzaj cego do obrotu 
rodki spo ywcze niewła ciwej jako ci oraz zasady sprawowania nad nimi nadzoru. Kolejny komunikat Grzegorza 

Kowalskiego pt. „Zagro enia zwi zane z przewozem ywno ci przez granicę” koncentruje się na prezentacji roli Stra y 
żranicznej w procesie kontroli towarów spo ywczych wprowadzanych i wyprowadzanych z obszaru Unii źuropejskiej 
oraz procedur z tym zwi zanych. Trzeci komunikat autorstwa Michała Witkowskiego pt. „Obszary działań policji w 
zakresie zwalczania przestępczo ci bezpieczeństwu ywno ci i ywienia” dotyczy działań policji w zakresie objętym 
omawian  problematyk . 

Autorzy w poszczególnych rozdziałach monografii słusznie podkre laj , i  poprawa sytuacji na rynku ywno ci 
wymaga szerszej dyskusji oraz współpracy wszystkich ogniw zaanga owanych lub mog cych zaanga ować się w walkę 
z patologiami w tym obszarze. Wymaga to intensyfikacji wspólnych działań, gdy  patologie na rynku ywno ci 
przybieraj  często zło one formy i s  niezwykle trudne do wykrycia. Bez w tpienia, monografia ta stanowi przyczynek 
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do podjęcia dalszych badań w ramach problematyki nielegalnego rynku ywno ci i stanowi cenn  pozycję w ród 
literatury prawniczej. Ponadto nale y zgodzić się, z tez  recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Pikulskiego, i  publikacja 
ta stanowi cenne ródło wiedzy słu cej usprawnianiu kontroli ywno ci i egzekwowaniu prawa wobec sprawców 
przestępstw godz cych w wiarygodno ć polskiego rynku ywno ci. 
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Jedn  z patologii współczesnego wiata s  ekstremizmy przejawiaj ce się głoszeniem, propagowaniem, 

pochwalaniem, rozpowszechnianiem skrajnych pogl dów oraz ideologii. Mog  one występować na płaszczy nie 
politycznej, narodowo ciowej, etnicznej, rasowej, religijnej, a tak e kulturowej. Źotychczas słabo zbadana 
problematyka ekstremizmów wymaga pogłębionej refleksji naukowej, zainteresowania słu b publicznych, jak równie  
szerokiej dyskusji społecznej. Inicjatywę stworzenia takiej platformy wymiany pogl dów i do wiadczeń podjęła Katedra 
Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie wspólnie z Delegatur  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie organizuj c ogólnopolsk  
konferencję naukow  pt. „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, która odbyła się w dniu 5 
grudnia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja 
stanowiła okazję do wymiany do wiadczeń zwi zanych z omawian  tematyk  przez bior cych w niej udział 
przedstawicieli nauki, organów cigania oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie ekstremizmom 
(Prokuratura, Prokuratura Wojskowa, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Pokłosiem tej współpracy było 
wydanie ksi ki „Współczesne ekstremizmy – geneza, przejawy, przeciwdziałanie”, pod redakcj  naukow  Wiesława 
Pływaczewskiego i Pawła Lubiewskiego, która stanowi kontynuację dyskusji zainicjowanej w trakcie wspomnianej 
konferencji. Omawiana publikacja składa się z 14 rozdziałów po więconych zagadnieniom współczesnych 
ekstremizmów przedstawionych z perspektywy szeroko pojętych nauk penalnych (prawa karnego, prawa wykroczeń, 
kryminologii i kryminalistyki), prawa międzynarodowego, politologii oraz socjologii. Ksi kę rozpoczyna obszerne 
słowo wstępne od redaktorów, które wprowadza w tematykę prezentowanej w monografii, a zamyka zestawienie 
literatury. Nale y podkre lić, i  monografia ta jest ju  11 pozycj  z serii wydawniczej Katedry Kryminologii i Polityki 
Kryminalnej pt. „Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych”, ponadto koresponduje ona z 
badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace 
rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli”, której członkami s Ś Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku oraz Wy sza Szkoła Policji w Szczytnie.  

Rozdział pierwszy „Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie” autorstwa Waldemara Jarocha 
prezentuje główne przyczyny ekstremizmów, formy ich występowania oraz metody przeciwdziałania zachowaniom 
ekstremistycznym ze strony państwa, zinstytucjonalizowanych agend kontroli społecznej oraz samego społeczeństwa. 
Jest to tak e analiza zmian struktury etnicznej i wyznaniowej w wybranych państwach europejskich w zwi zku z 
procesami migracyjnymi.  

W rozdziale drugim „Między demokratyzacj  a radykalizacj . źuropejski ekstremizm polityczny – wybrane 
zagadnienia” Szymon Michał Buczyński i Stanisław Bobiński scharakteryzowali pojęcie ekstremizmu politycznego, 
który zdaniem autorów jest stałym elementem europejskiego krajobrazu politycznego. żłówn  uwagę zwrócono na 
proces radykalizacji i demokratyzacji ugrupowań politycznych na przykładzie Sinn Fein – irlandzkiej organizacji i partii 
politycznej oraz zjawisko terroryzmu separatystycznego prezentowanego przez Irlandzk  Armię Republikańsk .  

Trzeci rozdział „źkstremizm a przestępczo ć stadionowa – wzajemne oddziaływanie” opracowany przez Piotra 
Chlebowicza ukazuje zwi zki pomiędzy przestępczo ci  stadionow  a ekstremizmem. Relacje pomiędzy tymi 
zjawiskami s  analizowane na płaszczy nie powi zań osobowych, ideologii i struktur organizacyjnych. Poruszono tak e 
kwestię roli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu przestępczo ci ekstremistycznej.  

 Podobnej tematyce po więcony jest rozdział czwarty „Akty ekstremizmu na polskich i europejskich 
stadionach”. Justyna Jurczak koncentruje się bowiem równie  na zagadnieniu ekstremizmu w kontek cie przestępczo ci 
stadionowej. Rozwa ania przedstawione przez autorkę wzbogacone zostały o wyniki badań własnych zwi zanych ze 
zjawiskiem propagowania okre lonych tre ci na polskich stadionach, jak równie  przykłady radykalnych zachowań 
europejskich pseudokibiców.  
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Autorzy kolejnych czterech rozdziałów skoncentrowali się na problematyce przestępstw z nienawi ci, dzięki 
czemu zagadnienie to opracowane zostało kompleksowo. Przedstawione zostały nie tylko aspekty dogmatyczne ale 
równie  empiryczne.  

Rozdział pi ty „Prawne aspekty przestępstw z nienawi ci”, którego autork  jest Anna wierczewska-ż siorowska 
po więcono analizie ustawodawstwa polskiego w zakresie penalizacji czynów zabronionych okre lanych mianem 
„przestępstw z nienawi ci”. Zaprezentowane zostały rozwa ania teoretyczne, orzecznictwo oraz statystyka osób 
prawomocnie skazanych za przestępstwa z nienawi ci na tle rasowym.  

Szósty rozdział „Przestępstwa z nienawi ci w wietle teorii i praktyki orzeczniczej”, przygotowany przez Macieja 
Źudę po więcony jest problematyce przestępstw z nienawi ci w kontek cie teorii kryminologicznych, regulacji 
prawnokarnych, pogl dów doktryny oraz orzecznictwa s dowego. Autor przytacza definicje przestępstw z nienawi ci, 
a tak e analizuje etiologię oraz fenomenologię tego patologicznego zjawiska. Co warte podkre lenia, rozwa ania zamyka 
ocena zgłaszanych w literaturze postulatów de lege ferenda. 

W rozdziale siódmym „Mowa nienawi ci w cyberprzestrzeni” Agata Lewkowicz dotyka aktualnego problemu 
jakim jest cyberprzestępczo ć na przykładzie mowy nienawi ci w Internecie. Autorka słusznie zauwa a, i  rozwój 
Internetu oprócz korzy ci natury społecznej i ekonomicznej stworzył nowe zagro enia w obszarze przestępczo ci, w 
tym do nadu yć zwi zanych z propagowaniem nielegalnych tre ci. W konkluzji zaproponowano tak e mo liwo ci 
przeciwdziałania temu zjawisku. 

 Ósmy rozdział „Wykładania przepisów art. 256 k.k. – kilka uwag praktycznych” przygotowany przez Tomasza 
Plaszczyka jest omówieniem stosowania tego artykułu w zestawieniu z przepisami reguluj cymi zakres działań Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Autor prezentuje specyfikę postępowań dotycz cych czynów z art. 256 k.k., zarówno 
od strony przedmiotu postępowań – tj. ruchów radykalnych i ró nych aspektów propagowania ideologii totalitarnych, 
jak równie  od strony proceduralnej, przede wszystkim w ujęciu praktycznym – z punktu widzenia prowadz cego 
postępowanie przygotowawcze funkcjonariusza ABW.  

 Kolejny, dziewi ty rozdział „Procesowe aspekty dowodzenia w sprawach o czyny zwi zane ze zjawiskiem 
ekstremizmu z perspektywy Policji”, opracowany przez Agnieszkę Choromańsk  stanowi próbę syntetycznego 
przedstawienia zjawiska ekstremizmu z perspektywy działań Policji. Zaprezentowane zostały dane statystyczne 
dotycz ce postępowań w sprawach o przestępstwa o charakterze ekstremistycznym oraz kwestie przygotowania, 
przeszkolenia policjantów do prawidłowej obsługi tego typu zdarzeń.  

 W rozdziale dziesi tym „żangi motocyklowe – konglomerat motocyklowych pasji, skrajnej ideologii i 
przestępczo ci” Wiesław Pływaczewski omówił problematykę zwi zan  z amerykańskimi gangami motocyklowymi. 
Przedstawiona została ich geneza, struktura, formy działalno ci, geografia oraz ideologia tych struktur. Zawarte w pracy 
uwagi i wnioski nawi zuj  przede wszystkim do działalno ci kryminalnej gangów. W tym zakresie autor podkre lił 
potrzebę zintensyfikowania policyjnych działań rozpoznawczo-operacyjnych oraz wdro enia specjalistycznych 
programów profilaktycznych. 

 W przypadku jedenastego rozdziału „Nieletni wobec ugrupowań ekstremistycznych o charakterze 
prawicowym – wybrane problemy”, przygotowanego przez Monikę Kotowsk , przewodnim zagadnieniem jest udział 
nieletnich w skrajnie prawicowych organizacjach działaj cych na terenie Polski. Autorka skupiła się na przyczynach, 
dla których uczestnicz  oni w tego typu ugrupowaniach, skutkach z tym zwi zanych oraz mo liwo ciach 
przeciwdziałania temu niepokoj cemu zjawisku. 

 W rozdziale dwunastym „Współczesne piractwo somalijskie jako przejaw ekstremizmu islamskiego – etiologia, 
fenomenologia i przeciwdziałanie” Kamil Żr ckowiak dokonał analizy powstania piractwa somalijskiego na 
płaszczy nieŚ geograficznej, politycznej, społecznej, ekonomicznej oraz religijnej. Autor dokonał ponadto prezentacji 
reakcji państw oraz organizacji międzynarodowych na opisywany proceder i jej wymierne efekty. 

 Tematem rozdziału trzynastego „Wandalizm dział sztuki jako wizualny przejaw mowy nienawi ci na 
przykładzie województwa podlaskiego” autorstwa źwy Czajkowskiej i Małgorzaty Truskolaskiej jest problem nienawi ci 
oraz aktów przemocy w stosunku do obcokrajowców w województwie podlaskim eksponowanej w wizualnej formie 
graffiti. Wskazano w nim, i  dominuj cym typem wandalizmu w tym regionie jest wandalizm ideologiczny, który ł czy 
się z rasizmem i ksenofobi , a przejawem tego jest niszczenie dóbr kultury. 

 W ostatnim rozdziale monografii „Żinansowanie organizacji ekstremistycznych na przykładzie funkcjonowania 
rynku towarów podrabianych” Szymon Michał Buczyński ukazuje zwi zki pomiędzy szybko rozwijaj cym się rynkiem 
towarów podrabianych a finansowaniem organizacji ekstremistycznych. W rozwa aniach trafnie wskazano, i  coraz 
czę ciej niektóre grupy ekstremistyczne i terrorystyczne zmieniaj  obszar kryminalnego działania przechodz c od 
przestępstw zwi zanych z przemoc  w stronę przestępczo ci finansowej.  

Recenzowana publikacja prezentuje ró ne pogl dy na zjawisko współczesnych ekstremizmów, ich genezę, 
przejawy oraz mo liwo ci zapobiegania. Niepodwa alnym atutem tego opracowania jest niezwykle pojemna czę ć 
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profilaktyczna, na któr  składaj  się liczne propozycje dotycz ce przeciwdziałania przejawom współczesnych 
ekstremizmów. Ksi ka ta bez w tpienia jest interesuj c  pozycj  na rynku wydawniczym. Nale y zauwa yć, i  
tematyka poruszana w monografii ma charakter wielowymiarowy, a jednocze nie tworzy spójn  cało ć. Co warte 
podkre lenia, autorzy poszczególnych rozdziałów s  przedstawicielami doktryny i organów cigania, dzięki czemu 
zagadnienia dotycz ce współczesnych ekstremizmów zaprezentowane zostały zarówno od strony teoretycznej jak i 
praktycznej.
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Stan faktyczny :  
Pan Janusz Z. trafił do szpitala z podejrzeniem kamicy w woreczku ółciowym, która została potwierdzona 

badaniem USż. Pacjent został poddany operacji wycięcia woreczka ółciowego metod  laparoskopow . Niestety po 
operacji stwierdzono u pacjenta rozchwianie zębów dolnych w zwi zku z czym pacjent został skierowany na 
konsultacje stomatologiczn . Zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa Panu Januszowi Z. nastawiono oraz 
unieruchomiono zęby oraz podano odpowiednie leki. Po wyj ciu ze szpitala dolegliwo ci Pana Janusza nie ustały, a 
zatem podjęte rodki leczenia w szpitalu były nieskuteczne. Zdaniem pacjenta rozchwianie zębów nast piło w wyniku 
nieprawidłowej intubacji podczas operacji.  

 Petent chciałby się dowiedzieć jak dochodzić swoich roszczeń w zwi zku z tak zwanymi błędami 
medycznymi? 

 
Problem prawny: 
Jakie mo liwo ci dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej w wyniku zdarzenia medycznego ma pacjent? 
 
Stan prawny:  
Zgodnie z obowi zuj cym ustawodawstwem mo na dochodzić roszczeń w zwi zku z tzw. błędami medycznymi na 

dwa sposoby. Pierwszym ze sposobów jest dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego natomiast drugim 
wniesienie wniosku do jednej z wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Instytucja ta została 
wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustaw  z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Żunduszu 
żwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Rozdział 13a ustawy z 6 listopada 2008 roku o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stworzył warunki dochodzenia przez pacjentów swoich praw, którzy w 
wyniku zdarzenia medycznego doznali szkody maj tkowej lub niemaj tkowej. Wojewódzka Komisja do Spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku. Za takie zdarzenia zgodnie z 
definicj  zawart  w ustawie uwa a sięŚ zaka enie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie 
ciała, rozstrój zdrowia pacjenta albo jego mierć, będ ce następstwem niezgodnych z aktualn  wiedz  medyczn Ś 
diagnozy, leczenia oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. W przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z wymienionych sytuacji po 01.01.2012 r. pacjent ma prawo wyst pić o ustalenie zdarzenia medycznego. 
W sytuacji kiedy wniosek dotyczy zdarzenia medycznego zaistniałego przed tym terminem wniosek zostanie zwrócony 
wnioskodawcy. Postępowanie jest wszczynane na wniosek uprawnionego podmiotu tj. pacjenta, przedstawiciela 
ustawowego pacjenta, a w przypadku mierci pacjenta jego spadkobiercy. Wniosek winien zostać zło ony do 
Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wła ciwym ze względu na siedzibę szpitala w terminie 
1 roku od dnia, w którym podmiot uprawniony do zło enia wniosku dowiedział się o zaka eniu, uszkodzeniu ciała lub 
rozstroju zdrowia albo nast piła mierć pacjenta. Termin ten nie mo e być dłu szy ni  3 lata od dnia, w którym 
nast piło zdarzenie medyczne. Nale y jednak pamiętać, e w wypadku mierci pacjenta termin nie biegnie do dnia 
zakończenia postępowania spadkowego. Wniosek podlega opłacie w wysoko ci 200 zł. Opłata zaliczana jest na poczet 
kosztów postępowania przed wojewódzk  komisj  ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. We wniosku przede 
wszystkim nale y oznaczyć dane pacjenta, wskazać czy przedmiotem wniosku jest zaka enie, uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia czy tez mierć pacjenta, uzasadnienie wniosku zawieraj ce uprawdopodobnienie zdarzenia, propozycję 
wysoko ci odszkodowania i zado ćuczynienia. Maksymalna wysoko ć wiadczenia z tytułu jednego zdarzenia 
medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zaka enia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
pacjenta wynosi 100 000 zł. Natomiast w wypadku mierci pacjenta wynosi 300 000 zł. Wa nym jest aby wniosek był 
kompletny oraz prawidłowo opłacony, poniewa  w przeciwnym razie zostaje on zwrócony. Je eli wszystkie wymagane 
formalno ci s  spełnione komisja niezwłocznie przekazuje informacje o wpłynięciu wniosku kierownikowi podmiotu 
leczniczego prowadz cego szpital, z działalno ci  którego wi e się wniosek, oraz ubezpieczycielowi. W terminie 30 dni 
od otrzymania wniosku wspomniane podmioty obowi zane s  przedstawić swoje stanowisko. Brak odniesienia się do 
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wniosku oznacza akceptację w zakresie odnosz cym się do okoliczno ci w nim zawartych oraz zaproponowanej kwoty 
odszkodowani i zado ćuczynienia. Je eli komisja orzeknie, e zdarzenie medyczne miało miejsce, wówczas w drugim 
etapie postępowania ubezpieczyciel szpitala przedstawia propozycję odszkodowania. W przypadku jej przyjęcia, 
poszkodowany co do zasady zrzeka się dalszych roszczeń zwi zanych z błędem. Je eli nie zaakceptujemy 
przedstawionej nam propozycji, zachowujemy prawo do dochodzenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym. 
Ponadto nie pó niej ni  do dnia wydania orzeczenia istnieje mo liwo ć wycofania wniosku przez wnioskodawcę w 
wyniku zło enia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Ustawodawca wprowadza równie  regulacje dotycz ce 
ponoszenia kosztów postępowania przed komisj . W przypadku pozytywnego orzeczenia, kosztami zostaje obci ony 
szpital, natomiast w przypadku ustalenia braku zdarzenia medycznego, koszty ponosi wnioskodawca, za  w sytuacji, gdy 
ubezpieczyciel mimo ustalenia istnienia szkody nie przedstawi propozycji zawieraj cej proponowan  kwotę 
rekompensaty, on sam zobowi zany będzie do pokrycia kosztów postępowania. Zarówno wnioskodawca jak i podmiot 
leczniczy oraz ubezpieczyciel maj  mo liwo ć w terminie 30 dni, wnie ć skargę o stwierdzenie niezgodno ci z prawem 
orzeczenia wojewódzkiej komisji. Podstaw  skargi mo e być jedynie naruszenie przepisów dotycz cych postępowania 
przed wojewódzk  komisj . Orzeczenie w przedmiocie skargi powinno nast pić w terminie 30 dni od jej otrzymania. 
Zalet  tego postępowania jest krótki czas trwania poniewa , orzeczenie w przedmiocie wniosku powinno zapa ć w 
ci gu 4 miesięcy od zło enia wniosku. Nale y jednak zwrócić uwagę na fakt, i  wnioskodawca nie musi zgodzić się na 
zaproponowan  przez ubezpieczyciela kwotę. Niewykluczone jest więc, e nawet je eli pacjent pocz tkowo wybierze 
drogę administracyjn , to i tak nie uzyskuj c satysfakcjonuj cego orzeczenia, co do kwoty odszkodowania lub, co do 
samej tre ci orzeczenia, gdy będzie ono odmowne, i tak ostatecznie sprawa znajdzie w s dzie. Mo e okazać się, e 
sprawa wcale nie będzie trwać tak krótko jak mo na by się tego spodziewać. 

W trybie tradycyjnym roszczenia o odszkodowania w oparciu o przepisy KC kierowane s  w pierwszej kolejno ci 
do jednostki medycznej ponosz cej odpowiedzialno ć za bł d oraz ewentualnie do jej ubezpieczyciela. W przypadku 
odmowy wypłaty odszkodowania sprawa trafia do s du. W takim przypadku niezbędne jest zgromadzenie pełnej 
dokumentacji medycznej tj. historia choroby, leczenia, opinie lekarzy, wyniki badań itp., konsultacja przypadku z 
innym lekarzem, opinia biegłego s dowego. Postępowanie na drodze s dowej z cał  pewno ci  trwa o wiele dłu ej, a 
ni eli postępowanie przed komisj . Niemniej jednak jego zalet  jest mo liwo ć uzyskania poza wiadczeniami 
podstawowymi, tj. odszkodowanie za poniesion  szkodę zarówno materialn  jak i niematerialn , zado ćuczynienie za 
doznan  krzywdę, uzyskać mo na jeszcze m. in. rentę z tytułu utraconych zarobków, zmniejszonych widoków na 
przyszło ć, czy zwiększonych potrzeb. Mo emy uzyskać tak e rentę, a co najwa niejsze, mamy prawo do uzyskania 
pełnego odszkodowania, tzn. kwoty pienię nej obejmuj cej m. in. zado ćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów opieki, 
zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Ponadto brak jest limitu kwoty odszkodowania i zado ćuczynienia, które s  
ustanowione w przypadku Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W przypadku mierci 
pacjenta tryb zwykły daje wszystkim najbli szym poszkodowanego prawo do zado ćuczynienia oraz stosownego 
odszkodowania, jak równie  zwrotu kosztów pogrzebu oraz renty, równie  bez limitów obowi zuj cych przed komisj . 

 
ródłaŚ  

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 
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Stan faktyczny: 

Źnia 09 kwietnia 2015 roku ubezpieczaj cy Jan K.(ma  Joanny K.) zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz 
ubezpieczonego Kazimierza J. Umowa ubezpieczenia dotyczyła lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 7 w 
Olsztynie. Dnia 03 czerwca 2015 r. Kazimierz J. przekazał w akcie darowizny lokal mieszkalny przy ul. 
Warszawskiej 7 w Olsztynie swojej córce Joannie K. Joanna K. chce przepisać ubezpieczenie mieszkania na 
siebie. U ytkowała je wraz z mę em Janem K. ju  od 10 lat. 
 
Stan prawny: 

Zgodnie z tre ci  art. 823 § 1 kc w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia 
mog  być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody 
ubezpieczyciela, chyba e umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowi  inaczej. 
 Je eli chodzi o ogólne warunki ubezpieczenia, to w § 38 pkt 12 zawarto klauzulę, i  w razie zbycia 
przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mog  być przeniesione na nabywcę. Przeniesienie 
tych praw wymaga pisemnej zgody ubezpieczyciela. Je eli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę 
przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwil  przej cia przedmiotu ubezpieczenia na 
nabywcę. Je eli prawa z umowy ubezpieczenia zostały przeniesione, na nabywcę przedmiotu przechodz  tak e 
obowi zki, które ci yły na zbywcy. Pomimo tego przej cia obowi zków, zbywca odpowiada solidarnie z 
nabywc  za zapłatę składki przypadaj cej za czas do chwili przej cia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.  
   
Reasumuj cŚ  

Maj c na względzie przepis art. 823 § 1 kc oraz tre ć § 38 pkt 12 Ogólnych warunków ubezpieczenia 
nale y wskazać, i  aby przenie ć ubezpieczenie mieszkania (przedmiot ubezpieczenia) na nowego nabywcę 
mieszkania, tj. Pani  Joannę K. nale y uzyskać na to pisemn  zgodę ubezpieczyciela. W przypadku braku zgody 
ubezpieczyciela na takie postępowanie, dotychczasowa umowa ubezpieczenia wygasa. W tym przypadku nale y 
zawrzeć now  umowę ubezpieczenia na nowego nabywcę lokalu mieszkalnego. 
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Master's Degree in Law University of Trieste -  final grade 110/110 (cum laude)  - 

 
– magister prawa, doktorantka w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny 

S dowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  

studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  - 
Warmińsko – Mazurskiego, laureatka konkursu wiedzy z prawa ubezpieczeń społecznych, zainteresowania 
badawcze: prawo karne materialne, proce karny, polityka kryminalna, kryminalistyka 

 
– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Od pa dziernika 2014 roku doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej 

 
studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko –  

Mazurskiego, laureatka konkursu wiedzy z prawa ubezpieczeń społecznych, zainteresowania badawczeŚ 
prawo karne, prawo finansowe, audyt wewnętrzny 

 
studentka IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

 
– magister prawa, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

żdańskiego
 

– student III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W kręgu 
zainteresowań autora znajduje się przede wszystkim materia szeroko rozumianego prawa karnego ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki osobowych ródeł dowodowych – zwłaszcza w aspekcie 
kryminalistycznym i transgranicznym. 

– magister prawa, asystent w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

- studentka III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W kręgu zainteresowań 
autorki znajduje się przede wszystkim materia szeroko rozumianego prawa karnego ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki osobowych ródeł dowodowych – zwłaszcza w aspekcie kryminalistycznym i 
transgranicznym. 

- studentka IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko  
– Mazurskiego w Olsztynie 

 
– studentka I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie

 
studentka IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie
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 studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 

Absolwent Wydziału Organizacji Sztuki Żilmowej PWSŻTVIT, a tak e The University of  
Surrey na kierunku Film Studies. Obecnie mieszka w Londynie, gdzie kończy studia LLB ze specjalno ci  w 
dziedzinie Media Law na Queen Mary University of London. 

student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie 

studentka I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko –  
Mazurskiego w Olsztynie 

 

 - Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa / Katedra Prawa Karnego Zakład 
Polityki Kryminalnej III rok, studia doktoranckie 

studentka IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko –  
Mazurskiego w Olsztynie 

student I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie

- studentka IV roku Prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 
na studiach działa w Kole Naukowym Prawa Medycznego ąSalus aegroti suprema lex estoą, w roku 
studenckim 2014/2015 uzyskała stypendium naukowe. 

student III roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko –  
Mazurskiego w Olsztynie 

 
student I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie

 
Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikantka adwokacka Izby Łódzkiej. 
 

student IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  - 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

 
 – student IV roku jednolitych, dziennych studiów magisterskich kierunku prawo, na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, członek Koła 
Naukowego Prawa Pracy oraz Koła Naukowego Żilozofii i Teorii Prawa „POLITźA” 

- student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM w 
Olsztynie. Członek Koła Prawa Wyznaniowego ŻIŹźS, Koła Naukowego Postępowania Karnego 
ACCUSATIO, a tak e Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Dwukrotny stypendysta stypendium Rektora UWM dla 
najlepszych studentów. 
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- Doktorantw Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant adwokacki Izby Łódzkiej. 

magister prawa, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

– studentka IV roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Seminarzystka na seminarium z postępowania karnego, które prowadzi prof. dr hab. Cezary Kulesza. 
Członek Studenckiej Poradni Prawnej, która działa na Wydziale Prawa UwB.  

student I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie. 

– student V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie 

studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  
 

- aplikant adwokacki, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji UAM. Osi  jego zainteresowań naukowych jest problematyka dyskrecjonalno ci 
sędziowskiej. 

studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego w Olsztynie 

studentka IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  - 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

- absolwentka dwóch kierunków studiów: Prawa i Administracji Publicznej na 
Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w Krakowskiej Akademii im. Żrycza 
Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie doktorantka I roku studiów niestacjonarnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. 

 
  studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Członek Koła Naukowego Prawa Pracy, Koła Naukowego Prawa 
Pracy oraz Koła Naukowego Prawa Medycznego. 
 

student V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko –  
Mazurskiego w Olsztynie 

 
student V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

- student III roku prawa. Członek koła naukowego historyczno-prawnego i koła naukowego 
etyki prawniczej działaj cego przy Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego i Źoktryn Polityczno-
Prawnych  

   

http://sites.google.com/site/uwmknppius
http://sites.google.com/site/uwmknppius
http://sites.google.com/site/uwmknppius
http://www.uwm.edu.pl/sasle/index.php?go=wladze
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student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przewodnicz cy Studenckiego Koła źtyki Prawniczej oraz członek 
Studenckiego Koła Historyczno-Prawnego, działaj cych przy Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego i 
Doktryn Polityczno-Prawnych. 
 

student I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie. 

 
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji  I rok 

II st. na Administracji spec. Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym 

 
– doktorant Zakładu Polityki Kryminalnej Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku. 
 

- studentka obecnie IV roku prawa na Wydziale Prawa w Białymstoku. Aktywnie 
działa w Studenckim Kole Nauk Penalnych.  Poza działalno ci  w kole studenckim, współpracuje równie  z 
Biuletynem Wydziału Prawa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SPIS TREŚCI:
	Andrzej Marek Kisiel
	DISCLOSURE OF INFORMATION BORDERS
	System penitencjarny Federacji Rosyjskiej
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